
MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKO–MALARSKI „POLE SZTUK” w RODOWIE



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 i 

Marcinowi Plichcie pedagogom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rodowo

Jędrzejowi Krasińskiemu i Bożenie Niewulis - Prezesom Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Rodowo oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia

Pawłowi Lipińskiemu Radnemu wsi Rodowo
Adamowi Warzesze, Sławomirowi Chmieleckiemu Sołtysom wsi Rodowo

Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie
Urzędowi Miasta i Gminy Prabuty

Bogdanowi Pawłowskiemu, Wojciechowi Dołęgowskiemu Burmistrzom Miasta i Gminy Prabuty
Jędrzejowi Krasińskiemu, Ewie Dobaczewskiej, Bożenie 

Niewulis Dyrektorom Zespołu Szkół w Rodowie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Janowi Szramce, Widzimirowi Grusowi Dyrektorom Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Jerzemu Krefftowi Naczelnikowi Wydziału Organizacji Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Nadleśnictwu Kwidzyn
Antoniemu Pawłowskiemu Dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Kwidzynie 

Mieczysławowi Dzikowskiemu Prezesowi Fundacji Filantropijnej „Działaj Lokalnie” w Kwidzynie
Ewie Romanow z Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Eko-Inicjatywa

Andrzejowi Raciborskiemu z Przedsiębiorstwa Handlu Surowcami Wtórnymi w Prabutach
Ryszardowi Rydlowi właścicielowi restauracji „Miła” w Kwidzynie

Dziękujemy wszystkim gościom odwiedzającym nas w czasie trwa-
nia pleneru a wśród nich Premierowi Jerzemu Buzkowi, Ministrowi 

Markowi Biernackiemu i Marszałkowi Janowi Kozłowskiemu

Szczególne podziękowania dla Tomasza Woźniaka za coroczne projekty plakatu i pocztówek 
Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko Malarskiego „Pole Sztuk” w Rodowie oraz wszystkim 

innym instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które pomagały przy organizacji pleneru.

komisarz pleneru - Mariusz Białecki,
prodziekan Wydziału Rzeźby w Gdańsku



Praktyki wakacyjne nazywane „Plenerami” są na Wydziale Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku istotnym elementem kształ-
cenia, a właściwie kształtowania przyszłego artysty rzeźbiarza. 
Oprócz celu zasadniczego, jakim jest uzbrojenie studenta w umie-
jętności warsztatowe (posługiwanie się narzędziami, pogłębianie 
lub zapoznanie się od podstaw z właściwościami materiału), jest 
jeszcze wzajemne odkrywanie charakterów, znacznie bliższe 
poznanie osobowości każdego z uczestników (nie wyłączając 
profesorów). Jest to, przy okazji letniej kanikuły, doświadczanie 
jedności tej grupy „zawodowej”, cementując przyjaźnie, czasami 
uczucia, i które pozwala zetknąć się z realnymi problemami i 
trudnościami warsztatowymi, ale też pozwala zobaczyć i odczuć 
finalny efekt - realizację w materiale.
RODOWO jest jednym z miejsc plenerowych, ale najbardziej 
„obrosłym” w tradycję ponieważ w roku 2008 odbędzie się XIX 
edycja pleneru, który jest plenerem międzynarodowym i staje się 
akcją artystyczną wysokiej rangi i znaczeniu. „Rodowo”, oprócz 
nazwy miejscowości jest hasłem interdyscyplinarnej imprezy 
rzeźbiarsko-malarskiej z udziałem studentów obydwu kierunków, 
artystów profesjonalnych, artystów amatorów, gości zagranicz-
nych, zapraszanych zespołów muzycznych i grup teatralnych. Jest 
to miejscowość zwyczajna ( bo w końcu wokół są o wiele bardziej 
atrakcyjne), a zarazem absolutnie niezwykła. Każdego roku, w 
tej „zapomnianej wsi”, dzięki garstce zapaleńców odbywa się 
„Festiwal Pomysłów spontanicznych”, których nie da się zreali-
zować w warunkach pracownianych na Uczelni, bo po prostu do 
tego potrzebna jest przestrzeń, swoboda, długie letnie dni i jeszcze 
dłuższe wieczory trwające do świtu. Ślady poprzednich spotkań, 
które już wtapiają się w otaczającą przyrodę, przenikają się z rzeź-
bami - obiektami nowszymi, kolory świeże blakną i mieszają się z 
kolorytem krajobrazu.
Takie jest „Rodowo” - nie ma chyba wsi w Polsce tak nasyconej 
sztuką, która dosłownie wrosła w to miejsce i zagnieździła pod 
strzechami, i oczekuje na następne spotkania.

Holiday trainings, called “Open Air Events”, are an important compo-
nent of education in the Department of the Sculpture at the Academy 
of Fine Arts in Gdańsk, as a matter of fact, a component forming future 
sculptor. Apart from fundamental goal, which is supplying student 
with technical skills (using tools, broadening of knowledge or getting 
to know material properties), we are dealing with mutual discovering 
of our character, considerably better learning of everyone’s personality 
traits (including professors). Using summer holidays we taste unity of 
our “professional” group, strengthen friendship, sometimes feelings. 
Our event let us encounter technical problems and dif ficulties as well 
as allows us to see and feel the final result - in the realized material.
RODOWO is one of many open air places; however it has the “strongest” 
tradition.
In the year 2008 will be held 19th edition of the Open Air Event, which 
is also an international meeting becoming significant artistic action. 
“RODOWO” means not only the name of the village, it has become an 
idea of interdisciplinary sculpture-painting event attended by students 
of both departments, professional and amateur artists, foreign guests, 
invited music bands and theatre groups. It is both an ordinary (after 
all there are more interesting places around) and absolutely unusual 
village. In this “forgotten village” occurs every year, thanks to a hand-
ful of enthusiasts, the “Festival of Spontaneous Ideas”, which are not 
to be fulfilled in the academy ateliers. Space, freedom, long summer 
days and much longer evenings lasting till the daybreak are necessarily 
needed.
The signs of previous meetings, which have already melted into the 
surrounding nature, are merging with sculptures - the newer features, 
the fresh colors are fading and mixing with the f lavor of the landscape.
So this is “Rodowo” - surely there is no such other place in Poland like 
this village filled with art, deeply immersed in this place, crept into the 
houses and expecting next meetings.

prof. Sławoj Ostrowski
Dziekan Wydziału Rzeźby

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
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Tutejsza ziemia odsłaniała często fragmenty ceramiki użytkowej; różno-
rodnych naczyń, kafli miskowych i garnkowych a także unikatowej po-
pielnicy twarzowej o zagadkowej stylistyce. Materialne ślady przeszłości 
pozostawione przez naszych poprzedników, którzy mimo woli utrwalili na 
ściankach naczyń, bezimienne autografy linii papilarnych, jakże wyraziste 
i ponadczasowe.
Na Międzynarodowych Plenerach Rzeźbiarsko–Malarskich w Rodowie 
od 2005 roku obecna jest ceramika. Dyskretnie towarzyszy ona rzeźbie 
i  malarstwu łącząc artystów jako medium najbardziej uległe i przydatne 
człowiekowi i od prapoczątków towarzyszące mu w życiu codziennym.
Tutejszy program ma na celu zapoznawać uczestników z plenerowymi 
metodami wykonywania i wypalania ceramiki w piecach budowanych, 
na jeden „wypał’’ a także z ceramiką, „raku”, niezwykle spektakularną 
metodą wypalania, pochodzącą z Japonii i zdobywającą pośród wszystkich 
artystów zainteresowanych ceramiką, coraz większą popularność.
Ceramikę w Rodowie można wypalać w zadaszonym wiatą piecu na drew-
no. Plenerowe wypalanie drewnem jest widowiskowym misterium pozwa-
lającym doznawać niecodziennych wrażeń i emocji łączących uczestników, 
zwłaszcza w końcowej fazie pracy z ogniem.
Zainteresowani mają możliwość kształtowania swoich prac ręcznie, z po-
mocą form gipsowych, jak również toczenia przy użyciu tradycyjnego koła 
garncarskiego z napędem nożnym.
Organizatorzy plenerów kładą duży nacisk na konieczność autorskiego 
sygnowania ceramiki jak i miejscowym znakiem, aby rzeźby ceramicz-
ne i naczynia wykonane w Rodowie, ,nie rozchodziły się po świecie 
„bezimiennie”. 
Wykonane przez artystów rzeźbiarzy pierwsze prace z użyciem tworzyw 
ceramicznych zaistniały już w okolicznych pejzażach stając się stałymi 
elementami rodowskiej galerii plenerowej.

Dr hab. Krystyna Andrzejewska - Marek

The local land has often revealed the pieces of functional ceramics - di-
verse vessels, bowl and pot tiles as well as unique, mysterious styled, face 
urns. How expressive and ageless are the material vestiges of the past, left 
by our predecessors, who have recorded on the vessel walls involuntarily 
anonymous autographs, made of their fingerprints.
The pottery has been present since 2005 on the International Sculpture-
Painting Open Air Events. It ’s been accompanying discreetly sculpture and 
painting, combining artists as a most submissive and useful medium to a 
human being, keeping its company in the everyday life.   
Local program is aimed at familiarizing participants with open air methods 
of making and firing the ceramics in the kilns, built “for one fire”, as well 
as with raku ceramics, extremely spectacular firing method from Japan, 
achieving more popularity among all artists, interested in the pottery.   
Ceramics can be fired in roofed kiln heated by wood and placed in Rodowo. 
Open air wood firing is a spectacular mystery enabling extraordinary im-
pressions and emotions, which consolidate participants, especially in the 
final stage of the work with fire.
People interested in ceramics have opportunity to shape their works by 
hand, with the use of a plaster moulds, as well as to throw with the use of 
a traditional foot-operated potter’s wheel.  
The organizers of the open air events place particular emphasis on the ne-
cessity of author’s and local marking of the pottery, in order to avoid “the 
anonymous traveling through the world” of the made in Rodowo ceramics 
sculptures and vessels. 
The first works, made by our artists with the use of ceramics material, have 
already appeared in the surrounding landscapes and become permanent 
components of Rodowo Open Air Gallery.
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Lapidarium cmentarza w Rodowie

„Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo” jest współorganizatorem 
corocznych Międzynarodowych Plenerów Malarsko-Rzeźbiarskich w 
Rodowie. Mimo tego, iż nasza wieś nie jest liczna, to jej mieszkańcy 
chętnie biorą udział w pracach organizacyjnych. Cieszymy się, że 
możemy gościć wielu artystów z naszego kraju jak i  zagranicznych. 
Prace, które pozostają po Plenerze tworzą niepowtarzalny klimat. 
Dzięki temu nasza wieś słynie z przydomku „Rodowo – wioska cu-
dów”. W tym roku studenci ASP wykonali trzy anioły, które wieńczą 
bramę cmentarza. Mieszkańcy Rodowa twierdzą, iż są jeszcze dwa 
dodatkowe anioły – to Państwo Białeccy, którym dobro wsi leży 
głęboko na sercu.

„Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo” (Rodowo Development 
Association) is a co-organizer of annual International Painting-
Sculpture Open Air Events in Rodowo. In spite of the fact that our 
village isn’t populous, our inhabitants enjoy participating in orga-
nization works. We are glad playing host to many Polish and foreign 
artists. The works remaining after the event create the unique atmo-
sphere. Because of this fact, our village is famous for its nickname 
“Rodowo - the Village of Miracles”. This year the students of ASP 
made three angels crowning the gate of cemetery. The inhabitants 
are claiming, there are another two angels - Mr. and Mrs. Białeccy, 
deeply concerned about the best interests of Rodowo.

Miejsce starego cmentarza od dzieciństwa wywoływało wiele emo-
cji, było to bardzo tajemnicze miejsce. Cmentarz ten to ogromne, 
stare drzewa (dziś bardzo okaleczone), kamienne nagrobki, które 
powoli wchłaniała ziemia i oplatała roślinność, to wiatr jakby silniej-
szy i  chłodniejszy. To również próby odczytania nieznanego języka, 
pisanego archaicznym krojem liter. Jest to cmentarz ewangelicki, 
który funkcjonował w Rodowie do 1945 roku. W okresie powojennym 
był sukcesywnie dewastowany i profanowany. W latach 80. decyzją 
proboszcza wznowiono pochówki na terenie „starego” cmentarza, 
niwelując wcześniej teren i wyworząc nagrobki na wysypisko śmieci.
Wykorzystując ideę i metody interesujących mnie wykopalisk ar-
cheologicznych, zaprojektowałem rodzaj odkrywki archeologicznej 
ukazującej stratyfikację i stratygrafię tego stanowiska. Odsłaniam 
„warstwę” bezpośrednio poprzedzającą obecną warstwę czynnego 
cmentarza katolickiego powstałego na mogiłach przeszłości. Chodzi 
o ukazanie ciągłości miejsca oraz jego kulturowe następstwo. Celem 
„Lapidarium” jest okazanie szacunku wszystkim byłym mieszkańcom 
tej ziemi poprzez stworzenie miejsca pamięci wszystkich kultur, 
narodowości, religii, które funkcjonowały na tej ziemi od zarania.

Prace wykonane do tej pory: 
Członkowie Stowarzyszenia oraz Parafianie wykarczowali krzaki, 
wyrównali ziemię. Ocalałe nagrobki i ich fragmenty przenieśliśmy 
w  miejsce wytyczone na lapidarium. Odzyskaliśmy z ziemi wszelkie 
fragmenty tablic nagrobnych, mówiące o personaliach pochowanych.
Wraz ze studentami Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku dokonaliśmy 
oczyszczenia, segregowania i w rezultacie rekonstrukcji dużej części 
materiału historycznego. Wszystkie części metalowe (min. krzyże 
nagrobne) zostały wypiaskowane i zespawane. Fragmenty cokołów, 
tablic, krzyży tworzą aleję, która wytycza i chroni odzyskany cmen-
tarz. Kamienne drzewa są asocjacją wiecznego życia a ustawiony na 
cokole, nieodrestaurowany XIX -wieczny anioł z piaskowca ma sym-
bolizować rodzaj okaleczonej świętości. Anioł ten stał się inspiracją 
dla studentów, którzy wykonali figury aniołów, zwieńczających słupy 
bramy cmentarnej.
Przy wejściu na cmentarz posadowiony został kilkutonowy głaz 
narzutowy, z pola naszego Radnego. Na głazie zamieszczona została 
tablica pamiątkowa informująca o ludziach pochowanych w tej ziemi. 
Tekst zamieszczony jest w językach polskim i niemieckim.

PAMIĘCI WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW RODOWA DUŻEGO
I OKOLIC POCHOWANYCH W TEJ ZIEMI

Trzeba by to co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność
a to co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. (1Kor. 15,53)

Bożena Niewulis 
Prezes Stowarzyszenia Wsi Rodowo – President of the Rodowo Development Association

Dyrektor Zespołu Szkół w Rodowie – Director of the School Complex38



dr hab. Mariusz Białecki

The Lapidarium of the cemetery in Rodowo

Old cemetery has evoked emotions since childhood. It ’s a very 
mysterious place consisting of huge old, today already mutilated, 
trees, gravestones being slowly absorbed by the soil and wound 
by the vegetation, the presumably stronger and cooler wind. This 
cemetery means many attempts made to decipher the unknown 
language written with archaic typeface. This is Protestant cemetery, 
which functioned until 1945. After the war the cemetery was being 
successively vandalized and desecrated. The burials started again by 
the decision of parish priest in the 80s on the grounds of the „old” 
cemetery after the grounds had been leveled and gravestones taken 
away to the rubbish.  
Using ideas and methods of interesting excavations I’ve designed a 
kind of archeological site revealing the stratification and stratigraphy 
of this excavation.  I’ve been revealing the „layer” directly preceding 
the actual layer of the open Catholic cemetery built on the graves 
of the past.  The point is to show the continuity of this place and its 
cultural succession. The „Lapidarium” is aimed at showing respect 
for all former inhabitants of this land through the creation of a place 
revering the memory of all cultures, nationalities and religions which 
had existed here since the beginning of the time. 

Already executed works: 
The Members of the Association and the parishioners have cleared 
bush and leveled the grounds. Preserved gravestones and fragments 
of them have been transferred to the place earmarked for the lapidar-
ium. We’ve retrieved from the soil all fragments of the gravestones 
telling us personal details of the buried people.  
Together with the students of the Department of the Sculpture at 
the Academy of Fine Arts in Gdańsk we have cleaned, sorted, and 
as a result, reconstructed substantial part of historical material. 
All metal parts (among other things gravestone crosses) have been 
sandblasted and welded together. The fragments of the pedestals, 
tables and crosses form an avenue demarcating and sheltering the 
retrieved cemetery. Stone trees are eternal life association and the 
not restored sandstone angel from 19th century placed on a pedestal 
should symbolize kind of mutilated sanctity. This Angel has inspired 
the students to make angel statues crowning the pillars of cemetery 
gate. 
A huge erratic boulder from the field of our councillor has been 
placed by the entrance to the cemetery. On the boulder there has 
been put a commemorative plaque informing about people buried in 
this ground. The text has been written in Polish and German. 

FOR REMEMBRANCE OF ALL INHABITANTS OF RODOWO DUŻE 
AND ITS VICINITY BURIED IN THIS GROUND

For this corruptible must put on incorruption: 
And this mortal must put on immortality. (1 Corinthians 15:53)
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Beata E. Białecka
Komisarz pleneru malarskiego

Malowanie w plenerze jest zjawiskiem szczególnym. Poza dawno 
już oswojoną pracownią rodzi nową perspektywę postrzegania. Jest 
zdecydowanie luźniejsze, spontaniczne, świeże. Płótno znosi cier-
pliwie stany euforii czy zniechęcenia. Jedni usiłują być odkrywczy, 
nowocześni inni tradycyjnie ze sztalugą wędrują w plener i studiują. 
Jednych interesuje wolność abstrakcji innych realistyczna dosłow-
ność. Na zakończenie obserwujemy bogactwo układów, kształtów, 
kompozycyjnych form, walorów barwnych, swoistą logikę pejzażu.
Malowanie na wsi to zwolnione tempo życia ale za to przyspieszony 
puls wyobraźni. Ucho i oko malarza jest wyjątkowo czujne, umysł 
skoncentrowany no bo i czasu niewiele. A przecież plener to przede 
wszystkim niekończące się biesiady przy ognisku czy przy stole, 
i długie nocne artystów rozmowy...
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Painting in the open air is a special occurrence. Outside the already 
familiarized atelier comes into existence a new perspective for 
perceiving. It is definitely more free, spontaneous and original. The 
Canvas can endure patiently states of euphoria or discouragement. 
Some people attempt to be innovative and modern; some other 
people wander traditionally with easel and study. Some painters 
are interested in abstract freedom; some other painters in realistic 
literalism. In conclusion we observe the diversity of arrangements, 
shapes, compositions, color values and peculiar logic of landscape.
Painting in the country spells life in slow motion, but also a rapid 
pulse of imagination. Painter’s ear and eye is extraordinarily sensi-
tive, the brain is concentrated because of time pressure. Painting in 
the open air means, after all, never ending bonfire or table feasts and 
long night conversations...
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Powiadają, że przed wiekami w ogromnej puszczy, która ciągnęła się po obu stronach 
Vistuli, aż do morza zwanego Bałtyk, mieszkał potężny mężczyzna, ostatni z rodu 
olbrzymów. Na imię mu było Rese, co w języku olbrzymów oznaczało piorun. Tak go 
nazwano, bo podobno przy jego porodzie piorun zabił rodzącą go olbrzymkę. Niektórzy 
gadali, że tak wrzeszczała przy rozwiązaniu, że wszechmocny Perun nie wytrzymał 
i rąbnął ją swoim ognistym berłem.
Jak było naprawdę, nikt nie wiedział. Rese włóczył się po lasach z maczugą nabijaną 
krzemieniami i żył z tego, co upolował. Czasem zaglądał do osad i wymieniał cenne 
skóry za chleb i potrzebne drobiazgi. Nie wiadomo było gdzie mieszka. Widywano go 
to tu, to tam.
Pewnego dnia Rese zawędrował na wzgórze, gdzie mieszkał wróż Liwieniec ze 
swoją córką. Gdy Rese ujrzał dziewczynę serce zabiło mu mocno, a serce miał wielkie. 
Większe niż normalni ludzie, bo przecież był z rodu olbrzymów. Córka Liwieńca miała 
na imię Liwa. Była piękna i smukła. Rese nie mógł się napatrzeć na jej błękitne oczy, 
które zdawały się łączyć w jedno z niebem, gdy się w nie spojrzało głęboko. Rese zaczął 
codziennie zaglądać do wróża. A to przyniósł mu złapanego w sidła ptaka, a to jakieś 
drobne zwierzątko. Ziół nazrywał na wywary na odległych mokradłach. Drew narąbał. 
Ale najbardziej lubił siedzieć na skraju wzgórza i patrzeć, jak Liwa czesze rozpuszczone 
włosy.
Liwa była piękna, ale wewnątrz zupełnie pusta. Podobno jakieś złośliwe dydko zabrało 
jej większość duszy i ukryło pod leśnym kamieniem, żeby ukarać wróża, który mieszał 
się w sprawy przerastające ludzi.
Liwa była jak pusty dzban z odrobiną wilgoci na dnie. Przeczuwała świat, ale żyła w nim 
jak we śnie.
Liwieniec wiele razy prosił bóstwa o duszę córki, ale dydko się uparło i nie chciało 
wyjawić, gdzie ją ukryło. Bóstwa wiedziały dobrze, gdzie jest dusza Liwy, ale godność 
nie pozwalała oddać jej bez zgody dydka, a dydko nie chciało oddać i już..
Rese coraz bardziej przywiązywał się do wróża i jego córki. Zastanawiał się, jak odmienić 
dziewczynę, która nie zwracała na niego uwagi większej, niż na wróble kręcące się 
często wokół chaty.
Któregoś dnia Rese poszedł  głęboko w knieję. Zmęczony przysnął pod drzewem. Gdy się 
zbudził zobaczył dydko kręcące się opodal. Dydko najwyraźniej go nie widziało. Rese już 
miał wstać, gdy usłyszał, jak dydko podśpiewuje:

Rese cicho odszedł w głąb lasu i zaczął się zastanawiać nad piosenką. Coś mu mówiło, 
że nie usłyszał jej przypadkiem. Wrócił do chaty wróża na skłonie wzniesienia. Usiadł i 
zapatrzył się w rozczesywane na wietrze włosy Liwy. Nagle zerwał się i pobiegł w dół w 
stronę odległego lasu. Na jego skraju było głazowisko. Omszałe kamory były rozrzucone 
na dużej przestrzeni. Olbrzym zaczął podnosić głazy. Przerzucił ich kilkadziesiąt i… nic 
nie znalazł. Zastała go noc.
Rano Rese poszedł w knieję szukać dydka. Nawoływał je przez całe przedpołudnie. 
Raz czy dwa zobaczył nawet dydko gdzieś między drzewami, jakby się z nim bawiło w 
ciuciubabkę. Wreszcie znudziło mu się chyba, bo nagle pojawiło się na zwalonym pniu 
niedaleko olbrzyma.
- Czemu mnie wołasz Rese?
- Oddaj duszę dziewczyny.
- A czemu? – zainteresowało się dydko.
- Bo ją kocham.
- No to masz problem. – Skwitowało dydko.
- Zrobię co zechcesz!! – Krzyknął Rese, widząc, że dydko chce zniknąć.
- A… to co innego. – Powiedziało dydko.
- Zrobię co zechcesz. – Powtórzył Rese.

Dydko rozmyślało przez chwilę i wreszcie odezwało się do olbrzyma.
- Oddam duszę dziewczyny, ale ty musisz podarować mi swoje imię.
- Po co ci moje imię? – Zdziwił się Rese.
- Wiesz, ja nie mam żadnego imienia. Jestem dydkiem, a nam nie dają imion. Czasem 
tylko jakieś nazwy. Mój kuzyn znad jeziora, zwany jest Dydkiem na Słomianych Nogach. 
Kuzyn z polany leśnej wołany jest Łagodnym Dydkiem. A ja jestem mały dydko bez 
imienia. Dasz mi swoje imię?
- Dam. - Odparł bez namysłu Rese.
- Dobrze. – Rzekło dydko. – Ale to nie wszystko. Musisz jeszcze wnieść wszystkie głazy 
spod lasu na wzgórze koło chaty wróża i ułożyć je w okrąg. Gdy to się stanie powiem ci 
jak odzyskać duszę Liwy.

Mirosław Pisarkiewicz
Legendy Rodowa: Rodo

Pod ciemnym lasem kamień zamszowy
Tam dydko skrywa skarb liwieńcowy
Gdy przyjdzie pora w deszczu pochodzie
Skarb się odsłoni w przejrzystej wodzie
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Od dwóch lat powstaje Legenda Rodowa. W 2006 roku część pierwsza pt. „Rodo”, 
w 2007 r. część druga pt. „Klątwa Szarlejki”. Autorem jest Mirosław Pisarkiewicz. Obiecał 
nam, że powstaną kolejne części. Zależy nam na włączeniu lokalnej społeczności do 
wspólnych działań. Dzieci i młodzież z Rodowa w ramach konkursu plastycznego tworzą 
ilustracje do tych legend. A kobiety z Rodowa na kanwie tych ilustracji będą haftować 
opowieść, zszywaną potem w jedną całość. Równolegle powstanie obiekt rzeźbiarski 
będący etui dla tej tkaniny. Ideą jest niekończąca się opowieść literacka i plastyczna.  

The Legend of Rodowo has been coming into existence for two years. Part one “Rodo” 
came in the year 2006, part two called “Szarlejka’s Curse” in the year 2007. Mirosław 
Pisarkiewicz, the author of the Legend, has promised us to write next parts. We care 
about getting involved the local community in the mutual activities. Children and 
teenagers of Rodowo illustrate those legends as part of the art competition and women 
of Rodowo will embroider the story based on those illustrations which will be sewn 
together into a harmonious whole. Parallel to it there will be made a sculpture object 
intended for being a case for this cloth. Guiding principle is literary and fine art story 
which never ends.

Rese, już bez imienia, wrócił do chatki wróża. Zostawił swoją maczugę opartą o ścianę 
i poszedł na głazowisko. Przez wiele dni znosił kamienie mozolnie pnąc się z każdym 
głazem do góry. Układał je w okrąg, który powoli otaczał obręczą wzgórze. Wróż patrzył 
na niego jak na takiego, który postradał zmysły. Widział jak Rese spogląda na Liwę i 
wiedział, że olbrzym się zakochał, ale nigdy nie zamienili ze sobą ani słowa, więc nie 
wiedział czemu Rese znosi głazy na wzgórze.
W końcu olbrzym przeniósł wszystkie kamienie. Wtedy pojawiło się dydko.
- Witaj bezimienny. - Powiedziało.
- Witaj Rese. – Odpowiedział bezimienny zwany niegdyś Rese.
- Posłuchaj mnie uważnie. – Powiedziało dydko. – Więcej się nie zobaczymy. Zrobisz 
tak. Za wzgórzem w głębi lasu jest jezioro. Znasz je. Przekopiesz od niego rów. Ma być 
kręty. Taki, żeby z góry patrząc układał się w moje imię. Rese. Gdy rów dotrze do polany 
poniżej wzgórza, na którym mieszka wróż, woda wleje się w pustą przestrzeń i powsta-
nie jezioro. Gdy się napełni, pójdziesz tam, gdzie było głazowisko i przy największym 
drzewie na skraju lasu wykopiesz rów. Woda ruszy i zrodzi się rzeka. Będziesz czekał do 
wieczora. Gdy słońce zacznie zachodzić, spadnie deszcz. Na wodzie powstaną pęcherze 
powietrza. Patrz uważnie. W jednym z nich będzie dusza Liwy. Weźmiesz go do ręki i 
dmuchniesz. Wtedy dziewczyna będzie twoja. Ale pamiętaj. Za szczęście trzeba płacić.
Dydko Rese zniknął. Olbrzym ruszył nad leśne jezioro i zaczął budować kanał. Gdy po 
wielu dniach doszedł do polany, zaczęła wlewać się za nim woda. Liwa spokojnie obser-
wowała jak niebo zeszło do jej doliny. Liwieniec nadal nie mógł zrozumieć co wyprawia 
olbrzym. Zakradł się na skraj lasu i obserwował go. Gdy bezimienny zobaczył, że jezioro 
jest pełne, zaczął przerywać brzeg. Woda runęła gwałtownie porywając wróża. Porwała 
też Liwę, która niepostrzeżenie przywędrowała za ojcem. Nigdy ich więcej nie widziano.
Zrozpaczony bezimienny olbrzym, który widział porwanych przez wodę, próbował ich 
ratować, ale jezioro tak gwałtownie wlewało się w leśny jar, który zamienił się w rwący 
strumień, że nie miał żadnych szans. Długo płakał na brzegiem jeziora, aż skończył się 
dzień. Spadł deszcz. Wypłynęły na powierzchnię bąble powietrza. W jednej z nich ujrzał 
duszę Liwy. Dmuchnął w błyszczący srebrzyście pęcherz. Dusza wypłynęła na zewnątrz, 
zawisła nad wodą i powoli zaczęła szybować przed siebie wzdłuż brzegu. Bezimienny 
olbrzym poderwał się i pobiegł za nią. Po wielu godzinach nocnej wędrówki dotarł na 
rozległą polanę. Na jej środku było wzgórze. Zobaczył, że dusza powędrowała w tamtą 
stronę i zatrzymała się pod szczytem. Poszedł do tego miejsca i zobaczył leżące w za-
winiątku dziecko. Dusza krążyła chwilę nad nim i nagle wskoczyła do środka. Dziecko 
obudziło się i rozpłakało. Bezimienny wziął je na ręce i uciszył.
Dydko, który obserwował wszystko z ukrycia, uśmiechnął się podparty o maczugę 
olbrzyma.
- Daj mu na imię Rodo, bo rodzi się nowe. I przetrwa przez wieki i będzie dobre. Nazwij 
go Rodo.
- Nazwę cię Rodo. – Wyszeptał bezimienny olbrzym.
Chłopiec zasnął w jego ramionach.
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Fotografia to kolejna dziedzina na „Polu Sztuk” w Rodowie. Od wielu już lat odwiedzają nas fotograficy 
z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego pod opieką Adama Fleksa. Eksponują swoje zdjęcia w plene-
rze, zwykle zawieszając je na sznurach od bielizny. Mogliśmy również zobaczyć niezwykle interesujące 
diaporamy Sławomira Fiebiga. Ponadto wielu uczestników pleneru z pasją fotografuje. Co roku powstają 
setki a nawet tysiące zdjęć, które są nie tylko dokumentem ale i rodzajem niezależnej wypowiedzi ar-
tystycznej. Raz w roku sklep u Meli staje się galerią fotograficzną, gdzie swoje prace prezentuje Stach 
Ciesielski. Łukasz Krysa stworzył galerię portretów uczestników pleneru. Od roku realizowany jest pro-
jekt „Fenotypy”, którego celem jest udokumentowanie procesów będących wynikiem pokoleniowego 
dziedziczenia cech wśród mieszkańców Rodowa.
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Photography is another “field of art” in Rodowo. For many years we’ve been visited by photographers 
from Gdańsk Society of Photography run by Adam Fleks. Their photographs are usually displayed in the 
open air, hung on a washing line. We could also see very interesting diaporamas made by Sławomir 
Fiebig. Moreover many participants in the open air event have a passion for taking pictures. Hundreds, 
even thousands, of pictures come every year into existence. They are not only a document, they are 
also a mode of independent artistic expression. Once a year the shop by Mela becomes a photo gal-
lery, in which Stach Ciesielski presents his own works. Łukasz Krysa has created portrait gallery of the 
participants in the open air workshop. For a year it ’s been made a project called “Phenotypes” aimed 
at substantiating the processes being a result of a generation inheritance of characteristics among the 
inhabitants of Rodowo.
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The cooperation between the Department of the Sculpture at the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Regional Head Office of the 
State Forests in Gdańsk has been lasting for many years. We’ve been 
holding together educational-artistic events like:
1.„Forest Expanses” - sculpture competition directed to the students 
of our department 
2. „Forest Colors” - painting competition called and finalized during 
open air event in Rodowo.
Both competitions end with a solemn prize giving ceremony at the 
vernissage. The sponsor for the vernissage events and prizes is the 
Regional Head Office of the State Forests.
I think this cooperation has been teaching and developing both 
communities: artists and foresters. It ’s a kind of symbiosis, common 
sensitivity to the nature, a passion for acquired profession.

Współpraca między Wydziałem Rzeźby Gdańskiej ASP a Regionalną 
Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku trwa już od wielu lat. 
Wspólnie realizujemy projekty edukacyjno- artystyczne.
1. „Leśne przestrzenie” to konkurs rzeźbiarski adresowany do stu-
dentów naszego Wydziału.
2. „Barwy lasu” to konkurs malarski, który jest rozpisany i finalizo-
wany w czasie trwania pleneru w Rodowie.
 Oba konkursy kończą się wystawą z uroczystym rozdaniem nagród 
na wernisażu. Sponsorem wernisażowych przyjęć oraz nagród jest 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
Myślę, że dla obu społeczności i artystów i leśników to pouczająca i 
rozwijająca nas współpraca. To rodzaj symbiozy, podobna wrażliwość 
na naturę, pasja związana z wykonywanym zawodem.
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Często stajemy w szranki i próbujemy swoich sił w różnych 
dyscyplinach także sportowych. Podczas festynów ludo-
wych artyści mają okazję spróbować swoich sił w piłce 
nożnej i siatkowej, przeciąganiu liny, w rzucie kaloszem, 
w biegu farmera, w spacerze pijaka no i  wielu innych 
trudnych konkurencjach. Wyjątkową atrakcją jest coroczny 
spływ kajakowy rzeką Liwą, przez Jezioro Liwieniec, które 
jest rezerwatem przyrody poprzez jazy aż do tzw. Młynów. 
Finałem jest ognisko w lesie nie tylko z kiełbaską...

We use to challenge very often each other and try our 
hand at various disciplines, also sport disciplines. During 
folk festivities the artists can try their hand at football, 
volleyball, tug-of-war, rubber boot javelin, farmer’s race, 
drunkard’s walk and many others difficult  competitions. 
An exceptional attraction is annual canoeing down the river 
Liwa, through the Lake Liwieniec nature reserve, through 
the dams, right down to the so-called Mills. The final is a 
bonfire in the forest, not only with sausages...
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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 i 

Marcinowi Plichcie pedagogom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rodowo

Jędrzejowi Krasińskiemu i Bożenie Niewulis - Prezesom Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Rodowo oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia

Pawłowi Lipińskiemu Radnemu wsi Rodowo
Adamowi Warzesze, Sławomirowi Chmieleckiemu Sołtysom wsi Rodowo

Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie
Urzędowi Miasta i Gminy Prabuty

Bogdanowi Pawłowskiemu, Wojciechowi Dołęgowskiemu Burmistrzom Miasta i Gminy Prabuty
Jędrzejowi Krasińskiemu, Ewie Dobaczewskiej, Bożenie 

Niewulis Dyrektorom Zespołu Szkół w Rodowie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Janowi Szramce, Widzimirowi Grusowi Dyrektorom Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Jerzemu Krefftowi Naczelnikowi Wydziału Organizacji Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Nadleśnictwu Kwidzyn
Antoniemu Pawłowskiemu Dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Kwidzynie 

Mieczysławowi Dzikowskiemu Prezesowi Fundacji Filantropijnej „Działaj Lokalnie” w Kwidzynie
Ewie Romanow z Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Eko-Inicjatywa

Andrzejowi Raciborskiemu z Przedsiębiorstwa Handlu Surowcami Wtórnymi w Prabutach
Ryszardowi Rydlowi właścicielowi restauracji „Miła” w Kwidzynie

Dziękujemy wszystkim gościom odwiedzającym nas w czasie trwa-
nia pleneru a wśród nich Premierowi Jerzemu Buzkowi, Ministrowi 

Markowi Biernackiemu i Marszałkowi Janowi Kozłowskiemu

Szczególne podziękowania dla Tomasza Woźniaka za coroczne projekty plakatu i pocztówek 
Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko Malarskiego „Pole Sztuk” w Rodowie oraz wszystkim 

innym instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które pomagały przy organizacji pleneru.

komisarz pleneru - Mariusz Białecki,
prodziekan Wydziału Rzeźby w Gdańsku
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