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Magia sadu

Duch mój, chabrem porosły i wrzosem,
Burz zapragnął, co chłodem go zwarzą!

(Przyjdę jutro, choć nie znam godziny)

   Rok 1912 - schyłkowy okres polskiego moder-
nizmu. W Warszawie, w Wydawnictwie Jakóba Mortkowicza, 
w serii „Pod Znakiem Poetów”, ukazuje się tom otwierający 
jedną z najbardziej znaczących twórczych dróg w literaturze 
polskiej XX wieku: Bolesława Leśmiana Sad rozstajny. Był to 
debiut książkowy twórcy już 35-letniego (jeśli za datę urodzin 
przyjąć rok 1877), a więc dojrzałego i okrzepłego w formach 
uprawianej sztuki literackiej. Poeta zgromadził tu utwory z róż-
nych lat swojej „rozproszonej” aktywności twórczej, publikowa-
ne w czasopismach, między innymi w „Kurierze Warszawskim” 
i w „Chimerze” Zenona Przesmyckiego (Miriama), bądź po raz 
pierwszy ogłoszone drukiem. Ułożył je w cykle o znaczących 
tytułach: Pieśni mimowolne, Zielona Godzina, Z księgi przeczuć, 
Aniołowie, Oddaleńcy, Poematy zazdrosne, Nieznana podróż 
Sindbada-Żeglarza. Ich dobór wyraża dotychczasową postawę 
poety (głównie zanurzenie w nurt symboliczny), ale i zapowiada 
tematy rozwijane w kolejnych tomach (na przykład cykl Zielona 
Godzina jest antycypacją sposobu widzenia natury zawartego 
w Łące z roku 1920). Ballada, pieśń, legenda, baśń, poemat - to 
bogactwo gatunkowe Sadu rozstajnego będzie miało również 
swoją kontynuację w dalszej twórczości. Sad rozstajny jest za-
tem tym pierwszym skupieniem literackich tematów i form, 
które później znajdą rozwinięcia i dopełnienia, skupieniem już 
przekraczającym młodopolskie konwencje literackie, choć jesz-
cze czerpiącym z nich ideowe i warsztatowe inspiracje.
     Dokonany przez poetę wybór wydawcy dla swego debiutu 
książkowego z pewnością nie był przypadkowy. Już wówczas 
wydawnictwo „spod znaku kłoska” było znane z publikacji dzieł 

między innymi: Cypriana Norwida, Zygmunta Krasińskiego, Ju-
liusza Słowackiego, Selmy Lagerlöf, Wacława Berenta, Marii Ko-
nopnickiej, a przede wszystkim Fryderyka Nietzschego. Edycje 
pism niemieckiego filozofa pod redakcją Leopolda Staffa przy-
czyniły się do powstania tak charakterystycznego dla literatury Mło-
dej Polski nurtu aktywistycznego, którego głównymi wyrazicielami 
byli Leopold Staff (Kowal) i Tadeusz Miciński (W mroku gwiazd). 
Poezja Leśmiana jest jedną z ciekawszych reprezentacji młodopol-
skiego aktywizmu. Próżno w niej, co prawda, doszukiwać się 
realizacji nietscheańskiego ideału nadczłowieka (Übermensch), 
ale sprzeciw wobec mieszczańskich norm społecznych, ciasnych 
konwencji i narzuconych z zewnątrz reguł życia objawia się cho-
ciażby w typie leśmianowskiego bohatera lirycznego, ukazanym 
w cyklu Oddaleńcy. Tytułowe określenie odnosi poeta do wszyst-
kich niespełnionych, nieudanych, zawiedzionych, „zbłąkanych”, 
„których nic nie cieszy”, „którym dano być sobą na chwilę i we 
śnie” (Wobec morza), nierozsądnych, spóźnionych, niepogo-
dzonych z losem (Ich oblicza), „badaczy swej własnej mitręgi”, 
zwiedzionych snami (Pośpiech), niepewnych, niedopełnionych, 
wstydzących się własnych marzeń (Klęska), tęskniących, zatrwo-
żonych (Schadzka), „nieznanych nikomu” (Nieznanemu bogu). 
Za tych nieprzystających do życiowych ideałów, niedocenio-
nych w samym akcie istnienia wznosi poeta „toast świętokradz-
ki”, wskazując na wartość niedopełnienia, antybohaterskości:

   „Za wszystkich, których słońca promienista rózga
   Chłoszcze za żądz natręctwo i skrzydeł bezbożność [...]

   Za skazanych za znoje czatów i wywiadów -
   Gdziekolwiek się wałęsa ich płonna tęsknota! 
   Za tych, co mając żądła, poszukują jadów -
   Gdziekolwiek ich przydybie ta żądeł zgryzota!... [...]

   Za tę całą drużynę zgiełkliwą i rojną,
   Co otuchę donośnym wezwałaby rogiem -
   Za ich żywot pokrętny i śmierć niespokojną
   Wznoszę kielich, po brzegi pieniący się bogiem!...”
   (Toast świętokradzki)

Ta identyfikacja z ludzką niedoskonałością podnosi jej 
rangę do poziomu nieprzeciętności. Doznanie odmienności 
względem społecznych kanonów, wolności od społecznej akcep-
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tacji i odrzucenia to źródła owego sprzeciwu wobec typowego, 
ujednoliconego modelu życia, sprzeciwu opartego na nietz-
scheańskiej koncepcji jednostki wyjątkowej. Dopełnia tę myśl 
zakorzenione w filozofii Henri Bergsona przekonanie o poten-
cjale człowieka twórczego zawartym w bezpośrednim, intuicyj-
nym poznaniu rzeczywistości, w pełnym kontakcie ze światem, 
pozbawionym rozumowego zapośredniczenia. „Oddaleńcy” 
Leśmiana są bliscy pojęciu „człowieka pierwotnego”, czyli bytu 
doświadczającego prawdziwego i autentycznego życia. 

Współpraca z „Chimerą” Zenona Przesmyckiego oraz 
zainteresowanie poezją rosyjską przełomu XIX i XX wieku za-
owocowały przejęciem przez Leśmiana elementów symbolizmu, 
jednego z zasadniczych nurtów w sztuce Młodej Polski. 

„Sztuka Leśmiana jest symboliczna, ale nie można go łą-
czyć z symbolizmem europejskim, nie wskazując, że on sam ten 
symbolizm zreformował, ba, zanegował, nadając mu nowy sens. 
W wieku XX przepaść zbudowana między symbolizmem a re-
alizmem zostaje zmniejszona, a nawet często zasypana. Symbol 
jako realna cecha kultury i języka staje się jakimś istniejącym 
konkretem. [...] Można też porównać symboliczne rozumienie 
słowa, symbolu u Leśmiana, do tego, co nazwaliśmy mitologią 
momentalną. To owa «rozkazodawcza baśń» mająca zniknąć - 
to ów «most tęczowy», po którym gdzieś dochodzimy, a który 
znika po naszym przejściu, łącząc nas «z dziedziną nielogiczną 
istnienia» (Z rozmyślań o Bergsonie)”1.

Obrazowość Sadu rozstajnego jest nasycona symbolicz-
nością. Elementy poetyckiego świata składają się nierzadko na 
wizje senne bądź wyrażają rzeczywistość z pogranicza snu i jawy. 
Symboliczność jest więc niejako ich naturalną właściwością.  
Mają one odnosić do treści głębiej ukrytych, niejasnych, nieda-
jących się jednoznacznie odczytać, zinterpretować. Już sam tytuł 
zbioru niesie konotacje symboliczne. Motyw sadu jest w tych 
wierszach częsty i znaczący. Występuje w aż 11 utworach, a jego 
szczególne nasilenie ma miejsce w części Pieśni mimowolne. Od 
jeszcze realistycznej wizji sadu spowitego w mrok rozpoczyna 
poeta swą wędrówkę po niezwykłych krainach swych przeczuć 
i doznań (Wieczorem), ale już drugi utwór, Róża, stawia czytel-
nika wobec tajemniczej relacji podmiotu lirycznego ze światem 

1.  J. Trznadel, Wstęp, [do:] B. Leśmian, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel,   
wyd. III rozszerz., Wrocław Warszawa-Kraków [cop. 1991], s. LIV.

natury. Bez symbolicznego klucza nie jest możliwe przybliżenie 
się do migawkowo pojawiających się obrazów. Sam dialog z różą 
wprowadza atmosferę baśniową, nierealistyczną; wyraża niemoż-
ność spełnienia, nieosiągalność jakiejś bliżej nieokreślonej pełni. 
A wśród obrazów migawkowo, pozalogicznie pojawiających się 
w tle tego dialogu znajduje się również „Głąb sadu mego - pusta” 
- nicość zaprzeczająca sensowi istnienia. Owa „głąb sadu” być 
może jest wyrazem światów wewnętrznych, pierwotnej jedno-
ści człowieka z naturą, ze światem zewnętrznym, z sobą samym. 
W takim kontekście niemal narzuca się związek „sadu” i „raju” 
- pustego po wygnaniu zeń człowieka, strzeżonego przez anioła 
z płonącym mieczem w dłoni (w tekście: „We wrotach - księżyc 
płonie”). Czynność „grodzenia sadu” z wiersza W słońcu to za-
pewne wyraz pracy, konieczności wynikłych z utraty pierwotne-
go szczęścia. W deklaracji: „Przyszedłem na ten świat - / I nie 
chcę go porzucić!...” słychać echa świadomości wygnania i od-
powiedzialności za nowy los... I jest też zmysłowy Sad (w czę-
ści Z księgi przeczuć) - pełen czerwieni, purpurowych blasków, 
dziewcząt rwących czereśnie, sad „rozmajaczony”, wciągający, 
kuszący swoją wizyjnością, tryskający ogniem, rozjaśniający swo-
je „głębiny”, odsłaniający swoje tajemnice. Sad-pułapka, „wonna, 
ponętna mogiła”, w której śmierć jest rozkoszą. Ale jednocześnie 
w tym sadzie jest nieustannie odczuwalna czyjaś zewnętrzna, 
niepokojąca obecność:

   „Ale ja czuję ciągle czyjś wzrok przez otchłanie
   I słyszę wciąż śmiech cichy, szyderczo-żałobny.
   Jest ktoś w sadzie, co patrzy i co ma swe trwanie,
   Ktoś, co drwi z moich dziewek... ktoś do mnie podobny!...”

Wizja Boga? Opatrzności? Sumienia? W każdym ra-
zie obecność zewnętrzna, a zarazem immanentna wobec sadu. 
Obecność porządkująca, trwała.

Migotliwość znaczeń i punktów odniesienia jest w przy-
padku leśmianowskiego pojęcia „sadu” duża. Las, róża, księżyc - 
to tylko przykłady innych słów kluczy, którymi Leśmian zamyka 
i otwiera swoje światy. Plastyczność i dynamika zmieniających się 
obrazów, odpowiednie dla wizji sennych, budują dodatkowe na-
pięcia i możliwości interpretacji. Z barw, kształtów, określeń prze-
strzennych zbudowany jest świat wewnętrznych doznań, których 
natury zaledwie dotykamy naszym intuicyjnym poznaniem. 
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Sytuację liryczną urozmaica dodatkowo częsty zabieg an-
tropomorfizacji elementów natury obecnych w wierszach. Jest to 
kolejny krok w poszukiwaniu przeczuwanej pierwotnej jedności 
całego stworzonego świata, w którą włączony jest również Bóg. 
Przytoczony w Zielonej godzinie (VI) obraz drzemiącego w pa-
rowie Stwórcy, który po przebudzeniu odpowiada gestem na gest 
człowieka, modli się do człowieka, tak jak ten modli się do Boga 
- to niezapomniana wizja wzajemności i zbliżenia naturalnych, 
ludzkich i Boskich pierwiastków istnienia. Technika zwiercia-
dlanych odbić zastosowana w tym utworze, częste paralelizmy 
zaczerpnięte z ludowej wyobraźni i ludowego sposobu postrze-
gania świata – to przykłady narzędzi specyficznej, Leśmianowej 
filozofii jedności bytu.

„Rozstajny” jest tytułowy „sad”. Nie jest to bowiem miej-
sce zamieszkania, odpoczynku. Raj stracił swoją rolę domu dla 
człowieka, który odtąd jest ciągle w drodze, który wciąż musi 
podejmować decyzje, wybierać pomiędzy różnymi rzeczywisto-
ściami. Zabrał ze sobą przeczucie raju, które pozwala mu obie-
rać właściwy kierunek na rozstajach życiowych dróg. Wszystkie 
postaci, tak bogato zaludniające leśmianowskie liryczne światy, 
również elementy przyrody, żywioły, baśniowe stwory, odmieńce 
i dziwy, także i sama liryka będąca czarowaniem rzeczywistości, 
łączy najtrwalszy pierwiastek istnienia - miłość, która co praw-
da „nigdy nie zakwita”, nie spełnia się do końca, ale jest, pociąga 
wszystko swoim potencjalnym, przeczuwanym pięknem.

Zaczarowany jest Sad rozstajny. Magia tej poezji, której 
pierwsze próby zawarł Leśmian w tym tomie, rozwinęła swoje 
bogactwo w kolejnych zbiorach i jest wciąż żywa, dając poecie 
niekwestionowaną czołową pozycję wśród czarodziei polskiego 
języka.

                   
                                                                                      Piotr Sanetra

Lublin, 14 maja 2013 r.
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The Orchard’s magic.

My spirit, overgrown by cornflower and heather,
Lusted for storms which would fade it with cold!

(I will come tomorrow though the time is unknown)

  Year 1912 - the final period of Polish modernism. 
                                  In Warsaw, in Jakób Mortkowicz’s publishing      
                        house, in a series ,,Pod Znakiem Poetów” (,,Marked by 
Poets”), a new volume opening one of the most significant ways 
of creation in Polish literature of 20th century is being published: 
Bolesław Leśmian’s Sad rozstajny (Bifurcated Orchard). It was a 
debut book of a 35-year-old writer (assuming the date of birth 
was in 1877) therefore mature and steady in the genres of the 
literary art. The poet gathered here pieces from different years 
of his ,,dispersed” creative activity which were published in 
periodicals such as  ,,Kurier Warszawski” and Zenon Przesmycki’s 
(Miriam) ,,Chimera” or which were printed for the first time. 
He arranged them into cycles entitled significantly: Pieśni 
mimowolne (Unintended Poems), Zielona Godzina (Green Hour), 
Z księgi przeczuć (From the Tome of Hunches), Aniołowie (Angels), 
Oddaleńcy (The Distant Ones), Poematy zazdrosne (Jealous 
Poems), Nieznana podróż Sindbada-Żeglarza (Unknown Voyage 
of Sindbad the Sailor). Their choice expresses poet’s attitude until 
then (mainly the immersion into symbolism) but announces 
the themes developed in the next volumes as well (e.g. the 
cycle Zielona Godzina (Green Hour) is an anticipation of the 
method of perceiving the nature in Łąka (Meadow) from 1920). 
A ballad, a song, a legend, a fairy tale, a poem - the wealth of 
genre in Sad rozstajny (Bifurcated Orchard) is being continued in 
further writings. Therefore, Sad rozstajny is the first cumulation 
of the literary themes and forms, which are about to be extended 
and complemented, the cumulation exceeding the literary 
conventions of Young Poland though still deriving ideological 
and workshop inspirations from it. 
      

     The choice of the editor for his book debut done by the poet 
certainly wasn’t coincidental. Back then the publishing ,,marked 
by the ear of grain” was known for publishing works of Cyprian 
Norwid, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki, Selma Lagerlöf, 
Wacław Berent, Maria Konopnicka, and above all - Friedrich 
Nietzsche. The editions of German philosopher edited by 
Leopold Staff contributed to developing activism movement (so 
characteristic for literature of Young Poland) which was mainly 
expressed by Leopold Staff (Kowal (The Smith)), and Tadeusz 
Miciński (W mroku gwiazd (In the Gloom of Stars)). Leśmian’s 
poetry is one of the most interesting representations of Young 
Poland activism. A realization of Nietzsche’s superhuman ideal 
(Übermensch) may be vainly discerned, but in Leśmian’s type 
of lyrical protagonist shown in Oddaleńcy (The Distant Ones) 
a protest against social standards, tight conventions and 
imposed life rules of bourgeois is manifested. The expression used 
in the title pertains to all unfulfilled, unsuccessful, disappointed, 
,,lost”, ,,whom nothing pleases”, ,,who were allowed to be 
themselves for a while and in a dream” (Wobec morza (Toward 
the sea)), insensible, late, unreconciled to their fate (Ich oblicza 
(Their mien)), ,,investigators of their own worries,” disappointed 
with dreams (Pośpiech (Haste), insecure, incomplete, ashamed of 
their own dreams (Klęska (Defeat), pining, distressed (Schadzka 
(Rendezvous)), ,,known to no one” (Nieznanemu bogu (To the 
Unknown God)). The poet proposes ,,the sacrilegious toast” 
to those incompatible with life ideals, underestimated in their 
existence, indicating the value of incompleteness, anti-heroism:

   ,,To all those, whom beaming rod of the sun
    Birches for compulsive urges and impious wings […]

   To those convicted for laboriousness of ambush and intelligence                                                      
   Wherever their premature longing loiters!
   To those who seek venom, having stings
   Wherever that stings worry captures them!... […]

   To that whole noisy and animated band,
   That would muster their hopes with a resounding horn
   To their twisted life and restless death
    I raise a chalice foaming at the brim with God!...”
    (Toast świętokradzki (The Sacrilegious Toast)
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     The identification with human imperfection raises its range to 
the level of exceptionality. The experience of distinctness towards 
social canons, of freedom from social acceptance and refusal are 
the sources of the protest against the typical and unified lifestyle, 
the protest based on Nietzsche’s idea of the unique individual. 
The idea is being complemented by the belief in human creative 
potential included in a direct, intuitive cognition of reality, in the 
outright connection with the universe, deprived of the indirect 
reasoning. Leśmian’s ,,Oddaleńcy” (The Distant Ones) are close 
to the idea of ,,primordial human” in other words the existence 
experiencing the true and authentic life. 
     Cooperation with Zenon Przesmycki’s ,,Chimera” as well as 
the interest in Russian poetry at the turn of 19th and 20th century 
resulted in adopting symbolism elements - one of the main 
movements in Young Poland art. 

     ,,Leśmian’s art is symbolic but he cannot be identified with 
European symbolism without emphasizing that he reformed 
it - nay, denied it, giving it a new meaning. In the 20th century 
the gap between symbolism and realism is being reduced, often 
even eliminated. The symbol, as a real culture characteristic, is 
becoming an existing specific. […] A symbolic understanding of 
a word (Leśmian’s symbol) can be compared to what we called 
an instantaneous mythology. This is ,,a commanding fairy tale” 
which is about to disappear, ,,a rainbow bridge” owing to which 
we get somewhere and which disappears after we walk through 
it, connecting us ,,with illogical field of existence” (From 
Meditations on Bergson).”

    The vividness of Bifurcated Orchard is permeated with 
symbolism. The elements of the poetic world often involve 
dream visions or express the reality between waking and 
sleeping. Being symbolic is therefore their natural feature. They 
are about to pertain to deeply hidden, unclear, unambiguous, 
uninterpreted ideas. Even the title has symbolic connotations. 
The orchard theme is frequent and significant. It appears in 11 
writings and its accumulation takes place in Pieśni mimowolne 
(Unintended Poems). The poet starts his journey through 
the remarkable lands of his hunches and sensations from the 
realistic vision of the orchard shrouded in darkness Wieczorem 
(In the evening). However, in another piece - Róża (A Rose) - 
the reader faces a mysterious relationship of the lyrical subject 

and the nature. It is impossible to get close to the blinking images 
without the symbolic  keys. A dialog with the rose itself introduces a 
fabulous and unrealistic atmosphere; expresses the impossibility 
of fulfillment, of reaching some undefined completeness. And 
among those blinking images, appearing illogically in the 
background of the dialog, there is also ,,the depth of my orchard - 
empty” - nothingness denying the sense of existence. That ,,depth 
of the orchard” may be the expression of the inner worlds, of 
the original unity of man and nature, outer world, and the man 
himself. This context almost imposes the relation between ,,the 
orchard” and ,,the paradise” - both empty after the expulsion 
of the man, guarded by an angel with a flaming sword (in ,,We 
wrotach - księżyc płonie” (At the doors - the blazing moon)). The 
act of ,,fencing the orchard” in W słońcu (In the Sun) may be 
the manifestation of the work, necessities coming from the loss 
of original happiness. In a declaration ,,I came into the world - / 
And I do not want to abandon it!...” the echo of the expulsion 
and responsibility for a new kismet awareness can be heard. 
There is also a sensual orchard (in From the Tome of Hunches) 
- full of redness, of crimson glaze, girls picking the cherries, the 
,,hallucinating” orchard, absorbing, tempting with its visions, 
blazing with fire, enlightening its ,,depths,” unveiling its secrets. 
The orchard is shown as a trap, ,,a scented, alluring grave” where 
death is a delight. However, at the same time in this orchard, 
someone’s outer, disturbing presence is constantly noticeable:

     ,,But I still can feel someone’s gaze through the oblivion
      And I still can hear a quiet laugh, mockingly mournful.
      There is someone in the orchard, someone who looks and has
                                                                                                   persistence, 
      Someone who taunts about my girls… someone like me!...”

     The vision of God? Of Providence? Of conscience? It is 
definitely a presence - outer and immanent to the orchard at the 
same time. The ordering and permanent presence. 
        The flickering of meanings and reference points in Leśmian’s 
idea of “the orchard” is great. The forest, the rose, the moon - 
those are only the examples of other key words which Leśmian 
uses to open and close his worlds. The flexibility and dynamic 
of the changing views, which are suitable for dream visions, 
build additional tension and possibilities of interpretation. The 
world of the inner experience, which we can barely touch with 
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our intuitive recognition, is made of colours, shapes and spatial 
expressions. 
     The lyrical situation is being additionally diversified with 
frequent anthropomorphisation of the elements of nature which 
are present in the poems. It is another step into hunt for the 
intuitive primary unity of the whole world which includes God 
as well. The image of the Creator designed in Zielona godzina 
(Green Hour), the Creator drowsing in the gorge who right after 
awakening gestures towards the gesture of a man, and prays to 
the man just like the man prays to God is an unforgettable vision 
of mutuality and a closer acquaintance of the natural human and 
Divine existence elements. The method of the mirror reflections, 
frequent parallels taken from the folk imagination and folk way 
of seeing the world used in this work are the examples of a specific 
Leśmian’s philosophy of the existence unity. 
     ,,Bifurcated” is the entitled ,,orchard”. It is not a place of 
residence or leisure. The paradise has lost its role as a home for 
a man who is still on his way, trying to make decisions, trying 
to choose between different realities. He took a paradise feeling 
that allows him to choose the right direction at the parting of 
the ways. All the characters, numerously inhabiting Leśmian’s 
lyrical worlds as well as various nature elements, fable creatures, 
strangers and the lyric poetry as a reality magic spell join the most 
permanent existence element - love which ,,newer blossoms,” and 
does not fully come true but exists and attracts with its potential 
and intuitive beauty.

      Spellbound is the Sad rozstajny (Bifurcated Orchard). The 
magic of that poetry incorporated by Leśmian in this volume 
has developed its wealth in other works and is still alive, placing 
the poet as the leader wizard of Polish language.

                                                                                 Piotr Sanetra
 

Lublin, May 14th 2013

Tłumaczenie: Ewa Domańska
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Déjà vu 
czyli pożarłem Sad rozstajny

Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić.
Oscar Wilde

     W 
       

albo Pożar obłoków, albo Kwiatów zmartwychwstanie. Chce mi 
się, żeby tom pierwszy miał w sobie pełnię i objętość, rozrzut-
ność, szczodrość. […] Zdaję się, że najlepiej dać nazwę: zagon 
chabrowy.

13, rus Vavin                                                                     [Paryż, 1912]
Kochany Panie Zenonie!
Dziękuję Wam serdecznie za list. Zupełnie się z Wami zgadzam 
co do wszystkich zmian. […] Jestem teraz w fazach tak zmien-
nych i tak co dzień innych, że już mi trudno tom pierwszy oce-
nić. Stąd mitręga z tytułem. Wybieram tedy za Waszą radą Sad 
rozstajny. Nie wiem wszak, czy są to rozstaje, czy też - rozpędy 
w rozmaite strony, a to w skutek różności pierwiastków, które 
się we mnie poruszyły. […] Jedno wszakże w sobie zauważyłem 
dość wyraźnie, że tworzę na oślep - i dopiero po stworzeniu na-
myślam się - com czynił i com zdobył. […] 
Dziękuję Wam po stokroć za pieczę nad moim tomem i przepra-
szam za moją mitrężność. […] Nie poświęciłem się, jako poeta, 
żadnej idei - piszę brnąc w te lub inne światy niemal po omacku, 
na oślep, drogą zachwyceń, oszołomień i z rzadka zastanowień. 
Czuję w sobie rozpęd wielki i czuję, że docieram do światów, 
gdzie się kryje - szeroka droga. Ale w tej fazie, w której przeby-
wam, w fazie nieustannych metamorfoz, nie mam psychicznie 
czasu na autokrytycyzm. […]

          Po lekturze listów poety wracam ponownie do Sadu rozstaj-
nego, już go nie pożeram, delektuję się, smakuję słowo po słowie, 
wiersz po wierszu. To intelektualna uczta, po której nasycony, 
wybieram jeden wiersz z tomu, który czytam kolejny raz i ko-
lejny, i kolejny. Smakuje jak wykwintny deser. Już nie mogę się 
doczekać, kiedy stanę przed czarnym płótnem, żeby uchwycić 
tamtą leśmianową chwilę zaklętą w wierszu. Kiedy uda mi się to 
osiągnąć, ledwie podmalowana, uchwycona chwila majaczy się 
na płótnie. Już jest, przerywam pracę i odstawiam pędzle. Wra-
cam do leśmianowych słów, wybieram kolejny wiersz i proces 
się powtarza. Później jeszcze dziesiątki godzin pracy przy „wy-
dłubywaniu tej chwili z  obrazów”. Proces tworzenia? Sztuka? 
Może można to tak nazwać, ale to bardzo ryzykowne określenie 
bo pamiętam kąśliwy komentarz Witkacego: Wszystko w sztuce (a kto 
wie, czy i nie w życiu) polega tylko na stanowiskach. Zaprzeć się w sobie, 
o ten swój najpępiejszy trzon, rozpuczyć się w butę niebywałej wprost, 
ponadludzkiej, wszechstworzeniowej wielkości, rozdąć w sobie wichry 

                                              
                                               raz z zaproszeniem do uczestnictwa 
w IV Zamojskim Leśmianowym Biennale Sztuki dostałem od 
Kuratora Biennale Pani Elżbiety Gnyp, propozycję napisania 
„kilku słów” do katalogu wystawy.
     Cóż mogę powiedzieć „z pozycji potrójnego uczestnika” 
zamojskiego Biennale? Może to, że otrzymane zaproszenie do 
Biennale każdorazowo podnoszą mi ciśnienie i przyspieszają tęt-
no, podnoszą poziom adrenaliny i wypełniają moje serce rado-
ścią i wdzięcznością dla organizatorów. Bo przede mną kolejna 
intelektualna przygoda, spotkanie z czarodziejem słowa, wiec 
z radością sięgam po Sad rozstajny - żeby go pożreć! Ale to za 
mało, bo rodzą się pytania, kiedy to autor pisał, gdzie, w jakich 
warunkach i w jakiej sytuacji? Muszę znać odpowiedzi na te py-
tania, więc buszuję w Internecie, sięgam do leśmianowych listów 
i znajduję!

13, rus Vavin                                                                     [Paryż, 1912]
Kochany Panie Zenonie! (list do Zenona Przesmyckiego)1

Dziękuje Wam za kartkę. Czekam wszakże na obszerniejsze 
wskazówki i szczegółowe słowo o moim tomie, bo chciałbym 
druk rozpocząć.[…] Piszę dorywczo - na domysł, bo myślę, że to 
wystarczy. Ponieważ tedy tom pierwszy jest pierwszą wrotnią - 
którą w głąb natury dla siebie rozwarłem, tedy położyłbym tytuł 
ogólny: Wrotnia rozwarte, albo Zawiew przydrożny, albo Harfa 
w parowie, albo Sad rozstajny, albo Czaty słoneczne, albo Zieleń 
i purpura, albo Niepokój wiosenny, albo Znój zwierciadlany, albo 
Zagon chabrowy, albo Kwiecień spełniony, albo Poprzez śpiew, 

1 Trznadel J., Bolesław Leśmian, Utwory rozproszone, listy, Warszawa 
1962, s. 314-318
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namiętności do granic śmiertelnej burzy, przepuścić to przez potęż-
ny filtr żelazobetonowego rozumu i potem z całej tej potwornej, wy-
piętrzonej ponad własną miarę wieży ciśnień metafizycznej siknąć 
przez wąską rurkę czystą, zaklętą w sobie formę samą w sobie - oto 
jest sztuka.2

          Zostawmy te dylematy i wróćmy do naszego Poety. Czwar-
te już z kolei Leśmianowe Biennale Sztuki jest dla mnie kolejną 
podróżą w zaświaty, w rozstaje czy w rozpędy w rozmaite strony. 
Otwieram leśmianową wrotnię i jak On czuję w sobie rozpęd wiel-
ki i czuję, że docieram do światów, gdzie się kryje - szeroka droga. 
Podążam ta drogą do wytyczonego celu - poznania człowieka. 
Alan W. Watts podkreśla, że […] prawdziwą jednak radość daje  
to, co pojawia się nieoczekiwanie podczas praktyki (tworzenia) - 
podobnie jak podczas podróży radością napawa nas nie tyle dotar-
cie do zamierzonego miejsca, ile nieprzewidziane zdarzenia, które 
zaskakują nas po drodze.3

            Paulo Coelho powie: Bóg objawia się we wszystkim, lecz 
Jego ulubionym narzędziem jest słowo. Słowo to myśl wprowa-
dzona w ruch. Słowo ma siłę większą niż niejeden rytuał. 4

          Parafrazując Coelho mógłbym powiedzieć: Jego ulubionym 
narzędziem jest bez wątpienia leśmianowe słowo, słowo poezji 
Notariusza z Zamościa, Bolesława Leśmiana.

        Z serca dziękuję organizatorom Zamojskiego Biennale za 
ich gigantyczny wysiłek organizacyjny, za to, że mnie już po raz 
trzeci zapraszają, za stworzenie każdorazowo metafizycznego 
klimatu tych spotkań, za to, że kolejny raz poznaję w Zamościu 
niezwykłych ludzi, za to, że odkrywam na nowo poezję Leśmia-
na, za to, że już tęsknię za kolejnym leśmianowym Biennale.

                                                      dr hab. Włodzimierz Patuszak

2.Witkiewicz I., Jedyne wyjście. Cytat za: Żakiewicz Anna, Witkacy       
[1885-1939], Warszawa 2006, (IV s. Okładki).
3.Watts Alan, Droga zen, Poznań 1997, s. 237.
4.Coelho Paulo, Życie. Myśli zebrane. Warszawa 2007, s. 120
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Déjà vu 
- in other words - I have devoured 
Sad rozstajny (Bifurcated Orchard)

Here is nothing that art cannot express.
Oscar Wilde

     With the invitation to participate in 
4th Zamość Leśmian’s Art Biennial I also got an offer from the 
Biennial Curator Elżbieta Gnyp to write “a few words” for the 
exhibition catalogue.
     What may I say from the perspective of the triple participant of 
Zamość Biennial? Maybe that each time I get the invitations for 
Biennials they raise my blood pressure and fasten the heartbeat, 
raise my adrenaline level and fill my heart with happiness and 
gratefulness for the organizers. Because here, there is another 
intellectual adventure, a meeting with a word wizard so I reach 
for Sad rozstajny with pleasure in order to devour it! But it is 
not enough because the questions appear - When did the author 
write it? Where? What were the conditions? I need to know the 
answers to those questions so I root around the Internet, I reach 
for Leśmian’s letters and I find them!

13, rue Vavin                                                                      [Paris, 1912]
Dear Zenon! (a letter to Zenon Przesmycki)
Thank you for the card. I am waiting for extended clues and 
detailed word about my volume because I would like to start 
the print. I am writing sporadically, on the supposition because 
I think that will be enough. Because then the first volume is also 
the first gate which I opened wide for myself inside my nature 
and then I would give it a general title: Wrotnia rozwarte, or 
Zawiew przydrożny, or Harfa w parowie, or Sad rozstajny, or 
Czaty słoneczne, or Zieleń i purpura, or Niepokój wiosenny, or 
Znój zwierciadlany, or Zagon chabrowy, or Kwiecień spełniony, or 
Poprzez śpiew, or Pożar obłoków, or Kwiatów zmartwychwstanie. 
I want the first volume to have its entirety and amount, 

extravagance, generosity. […] And I guess it would be the best to 
entitle it: Zagon chabrowy.

13, rue Vavin                                                                      [Paris, 1012]
Dear Zenon!
Thank you very much for the letter. I entirely agree with you if 
it comes to all the changes. I am now in phases so unstable and 
so different each day that it is difficult to assess the first volume. 
That is the reason for all the worries about the title. So I choose 
Sad rozstajny as advised. I do not know whether this is crossroads 
or impetus in diverse directions and all of it is due to the variety 
of elements which have moved inside me. However, I have 
realized one thing - I compose blindly and only after finishing 
I ponder over what I had done and what I had accomplished.   
Thank you very much for taking care of my volume and I am 
sorry for my worries. As a poet, I have not devoted myself to 
any idea. I write slogging into various realities almost gropingly, 
through the way of raptures, in a daze, and rarely with reflection. 
I feel an enormous impetus inside myself and I feel that I reach 
to realities where a wide path is hidden. But in a phase in which 
I am right now, in the phase of ongoing metamorphoses I do not 
have time for self-criticism. […]

          After reading poet’s letters I come back to Sad rozstajny, and 
I am not devouring it, I savour it, I taste word by word, poem by 
poem. It is an intellectual feast, and being filled after it, I choose 
one poem from the volume which I have been reading again and 
again and again. It tastes like an exquisite dessert. I cannot wait 
standing it front of a black canvas trying to catch that Leśmian’s 
moment trapped in the poem. When I will manage to catch it, 
barely painted, it emerges from the canvas. There it is. I stop 
working and I put my brushes back. I come back to Leśmian’s 
words, I choose another poem and the process repeats. And then 
still dozens of hours on “chiseling this moment from paintings.” 
A process of formation? Art? Maybe we can name it this way but 
it is a very risky term as I remember Witkacy’s cynical comment: 
Everything in art (who knows if not in real life) is based only on 
relations. Jib yourself about your introvert corpus, swell yourself 
with pride of exceeding, superhuman, omnicreative grandeur, blow 
the whirlwinds of passion inside yourself to the edge of the deadly 
storm, filtrate it through a gigantic ferroconcrete mind and then 
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squirt from that monstrous overelevated metaphysical water tower 
through a thin pipe with a pure form under a spell itself - behold 
the art.

          Let’s leave those dilemmas and come back to our Poet. The 
fourth in a row Leśmian’s Art Biennial is another journey into the 
hereafter or into the crossroads or the impetus in diverse directions 
for me. I open Leśmian’s gate and just like him, I feel an enormous 
impetus inside and I feel that I reach to realities where a wide path 
is hidden. I follow this path to a set goal - cognition of a man. 
Alan W. Watts emphasizes that […] the real joy of them (arts) lies 
in what turns up unintentionally in the course of practice, just as 
the joy of travel is not nearly so much in getting where one wants to 
go as in the unsought surprises which occur on the journey.
          Paulo Coelho would say: God manifests himself in everything, 
but the word is one of his most favored methods of doing so, because 
the word is thought transformed into vibration. […] The word has 
more power than many rituals.
          Paraphrasing Coelho I could say: Undoubtedly his favourite 
method is Leśmian’s word, a word of poetry of the Notary from 
Zamość - Bolesław Leśmian.

          I would like to thank the organizers of Zamość Biennial for 
their enormous effort, for being invited for the third time, for 
creating a metaphysical atmosphere of each of those meetings, 
for meeting remarkable people in Zamość once again, for 
discovering Leśmian’s poetry anew, for already missing another 
Leśmian’s Biennial.

                                                dr hab. Włodzimierz Pastuszak

Tłumaczenie: Ewa Domańska
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Polska i Włochy: Sztuka i Poezja

Widząc moje zamiłowanie do Kultury i Sztuki oraz 
zgłębianie i zestawianie tych dziedzin z historią Polski i Włoch, 
dwóch narodów, które tak wiele z siebie dały, od dawna nie mogę 
zrezygnować z myśli o tym, jak bardzo niezbędny jest dialog, 
wspólna przyjaźń oraz konfrontacja również i w tym aktualnym 
okresie, nieubłaganie wkraczającym w drugie dziesięciolecie no-
wego millenium.

Nie zaprzestanę wiec podkreślania tych związków pomię-
dzy Polakami i Włochami tak idealnie połączonych w hymnach 
obydwu narodów, związków przyjaźni zainicjowanej już w 966 
roku przez Księcia Mieszka I. Przyjaźń, która przechodząc swoje 
kolejne fazy umocniła się i już od czasów renesansu poczynając 
trwale związała, pomiędzy końcem XVIII wieku a całym XIX  
wiekiem, we wspólnej sentencji „za naszą i waszą wolność”. 
Przychodzą mi również na myśl - bo jak tego nie robić? - związki 
poprzez wielką postać Papieża Jana Pawla II oraz Unię Europej-
ską.

Z tego punktu widzenia, jednym z  miejsc idealnych w Pol-
sce jest Zamość, miasto posiadające różnorodne pokrewieństwa 
ze światem włoskim, zarówno tym przeszłym, jak i aktualnym, 
również i pod znakiem Sztuki i wybitnej Poezji. Wyrazem tego 
jest organizowane przez Zamojskie Towarzystwo „Renesans” 
Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki, które przypomina nam 
o  ponadczasowym wkładzie literackim Bolesława Leśmiana. 

Zamość stał się więc nie tylko symbolem spotkania in-
terkulturalnego o dużym znaczeniu na poziomie europejskim, 
ale również i miejscem docelowym i aktywnym przystankiem 
kreatywności, jest odbiciem dnia dzisiejszego dla tych, którzy 
wierzą w przyszłość pozbawioną barier, ogrodzeń i murów. Jest 
to wspólny udział w wielkich ideach prowadzących do nowych 
płaszczyzn porozumienia.

A biały orzeł nieprzerwanie kontynuuje swój lot ku nie-
bu.

                                                                         Lodoviko Gierut
                                                                     Pisarz i krytyk sztuki

Polonia  e  Italia: Arte  e  Poesia

Ormai da tempo non posso fare a meno - data la 
mia passione per l’Arte e la Cultura in generale, nonché per 
l’approfondimento e l’abbinamento alla Storia di due Nazioni 
che tanto hanno dato, come la Polonia e l’Italia - di pensare 
a quanto sono necessari, anche in questa fase che si inoltra 
perentoriamente nel secondo decennio del nuovo Millennio, il 
dialogo e l’amicizia condivisa, come il confronto.

Non mi stanco, dunque, di sottolineare quei rapporti tra 
polacchi e italiani idealmente condivisi nell’inno nazionale di 
ognuno dei due Popoli, con un’amicizia iniziata nel 966 grazie 
al Principe Mieszko I, e per mezzo di fasi successive che dal 
Rinascimento si sono incuneate, tra fine Settecento e l’intero 
Ottocento, nel motto comune ,,Per la nostra e la vostra libertà”.
Rammento pure - e come non farlo? - legami come la grande 
figura di Papa Giovanni Paolo II e la Comunità Europea. 

In quest’ottica, uno dei luoghi ideali - in Polonia - 
è Zamosc, città che col mondo trascorso italiano ha varie 
affinità, oltre che congiunzioni attuali ribadite, nel segno 
dell’Arte e dell’alta Poesia, dalla Biennale d’Arte organizzata 
dall’Associazione ,,Renesans”, ove si ricorda l’apporto letterario 
,,oltre il tempo” di Boleslaw Lesmian.

Zamosc è perciò divenuta un simbolo d’incontro 
interculturale di grande rilevanza in ambito europeo, e non solo; 
è luogo d’arrivo, di sosta attiva della creatività, specchio dell’oggi 
per chi crede in un domani privo di barriere o di steccati, senza 
muri: è la ripartenza dell’idealità più alta per nuovi approdi 
comunicativi.
              L’aquila bianca continua a stagliarsi nel cielo.

                                                                                  Lodovico Gierut
                                                                                     Scrittore e critico d’arte

Marina di Pietrasanta, 25 Aprile 2013.
Marina di Pietrasanta, 25 kwietnia 2013 roku
Tłumaczenie: Joanna Brześcińska-Riccio
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                             ***  

Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
Ale w innym sadzie, w innym lesie - 
Może by inaczej zaszumiał nam las,
Wydłużony mgłami na bezkresie…

Może innych kwiatów wśród zieleni bruzd
Jęłyby się dłonie, dreszczem czynne - 
Może by upadły z niedomyślnych ust
Jakieś inne słowa - jakieś inne…

Może by i słońce zniewoliło nas
Do spłonięcia duchem w róż kaskadzie,
Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
Ale w innym lesie, w innym sadzie…
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malarstwo

Barbara Szubińska
Matka i córka (1992) akryl/płótno, 110 x 110 cm



Barbara Szubińska
Matka i córka (1992) akryl/płótno, 110 x 110 cm
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malarstwo

Gian Paolo Giovannetti
Figura antica (1997) olio su tavola, 72 x 60 cm
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malarstwo

Dariusz Mlącki
Pudełko z Wenecji (2013), akryl/płótno, 20 x 20 x 4 cm

 



malarstwo
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Wspomnienia

Drzwi rozwarte na oścież były w naszym domu
Dłoniom, co je rozwarły, zamknąć zabrakło mocy…
Szereg komnat na przestrzał widniał, jak po nocy
Mętne wspomnienie alej, nie znanych nikomu.

Wszystko - w mroku. - I tylko ów pokój ostatni
Z oknem w zaświat -  na słońce, po pas wbite w chmurę,
Jarzył się - cały w blasków pełgających matni
I siał pyły słoneczne przez kotar purpurę.

[…] Dzisiaj, gdy już zamknięto drzwi naszego domu,
A ja skarżę się we śnie złotowłosym cieniom.
Czasem ku owym progom biegnę po kryjomu,
By rozewrzeć drzwi wszystkie na oścież wspomnieniom! […]
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malarstwo

Franciszek Maśluszczak
Tajemnica zadumy (2013), akwarela, 36 x 26 cm



malarstwo
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malarstwo

Darek Łukasik
bez tytułu (2012), akryl/płótno, 50 x 60 cm
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malarstwo

Włodzimierz Pastuszak
z cyklu Sad rozstajny - „Sen zbiegłem goniąc ciebie” (2013), akryl/płótno, 80 x 80 cm



malarstwo

Włodzimierz Pastuszak
z cyklu Sad rozstajny - „Sen zbiegłem goniąc ciebie” (2013), akryl/płótno, 80 x 80 cm
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Z lat dziecięcych

Przypominam -  wszystkiego przypomnieć nie zdołam:
Trawa… Za trawą - wszechświat… A ja - kogoś wołam.
Podoba mi się własne w powietrzu wołanie -
I pachnie macierzanką - i słońce śpi - w sianie.

A jeszcze? Co mi jeszcze z lat dawnych się marzy?
Ogród, gdzie dużo liści znajomych i twarzy - 
Same liście i twarze!... Liściasto i ludno!
Śmiech mój - w końcu alei. Śmiech stłumić tak trudno!

Biegnę, głowę gmatwając w szumach, w podobłoczach!
Oddech nieba mam - w piersi! - Drzew wierzchołki - w oczach!
Kroki moje już dudnią po grobli - nad rzeką.
Słychać je tak daleko! Tak cudnie daleko!
A teraz - bieg z powrotem do domu - przez trawę - 
I po schodach, co lubią biegnących stóp wrzawę…
I pokój, przepełniony wiosną i upałem,
I tym moim po kątach rozwłóczonym ciałem - 
Dotyk szyby - ustami… Podróż - w nic, w oszklenie - 
I to czujne, bezbrzeżne z całych sił - istnienie!
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malarstwo

Elżbieta Gnyp
Słońce blednie, łąka lśni... (2013), pastel/papier, 50 x 70 cm



malarstwo

26

malarstwo

Zofia Kosiorek-Poździk
W polu (2013), pastel/papier, 50 x 70 cm
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malarstwo

Barbara Diakité
Sad rozstajny (2012), akwarela/karton, 85 x 95 cm



malarstwo
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malarstwo

Tadeusz Wolski
Lata (2008), olej/płótno, 50 x 65 cm
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malarstwo

Elżbieta Hałasa
Stara suszarnia (2000), olej/płótno, 40 x 70 cm



malarstwo
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malarstwo

Robert Motelski
Liście 5 lutego 09:34 (2008), olej/akryl/płótno, 73 x 130 cm
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malarstwo

Małgorzata Hołówka
Pejzaż I (2011), akwarela/papier, 10,5 x 15 cm



malarstwo
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W południe 

[…] Znienacka w drzew gęstwinie
Wiśnia się płoni smagle - 
O, teraz w tej godzinie,
Pokochać - kogoś - nagle!...

Ten znój z błękitem w zmowie
Dech piersiom tak utrudnia!
Zachciało się mej głowie
Śnić miłość wśród  południa!



             grafika,  rysunek
                         fotografia

Elżbieta Dzikowska
               Submisja (2012) 
      fotografia, 2,00 x 1,50 m
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grafika, rysunek, fotografia

Zdzisław Niedźwiedź
Na zewnątrz XIV (2008), suchoryt/elektrotinta, 64 x 49 cm
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grafika, rysunek, fotografia

Eugeniusz Delekta
do poezji Leśmiana Sad rozstajny II (2013), tech. miesz., 80 x 55 cm
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grafika, rysunek, fotografia

Joanna Brześcińska-Riccio
Zmory wiosenne (2013), rysunek tuszem, 64 x 48 cm
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grafika, rysunek, fotografia

Magdalena Pastuszak
Zmory wiosenne „Ja jestem las ten cały - las cały aż po skraj” (2013) 
grafika, akryl na desce, 50 x 50 cm
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 Step 

[…] Cień za światłem, a światło sunie się za cieniem
Po ziemi, gdzie się w mroku zbłękitnia zieloność.
A tam do widnokręgów przykuta milczeniem
Czai się rozszerzona nocą nieskończoność.
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grafika, rysunek, fotografia

Krzysztof  Marek Bąk
cykl 9 ekslibrisów Lesmianiana dedykowanych Elżbiecie Gnyp (2013), CGD 9 x128 x 128 mm



rzeźba, ceramika

Zygmunt Jarmuł
bez tytułu (2013), ceramika, 2,5 x 0,60 m



41

rzeźba, ceramika

Katarzyna Handzlik
z cyklu leśmianowskiego - Kalina (2013), rzeźba ceramiczna, 38 x 20 x 23 cm



42

           

Zielona godzina

VIII
[...] Wynijdź, lesie, z swej głębi! Wynijdź z legowiska
Zaczajonych rozkwitów, zieloną drzemotą
Wpartych w ziemię, po ciemku  zapatrzoną w znój!

Wynijdź nagle z nor wszystkich, z jarów bez nazwiska,
Z kniej zapadłych w moczary - z trzcin wrosłych tęsknotą
W wód zwierciadła, by zdwoić sen nad wodą swój!

Wynijdź z woniejącego na wiatr pogmatwania
Macierzanek z pokrzywą, zaszytą w cień rowu,
Gdzie pełno czarnoziemnych, zwilgotniałych cisz! […]
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rzeźba, ceramika

Bogusław Bodes
Sad oszalał i stal się nieznany nikomu (2012), drewno, 2,30 x 1,10 x 0,70 m
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Krzysztof Marek BĄK 
Bogusław BODES    Joanna BRZEŚCIŃSKA-RICCIO 

 Eugeniusz DELEKTA   Barbara DIAKITÉ 
Elżbieta DZIKOWSKA   Gian Paolo GIOVANNETTI   Elżbieta GNYP 

 Katarzyna HANDZLIK   Elżbieta HAŁASA 
Małgorzata HOŁÓWKA 

Zygmunt JARMUŁ   Zofia KOSIOREK-POŹDZIK   Darek ŁUKASIK 
Franciszek MAŚLUSZCZAK   Dariusz MLĄCKI 
Robert MOTELSKI    Zdzisław NIEDŹWIEDŹ 

Magdalena PASTUSZAK
Włodzimierz PASTUSZAK   Barbara SZUBIŃSKA 

Tadeusz WOLSKI
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     Krzysztof Marek BĄK
     43-300 Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 14/17, Polska
     tel. +48 668086517, e-mail:kmbak.exlibris@gmail.com 
     www.bak.sto.com.pl
Miłośnik ekslibrisu. Teoretyk i praktyk tej dziedziny grafiki. 
Autor 60 wystaw indywidualnych w Polsce, Czechach, Danii, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Kuwejcie. Brał 
udział w licznych wystawach i konkursach sztuki (głównie eks-
librisu) na całym świecie, otrzymując ponad 20 nagród i wyróż-
nień. Absolwent  wrocławskiej ASP, wykładowca uniwersytecki.

     Bogusław BODES
     22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 26/1, Polska
     tel. +48 516055774
Ur. w 1942 r. na Zamojszczyźnie.  Absolwent PLSP w Zamościu. 
Studia w krakowskiej ASP na Wydz. Malarstwa i Grafiki. Dy-
plom w 1968 r. w pracowni prof. A. Marczyńskiego. Twórczość 
w dziedzinie malarstwa, rysunku, projektowania graficznego, 
kaligrafii. Od 1988 r. zajmuje się scenografią, rzeźbą, działaniami 
przestrzennymi. Z Zamościem związany jest od 1955 r. w l.1968-
2006 pracą pedagogiczną w PLSP, wicedyrektor d/s artystycz-
nych (1970-1980). Od 1968 r.  uczestniczy w wystawach zbio-
rowych: środowiskowych, ogólnopolskich, międzynarodowych, 
plenerach i wystawach poplenerowych. Charakterystyczny dla 
Bogusława Bodesa jest cykl rzeźb i instalacji pt. „Obiekty natu-
ry”. Nagrodzony Krzyżem za Zasługi za szczególny wkład pracy 
w rozwój edukacji artystycznej w Polsce, wyróżniony Nagrodą 
I stopnia CEA Ministra Kultury i Sztuki. W 2012 r. zorganizo-
wał wystawę z okazji jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej pt. 
„Obiekty natury”. Uczestniczył we wszystkich dotychczasowych 
wystawach dedykowanych poezji Leśmianowskiej.

     Joanna BRZEŚCIŃSKA-RICCIO
     54010 Albiano Magra (MS), via Reppublica 67, Włochy
     ul Wyszyńskiego 57/18, 22-400 Zamość, Polska
     tel. 0039 0187 414401, kom. 0039 3483017719 
     84 6276988, kom. 693425434
     e-mail: joamass@alice.it  
     www.joannabrzescinska-riccio.com
 Ur.  w  Krasnymstawie  na  Lubelszczyźnie,  od 25 lat związana 
z Zamościem. Od 1989 r. mieszka i pracuje we Włoszech. 
Życie dzieli pomiędzy włoską Toskanią, a polskim Rozto-

czem i Zamościem. Studia w Instytucie Wych. Artyst. UMCS w 
Lublinie, dyplom z grafiki (akwaforta) w 1985 r.  Członek ZPAP, 
Arts. Council - Rada Plastyki PSEP& ZPAP oraz włoskich 
stowarzyszeń artystycznych i akademickich m.in.: Accademia 
Premio Internazionale Prometheus, Accademia Internazionale 
Greci - Marino Accademia del Verbano,  “IdeArte” Centro Arti 
Visive w Pizie, Comitato Archivio artistico - documentario Gie-
rut w Pietrasanta, Simultanea Spazi d’Arte we Florencji. Twór-
czość w zakresie: grafiki, rysunku tuszem (również na płótnie), 
ceramiki. We Włoszech  wystawia od 1985 r., po raz pierwszy 
brała udział w comiesięcznych wystawach  artystów m. Lucca. 
W l. 1992-97 współpracowała z grupą artystyczną „Movimento 
Artistico Versilia” Galerii „216-Promozione Arte” w Viareggio. Brała 
udział w wystawach i konkursach sztuki organizowanych m.in. przez 
wydawnictwo „Eco D’Arte  Moderna” we   Florencji.   Uczestniczyła
w 100 wystawach zbiorowych, w większości we Włoszech: Fortezza 
da Basso i Le Pavoniere we Florencji, Romartexpo i Galeria „Il 
Leone” w Rzymie, Galeria „Scene Art Space” w Mediolanie, Pi-
sArt Expo w Pizie, Centro Diffussione Arte w Palermo, Wenecja, 
Aulla, Bologna, Livorno, Pietrasanta, Lucca, Seravezza, Forte dei 
Marmi, Viareggio, Bari, Trento, Volterra oraz w: Paryż, Bethune, 
Vaudricourt, Londyn, Barcelona, Bruksela, Stambul, w Polsce: 
Rzeszów, Lublin, Warszawa, Kielce, Zamość i  Żyrardów. Au-
torka ok. 30 wystaw  indywidualnych we Włoszech, Polsce, 
Niemczech i we Francji m.in.: Galleria Bonan Studio d’Arte2-
,Wenecja (2005); Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik (2008); 
BWA-Galeria Zamojska, Zamość (2009); Palazzo Gambacorti, 
Piza (2010); Galeria „La Spadarina”, Piacenza (2012); Galeria 
„Resursa”, Żyrardów (2013). Obecnie przygotowuje wystawę 
indywidualną we Florencji. Laureatka licznych nagród i wyróż-
nień. Prace publikowane są w katalogach i periodykach sztuki. 
Znajdują się w zbiorach prywatnych oraz miejscach użyteczności 
publicznej. Poza twórczością zajmuje sie działalnością kulturalno 
- artystyczną na rzecz współpracy środowisk twórczych: polskich 
i włoskich.

     Eugeniusz DELEKTA
     43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 252, Polska
     tel. +48 668331867,  33 8142127  
     e-mail: eugeniuszdelekta@o2.pl
Absolwent krakowskiej ASP, dyplom z wyróżnieniem na Wydz. 
Grafiki w Katowicach w 1972 r. Zajmuje się grafiką, malarstwem 
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projektowaniem graficznym i dydaktyką artystyczną. Profesor 
zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  prowadzi 
pracownię grafiki warsztatowej w Instytucie Sztuki Wydziału 
Artystycznego w  Cieszynie. Bral udział w ponad 380 wystawach 
zbiorowych grafiki i malarstwa, w tym ponad 60 wystawach 
międzynarodowych, m. in. w: Montrealu, Krakowie, Wiedniu, 
Turku, Poznaniu, Linzu, Baden-Baden, Ibizie, Oxfordzie, Bu-
dapeszcie, Londynie, Gdańsku, Majdanku, Menton, Toronto, 
Paryżu, Moskwie, Barcelonie, Berlinie, Willa-Marie, Geronie, 
Łodzi, Cluj, Opavie, Guanlan, Wilnie, Sarcelles, Warszawie, No-
wosibirsku, Grabado Maramures, Charkowie, Chamaliers, Iowa 
City, Lublinie, Bitoli, Mediolanie, Bangkoku., Buenos Aires, 
Stambule, Sofii, Tarragonie, Sint Niklas, Pradze, Yunnan, Ta-
ichung, Ankarze, Szanghaju, Wicenzi, Naantali, Ostrawie, Wig-
field. Za swoją twórczość uzyskał ponad 40 nagród i  wyróżnień  
na wystawach i konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich 
i  środowiskowych. W 2008 r. uzyskał nagrodę „Pro Scientia et 
Arte” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w 2013 r. na-
grodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

     Barbara DIAKITÉ
     48, Faubourg de Belfort, 10200 Bar sur Aube, Francja
     tel. 0033 608893714, stac. 0033 325271365
     e-mail:barbaradiakite@orange.fr 
     www.barbara-diakite-aguarelles.fr
Ur. w Polsce w miejscowości Trojanów. Wychowała się i kształ-
ciła w Warszawie. W 1971 r. ukończyła Szkołę Architektury 
Wnętrz w Warszawie. Od 1974 r. mieszka i tworzy we Francji 
(region Champania). Studiowała rysunek i malarstwo w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Troyes. Jest członkiem licznych stowarzy-
szeń zrzeszających artystów plastyków. Współpracuje z dużymi 
firmami produkującymi szampana w zakresie projektowania 
publikacji i okolicznościowych opakowań. Jest autorką wystaw 
indywidualnych. Uczestniczyła w wielu pokazach zbiorowych 
m. in.:  Paryż,  Nancy,  Lyon,  Troyes,  Langres,  Bar  sur  Aube. 
W 2008 r. brała udział w największej wystawie w Paryżu pt. 
„Art. en Capital”.  W 1999 r. miała miejsce pierwsza wystawa 
autorska Barbary Diakité w Polsce.  Od 2010 r. obrazy artystki 
można oglądać w Galerii „Delfin” w Warszawie. Do ważniej-
szych wystaw i wyróżnień należą: 1997-Nancy (54) - srebrny 
medal,  Paris Salon des Independants, Sarrebourg Salon Inter-
national - złoty medal „Promotion des Arts”; 2004-Bourbonne 

les Bains (52)-I nagroda, Macherio (Milano, Włochy, pokaz 
indywidualny): 2006-  Saint Avold (57)-I nagroda Lions Club: 
2008-Paris Exposition „Art. 19”-nagroda publiczności: 2009-
Paris - Vincennes - nagroda honorowa: 2010-Vittel (88)-złoty 
medal, Paestum (Włochy): 2011-Rosieje -Troyes (10) i Rosie-
res (10) - zaproszenie artysta honorowy: w l. 2011, 2012, 2013-
Grand Palais Paris (art. an Capital): 2012-Bourbonne les Bains 
(52), Fontenay le Fleury (78): 2013-Margny le Chatel (10) Expo 
d’art., Brienne le Château (10) - gość honorowy, Wassy (52) Sa-
lon d’aquarelles,  Beffroi de Brugge - Salon Europejski w Belgii.

     Elżbieta DZIKOWSKA
     04-776 Warszawa Międzylesie, Polska
     tel. +48 22 6157070, e-mail: elzbietadzikowska@wp,pl
Urodzona w 1937 r. w Międzyrzecu Podlaskim, historyk sztuki, 
sinolog, podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumen-
talnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audy-
cji radiowych, artykułów publicystycznych oraz kurator wystaw 
sztuki współczesnej.
Wraz z mężem Tonym Halikiem zrealizowała ok. 300 filmów 
dokumentalnych dla Telewizji Polskiej ze wszystkich kontynen-
tów. Prowadziła popularny, podróżniczy program telewizyjny 
pt. „Pieprz i wanilia”. Samodzielnie zrealizowała cykl progra-
mów telewizyjnych o charakterze podróżniczo-krajoznawczym 
pt. „Groch i kapusta”. Od wielu lat współpracowała z  Galerią 
Krytyków Pokaz. Jest członkiem dwóch elitarnych stowarzy-
szeń: Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki 
(AICA) oraz polskiego Oddziału Explorers Club. Pasją Elżbiety 
Dzikowskiej jest fotografowanie natury obiektywem MACRO, 
do którego inspiruje ją malarstwo współczesne. Często dedykuje 
swoje dzieła przyjaciołom malarzom pod wpływem których, po-
wstają jej fotogramy.

     Gian Paolo GIOVANNETTI
     55042 Forte dei Marmi (LU), via Melato 33, Włochy
     tel.  0039 0584 81941
     e-mail: gianpaolo@gianpaologiovannetti.it,  
     www.gianpaologiovannetti.it
Ur. w 1948r. w Seravezza. Absolwent Państwowego Instytutu 
Sztuk Pięknych w Pietrasanta oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Carrarze. Wieloletni nauczyciel przedmiotów artystycznych, 
rzeźby i historii sztuki w szkołach publicznych. Autor licznych 
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wystaw indywidualnych we Włoszech m.in.: Rzym, Florencja, 
Carrara, Seravezza, Pistoia oraz w Nowym Yorku (USA), mia-
stach Europy. Recenzje o twórczości artysty pisali: krytycy sztu-
ki, dziennikarze i kolekcjonerzy sztuki m.in.: Lodovico Gierut, 
Massimo Carrà, Dino Carlesi, Tommaso Paloscia, Marcello 
Polacci. Do dużych ekspozycji indywidualnych należy wysta-
wa retrospektywna w Palazzo Mediceo a Seravezza (2003), w 
Caffè Storico/Letterario  Giubbe Rosse we Florencji. Artysta 
brał udział w prestiżowych wystawach zbiorowych obok arty-
stów: Annigoni, Carrà, Carena, Magnelli, Sironi, Miozzo, Via-
ni, Lanci, Loffredo, Guadagnucci. Prace Gian Paolo Giovannetti 
znajdują się w wielu zbiorach muzealnych, kolekcjach prywat-
nych i publicznych. Jest członkiem Comitato Archivio artistico 
Gierut www.gierut.it.

     Elżbieta GNYP
     22-400 Zamość, ul. J. Zamoyskiego 28/12, Polska
     tel. +48 607357521, 84 6273991, e-mail: elgnyp@wp.pl 
Absolwentka PLSP w Zamościu. Studia w PWSSP w  Poznaniu 
w pracowni malarstwa i rysunku  doc. R. Dybczyńskiego, dyplom 
z wyróżnieniem (1988). Studia Podypl. na Wydz. Historycznym 
UW w Warszawie (1991). Od 1996 r. członek Stow. Pastelistów 
Polskich. Wypowiada się w: malarstwie, rysunku, grafice książki, 
fotografii. Zajmuje się dydaktyką artystyczną, eseistyką i publi-
cystykę w zakresie sztuki, kurator wystaw sztuki współczesnej. 
Autorka ponad 130 publikacji, m.in. red. periodyków: pt. „Za-
pis Czasu. Dziedzictwo i współczesność”, „Zamojski Kwartalnik 
Kulturalny”, katalogów wystaw, antologii i tomów poezji. Au-
torka 11 wystaw indywidualnych. Brała udział w 70  wystawach  
zbiorowych  ogólnopolskich, międzynarodowych m.in.: 1998- 
Schwäbisch Hall (Niemcy); 2002-In Castello Contemporaneo 
in Europa „Europastello” Cuneo, Bra, Alba, Fassano, Mondovi 
(Włochy);  2003-„Europastello”, San Petersburg (Rosja); 2010, 
2011, 2012-PisArt Expo, Stazione Leopolda, Piza (Włochy); 
2012-„Audytorium de Salone del Mobile”, Ponsacco (Włochy). 
W l. 1990-1998 komisarz art. ogólnopolskich plenerów ma-
larskich w Zwierzyńcu i wystaw poplenerowych. Od 2006 r. 
pomysłodawca i kurator Zamojskiego Leśmianowego Biennale 
Sztuki. W 2000 r.  brała udział w  Kongresie Kultury Polskiej 
w Warszawie. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana  m.in.: 
1996, 1998-nagroda Wojewody Zamojskiego, 2004-Prezydenta 

m. Zamościa, laureatka Konkursu Dziennikarskiego im. M. De-
reckiego (Lublin 2004, 2005), Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (2006), 2009-„Animator Kultury 
2009”, Nagroda Kulturalna Marszałka woj. lubelskiego, 2012- 
„Zasłużona dla Kultury Polskiej”. 

     Katarzyna HANDZLIK
     43-300 Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 14/17, Polska
     tel.+48 606900453,e-mail: khan.v@wp.pl, 
     www.katarzynahandzlik.sto.com.pl/
Bielszczanka. Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom  z wyróżnieniem 
z zakresu ceramiki uzyskała w pracowni prof. Przemysława La-
saka. Prowadzi zajęcia w Pracowni Ceramiki w Katedrze Rzeź-
by Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego – doktorantka ASP 
we Wrocławiu. Autorka 15 wystaw indywidualnych w Polsce 
i Wielkiej Brytanii. Brała udział w  kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych  i pokonkursowych w Polsce i za granicą. W roku 
2007, w ramach stypendium Leonardo da Vinci, była na rezy-
dencji  artystycznej  w North Wales School of Art & Design 
w Wrexham (Wielka Brytania). Komisarz II Ogólnopolskiego 
Pleneru Ceramiki Artystycznej Cieszyn - 2012. Uprawia rzeźbę 
ceramiczną.

     Elżbieta HAŁASA
     22-470 Zwierzyniec, ul. A. Wachniewskiej 16, Polska
     tel. +48 692887105, e-mail: elahalasa@o2.pl
Ur. się w Szczebrzeszynie, mieszka i tworzy w Zwierzyńcu. 
Absolwentka zamojskiego PLSP. Studiowała w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Form Przemysłowych. 
Dyplom z wyróżnieniem w Katedrze Komunikacji Wizualnej 
w 1990 roku. Należy do ZPAP. Zajmuje się twórczością w dzie-
dzinie malarstwa i grafiki użytkowej. Jest autorką herbu Zwie-
rzyńca. Od roku 1997 pełni funkcję prezesa Towarzystwa Mi-
łośników Zwierzyńca. Artystka  19 wystawach indywidualnych, 
1992/1993-ZDK, Zwierzyniec; 1993-Galeria Sztuki Współ-
czesnej, Zamość; 1997-Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN, 
Zwierzyniec; 2000-Galeria Sztuki Spiska Nowa Ves, MDK, 
Gelnica (Słowacja); Ośrodek Eduk.-Muz. RPN, Zwierzyniec; 
Galeria „Po schodach” MDK 2, Lublin; 2001/2002-Muzeum 
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Przyrodnicze, Kazimierz Dol.; 2002-Hotel „Gromada”, War-
szawa; 2003-MDK, Szczebrzeszyn, BWA - Galeria Zamojska, 
Zamość; Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obra-
zu, Nadrzecze k/Biłgoraja; 2004-Galeria „Przy Bramie” TPSP, 
Lublin; 2006-Zagroda, Guciów; 2008, 2010 -Ośrodek Eduk.-
Muz. RPN, Zwierzyniec; 2010-Zamek, Kamień Śląski; 2011-
Ośrodek Kultury, Sanniki; 2013- Muzeum Zamek, Nowy Wi-
śnicz. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Prace Elżbie-
ty Hałasy znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz poza 
granicami.

     Małgorzata HOŁÓWKA
     30 - 117 Kraków, ul. Mlaskotów 6, Polska
     tel. +48 603123406, e-mail: malho@tlen.pl
Ur. w 1954 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Grafiki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1980 r. w pra-
cowni: wklęsłodruku  prof. Andrzeja Pietscha i rysunku Adama 
Hoffmana. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek i malarstwo. 
Jest autorką wielu wystaw indywidualnych. Bierze udział w wy-
stawach zbiorowych ogólnopolskich i zagranicznych. Ostatnia 
wystawa indywidualna odbyła się w 2013 r. w „Galeria Sztuki” 
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Obec-
nie Małgorzata Hołówka pełni funkcję dyrektora Zespołu Pań-
stwowych Szkół Plastycznych w Krakowie.

     Zygmunt JARMUŁ
     22-460 Szczebrzeszyn, ul. Trębacka 15, Polska
     tel. +48 84 6451283, +48 793100433
Ur. w Szczebrzeszynie. Studia w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, dyplom w 1988 r. w pracowni prof. Mariana Koniecz-
nego. Od 1990 r. jest nauczycielem przedmiotów artystycznych 
w Liceum Plastycznym w Zamościu. Twórczość w zakresie: rzeź-
by, malarstwa, ceramiki. Jest autorem kilkunastu wystaw indy-
widualnych. Bierze udział w wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. Jest autorem projektów i realizacji kilku pomników, płyt 
pamiątkowych, rzeźb sakralnych. Brał udział w plenerach malar-
skich i rzeźbiarskich krajowych i zagranicznych. Uhonorowany 
medalem Burmistrza Szczebrzeszyna za działalność artystyczną. 
Laureat VII edycji „Bene Meritus Terrae Lublinensi” w Lubli-
nie.

     Zofia KOSIOREK-POŹDZIK
     Płoskie 57 B, 22-400 Zamość, Polska
     tel. +48 84 6411208
Studia na Wydz.  Sztuk  Pięknych  UMK  w  Toruniu, dyplom 
w  pracowni   grafiki  prof.  E.  Piotrowicza  1971  r.  Twórczość 
w dziedzinie malarstwa i rysunku. W l. 1972-2003 związana 
pracą pedagogiczno-wychowawczą z PLSP w Zamościu. Brała 
udział w wystawach jubileuszowych szkoły: 1986 - z okazji 40-
lecia wystawa „Pedagogów”, BWA Zamość; 2005 - z okazji 60-
lecia wystawa „Pedagogów”, Muzeum „Arsenał” Zamość. Od 
1972 r. bierze aktywny udział w życiu artystycznym zamojskiego 
środowiska plastycznego m.in.: w l. 1982-1991 brała udział we 
wszystkich wystawach zbiorowych w Galerii Sztuki Współcze-
snej, w pokazach: Zamość, Lublin, Łuck (ZSRR - ob. Ukraina) 
oraz prezentacjach: 1972-„Grupy Zamojskiej”, BWA Zamość; 
1973-„Grafika lubelskiego Okręgu ZPAP”, BWA Lublin; 1976 
- „Plastycy Zamościa”, LDM Lublin; 1977-Ogólnopolska Wy-
stawa „Zamość w sztuce”, BWA Zamość. W l. 1976-1998 uczest-
niczyła w plenerach malarskich na Roztoczu (Krasnobród, 
Zwierzyniec), w międzynarodowych: Debreczyn (Węgry), 
Schwäbisch Hall (Niemcy), Łuck, Kowel (Ukraina), w 2012 r.: 
PisArt Expo, Stazione Leopolda, Piza (Włochy); Audytorium de 
Salone del Mobile”, Ponsacco (Włochy). Od 2004 r. bierze udział 
w międzynarodowym plenerze malarskim nauczycieli woj. lu-
belskiego i Ukrainy w Sosnowicy. 

     Darek ŁUKASIK
     Mokre 24, 22-400 Zamość, Polska
     tel. +48 502088778, e-mail: daroluk@o2.pl
Ur. w 1969 r. w Janowie Lub. Studia w Instytucie Wych. Arty-
stycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w 1995 r. w pracowni 
prof. Mariana Stelmasika. Od 2001 r. jest członkiem ZPAP. 
Twórczość w dziedzinie: malarstwa, rysunku, projektowania 
graficznego, form przestrzennych. Autor  wystaw indywidual-
nych (Zamość, Hrubieszów, Kalisz, Międzyrzec Podlaski). Od 
1993 r. brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych śro-
dowiskowych i ogólnopolskich w: Lublinie Zamościu, Przewor-
sku, Międzyrzeczu Podl., Kazimierzu Dol. Tomaszowie Lub., 
Kielcach, Puławach, Nadrzeczu k/Biłgoraja, Łucku, Lwowie 
(Ukraina) m.in.: 2003-XI Wschodni Salon Sztuki - Galeria Sta-
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ra BWA, Lublin; 2006-Invisible Cities, BWA-Galeria Zamojska, 
Zamość; 2011- „Dyssomnia” (instalacje) Galeria II Piętro, Za-
mość; „Observatorium Poetica” (instalacje) Centrum Synagoga, 
Zamość; III Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki „Napój cie-
nisty”, Muzeum Zamojskie, Zamość; 2012-akcja pt. „Senty men-
talnie”,  Drugie  Piętro Strefa  sztuki,  ZDK Zamość. Brał udział
w plenerach malarskich, ilustratorów oraz w pokazach poplene-
rowych m.in.: 2002-Krasnobród ’99, BWA-Galeria Zamojska, 
Zamość; 2003-Obecność, Galeria Letnia Muzeum Nadwiślań-
skiego, Kazimierz Dol,. Wystawy ilustracji; 2005-„Jan Zamoy-
ski, Kanclerz i Hetman”, BWA-Galeria Zamojska, Zamość; Mu-
zeum Regionalne, Tomaszów Lub.; Muzeum Wołyńskie, Łuck 
(Ukraina); 2005-2006 -„Baśnie Andersena”, BWA-Galeria Za-
mojska, Zamość; Muzeum Zabawek, Kielce; Muzeum Zespół 
Pałacowo-Parkowy, Przeworsk; Puławska Galeria Sztuki „Dom 
Chemika”, Puławy; 2007-„Bohaterowie Miguela de Cervantesa”, 
BWA-Galeria Zamojska, Zamość; Lwowski Pałac Sztuki, Lwów 
(Ukraina); 2010-„Ocalić od zapomnienia”; 2011-„Inspiracje 
Fredrowskie”, BWA-Galeria Zamojska, Zamość. W 2002 r. 
otrzymał wyróżnienie w wystawie pokonkursowej w Zamościu  
pt. „Dzieło Roku”. Stypendysta Prezydenta m. Zamość (2003).

     Franciszek MAŚLUSZCZAK
     02-784 Warszawa, ul. Służby Polsce 7/46, Polska
     tel. +48 604287041,  +48 22 6412373
      e-mail: barbara-masluszczak@tlen.pl
Malarz, rysownik, grafik. Urodzony w 1948 r. w Kotlicach na 
Zamojszczyźnie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-
ne im. Bernardo Morando w Zamościu,  następnie studia na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom 1974 r. Jako 
student zamieszczał swoje rysunki i reprodukcje obrazów w pi-
smach artystycznych i  literackich m. in.  w: „Literaturze”  i „Ty 
i ja”. Mieszka i tworzy w Warszawie (na Ursynowie), często jeź-
dzi do Cegłowni miejscowości, w której ma pracownię. Jest za-
praszany i uczestniczy w plenerach krajowych i zagranicznych, 
chętnie przyjeżdża na Roztocze i na Śląsk, do Mikołowa, zaś za 
granicą najbardziej odpowiada mu Szkocja, Grecja i Meksyk. 
Obrazy artysta wystawiał na ponad stu wystawach indywidu-
alnych w Polsce i za granicą. Bierze także udział w wystawach 
zbiorowych. Jest autorem fresków przedstawiających 14 stacji 
Drogi Krzyżowej w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Warszawie, na Ursynowie. Prace Franciszka Maśluszczaka 
znajdują się w wielu muzeach, galeriach i kolekcjach prywatnych. 
Laureat nagrody miasta Warszawy i innych wyróżnień, w 2004 
r. otrzymał statuetki:. Św. Brata Alberta w Rzeszowie i w Aukcji 
Wielkiego Serca w Krakowie za udział w licznych aukcjach cha-
rytatywnych. Od wielu lat artysta wspiera  liczne aukcje charyta-
tywne.  Twórczości  artysty  towarzyszą  recenzje,  wywiady 
i omówienia w prasie. Publikacje: albumy - najnowszy z 2006 r. 
pt. „Franciszek Maśluszczak” ,wyd. Edipress nr.22 z serii „Wielcy 
malarze Polscy”,  filmy - najnowszy  pt. „Moja Warszawa”, reż. 
Miłka Skalska 2009 r., w 2007 r. TVP Kultura nadała film pt. 
„Niedziela z Franciszkiem Maśluszczakiem”. 

     Dariusz MLĄCKI
     00-339 Warszawa, ul. Leszczyńska 10 m.31a, Polska
     tel. +48 602577697, e-mail: mlackiart@onet.eu 
      www.darekmlacki 
Ur. w 1963 r. w Mińsku Mazowieckim. Artysta malarz, ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. 
W 1989 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Ta-
deusza Dominika, prof. Zbigniewa Gostomskiego. W l. 1992-
2001 został powołany na stanowisko profesora w Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków oraz członkiem Stowarzyszenia Otwarta 
Pracownia w Krakowie. Artysta współpracuje z wieloma pre-
stiżowymi galeriami: Bunkier Sztuki w Krakowie, Zamek Ujaz-
dowski w Warszawie, Galeria Rzeźby, Galeria Biała w Lublinie, 
Galeria Koło w Gdańsku, Galeria Art, Galeria ABC, Program, 
Kontynenty, Otwarta Pracownia w Krakowie, Muzeum w Ol-
denburgu. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Warszawie, Centrum Rzeźby w Orońsku, Fundacji 
Adenauera, Muzeum w Chełmie, Galerii Studio Kolekcji Perii, 
Galerii Białej w Lublinie, Galerii Narodowej „Zachęta” w War-
szawie oraz w kolekcjach prywatnych.

     Robert MOTELSKI
     ul. Warszawska 51 C, 05-805 Otrębusy, Polska
     tel. +48 693328410, e-mail: r.m@wp.pl 
     www.rmotelski.republika.pl
  Ur.  w  1977 r. w Warszawie. Absolwent PLSP w Warszawie, 
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w 2002 r. ukończył Wydział Malarstwa Europejskiej Akademii 
Sztuki w Warszawie pod kierunkiem prof. Barbary Szubińskiej. 
W EAS studiował również w pracowni prof. Antoniego Fałata, 
Andrzeja Sadowskiego i Ewy Pełki. Stypendysta Ministerstwa 
Kultury i Sztuki -  Funduszu Promocji Twórczości (2004 r.), Na-
rodowego Centrum Kultury - „Młoda Polska” (2008 r.). Autor 
wystaw indywidualnych: 2002-Galeria Brama, Warszawa; 2004-
Galeria ZPAP, Gdańsk; Galeria Test, Warszawa; 2009-Galeria 
Milano, Warszawa; 2010-Galeria Ślad, Ełk; Galeria Sandhofer, 
Centrum Kongresowe, Alpbach i Galeria Sandhofer, Innsbruck 
(Austria); 2011-Galeria Fabryka Koronek, Warszawa; Galeria 
Olimpia, Kraków; 2012-Galeria Wegert and Sadocco, Winkel 
(Holandia); Galeria Opus, Łódź. Od 2002 r. brał udział w ok. 
100 wystawach zbiorowych m.in. w: Warszawie, Wrocławiu, 
Legnicy, Płocku, Zamościu, Krakowie, Szczecinie, Legnicy oraz 
międzynarodowych: Londyn (Anglia), Monochium, Wuppertal 
(Niemcy), Amsterdam, Alkmaar (Holandia), Innsbruck (Au-
stria), Nowy Jork (USA). Prace Roberta Motelskiego znajdują 
się w kolekcjach prywatnych m.in. w: Anglii, Austrii, Belgii, Ho-
landii, Szwajcarii, Szwecji i USA.

     Zdzisław NIEDŹWIEDŹ
     20-827 Lublin, ul. Serwaczyńskiego 4, Polska
     tel. +48 81 7466495, e-mail: grateni@wp.pl
W 1964 r. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu. Przez 
ok. 40 lat był związany pracą naukowo-dydaktyczną na UMCS 
w Lublinie. Początkowo pracował w Instytucie Wych. Plastycz-
nego na Wydz. Pedagogiki i Psychologii, później w Międzywy-
działowym Instytucie Artystycznym, następnie w Instytucie 
Sztuk Pięknych  na Wydz. Artystycznym. W karierze nauko-
wo-dydaktycznej przeszedł wszystkie szczeble, od asystenta do 
profesora. Pełnił różne funkcje m.in.  w latach 1993-1996 był za-
stępcą dyrektora Instytutu, w l. 1997-1999 kuratorem Zakładu 
Teorii i Metodyki Wychowania Plastycznego, w l. 2000-2006 
kierownikiem Zakładu Grafiki Warsztatowej II. Wielokrot-
nie wyróżniany m. in. odznaczony: Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Działał w podziemiu solidarnościowym (pracował w bibliotece 
wydziałowej i zajmował się kolportażem czasopism). Od 1964 r. 
członek ZPAP. Jest autorem ponad 20 wystaw indywidualnych, 

brał udział w ok. 100 wystawach zbiorowych, w tym 12 między-
narodowych. Prace Zdzisława Niedźwiedzia znajdują się w zbio-
rach prywatnych i instytucjach w kraju i za granica.

     Magdalena PASTUSZAK
     05-500 Piaseczno, ul. Albatrosów 5E m 10, Polska
      tel. +48 791977783, e-mail: artroomagda@wp.pl
      www.magdalenapastuszak.webs.com 
Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych im. Gersona w War-
szawie,  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktor sztuk 
pięknych, wykładowca akademicki, uczy w Warszawie, w Polsko-
Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych projekto-
wania graficznego, grafiki wydawniczej i artystycznej. Jest człon-
kiem Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Brała 
udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych.

    Włodzimierz PASTUSZAK
    Bielawa, ul. Ścienna 109, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska
     tel. +48 691916966
     e-mail:wpastuszak@pjwstk.edu.pl
     www.wlodzimierzpastuszak.pl
Doktor sztuki, doktor nauk technicznych. Prodziekan na Wy-
dziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szko-
ły Technik Komputerowych w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie 
Grafiki Projektowej i Litografii, Instytutu Sztuk Pięknych Wydz. 
Artystyczny UMCS w Lublinie. 
Autor 14 wystaw indywidualnych grafiki i malarstwa: 2005-
Galeria „PJWSTK” Warszawa, Galeria  „EAS” Warszawa;  
Galeria UMCS Lublin; 2006-Galeria „PJWSTK” Warszawa; 
2007-Galeria UMCS, Lublin; Galeria „Medium, Warszawa;  
Klub „Samotnia”, Puławy; 2008- Galeria „Medium”, Warszawa; 
2009-Galeria „Zapiecek”, Warszawa; 2010-Muzeum Zamojskie, 
Zamość, Galerii „Art Montparnasse” Paryż (Francja); 2011-
Galeria Teatr Śląski Katowice; 2012- „Spojrzystość”, Chateard 
Gaillard, Bar-sur-Aube (Francja), „108 Bonno” Wydz. Informa-
cji i Kultury Ambasady Japońskiej, Warszawa; „Evocation” Gale-
ria Maison du XVI e Bar-sur-Seine (Francja), „108 Bonno” ACK 
UMCS „Chatka Żaka”, Lublin. 
Brał udział w wystawach zbiorowych ogólnopolskich: 2009 i 2011-
II, III Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki Muzeum Zamojskie, 
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Zamość; 2010- „Chopinowi nie wysłane listy”, Galeria „Brama” 
Zamość i Galeria „MDK” Szczebrzeszyn;  „Artyści UMCS  
2010”,  Galeria  „Zajezdnia”,  Lublin;  2011-  (wspólnie z Mag-
daleną Pastuszak) Galeria „ES” Międzyrzec Podl.; „Grodnu Art.” 
Warszawski Festiwal Sztuki, Galeria  DAP, Warszawa; wystawa 
Profesorów Wydz. Sztuki Nowych Mediów PJWSTK Galeria 
„Medium”, Warszawa;  Festiwal Warszawa Singera (wspólnie: 
L. i W. Fijałkowscy) Teatr Żydowski, Warszawa; 2013 - „Bon-
no”, Galeria DAP Warszawa oraz w międzynarodowych:  2011-
„Artyści Art. Montparnasse” Galeria „Art. Montparnasse”, Paryż 
(Francja);  „Emergencja” (wspólnie z Wandą Szyksznian) Mu-
zeum Polonii Węgierskiej, Budapeszt (Węgry); 2012- „PisArt 
Expo ‘2012”, Stazione Leopolda, Piza (Włochy);  „Audytorium 
de Salone del Mobile”, Ponsacco (Włochy).
Prace artysty znajdują się w zbiorach Zamojskiego Towarzystwa 
„RENESANS”, w kolekcjach prywatnych w: Polsce, Czechach, 
Niemczech, Danii, Austrii, Francji, Szwecji, USA.

     Barbara SZUBIŃSKA
     02-904 Warszawa , ul. Bernardyńska 20/76, Polska
     tel.+48 695664081, 22 8404772 
     e-mail: szubinska@pjwstk.edu.pl
Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach: 
A. Szczepańskiego i A. Nacht-Samborskiego. Dyplom z malar-
stwa (1958). Stypendystka rządu francuskiego (Paryż). Odbyła 
liczne podróże artystyczne w celach studyjnych do muzeów Eu-
ropy Zachodniej. Uczestniczyła w wielu sympozjach, plenerach 
w kraju i za granicą. Od 1992 r. prof. Barbara Szubińska jest na-
uczycielem akademickim, w l. 1992-2010 prowadziła pracownię 
malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie (dzie-
kan Wydziału Malarstwa), obecnie prowadzi pracownię malar-
ską na Wydz. Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej 
Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Jest autorką kil-
kudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m.in.: 
Warszawa,  Białystok, Lublin, Zamość, Bruksela, Vermond, Ber-
lin, Marbund, Lipsk, Rzeszów, Zielona Góra, Olsztyn, Bergen, 
Versoix, Wałbrzych, Radom, Przemyśl, Kraków, Gołuchów, 
Wieniawa. Od 1958 r. bierze aktywny udział  w życiu ar-
tystycznym kraju. Uczestniczy w najważniejszych i presti-
żowych pokazach i prezentacjach polskiej sztuki współczesnej 
na świecie m.in.: Paryż, Lancy, Berlin, Bratysława, Praga, Sofia, 

Edynburg, Oxford, Helsinki, Sztokholm, Jokohama, Budapeszt. 
Laureatka licznych nagród i wyróżnień. Prace artystki znajdują 
się w zbiorach: galerii, muzeów, instytucji oraz u kolekcjonerów 
prywatnych w kraju i za granicą.

     Tadeusz WOLSKI
     05-261 Marki, ul. Piłsudskiego 240, Polska
     tel. +48 22 7811495, e-mail: aleksandra.wolska@wp.pl
Malarz, członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Ukoń-
czył studia medyczne w Warszawie, pracuje zawodowo nie rezy-
gnując z pasji malarskiej. Syn artysty, który rozwijał swój talent 
samokształceniem korzystając z doświadczenia ojca. Rozbudził 
w sobie intuicję malarską i wrażliwość kolorystyczną. Brał udział 
w licznych plenerach malarskich i pokazach poplenerowych, au-
tor wystaw indywidualnych.
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W wystawach dedykowanych Bolesławowi Leśmianowi 
pt. „Łąka” (2006), „Malinowy chruśniak (2007), „Dziejba leśna” (2009), „Napój cienisty” (2011), „Sad rozstajny” (2013) 

udział brali:

Jagoda ADAMUS (Bielsko-Biała) * Marta Weronika ANDAŁA (Żyrzyn) * Stanisław BAJ (Warszawa) * Krzysztof Marek 
BĄK (Bielsko-Biała) * Bogusław BODES (Zamość) * Renata BONCZAR (Katowice) * Tadeusz Zdzisław BŁOŃSKI 

(KoŠice, Słowacja) * Winicjusz BOROWSKI (Zamość) * Joanna BRZEŚCIŃSKA-RICCIO (Albiano Magra, Włochy)  
Adam CZECH (Gliwice) * Magdalena CYBULSKA (Warszawa) * Eugeniusz DELEKTA (Bielsko-Biała) 

 Barbara DIAKITÉ (Bar-sur-Seine, Francja)  * Elżbieta DZIKOWSKA (Warszawa Międzylesie) 
Antoni FAŁAT (Warszawa) * Lili FIJAŁKOWSKA (Ożarów Maz.) * Wiesław FIJAŁKOWSKI (Ożarów Maz.) 

 Ryszard GANCARZ (Sandomierz) * Marta GĄSIENICA-SZOSTAK (Zakopane)  * Gian Paolo GIOVANNETTI 
(Forte dei Marmi, Włochy) * Elżbieta GNYP (Zamość) * Krystyna GOLUS-MOŻEJKO (Warszawa) 

 Jan GRODEK (Łódź) * Krzysztof GRZESIAK (Lębork) * Elżbieta HAŁASA (Zwierzyniec) 
 Katarzyna HANDZLIK (Bielsko-Biała) * Małgorzata HOŁÓWKA (Kraków) * Jadwiga JANUS (Łódź) 

 Zygmunt JARMUŁ (Szczebrzeszyn) * Aneta JAŹWIŃSKA (Warszawa) * Zofia KOSIOREK-POŹDZIK (Płoskie) 
Antoni KOWALSKI (Katowice) * Ivan KULIK (Łódź) * Paweł LASIK (Warszawa) * Sabina LONTY (Częstochowa) 

Darek ŁUKASIK (Mokre) * Grażyna MICHALAK-BAZYLEWICZ (Zielona Góra) * Maciej Eugeniusz MACIEJEWSKI  
 Nina MIRECKA-MACIEJEWSKA (Warszawa) * Lidia MAŁYSZKO-RAMIK (Gdańsk) 

Maria MAŁYSZKO-JARZĘBICKA (Zamość) * Franciszek MAŚLUSZCZAK (Warszawa) * Stanisław MAZUŚ (Tychy) 
Dariusz MLĄCKI (Warszawa) * Giovanni MAZZI (Scandicci, Włochy) * Marian MOLENDA (Nysa) 

Robert MOTELSKI (Otrębusy) * Zdzisław NIEDŹWIEDŹ (Lublin) * Katarzyna ORTHWEIN (Warszawa) 
 Józef PANFIL (Smardzewice) * Stanisław PASIECZNY (Zamość) * Marek PASIECZNY (Zamość) 

Magdalena PASTUSZAK (Piaseczno) * Włodzimierz PASTUSZAK (Bielawa) * Jerzy PIETRYCZUK (Oświęcim) 
Irena POPIOŁEK (Kraków) * Janusz POPŁAWSKI (Radom) * Marek Jan RZEŹNIAK (Zamość) 

 Bartłomiej SĘCZAWA (Horyszów) * Marek SOŁOWIEJ (Zamość) * Alina SIBERA (Wieluń) 
Stanisław STACH (Olkusz) * Henryk SZKUTNIK (Zamość) * Dorota SZCZEPANOWSKA (Warszawa) 

 Barbara SZUBIŃSKA (Warszawa) *Anna SZYMANEK (Gorzów Wiel.) 
Barbara TCHÓRZEWSKA-CZAJA (Zamość) * Helena TCHÓRZEWSKA * Jerzy TYBURSKI (Zamość) 

 Barbara WARZEŃSKA (Szczecin) * Marek WAWRO (Kielce) * Wiorika ZAGÓROWSKA (Warszawa) 
 Martta WĘG (Warszawa) * Tadeusz WOLSKI (Marki) * Leszek ZBIJOWSKI (Bielsko-Biała) 

Kazimierz Gustaw ZEMŁA (Warszawa) * Katarzyna ZWOLIŃSKA (Jazowsko)
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Powrót
Wieczorowy szkarłat na niebiosach
Szukał wciąż sposobu zbłękitnienia -
I zbłękitniał. - Niebo mży w twych włosach - 
Niebo z włosów spływa w mrok istnienia.

Niech no zalśni odrobina czasu
W bacznym oknie i w zawiłym jarze,
A na zawsze pójdziemy do lasu.
I poszliśmy. - O czymże ja marzę?

Jedną z nieba mgłę do oczu tulę?
Był świt w liściach, a w obłokach - skrytki.
Kwitły chore na błękit - śniwule
I nadrwione słońcem - złotolitki.

Drzewa przez sen bezkresami bredzą,
Cała w szumach - przyszłość i ustronie!
Czar twój - dreszczu sprawdziłem niewiedzą - 
Ust domysłem obadałem dłonie.

I byliśmy w pilnym trwaniu - sami -
Cień twój szukał na ziołach popasu.
A świat, szumiał, mijał nad drzewami,
Aż przeminął… i powrócił do lasu…[…]
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ul. St. Staszica

                   Zamość 
czasów Bolesława Leśmiana 
       (lata 20-30-te XX wieku)

21 3

4 5

Zjazd Naukowy im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 28-29.IX.1929 r.
(Bolesław Leśmian - stoi pierwszy w drugim rzędzie z lewej strony)

Foto nr 1, 4 - ze  zbiorów  Muzeum  Zamojskiego
foto nr 2, 3, 5 - pocztówki ze zbiorów St. Rudego



Szyld B. Leśmiana ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Foto: Bogdan Cabaj

55

Zamość dzisiaj
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Naomi Utamakura 
japońska artystka, kompozytorka, producentka muzyczna.
Od 1997 r. wydaje płyty CD z autorskiej serii „Manyōshū 
tkane muzyką”. W 2002 r. stworzyła nowy gatunek 
sceniczny wakageki, w którym prezentuje dzieje Japonii, 
mądrość historii, łacząc klasyczną poezję waka z muzyką 
współczesną. Koncertuje, zarówno w Japonii, jak i poza 
jej granicami, gdzie cieszy się opinią artystki doskonale 
przekazującej sedno japońskiej kultury. Z krajów 
pozazjatyckich, występowała m.in. we Francji, Niemczech, 
Polsce. Wakageki prezentowała m.in. w Warszawie, 
Poznaniu, Gdańsku i innych miastach. W cyklu ponad 25 
koncertów z serii „Ożywiając historię” odkrywa na nowo 
kulturę i historię poszczególnych regionów Japonii, starając 
się nadać nowy wymiar mądrości w nich zawartych. 
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歌枕直美

主演・作曲・プロデュース

日本の美しい心を伝える万葉集の和歌を、それまで学んできた西洋音楽と融合させ、新し

い歌に作り上げたCD「音楽で綴る万葉集」シリーズを1997 年より十三年に渡って発表。

さらに2002 年より、古から伝わる和歌を新しい音楽に乗せて歌うことにより歴史の中に

ある知恵を表現する新しい舞台芸術「和歌劇」を制作し、国内外で公演。

ヨーロッパ公演では、日本の心を感じたとの評価を得る。また、各地に残る歴史文化を再発見し、

その中にある知恵を新たに展開していこうという試み「歴史的建築を生かすコンサ

ート」を25回以上行っている。
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Wydarzenia towarzyszące:

Wystawa: 
LEŚMIANOWSKA KOLEKCJA SZTUKI 

ze zbiorów Zamojskiego Towarzystwa „RENESANS” w Zamościu
 

Jagoda ADAMUS  Krzysztof Marek BĄK  Joanna BRZEŚCIŃSKA-RICCIO   Eugeniusz DELEKTA 
Katarzyna HANDZLIK  Elżbieta GNYP  Jan GRODEK  Giovani MAZZI  Magdalena PASTUSZAK

 Włodzimierz PASTUSZAK  Janusz POPŁAWSKI  Stanisław STACH

Krasnobrodzki Dom Kultury - Krasnobród
lipiec - wrzesień 2013 

22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 26, tel. +48 84 6607117,  e-mail: kradomkul@o2.pl           

Miejski Dom Kultury - Szczebrzeszyn
październik 2013

22-460 Szczebrzeszyn, ul. Sądowa 3, tel. +48 84 6821060, e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl, www.mdk.szczebrzeszyn.pl

Koncert 

Naomi UTAMAKURA - japońskiej artystki śpiewaczki  
„Fuji - Góra Mądrości” - opera japońska, 

w której legendy zaczerpnięte są z Manyoushuu - Ksiegi Dziesięciu Tysięcy Liści i innych zbiorów poezji.  
To zaproszenie do świata poza czasem i przestrzenią. 

Koncert współtworzy multimedialna prezentacją japońskiego wzornictwa. 
9 sierpnia 2013 r.

Forteczne Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej
22-400 Zamość, ul Łukasińskiego 2 e 

 



58

 Esej: Magia sadu - Piotr Sanetra (s. 5-7)
          tłumaczenie na j. angielski - Ewa Domańska (s. 8-10)
 Deja vu czyli pożarłem Sad rozstajny - dr hab. Włodzimierz Pastuszak (s. 11-12)
           tłumaczenie na j. angielski - Ewa Domańska (s. 13-14)
 Polonia e Italia: Arte e Poesia - Lodovico Gierut, scvittore e cvitico d’arte (s. 15)
           tłumaczenie z j. włoskiego na j. polski - Joanna Brześcińska-Riccio (s. 15)
 Wiersze Bolesława Leśmiana:
           xxx [Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz] (s. 16)
           Wspomnienie (s. 20)
           Z lat dziecięcych (s. 24)
           W południe (fragment, s. 32)
           Step, fragment (s. 38)
           Zielona godzina VIII, (fragment, s. 42)
           Powrót, (fragment, s. 53)
 Zamość czasów Bolesława Leśmiana (lata 20-30-te XX wieku)
   foto nr 1,4 - ze zbiorów Muzeum Zamojskiego, foto nr 2, 3, 5 - pocztówki ze zbiorów Stanisława Rudego, (s. 54)
 Zamość XXI wieku - foto Bogdan Cabaj, szyld B. Leśmiana ze zbiorów Muzeum Zamojskiego (s. 55)
 Naomi Utamakura - nota artystyczna (s. 56)
 Fragment listu Bolesława Leśmiana pisany w Hrubieszowie 21 maja 1920 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu  

            -  ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu (s. 60).
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Kurator IV Zamojskiego Leśminowego Biennale Sztuki - Elżbieta Gnyp

Okładka, opracowanie graficzne, redakcja katalogu - Elżbieta Gnyp.
Znak graficzny biennale, Towarzystwa „RENESANS”, liternictwo - Bogusław Bodes.

Foto prac: B. Bodes - Bogdan Cabaj, Z. Kosiorek-Poździk, B. Szubińska - Elżbieta Gnyp
pozostałe z archiwum autorów.

Foto Zamościa z lata 20 -30-tych XX wieku ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu,
foto pocztówek ze zbiorów Stanisława Rudego.
Foto Zamościa współczesnego: Bogdan Cabaj.

Autograf i fragment listu B. Leśmiana dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Zamościu.
Korekta: Małgorzata Trojanowska.

Skład i łamanie: Bogdan Cabaj  Spektrum  w Zamościu.

Organizatorzy wyrażają słowa wdzięczności darczyńcom:
Teresa R. Bodys, Radosław Bodys, Włodzimierz Pastuszak

Archiwum  Państwowe w Zamościu, Książnica Zamojska im. St. K. Zamoyskiego

Patronat Medialny:

      Druk:               22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61






