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Honorowy Patronat Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego 
nad XVIII Międzynarodowym Plenerem Rzeźbiarsko–Malarskim w Rodowie „Pole Sztuk”.
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Wydawnictwo powstało ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Promocja Twórczości - Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce

ORGANIZATORZY PLENERU DZIĘKUJĄ

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Janowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Pomorskiego
Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku

Pawłowi Adamowiczowi Prezydentowi Miasta Gdańska
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Tomaszowi Bogusławskiemu Rektorowi Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Krystynie Andrzejewskiej-Marek, Katarzynie Jóźwiak-Moskal, 

Tomaszowi Skórce, Tomaszowi Kozirogowi 
pedagogom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

oraz Janowi Tutajowi pedagogowi Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Gabrieli Dziubek pracownikowi administracyjnemu ASP w Gdańsku

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rodowo
Bożenie Niewulis - Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo 

oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia
Pawłowi Lipińskiemu Radnemu wsi Rodowo

Sławomirowi Chmieleckiemu Sołtysowi wsi Rodowo
Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie

Urzędowi Miasta i Gminy Prabuty
Bogdanowi Pawłowskiemu, Wojciechowi Dołęgowskiemu Burmistrzom Miasta i Gminy Prabuty

Jędrzejowi Krasińskiemu sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Prabutach
Markowi Staniszewskiemu specjaliście ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty

Bożenie Niewulis Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rodowie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Widzimirowi Grusowi Dyrektowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Jerzemu Krefftowi Naczelnikowi Wydziału Organizacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Nadleśnictwu Kwidzyn
ś.p. Antoniemu Pawłowskiemu Dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Kwidzynie 

Mieczysławowi Dzikowskiemu Prezesowi Fundacji Filantropijnej „Działaj Lokalnie” w Kwidzynie
Andrzejowi Raciborskiemu z Przedsiębiorstwa Handlu Surowcami Wtórnymi w Prabutach

Jackowi Krasińskiemu - Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD - Gdakowo
Leszkowi Słowińskiemu - Usługi Przeładunkowo-Transportowe - Prabuty

Oraz mieszkańcom Rodowa za pomoc: 
Bogdanowi Cenacewiczowi, Emilii Cenacewicz, Jerzemu Cenacewiczowi, Kamilowi Cenacewiczowi, 

Remigiuszowi Chrzan, Zenonowi Chrzan, Dawidowi Cichockiemu, Stanisławowi Cichorskiemu, 
Tadeuszowi Cichorskiemu, Annie Czeszejko, Jadwidze Krasińskiej, 

Stanisławowi Łazarczykowi, Joachimowi Nawrotzkiemu, Adamowi Warzesze,
Dziękujemy wszystkim gościom odwiedzającym nas w czasie trwania pleneru 

a wśród nich: 
Marszałkowi Janowi Kozłowskiemu

Wszystkim innym instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które pomagały przy organizacji pleneru.
Specjalne podziękowania dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Rodowie Bożenie Niewulis 

Dr hab. Mariusz Białecki 
kurator pleneru



18th International Sculpture and Painting Symposium 
“The Field of Arts” in Rodowo has come of age this year.
I joked that now the artists can do anything they want. By defini-
tion our symposium is open to a great variety of arts, materials, 
scales and optics. Every year we are visited by sculptors, paint-
ers, ceramic artists, graphic designers, photographers, writers 
and musicians.
This catalog may only show a small portion of our actions. 
Painted works require a separate presentation.
During the meeting in Rodowo the Regional Management of 
State Forests opened the sixth painting contest “The Colours of 
the Forest” and announced the results of the fifth edition. The 
event took place in the gothic castle of Kwidzyn.
We organized the traditional art workshops for children. We 
opened many exhibitions: of photos by the Photographic As-
sociation of Gdansk, a multimedia open air show by Slawomir 
Fiebig, of Stach Ciesielski’s photography “At Mela’s,” of children’s 
works illustrating legends of Rodowo (“Rodo,” “The Curse of 
Szarlejka,” “The Nameless Lake”) written by Mirek Pisarkiewicz. 
Basing on the drawings, women from the local Association 
make embroidered works. This year’s meeting was filmed by 
Tomasz Kozirog and two local TV stations.
Once again we were invited by the mayor of Prabuty to the 
Artistic Meeting of Prabuty, where the students get a chance for 
actions in public space. An important element of work in public 
space is the interactive project Lapidarium in the evangelic 
cemetery in Rodowo, where we discover and preserve the past.
The symposium is organized together with the Association for 
the Development of Rodowo, whose members participate in 
the projects. The integration with the inhabitants of Rodowo 
is an important element of the meetings: we always remember 
that they are our hosts. They invite us to a folk carnival where 
we take part in competitions. This year our female students suc-
ceeded in the tug of war, in which women participated for the 
first time. A canoeing rally on the Liwa river and a picturesque 
wildlife reserve Liwieniec constitute other local attractions.
A wide range of materials combined with open space create 
many artistic possibilities. It is valuable that students of Sculp-
ture Departments from several schools confront. In Rodowo we 
have so far had students from the Academies in Warsaw, Lodz, 
Krakow, Wroclaw, Lviv and Prague. This enables an exchange 
of attitudes, of experiences, new acquaintances and most of all 
quality time together. Every artist finds constant openness to 
experience and exchange significant.
We create a kind of live open air gallery. New works are often 
created on the fundaments of the old ones which have gone 
with the wind but it is important that they stay not only in 
documentation but also in our memory. The opening of the 
exhibition terminating the symposium was graced by the visit 
of the governor, Jan Kozlowski, who has supported the event 
for many years.
We thank the artists for their presence.

XVIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko - Malarski „Pole 
Sztuk” w Rodowie w tym roku osiągnął pełnoletność. 
Żartując, powiedziałem do proboszcza, że teraz artyści mogą już 
wszystko. Definicja pleneru „Pole Sztuk” zakłada wielką różno-
rodność dziedzin sztuki, materiałów, skali, optyki. Spotykają się tu 
rzeźbiarze, ceramicy, malarze, graficy, fotograficy, literaci, muzycy.
Katalog ten ukaże tylko małą część naszych działań. Dokonania 
malarskie wymagają osobnego opracowania. 
W trakcie trwania pleneru został rozpisany VI konkurs malarski „Bar-
wy lasu” organizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwo-
wych w Gdańsku, a rozstrzygnięty V w murach gotyckiego zamku 
w Kwidzynie. 
Tradycyjnie odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzie-
ży prowadzone przez artystów. Otworzyliśmy wiele wystaw: 
Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, multimedialny pokaz 
plenerowy Sławomira Fiebiga, fotografii Stacha Ciesielskiego 
„u Meli”, pokonkursową wystawę prac dzieci ilustrującą Legendy 
Rodowskie („Rodo”, „Klątwa Szarlejki” oraz „Jezioro bez imienia”) au-
torstwa Mirka Pisarkiewicza. Kobiety ze Stowarzyszenia wyszywają 
te legendy na kanwie prac dzieci. Tego roku powstał film dokumen-
tujący część działań plenerowych autorstwa Tomasza Koziroga oraz 
krótki materiał filmowy dwóch lokalnych telewizji.
Jak co roku burmistrz Prabut zaprosił nas na tzw. Prabuckie Spotka-
nia Artystyczne gdzie głównie studenci gromadzą doświadczenia 
związane z działaniami w przestrzeni publicznej. Ważnym elemen-
tem działań w przestrzeni publicznej jest interaktywny projekt La-
pidarium cmentarza ewangelickiego w Rodowie gdzie odkrywamy 
i zapisujemy przeszłość. 
Plener ten jest organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Wsi Rodowo, którego członkowie uczestniczą w organi-
zacji i w realizacji projektów. Ważnym elementem jest integracja 
z mieszkańcami Rodowa; pamiętamy, że to oni są tu gospodarzami. 
Zapraszają nas na festyn ludowy gdzie stajemy w szranki. Sukcesem 
tego roku była wygrana studentek w przeciąganiu liny, konkurencji 
po raz pierwszy rozegranej przez kobiety. Wielką atrakcją jest spływ 
kajakowy rzeką Liwą przez niezwykle malowniczy rezerwat przyro-
dy Liwieniec.
Duże spektrum materiałów podparte przestrzenią stwarza wie-
le możliwości. Wielką wartością jest konfrontacja studentów 
z Wydziału Rzeźby wielu Akademii. W Rodowie gościli do tej pory 
studenci Akademii Warszawskiej, Łódzkiej, Krakowskiej, Wro-
cławskiej, Lwowskiej, Praskiej. To wymiana postaw, doświadczeń, 
nowe znajomości a przede wszystkim wspólnie przebyte chwile. 
Dla artysty ważne jest ciągłe doświadczanie i otwarcie na wszelką 
wzajemność.
Tworzymy rodzaj żywej galerii zewnętrznej. Nowe prace powstają 
często na fundamentach starych, które się wyłopotały na wietrze ale 
ważne, że zostają nie tylko w dokumentacji ale i w pamięci. Wernisaż 
na zakończenie pleneru uświetnił swoją wizytą Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Jan Kozłowski, który od wielu lat patronuje 
wydarzeniu.
Dziękujemy artystom za obecność.

dr hab. Mariusz Białecki



Łódź (Boat) - Rafał Janiec
Drewno (Wood) 
ok. (about) 550 cm 
Grand Prix w dziedzinie Rzeźby 
(Grand Prix in Sculpture)
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Huśtawka (Swing) - Janina Mironowa
metal, drewno, malatura 
(metal, wood, paints) 
ok. (about ) 500 cm
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Świątynia (Temple) - Tomasz Waloch
beton (concrete) 
ok. (about) 200 cm
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Psia buda (Dog Kennel) - Katarzyna Rzędzian
żywica, metal, malatura (resin, metal, paints) 
ok. (about) 80 cm
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Głowa (Head) - Adam Ułaś
granit (granite) 
ok. (about) 90 cm
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Głaz narzutowy (Glacial Erratic) - Jan Kupka
granit, metal, beton (granite, metal, concrete) 
ok. (about) 350 cm

Grawitacja (Gravity) - Jan Kupka
granit, metal (granite, metal) 
ok. (about) 220 cm
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Kokon (Cocoon) - Agnieszka Wach
drewno, metal, malatura 
(wood, metal, paints) 
ok. (about) 350 cm
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Monidło - Sylwia Aniszewska
beton (concrete) 
ok. (about) 160 cm
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Wiatr (Wind) - Katarzyna Cecot
drewno (wood) 
ok. (about) 380 cm
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Plac zabaw (Playing Field) - Rafał Janiec
metal, malatura (metal, paints) 
ok. (about) 230 cm
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Portrety (Portraits) - Alicja Fankidejska
cegła, beton (brick, concrete) 
ok. (about) 50 cm - element
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Czas kamieni (Time of Stones) 
Oleksy Konoshenko
granit (granite) 
ok. (about) 200 cm
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Kotek (Kitten) - Tomasz Skórka
guma (rubber) 
ok. (about) 23 cm

Do katalogu z pleneru 
w Rodowie parę słów

Posługiwanie się działaniem plastycznym 
w miejscu nieodpowiednim bywa prowo-
kacją, która załamuje stereotyp miejsca 
stając się dla widza zagadką. Czym będzie 
owe działanie, gdy po upływie lat zapełni 
całą przestrzeń miejsca? Ten chleb po-
wszedni Rodowa niepostrzeżenie staje się 
prowokacją tylko dla artysty. Wrzucony 
tam, najpierw krząta się trochę a potem 
dorzuca coś do stosu zeszłorocznych 
produkcji. Jego praca przypomina upra-
wę „pola sztuk”, stając się coraz bardziej 
rolniczą czynnością pielęgnującą stertę 
rozpadających się wspomnień. Uczestnic-
two i obserwacja zjawisk zachodzących w 
tym osobliwym rezerwacie jest niezwykle 
pouczającym doświadczeniem dla stu-
dentów. W końcu stykają się z prawdą.

A few words for the catalog

Artistic act in an improper place might 
be a provocation which breaks the ste-
reotype (about) the place and becomes a 
puzzle for the observer. But what does this 
act become when within years its results 
fill the whole space? This daily bread of 
Rodowo is slowly becoming a provocation 
only for the artists. Brought there, they 
first move around and then add a piece 
to the pile of last years’ productions. Their 
work reminds of „a field of arts,” becoming 
more and more an agricultural activity of 
tending to the crumbling pile of memo-
ries. Participation in the activities which 
take place in this unusual reserve and their 
observation become a very instructive 
experience for the students: they finally 
learn the truth.

dr Tomasz Skórka. 
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Kapliczka (Shrine) - Jan Tutaj
metal (metal) 
ok. (about) 160 cm

Byłem tutaj (I Was Here) - Jan Tutaj
metal (metal) 
ok. (about) 300 cm
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Rekord (Record) - Björn Juderäs
beton (concrete) 
ok. (about) 1200 cm
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Archanioł (Archangel) 
- Dominik Matysik
beton (concrete) 
ok. (about) 130 cm
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Anioł z duszą 
(Angel with a Soul) - Pa-

weł Szczepański
beton (concrete) 

ok. (about) 130 cm
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Lapidarium Cmentarza Ewangelickiego 
w Rodowie (Lapidary of the Evangelical 
Cemetery in Rodowo) - Mariusz Białecki
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Rozstrzygnięcie V edycji 
konkursu malarskiego „Barwy Lasu”

organizowanego przez Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Gdańsku 

- Muzeum Zamkowe w Kwidzynie
(Results of the fifth edition of the 

painting contest „The Colours of the 
Forest” organized by the Regional 

Management of State Forests in Gdansk 
- the Castle Museum in Kwidzyn

I miejsce (I price): Juri Sycz
II miejsce (II price): Maja Norko

III miejsce (III price): Nadzieja Haczewska
Wyróżnienia (Distinctions): 

Wiesław Żarczyński, Maria Biczyk-Sawicka

Cykliczne artystyczne spotkania w Prabutach
(Regular artistic meetings in Prabuty)
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Początkowe, ceramiczne eksperymenty 
w  Rodowie w 2004 roku, rozpoczęły się 
od nadzwyczaj skromnych środków, które 
wówczas były do dyspozycji; jak piec, opał 
oraz surowa glina z nieistniejącej już cegielni 
w  pobliskim Lipowie. Na następnych plene-
rach pojawiły się nowe materiały i pomysły, 
które sprawiły że wykonane prace ceramiczne 
cieszyły coraz wyższym poziomem artystycz-
nym i zaskakującymi samych wykonawców 
efektami. W programie pleneru znalazł się 
pomysł zbudowania pieca kaflowego, zło-
żonego z kafli autorskich wykonanych przez 
uczestników w technice „raku”. Montaż pieca 
będzie możliwy w 2009 roku, po uzyskaniu 
kompletu kafli.
Na tegorocznym plenerze uczestnicy wyko-
nali prace charakteryzujące się dużą różno-
rodnością i wyrafinowaniem artystycznym. 
Na wernisażu pod koniec pleneru, efektowna 
wielobarwność ceramiki „raku” pojawiła się 
obok różnej w wyrazie ceramiki wypalonej 
w  „piecu węgierskim”. Metoda ta daje nie-
zwykłe w  swoim wyrazie rezultaty, zależące 
od bardzo wielu czynników, jak np: wciąż 
zmieniających się gatunkowo materiałów 
używanych w tej technologii.
Pomimo trudności i niepewności co do końco-
wych rezultatów „piec węgierski” pojawia się 
co roku na plenerze. Ceramika po wypaleniu, 
wygrzebywana z popiołów przyciąga uwagę 
zgrzebnymi powierzchniami, noszącymi 
nieraz dramatyczne ślady procesu wypalania. 
Program ceramiki plenerowej w Rodowie ma 
na celu wprowadzenie w przyszłości nowych 
materiałów, mas, szkliw, barwników, które 
wraz z demonstracjami nowych sposobów 
wypalania, inspirowałyby uczestników plene-
rów do realizacji nowych dzieł o interesują-
cych walorach artystycznych.

dr hab. Krystyna Andrzejewska–Marek
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First ceramic experiments in Rodowo started 
in 2004 with extremely humble means which 
were available at the time: a kiln, fuel and raw 
clay from the no longer existing brickyard 
in Lipowo. During further meetings people 
brought new ideas and new materials which 
resulted in ceramic works of a high artistic 
level. People decided to build a kiln made of 
artistic Raku tiles created by the participants 
of the Rodowo meetings. The kiln will be put 
up in 2009 when all the tiles are ready.
This year the participants created varied and 
sophisticated works. During the exhibition at 
the end there appeared both spectacular col-
ourful Raku ceramic and very different prod-
ucts of the Hungarian kiln. This method results 
in unusual works whose final form depends on 
many factors, for example on the constantly 
changing quality of materials. Despite the dif-
ficulties and doubts as to the final results this 
technique is used every year in Rodowo. The 
fired ceramic is dug out from ashes. It draws 
attention with its unglazed surfaces, which of-
ten dramatically illustrate the process of firing.
The ceramic programme in Rodowo is in-
tended to include new materials in the future: 
masses, glazes, pigments which, together with 
the demonstrations of new techniques, would 
inspire the participants to create new works of 
interesting artistic values.
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Bez tytułu (Untitled)
Krystyna Andrzejewska–Marek
ceramika szkliwiona (glazed ceramic) 
ok. (about) 50 cm 
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Bez tytułu (Untitled) - Katarzyna Jóźwiak–Moskal
ceramika (ceramic) 
ok. (about) 35 cm 
Grand Prix w dziedzinie ceramiki za zestaw prac 
(Grand Prix in Ceramics for a set of works)
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Kurczaki (Chickens)- Monika Szczukiewicz
ceramika, performance (ceramic, performance) 

ok. (about) 20 cm - element
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Kafle autorskie
do powstającego pieca 
(Tiles for the stove)
ceramika szkliwiona 
(glazed ceramic) 
22 x 22 cm
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Kraków w Rodowie, czyli kilka słów z pobytu na plenerze 
RODOWO 2008.
Podtrzymując tradycyjnie przyjacielskie kontakty z Wydziałem Rzeź-
by gdańskiej ASP z satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie do udziału 
w kolejnej edycji pleneru w Rodowie. Tylko zbieg okoliczności i opór 
materii winny jest temu, że pojawiliśmy się dopiero tego lata, ale… 
„co się odwlecze to nie uciecze”. Otrzymałem więc tym razem niemal-
że imienne zaproszenie od kolegi prodziekana Mariusza Białeckiego 
z propozycją przyjazdu z dwójką studentów. Nie mogłem (!) przecież 
odmówić przyjacielowi, więc wybrałem tzw. solidną dwójkę repre-
zentantów –Rafała Jańca z III r. I Jana Kupkę z II r. Załadowaliśmy więc 
sprzęt rzeźbiarski i po kilkuset kilometrach dotarliśmy do pięknej 
i spokojnej, rzeźbą naznaczonej miejscowości. A na miejscu spore 
grono plenerowiczów, wielu z nich to niemalże „weterani” Rodowa, 
zaprawieni malarze, ceramicy, literaci ale też spora grupa studentów 
rzeźby gdańskiej akademii oraz reprezentantki warszawskiej ASP.
Już biesiada na otwarcie pleneru, „zapoznawcza” stała się okazją do 
nawiązania pierwszych znajomości, a potem było tylko lepiej i pręż-
niej. Zróżnicowane formalnie i tematycznie wyzwania rzeźbiarskie 
naszych studentów dopełniały prace przedstawicieli z lwowskiej 
uczelni. Dorobek tego spotkania to także delikatne w swej materii, 
wytrawne technologicznie prace koleżanek cerami czek interesująco 
kontrastowane dziełami malarskimi.
Myliłby się jednak ten, który twierdziłby , iż tylko pracą żyło to 
swoiste zgromadzenie. Bo skąd czerpać by tą energię gdyby nie 
codzienne dyskusje przy ognisku (mocno nieraz przekraczające 
granicę nocy), słynny chleb z domowym smalcem i ogóreczkiem, 
a przede wszystkim imprezy towarzyszące - niech wspomnę tylko 
festyn z przeciąganiem liny z miejscowymi strongmenami, spływ 
kajakami itd. Ale coby nie przesłodzić, to powiem tylko jedno - gó-
rek w Rodowie to mają za mało…, nie to co u nas na południu. Tak 
poważniej, to sumując powie, że nam się podobało, no i być może 
także i my spodobaliśmy się nieco, bo Rafał został wyróżniony za 
swoją łódź w zbożu, Jaś spiął łańcuchem nie tylko kamień… Więc 
na kolejną edycję już czekają chętni. Taka wymiana myśli, praktyki, 
spora ilość wylanego potu doskonale wpływa nie tylko na kontakty 
czysto towarzyskie, ale co najważniejsze cudownie oddziałuje na 
pozytywny ferment w środowisku przyszłych twórców, konfrontuje 
postawy, uzupełnia i wzbogaca wiedzę i umiejętności plastyczne. No 
i na koniec znów odrobina dziegciu - nie za wiele w naszym kraju 
mamy imprez tego typu, integrujących, bez nadmiernego nadęcia, 
dobrze przygotowanych i co najważniejsze - pozostawiających ślad 
w przestrzeni publicznej regionu, oddziałujących na lokalne spo-
łeczności. Powodzenia!

Ad. Jan Tutaj
Wydział Rzeźby ASP w Krakowie

Krakow in Rodowo or a few words about the symposium in 
Rodowo 2008
Following the traditional friendly contacts with the Depart-
ment of Sculpture in the Academy of Fine Arts in Gdansk we 
gladly accepted the invitation to Rodowo. We blame solely 
unfavourable circumstances for the fact that we did not ap-
pear before but better late than never. This time I received an 
almost personal invitation from Mariusz Bialecki to participate 
with two students. I couldn’t refuse a friend so I chose reliable 
representatives: Rafał Janiec and Jan Kupka. We packed sculpt-
ing tools and travelled several hundred kilometers to reach the 
site which is beautiful, peaceful and decorated with sculptures. 
We met there a large group of participants, many of whom are 
almost veterans of meetings in Rodowo: painters, ceramic art-
ists, writers but also a group of sculpture students from Gdansk 
and Warsaw.
Already the opening party of the symposium turned out to be 
a great chance for meeting new people and later it only got 
better. The formal differences and thematic challenges of our 
students were completed with the works of students from Lviv. 
The symposium also resulted in delicate, sophisticated ceramic 
works interestingly contrasted with paintings.
However, it would be wrong to say that only work occupied 
the participants. Where would we have found our inspiration 
if it hadn’t been for the daily discussions by fire, famous home-
made bread with cucumbers, and, most of all, the accompany-
ing events like the tug of war with the local strongmen or a 
canoeing rally. Just not to be overenthusiastic let me say that 
they don’t have enough hills in Rodowo, unlike here in the 
south. More seriously though, we did enjoy it and perhaps they 
enjoyed our participation as well because Rafa� got a distinc-
tion for his boat in the field and Jas managed to fasten more 
than just stone with his chain. Now more people are waiting 
for another edition of the symposium. Such an exchange of 
thoughts, practice and effort affects wonderfully not only 
social contacts but also the whole environment of future art-
ists; it confronts attitudes and helps to complete knowledge 
and artistic skills. Finally, a more bitter thought: we don’t have 
enough such integrative events in our country, well-prepared, 
not bombastic and, most of all, leaving a mark in the public 
space of the region and in local communities. Good luck.
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Gdańskie Towarzystwo Fotograficz-
ne i ple-nery malarsko-rzeźbiarskie 
w Rodowie
Pierwsze wyjazdy GTF do Rodowa za-
częły się na początku tego stulecia - już 
w  2001  roku. Od tamtej pory wiele się 
zmieniło - medium z szlachetnych materia-
łów srebrowych przeszło w piksele, część 
obsady jest wyraźnie młodsza ciałem 
(duchem młodzi są wszyscy), no i mamy 
coraz większą chęć nie tylko wykonywać 
fotografie, ale je również pokazywać.
Tegoroczny plener GTF skupiał się na kilku 
zasadniczych grupach tematycznych: do-
kumentacji działań artystycznych i twór-
ców obecnych w Rodowie, uwiecznianiu 
samych siebie we wszelkich możliwych 
kombinacjach, zasadniczo pozytywnych 
dla portretowanych, fotografowaniu 
Rodowa oraz okolicy z uwzględnieniem 
Prabut oraz niezmiernie fascynującego od 
lat Kamieńca z destruktem rokokowego 
pałacu Finckensteinów.
Korzystając z dostępności korytarza 
prowadzącego do stołówki powiesiliśmy 
tam wystawę klamerkowo–sznurową, 
zmuszając praktycznie wszystkich po-
dążających za chlebem do uprzedniego 
zaczerpnięcia strawy duchowej. Ze wzglę-
du na specyfikę fotografii wymagającej 
obróbki zdjęć przed ich wydrukiem czy 
odbiciem, najczęściej pokazujemy nasze 
dokonania post factum, tj. w następnym 
roku. Wydaje się to jednak słuszne, gdyż 
pozwala przypomnieć minione chwile, 
co - pomijając stronę artystyczno-kom-
pozycyjną - jest największą siłą obrazów 
powstałych dzięki sile światła.

Adam Fleks 
prezes GTF

Photographic Association of Gdansk 
and artistic meetings in Rodowo
Our members first appeared in Rodowo 
at the beginning of the century, in 2001. 
Since then much has changed: the 
medium transformed from noble silver 
materials to pixels, many participants are 
younger and now we are even more eager 
not only to take photos but also to exhibit 
them.
This year’s symposium concentrated on 
several themes: the documentation of 
artistic works and of the artists present in 
Rodowo, all kinds of self-portraits, basi-
cally favourable to the models, photos 
of Rodowo and of the surrounding area, 
including Prabuty and the fascinating 
Kamieniec with the ruins of the Rococo 
palace.
We hung our exhibition in the corridor 
leading to the cafeteria, so that everyone 
going for food had to take in spiritual food 
as well. Because photography requires 
editing before printing we usually show 
our last year photographs but this solu-
tion has many advantages. It reminds mo-
ments gone, which, except for the artistic 
side, is the strongest value of light-created 
images.
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Byki (Bulls) - Wiesław Żarczyński
olej na płótnie (oil on canvas) 
80 X 50 cm 
Grand Prix w dziedzinie malarstwa 
(Grand Prix in Painting)

Legendy Rodowskie - Jezioro bez imienia (The Legends of 
Rodowo - The Nameless Lake) - Mirosław Pisarkiewicz
Wieczór Literacki (Literary evening)

Legendy Rodowskie na podstawie pracy rysunkowej Katarzyny Sepioło 
(The Legends of Rodowo based on a drawing by Katarzyna Sepioło) 
Jadwiga Krasińska
haft krzyżykowy (cross stitch) 
50 x 70 cm
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XVIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKO-MALARSKI „POLE SZTUK” 
29. 06–13. 07. 2008 r. w RODOWIE

Opiekunowie pleneru ASP:
dr hab. M. Białecki - organizator, opiekun (ASP Gdańsk)

dr T. Skórka - opiekun (ASP Gdańsk)

dr hab. K. Andrzejewska-Marek - opiekun (ceramika) (ASP Gdańsk)

ad. K. Jóźwiak-Moskal - opiekun (ceramika) (ASP Gdańsk)

ad. Jan Tutaj (ASP Kraków)

wykł. Tomasz Koziróg (intermedia) (ASP Gdańsk)

Uczestnicy pleneru 
rzeźbiarskiego:

Sylwia Aniszewska (ASP Gdańsk)

Katarzyna Cecot (ASP Warszawa)

Alicja Fankidejska (ASP Gdańsk)

Michał Grabowy (absolwent

ASP w Gdańsku)

Rafał Janiec (ASP Kraków)

Björn Juderäs (Szwecja)

Oleksy Konoshenko (Akademia

Lwowska - Ukraina)

Jan Kupka (ASP Kraków)

Łukasz Krysa (absolwent ASP w Gdańsku)

Dominik Matysik (ASP Gdańsk)

Janina Mironowa (Akademia

Lwowska - Ukraina)

Katarzyna Rzędzian (ASP Gdańsk)

Paweł Szczepański (ASP Gdańsk)

Monika Szczukiewicz (ASP Gdańsk)

Adam Ułaś (ASP Gdańsk)

Agnieszka Wach (ASP Warszawa)

Tomasz Waloch (ASP Gdańsk)
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Uczestnicy pleneru 
malarskiego:

Beata Ewa Białecka 
Kurator pleneru malarskiego

Joanna Bakan
Martin Bornholm (Szwecja)

Isabel Calderon (Niemcy)

Stanisław Ciesielski
Ewa Golińska-Pisarkiewicz

Anna Makać
Annlie Hack (Niemcy)

Nadzieja Haczewska
Dorota Kucharczak

Wanda Niewiak
Maja Norko

Maria Sawicka-Biczyk
Katarzyna Syrkowska

Dariusz Syrkowski
Mirosław Pisarkiewicz 

Jurij Syczew (Ukraina)

Krystyna Waloszczyk
Wiesław Żarczyński
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Uczestnicy pleneru 
fotograficznego:

Beata Biernat
Aleksandra Cuzek

Iwona Delegiewicz
Sławomir Fiebig

Adam Fleks
Jacek Gulczewski

Aleksandra Guździk
Adam Korzeniewski
Przemysław Kostuch

Maciej Kostun
Joanna Ławnicka
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Honorowy Patronat Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego 
nad XVIII Międzynarodowym Plenerem Rzeźbiarsko–Malarskim w Rodowie „Pole Sztuk”.

G D A Ń S K  2 0 0 8

Wydawnictwo powstało ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Promocja Twórczości - Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce

ORGANIZATORZY PLENERU DZIĘKUJĄ

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Janowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Pomorskiego
Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku

Pawłowi Adamowiczowi Prezydentowi Miasta Gdańska
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Tomaszowi Bogusławskiemu Rektorowi Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Krystynie Andrzejewskiej-Marek, Katarzynie Jóźwiak-Moskal, 

Tomaszowi Skórce, Tomaszowi Kozirogowi 
pedagogom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

oraz Janowi Tutajowi pedagogowi Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Gabrieli Dziubek pracownikowi administracyjnemu ASP w Gdańsku

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rodowo
Bożenie Niewulis - Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo 

oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia
Pawłowi Lipińskiemu Radnemu wsi Rodowo

Sławomirowi Chmieleckiemu Sołtysowi wsi Rodowo
Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie

Urzędowi Miasta i Gminy Prabuty
Bogdanowi Pawłowskiemu, Wojciechowi Dołęgowskiemu Burmistrzom Miasta i Gminy Prabuty

Jędrzejowi Krasińskiemu sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Prabutach
Markowi Staniszewskiemu specjaliście ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty

Bożenie Niewulis Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rodowie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Widzimirowi Grusowi Dyrektowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Jerzemu Krefftowi Naczelnikowi Wydziału Organizacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Nadleśnictwu Kwidzyn
ś.p. Antoniemu Pawłowskiemu Dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Kwidzynie 

Mieczysławowi Dzikowskiemu Prezesowi Fundacji Filantropijnej „Działaj Lokalnie” w Kwidzynie
Andrzejowi Raciborskiemu z Przedsiębiorstwa Handlu Surowcami Wtórnymi w Prabutach

Jackowi Krasińskiemu - Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD - Gdakowo
Leszkowi Słowińskiemu - Usługi Przeładunkowo-Transportowe - Prabuty

Oraz mieszkańcom Rodowa za pomoc: 
Bogdanowi Cenacewiczowi, Emilii Cenacewicz, Jerzemu Cenacewiczowi, Kamilowi Cenacewiczowi, 

Remigiuszowi Chrzan, Zenonowi Chrzan, Dawidowi Cichockiemu, Stanisławowi Cichorskiemu, 
Tadeuszowi Cichorskiemu, Annie Czeszejko, Jadwidze Krasińskiej, 

Stanisławowi Łazarczykowi, Joachimowi Nawrotzkiemu, Adamowi Warzesze,
Dziękujemy wszystkim gościom odwiedzającym nas w czasie trwania pleneru 

a wśród nich: 
Marszałkowi Janowi Kozłowskiemu

Wszystkim innym instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które pomagały przy organizacji pleneru.
Specjalne podziękowania dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Rodowie Bożenie Niewulis 

Dr hab. Mariusz Białecki 
kurator pleneru
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