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Medal Roku św. Jana Pawła II

Medal Roku św. Jana Pawła II to okrągły medal o średnicy 45 mm. 
Na awersie znajduje się wizerunek postaci św. Jana Pawła II i napis: 

Rok 2020 rokiem Św. Jana Pawła II. 
Na rewersie widnieją stylizowana postać Świętego Stanisława 

Biskupa i Męczennika i litery SS (Sanctus Stanislaus) 
otoczonego w kole stylizowanym liściem. Z góry ku dołowi biegną rozszerzające 

się promienie, na tle których umieszczono napis: odblask tajemnicy. 
Medal zawieszony jest na wstążce o szerokości 40 mm, koloru biało-żółtego.

Medal został ustanowiony 2 stycznia 2020 roku decyzją Kapituły Medalu. 
Projektantem medalu jest Stefan Kukowski.

Medal Roku św. Jana Pawła II jest nadawany za szczególne zasługi w aktywnym 
propagowaniu idei Jana Pawła II w obszarze kultury, szczególnie w roku 2020. 

Mogą go otrzymać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje i instytucje 
kultury za wybitne osiągnięcia w zakresie:

- organizacji wystaw malarskich „Odblask Tajemnicy”
- tworzenia miejsc pamięci św. Jana Pawła II

- propagowania postaci i idei Papieża Polaka w instytucjach kultury, 
szkołach i wśród młodzieży

- organizacji uroczystości związanych z kultem św. Jana Pawła II

Skład Kapituły Medalu Roku św. Jana Pawła II:
- I Kanclerz Kapituły: Stefan Bronisław Kukowski, 

Wielki Kanclerz Orderu Świętego Stanisława 
- II Kanclerz Kapituły: Stanisław Leszek Stadniczenko

profesor nauk prawnych

Członkowie Kapituły:
Marcin Kołpanowicz, artysta malarz, współorganizator wystawy “Odblask Tajemnicy”
Marian Zbigniew Nowak, Przeor Warszawskiego Przeoratu Orderu Świętego Stanisława
Krzysztof Witkowski, właściciel Muzeum Monet i Medali św. Jana Pawła II w Częstochowie

Piotr Stec, Prezes Stowarzyszenia Samorządne Powiśle w Sztumie

Medal of the Year of Saint John Paul II

Medal of the Year of Saint John Paul II is a round medal with a diameter of 45 mm. 
On the obverse there is an image of  Saint John Paul II and the inscription:

Year 2020 is a Year of Saint John Paul II. On the reverse there is a stylized figure of Saint 
Stanislaus Bishop and Martyr and the letters SS (Sanctus Stanislaus) surrounded 

by a stylized leaf. Expanding rays run down from above with an inscription on 
them: Reflection of the Mistery. The medal is hanging on a 40 mm wide ribbon in 

the colour of white and yellow.
The medal was established on January 2nd, 2020 by decision of the Medal Chapter. 

The designer of the medal is Stefan Kukowski.

The Medal of the Year of Saint John Paul II is an honorable award for special mer-
its in promoting the idea of John Paul II in the field of culture in 2020.

The Medal is awarded to Polish citizens and foreigners as well as cultural
organizations and institutions for outstanding achievements in the field of:

- organization of picture exhibition “Reflection of Mistery”
- creating memorial sites of  St. John Paul II

- propagating the person and ideas of St. John Paul II in cultural institutions, 
schools and among youth

- organization of celebrations related to the cult of St. John Paul II

Composition of the Chapter of the Medal of the Year of Saint John Paul II:
- The First Chancellor of the Chapter: Stefan Bronisław Kukowski, 

Grand Chancellor of the Order of Saint Stanisłaus 
- II Chancellor of the Chapter: Stanisław Leszek Stadniczenko

professor of Legal Sciences

Chapter members:
Marcin Kołpanowicz, painter, co-organizer of the exhibition “Reflection of Mistery”

Marian Zbigniew Nowak, Prior of the Warsaw Priory of the Order of Saint Stanislaus
Krzysztof Witkowski, owner of the Museum of Coins and Medals

of St. John Paul II in Częstochowa
Piotr Stec, President of the Powiśle Local Governement Association in Sztum
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Order Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Order Św. Stanisława Biskupa i Męczennika ustanowiony został 7 maja 1765 r. 
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Król jako Wielki Mistrz Kapituły określił, że order przyznaje się za zachowanie 
dozgonnej wierności narodowi i państwu, wspomaganie ubogich, 

poszkodowanych i chorych, praktykowanie solidarności wśród konfratrów 
i udzielanie pomocy duchowej zmarłym członkom Orderu. 

Restytucja Orderu Św. Stanisława dokonana przez Juliusza Nowinę-Sokolnickiego 
miała miejsce 9 czerwca 1979 r., w roku wstąpienia na tron papieski Jana Pawła II 

oraz obchodów 900. rocznicy śmierci św. Stanisława. W ten sposób przywrócono 
narodowi polskiemu order, który otrzymał rangę odznaczenia 

o zasięgu międzynarodowym. Order Św. Stanisława B.M. ma swoje przeoraty
 w wielu krajach, łączy ludzi oddanych dobroczynności, jednocześnie działając 

w myśl łacińskiej maksymy: „Praemiando incitat” („Nagradzając, zachęcaj”).

Przeorat Pomorski rozpoczął działalność 8 maja 2009 r., a dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu i pracy dam i kawalerów stał się wiodącym przeoratem w całym 

Orderze. Przez ponad dekadę swej działalności był głównym organizatorem 
wielu uroczystości o charakterze patriotycznym, religijnym i charytatywnym. 

Wśród nich wymieć można m.in.: Wielkie Tczewskie Wigilie, Orszaki Trzech Króli, 
obchody Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, ufundowanie wielu srebrnych 

relikwiarzy, kilkunastu tablic granitowych dla szkół, miast i kościołów, 
organizację wielkich uroczystości patriotyczno-religijnych.

Przeorat Pomorski bierze udział w wielu inicjatywach o charakterze kulturalnym 
i edukacyjnym,  m.in. wystawa „Sacrum” w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, 

koncerty muzyki i w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie, 
biegi Tropem Wilczym w Tczewie i Sztumie. 

Damy i kawalerowie wspomagają ubogich i potrzebujących, głównie dzieci 
i młodzież; przeprowadzają akcje charytatywne, organizują rozdawanie 

żywności i odzieży, wypoczynek wakacyjny oraz pobyt w Ojczyźnie 
polskich dzieci z zagranicy. Z inicjatywy Pomorskiego Przeoratu powołano 

Kapitułę Medalu 100-lecia Niepodległości. Medalem tym uhonorowano 
m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Premiera Rzeczypospolitej 

Polskiej Mateusza Morawieckiego, Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, 
kardynała Stanisława Dziwisza, kardynała Kazimierza Nycza, 

abp Lwowa Mieczysława Mokrzyckiego. 

Kolejną inicjatywą Przeoratu jest wystawa „Odblask Tajemnicy”, będąca odpowiedzią 
dwunastu wybitnych polskich artystów malarzy na List do artystów 

napisany przez Jana Pawła II. Wystawa ta odwiedzi wiele miast w Polsce i za granicą, 
m.in. Kraków, Wadowice, Kielce, Wisłę, Wejherowo, Gdańsk, Częstochowę, Wrocław, 

Tczew, Krzeszowice, Pelplin, Włocławek, Nowy Sącz oraz Wilno, Lwów, 
Budapeszt i Londyn.

The Order of Saint Stanislaus the Bishop and Martyr

The Order of Saint Stanislaus the Bishop and Martyr was established 
on May 7, 1765, by the King of Poland Stanisław August Poniatowski. 

The king, as the Grand Master of the Chapter House, established the order to be 
awarded for maintaining lifelong loyalty to the nation and state, helping 
the poor, injured and sick, solidarity with other confreres and providing 

spiritual assistance to the deceased members of the Order. 
The Order was restituted by Juliusz Nowina-Sokolnicki on June 9, 1979 – the year 

of John Paul II’s accession to the papal throne and the celebration 
of the 9th centenary of Saint Stanislaus’ death. Thus, the Order received 

the rank of an international award. The Order of St. Stanislaus has its priories 
in many countries, it connects people working for charity and acts in accordance 

with the Latin maxim: “Praemiando incitat” (“Encourage by rewarding”).

The Pomeranian Priory started working on May 8, 2009, and due to the great 
commitment and work of its ladies and bachelors, it became the prominent prior 
in the entire Order. For over a decade of its activity, it organized many patriotic, 

religious and charity events including the Great Tczew Christmas Eve, 
the Retinue of the Three Kings, the celebration of the 1050th Anniversary 

of the Baptism of Poland, founding numerous silver reliquaries, memory stones 
for schools, cities and churches and initiating great patriotic 

and religious celebrations. The Pomeranian Priory takes part in many cultural 
and educational undertakings, including the ‘Sacrum’ exhibition at the Diocesan 
Museum in Pelplin, music and poetry concerts at the Diocesan Library in Pelplin 

and The Wolf Trail Races in Tczew and Sztum.

The ladies and bachelors support the poor, mainly children and youth. 
They conduct charity campaigns, organize the distribution of food and clothes, 
facilitate vacations and returning to the homeland for Polish children living 

abroad. The Pomeranian Priory established the Chapter of the Medal of the 100th 
Anniversary of Independence. This medal was awarded, among others, 

to The President of the Republic of Poland Andrzej Duda, the Prime Minister 
of the Republic of Poland Mateusz Morawiecki, the Primate of Poland 

Archbishop Wojciech Polak, Cardinal Stanisław Dziwisz, Cardinal Kazimierz Nycz, 
Archbishop of Lviv Mieczysław Mokrzycki.

The Priory initiated the ‘Reflection of Mystery’ exhibition, intended as a response 
of twelve outstanding Polish painters to John Paul II’s Letter to Artists. 

This exhibition will be held in many cities in Poland and abroad, including 
Kraków, Wadowice, Kielce, Wisła, Wejherowo, Gdańsk, Częstochowa, Wrocław, 

Tczew, Krzeszowice, Pelplin, Włocławek, Nowy Sącz as well as Vilnius, Lviv, 
Budapest and London.

Stefan Kukowski
Wielki Kanclerz Orderu Świętego Stanisława B.M.
Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława B.M.

Stefan Kukowski
Grand Chancellor of the Order of Saint Stanislaus B.M.
Prior of the Pomeranian Order of Saint Stanislaus B.M.



Order Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Order Św. Stanisława Biskupa i Męczennika ustanowiony został 7 maja 1765 r. 
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Król jako Wielki Mistrz Kapituły określił, że order przyznaje się za zachowanie 
dozgonnej wierności narodowi i państwu, wspomaganie ubogich, 

poszkodowanych i chorych, praktykowanie solidarności wśród konfratrów 
i udzielanie pomocy duchowej zmarłym członkom Orderu. 

Restytucja Orderu Św. Stanisława dokonana przez Juliusza Nowinę-Sokolnickiego 
miała miejsce 9 czerwca 1979 r., w roku wstąpienia na tron papieski Jana Pawła II 

oraz obchodów 900. rocznicy śmierci św. Stanisława. W ten sposób przywrócono 
narodowi polskiemu order, który otrzymał rangę odznaczenia 

o zasięgu międzynarodowym. Order Św. Stanisława B.M. ma swoje przeoraty
 w wielu krajach, łączy ludzi oddanych dobroczynności, jednocześnie działając 

w myśl łacińskiej maksymy: „Praemiando incitat” („Nagradzając, zachęcaj”).

Przeorat Pomorski rozpoczął działalność 8 maja 2009 r., a dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu i pracy dam i kawalerów stał się wiodącym przeoratem w całym 

Orderze. Przez ponad dekadę swej działalności był głównym organizatorem 
wielu uroczystości o charakterze patriotycznym, religijnym i charytatywnym. 

Wśród nich wymieć można m.in.: Wielkie Tczewskie Wigilie, Orszaki Trzech Króli, 
obchody Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, ufundowanie wielu srebrnych 

relikwiarzy, kilkunastu tablic granitowych dla szkół, miast i kościołów, 
organizację wielkich uroczystości patriotyczno-religijnych.

Przeorat Pomorski bierze udział w wielu inicjatywach o charakterze kulturalnym 
i edukacyjnym,  m.in. wystawa „Sacrum” w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, 

koncerty muzyki i w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie, 
biegi Tropem Wilczym w Tczewie i Sztumie. 

Damy i kawalerowie wspomagają ubogich i potrzebujących, głównie dzieci 
i młodzież; przeprowadzają akcje charytatywne, organizują rozdawanie 

żywności i odzieży, wypoczynek wakacyjny oraz pobyt w Ojczyźnie 
polskich dzieci z zagranicy. Z inicjatywy Pomorskiego Przeoratu powołano 

Kapitułę Medalu 100-lecia Niepodległości. Medalem tym uhonorowano 
m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Premiera Rzeczypospolitej 

Polskiej Mateusza Morawieckiego, Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, 
kardynała Stanisława Dziwisza, kardynała Kazimierza Nycza, 

abp Lwowa Mieczysława Mokrzyckiego. 

Kolejną inicjatywą Przeoratu jest wystawa „Odblask Tajemnicy”, będąca odpowiedzią 
dwunastu wybitnych polskich artystów malarzy na List do artystów 

napisany przez Jana Pawła II. Wystawa ta odwiedzi wiele miast w Polsce i za granicą, 
m.in. Kraków, Wadowice, Kielce, Wisłę, Wejherowo, Gdańsk, Częstochowę, Wrocław, 

Tczew, Krzeszowice, Pelplin, Włocławek, Nowy Sącz oraz Wilno, Lwów, 
Budapeszt i Londyn.

The Order of Saint Stanislaus the Bishop and Martyr

The Order of Saint Stanislaus the Bishop and Martyr was established 
on May 7, 1765, by the King of Poland Stanisław August Poniatowski. 

The king, as the Grand Master of the Chapter House, established the order to be 
awarded for maintaining lifelong loyalty to the nation and state, helping 
the poor, injured and sick, solidarity with other confreres and providing 

spiritual assistance to the deceased members of the Order. 
The Order was restituted by Juliusz Nowina-Sokolnicki on June 9, 1979 – the year 

of John Paul II’s accession to the papal throne and the celebration 
of the 9th centenary of Saint Stanislaus’ death. Thus, the Order received 

the rank of an international award. The Order of St. Stanislaus has its priories 
in many countries, it connects people working for charity and acts in accordance 

with the Latin maxim: “Praemiando incitat” (“Encourage by rewarding”).

The Pomeranian Priory started working on May 8, 2009, and due to the great 
commitment and work of its ladies and bachelors, it became the prominent prior 
in the entire Order. For over a decade of its activity, it organized many patriotic, 

religious and charity events including the Great Tczew Christmas Eve, 
the Retinue of the Three Kings, the celebration of the 1050th Anniversary 

of the Baptism of Poland, founding numerous silver reliquaries, memory stones 
for schools, cities and churches and initiating great patriotic 

and religious celebrations. The Pomeranian Priory takes part in many cultural 
and educational undertakings, including the ‘Sacrum’ exhibition at the Diocesan 
Museum in Pelplin, music and poetry concerts at the Diocesan Library in Pelplin 

and The Wolf Trail Races in Tczew and Sztum.

The ladies and bachelors support the poor, mainly children and youth. 
They conduct charity campaigns, organize the distribution of food and clothes, 
facilitate vacations and returning to the homeland for Polish children living 

abroad. The Pomeranian Priory established the Chapter of the Medal of the 100th 
Anniversary of Independence. This medal was awarded, among others, 

to The President of the Republic of Poland Andrzej Duda, the Prime Minister 
of the Republic of Poland Mateusz Morawiecki, the Primate of Poland 

Archbishop Wojciech Polak, Cardinal Stanisław Dziwisz, Cardinal Kazimierz Nycz, 
Archbishop of Lviv Mieczysław Mokrzycki.

The Priory initiated the ‘Reflection of Mystery’ exhibition, intended as a response 
of twelve outstanding Polish painters to John Paul II’s Letter to Artists. 

This exhibition will be held in many cities in Poland and abroad, including 
Kraków, Wadowice, Kielce, Wisła, Wejherowo, Gdańsk, Częstochowa, Wrocław, 

Tczew, Krzeszowice, Pelplin, Włocławek, Nowy Sącz as well as Vilnius, Lviv, 
Budapest and London.

Stefan Kukowski
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Album, który mamy zaszczyt Państwu zaprezentować, 
towarzyszy zorganizowanej w 2020 r. wystawie „Od-

blask Tajemnicy”. Została ona pomyślana jako odpowiedź 
współczesnych polskich malarzy na List do artystów, który 

papież Jan Paweł II napisał 4 kwietnia 1999 r. Ojciec świę-

ty zwracał się w nim bezpośrednio do twórców kultury, 
wyrażając uznanie dla ich pracy i zachęcając ich do przed-

stawiania tajemnicy Boga w swych dziełach. Na pewno nie 
bez znaczenia jest fakt, że Karol Wojtyła sam był artystą 
– za młodu aktorem, a przez całe życie pisarzem i poetą. 
W Liście do artystów św. Jan Paweł z ubolewaniem za-

uważa, że drogi wiary i sztuki współczesnej rozeszły się, 
i apeluje do ludzi sztuki, by powrócili do źródła inspiracji, 
jakie stanowić może Sacrum.
 Czy artyści odpowiedzieli na ten list Papieża? Po-

jedynczy twórcy – być może tak, ale wystawa „Odblask 
Tajemnicy” jest próbą zbiorowego odzewu na postulat za-

warty w Liście Ojca Świętego. Rok 2020 został ustanowio-

ny przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem św. Jana 
Pawła. To dobra okazja, by środowiska twórcze włączyły 
się w jego obchody, dając plastyczny wyraz przeżywaniu 
swej wiary w XXI w.
 Przeorat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił 
dwunastu artystów malarzy, by środkami sztuki współcze-

snej, z wrażliwością i temperamentem właściwym naszej 
epoce, wyrazili ponadczasowe religijne tematy. Artyści 
biorący udział w tej wystawie, każdy w obrębie właści-
wej sobie stylistyki, podejmują najważniejsze problemy 
wiary, dobra i zła, modlitwy, grzechu i cnoty, uwielbienia 
i pokuty. Nawiązują też do wątków Starego i Nowego Te-

stamentu, żywotów świętych czy historii Kościoła, dając 
jednocześnie świadectwo swej osobistej religijności. Obok 
malarstwa, integralną częścią wystawy stała się muzyka 
– specjalnie na tę okazję kompozytor Grzegorz Klimczak 
stworzył poemat muzyczny O, cud! oparty na fragmentach 
poezji Karola Wojtyły.
 Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest 
dobra sztuka chrześcijańska. W obliczu coraz częstszych 
profanacji, prowokacji i bluźnierstw niezbędne jest antido-

tum w postaci sztuki na wysokim poziomie artystycznym, 
tworzonej przez artystów posługujących się warsztatem 
malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazującej 
tematy religijne w sposób komunikatywny dla współcze-

snego widza. Święty Jan Paweł w swym Liście do artystów 

pisze m.in.: „Gdy idąc za głosem natchnienia [artyści] two-

rzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbo-

We are proud to present to you this album which is a part 
of the “Reflection of Mystery” exhibition. It is an answer 
given by contemporary Polish painters to the Letter to Artists 
written by Pope John Paul II on April 4, 1999. The Holy 
Father directly addresses creators, showing appreciation 
for their work and encouraging them to present the mys-

tery of God in their works. It is certainly not beside the 
point that Karol Wojtyła was an artist himself – he acted 
in his youth, and he has been a writer and a poet for all his 
life. In his Letter to Artists John Paul II regrets to see the 
paths of faith and of contemporary art have diverged, and 
appeals to the artists to return to the source of inspiration 
that is Sacrum.
Did the artists give an answer to this letter? Perhaps indi-
vidual artists did, but the Reflection of Mystery exhibition 
is a collective attempt to respond to the postulates of the 
Holy Father. The year 2020 was established by the Parlia-

ment of Poland to be the Year of Saint John Paul. It is a 
good opportunity for people of culture to join this celebra-

tion by giving a vivid expression of their faith in the 21st 
century.
 The Pomeranian Priory of the Order of Saint Stani-
slaus invited twelve Polish painters to express the timeless 
religious themes by the means of contemporary art, with 
the sensitivity and temperament proper to our era. The art-
ists who participate in this exhibition tackle in their own 
styles the most important problems of faith, good and evil, 
prayer, sin and virtue, worship and penance. They also re-

fer to the motives of the Old Testament and the New Testa-

ment, the lives of saints and the history of the Church. At 
the same time, they give testimony to their personal reli-
giousness. Besides painting, music became an integral part 
of the exhibition – composer Grzegorz Klimczak created 
the musical poem O, cud! (Oh, wonder!), based on poetry 
by Karol Wojtyła, specifically for this event.
 Today, more than ever, good Christian art is need-

ed. In the face of the increasingly frequent profanations, 
provocations and blasphemy, an antidote in the form of 
first-class art at is necessary. This art, created by artists who 
use their workshop consciously and masterfully, transmits 
religious topics in a way understandable to the modern 
viewer. St. John Paul wrote in his Letter to Artists: “Obedient 
to their inspiration in creating works both worthwhile and 
beautiful, [artists] not only enrich the cultural heritage of 

gacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludz-

kości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz 
dobra wspólnego. (…) Temat piękna jest istotnym elemen-

tem rozważań o sztuce. Pojawił się on już wcześniej, gdy 
wspomniałem o zadowoleniu, z jakim Bóg przyglądał się 
stworzonemu światu. Kiedy Bóg widział, że było dobre 
to, co stworzył, widział zarazem, że było piękne. Relacja 
między dobrem a pięknem skłania do refleksji. Piękno jest 
bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest 
metafizycznym warunkiem piękna. Rozumieli to dobrze 
Grecy, którzy zespalając te pojęcia ukuli wspólny termin 
dla obydwu: «kalokagathía», czyli «piękno-dobroć» (…). 
Jak jednak wiecie, Kościół żywi bardzo wysokie uznanie 
dla sztuki jako takiej. Sztuka bowiem, jeżeli jest autentycz-

na, choć niekoniecznie wyraża się w formach typowo reli-
gijnych, zachowuje więź wewnętrznego pokrewieństwa ze 
światem wiary, tak że nawet w sytuacji głębokiego rozła-

mu między kulturą a Kościołem właśnie sztuka pozostaje 
swego rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia 
religijnego. Jako poszukiwanie prawdy, owoc wyobraźni 
wykraczającej poza codzienność, sztuka jest ze swej natury 
swoistym wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę”.
 Pragniemy, by nasza wystawa była oglądana przez 
jak najszerszą publiczność. Przez cały rok 2020 prezento-

wane będą kolejne jej odsłony, m.in. w Kielcach, Wiśle, 
Tczewie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Włocławku, 
Wejherowie, Krzeszowicach i innych polskich miastach, 
a także za granicą: w Wilnie, Lwowie, Budapeszcie i Lon-

dynie. Wystawa spełni swe zadanie, jeśli zainteresuje dzi-
siejszego widza sztuką natchnioną przez Sacrum, a przez 
to skłoni go do refleksji na ponadczasowe tematy wia-

ry i spraw ostatecznych oraz pobudzi religijną żarli-
wość. Celem organizatorów jest także zwrócenie uwagi 
współczesnych Pasterzy Kościoła, który od setek lat był 
jednym z największych mecenasów sztuki, na potencjał 
ewangelizacyjny tkwiący w dziełach religijnych tworzo-

nych przez żyjących obecnie malarzy. Pomysłodawcy 
i uczestnicy wystawy pragną również zachęcić szersze 
grono artystów, by nie obawiali się oni umieszczenia zagad-

nień religijnych w sferze swych twórczych zainteresowań 
i odważnie podejmowali tę tematykę – ku wzbogaceniu 
duchowego spektrum swych dzieł i ad maiorem Dei gloriam.

Stefan Kukowski
Marcin Kołpanowicz

SŁOWO WSTĘPNE

Dla wszystkich, wierzących i niewierzących, dzieła sztuki inspirowane 
przez Pismo Święte pozostają jakby odblaskiem niezgłębionej tajemnicy, 
która ogarnia świat i jest w nim obecna.     

      

Św. Jan Paweł

OPENING COMMENT

For everyone, believers or not, the works of art inspired by the Bible 
remain a reflection of the unfathomable mystery which engulfs and inhabits 
the world.

St. John Paul II

each nation and of all humanity, but they also render an 
exceptional social service in favour of the common good.  
(...) The theme of beauty is decisive for a discourse on art. 
It was already present when I stressed God’s delighted gaze 
upon creation. In perceiving that all he had created was 
good, God saw that it was beautiful as well. The link be-

tween good and beautiful stirs fruitful reflection. In a cer-
tain sense, beauty is the visible form of the good, just as 
the good is the metaphysical condition of beauty. This was 
well understood by the Greeks who, by fusing the two con-

cepts, coined a term which embraces both: kalokagathía, or 
beauty-goodness.  (...) You know, however, that the Church 
has not ceased to nurture great appreciation for the value 
of art as such. Even beyond its typically religious expres-

sions, true art has a close affinity with the world of faith, so 
that, even in situations where culture and the Church are far 
apart, art remains a kind of bridge to religious experience. 
In so far as it seeks the beautiful, fruit of an imagination 
which rises above the everyday, art is by its nature a kind 
of appeal to the mystery”. (...)
 We would like our exhibition to be seen by the 
widest audience possible. Throughout 2020, its following 
editions will be presented in Kielce, Wisła, Tczew, Kraków, 
Gdańsk, Wrocław, Włocławek, Wejherowo, Krzeszowice 
and other Polish cities, as well as other countries:Vilnius, 
Lviv, Budapest, London. The exhibition will fulfill its tasks 
if it interests modern viewer with art inspired by Sacrum, 
and thus stimulates their devoutness and prompts them to 
reflect on the timeless questions of faith and the ultimate 
matters. The organisers aim to draw the attention of  the 
Shepherds of the Church (which has for hundreds of years 
been one of the greatest patrons of art) to the evangelizing 
potential inherent in contemporary religious works. The 
organisers and participants of the exhibition would like to 
inspire a wider group of artists not to be afraid to bring re-

ligious reflection into their work. Let us bravely undertake 
this mission together, in order to enrich the spiritual spec-

trum of art and ad maiorem Dei gloriam.

Stefan Kukowski
Marcin Kołpanowicz
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„Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genial-
ni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg 
u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. 
Nieskończenie wiele razy odblask tamtego dozna-

nia pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich 
czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, 
kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, do-

strzegając w nich jakby cień owego misterium stworze-

nia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, 
zechciał niejako dać wam udział”.
 Powyższe zdania napisał św. Jan Paweł w Liście 
do artystów, ogłoszonym 4 kwietnia 1999 r. i noszącym 
wymowny podtytuł: „Do tych, którzy z pasją i poświę-

ceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby poda-

rować je światu w twórczości artystycznej”. W swym pi-
śmie papież zwracał uwagę na pokrewieństwo duchowe, 
łączące istotę doświadczenia religijnego i twórczości 
artystycznej. Jego zdaniem sztuka jest „ze swej natury 
swoistym wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę”, 
jest próbą wyrażenia niewyrażalnego, uchwycenia nie-

uchwytnego, dostrzeżenia niewidzialnego. To próba 
przekazania czegoś, czego nie da się oddać inaczej, jak 
tylko artystycznymi środkami wyrazu. 
 W swej refleksji św. Jan Paweł II sytuuje się 
w długiej tradycji myślicieli, dla których central-
ną zasadą porządkującą sztukę była klasyczna tria-

da: „prawda, dobro, piękno”. Owa tradycja, starsza 
od chrześcijaństwa, bo sięgająca czasów antycznych, 
przejawiała się choćby w myśli greckiej, która stworzy-

ła termin kalokagathía, oznaczający „piękno-dobroć”. 
Jak pisał Platon w swym dialogu Fileb: „Potęga Dobra 
schroniła się w naturze Piękna”. Ten nurt refleksji nad 
sztuką był kontynuowany i rozwijany od starożytności 
(m.in. w Poetyce Arystotelesa czy Liście do Pizonów 

Horacego) aż po czasy nam współczesne, by przywo-

łać tylko Jacquesa Maritaina, który w traktacie Sztuka i 
mądrość pisał: „Dzieło zamierzone jest materialne i za-

mknięte w pewnym rodzaju, lecz jeśli jest piękne, należy 
do królestwa ducha i pogrążone jest w transcendencji i w 
nieskończoności bytu”.          
 W Liście do artystów św. Jan Paweł II nawią-

zywał do tej myśli, kreśląc następujące słowa: „Artysta 
nieustannie poszukuje ukrytego sensu rzeczy, z wielkim 
trudem stara się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną. 
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Nie sposób zatem nie dostrzec, jak wielkim źródłem na-

tchnienia może być dla niego ta swoista «ojczyzna du-

szy», jaką jest religia. Czyż to nie w sferze religii czło-

wiek zadaje najważniejsze pytania osobiste i poszukuje 
ostatecznych odpowiedzi egzystencjalnych?”
 Człowiek, jak zauważał Mircea Eliade, jest 
homo religiosus. Nigdy nie ucieknie od religii. Nawet 
jeśli próbuje, to tworzy jej namiastki w postaci gnozy, 
ideologii, zabobonów czy przesądów, choćby miały 
one nawet podbudowę naukową. Człowiek zawsze szu-

ka bowiem odpowiedzi na pytania o swoją tożsamość 
i sens istnienia, o to, kim jest i po co żyje. Kim jeste-

śmy jako stworzenia, gatunek ludzki, byty posiadające 
dusze, zdolne do myślenia abstrakcyjnego i do miłości? 
A także szerzej: kim jesteśmy jako członkowie pewnej 
zbiorowości, jako istoty społeczne, wchodzące w relacje 
z innymi? Jaki jest więc cel naszej egzystencji i jakie są 
powinności wobec naszej wspólnoty? 
 Odpowiedzi na te pytania najczęściej udziela re-

ligia, której źródłosłów pochodzi od łacińskiego wyrazu 
religare, oznaczającego „wiązać”. Religia wiąże bowiem 
immanencję z transcendencją, materię z duchem, ziemię 
z niebem, człowieka z Bogiem. Jest sferą niewidzialną 
i subtelną, dającą się poznać najpełniej w „momentach 
wieczności” i „przebłyskach geniuszu”. Uprzywilejowa-

ny wgląd w nią mają szczególnie mistycy i artyści. Nie-

przypadkowo największe arcydzieła w dziejach ludzko-

ści miały charakter religijny, by wymienić tylko prace 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Rafaela, Botticelle-

go, Giotta, Carravaggia, Tycjana, Rembrandta, Rubensa, 
Breughla, Boscha czy El Greca.  
 Fundamentalny dylemat, jak wyrazić to, co nie-

wyrażalne, legł u źródeł kryzysu ikonoklastycznego, 
czyli wojny z obrazami, która przez kilkadziesiąt lat 
dokonała wielkich spustoszeń w Kościele wschodnim. 
Ostatecznie w chrześcijaństwie – inaczej niż w juda-

izmie i islamie – zwyciężyła zasada, że można tworzyć 
wizerunki postaci Bożych oraz przebóstwionych. Zade-

cydowała o tym głównie mistyka „otwartych niebios” i 
teologia Wcielenia, rozwinięta zwłaszcza w trzech trak-

tatach św. Jana Damasceńskiego. W ich centrum sta-

ła personalistyczna koncepcja osoby – zarówno trzech 
osób Boskich, jak i niepoliczalnej rzeszy osób ludzkich, 
stworzonych „na obraz i podobieństwo Boże”. 

Poszukiwacze epifanii 
Grzegorz Górny

None can sense more deeply than you artists, ingenious 
creators of beauty that you are, something of the pathos 
with which God at the dawn of creation looked upon the 
work of his hands. A glimmer of that feeling has shone so 
often in your eyes when—like the artists of every age—
captivated by the hidden power of sounds and words, 
colours and shapes, you have admired the work of your 
inspiration, sensing in it some echo of the mystery of 
creation with which God, the sole creator of all things, 
has wished in some way to associate you.
 This is what John Paul II wrote in his Letter to 
Artists, announced on the 4th of April 1999. The Letter’s 
meaningful subtitle is To the ones who passionately and 
dedicatedly seek new epiphanies of beauty to present 
them to the world in their artistic works. In his letter, 
John Paul II points our attention to the spiritual affin-

ity between the core of religious experiences and artistic 
creativity. He believes art is intrinsically a call to open 
oneself to the Mystery. He believes art to be an attempt 
to express the inexpressible, to define the undefinable, to 
see the invisible. It is an attempt at conveying something 
that can only be expressed in an artistic manner.
 Thus, John Paul II joins a large group of think-

ers who believe the central principle underlying art to be 
the classical triad of ‘truth, goodness and beauty’. This 
tradition is older than Christianity itself and dates back 
to ancient times. As a case in point, it can be recognised 
in ancient Greek culture where it created the term ka-

lokagathía (beauty-goodness). In his dialogue Philebus, 

Plato wrote: ‘The power of the good is hidden in the 
nature of the beautiful’. This line of thought has been 
continued and developed since the ancient times (for in-

stance in Aristotle’s Poetics or in Horace’s Ars Poetica) 
up to modern days (among many others, Jacques Marit-
ain wrote in his Art and Scholasticism: An artistic work 
is material but if it is beautiful, it is a part of the spiritual 
kingdom and is submerged in the transcendence and in-

finity of being.
 In his Letter to Artists St. John Paul II referenced 
this idea, when he wrote: Artists are constantly in search 
of the hidden meaning of things, and their torment is to 
succeed in expressing the world of the ineffable. How 
then can we fail to see what a great source of inspiration 
is offered by that kind of homeland of the soul that is re-
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ligion? Is it not perhaps within the realm of religion that 
the most vital personal questions are posed, and answers 
both concrete and definitive are sought?
 Mircea Eliade said that human being is homo re-

ligiosus. Never can they escape religion. Even if they try, 
they are just creating mocking images of it, be it in the 
form of gnosis, ideology, superstition or prejudice. Hu-

mans always seek an answer to the question about their 
identity and the purpose of their existence, about who 
they are and what they live for. Who we are as creatures, 
as the human species, as beings who possess a soul, are 
able to think abstractly and to feel love. And still broad-

er: who are we, as members of some collective, as social 
creatures that create bonds with others. What is then the 
purpose of our existence and what are our obligations to 
the community?
 Religion often provides answers to those ques-

tions. The word religion comes from the Latin word reli-
gare which means to bind. For religion does bind imma-

nence to transcendence, spirit to matter, the earth to the 
sky and humans to God. It is an invisible, subtle sphere 
that is best recognised in moments of eternity and flashes 
of genius. Mystics and artists have an exceptional in-

sight into it. It is no coincidence that humanity’s great-
est masterpieces were religious in nature. For a case in 
point, consider the works of Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Raphael, Botticelli, Giotto, Caravaggio, Titian, 
Rembrandt, Rubens, Breughel, Bosch or El Greco.
 The fundamental question of how to express the 
inexpressible begot the iconoclastic crisis that wreaked 
great havoc for many decades in the Byzantine Church. 
Eventually, the Christian Church allowed the creation 
of likenesses of Godly and divinised figures. The “open 
Heaven” mysticism and the theology of Incarnation both 
played a major role in the decision. The latter was de-

veloped mostly in the three treaties of John of Damas-

cus that were based on the individual conception of the 
person – both the three Divine persons and the countless 
individual humans created in the image of God.
 As it was mentioned by Alain Besançon, nowadays 
we are facing a new movement similar to the iconoclastic 
crisis and it is connected to the death of God proclaimed 
by Nietzsche. If humans were created in the image of God, 
then killing God must subsequently entail killing humans. 



„Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genial-
ni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg 
u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. 
Nieskończenie wiele razy odblask tamtego dozna-

nia pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich 
czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, 
kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, do-

strzegając w nich jakby cień owego misterium stworze-

nia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, 
zechciał niejako dać wam udział”.
 Powyższe zdania napisał św. Jan Paweł w Liście 
do artystów, ogłoszonym 4 kwietnia 1999 r. i noszącym 
wymowny podtytuł: „Do tych, którzy z pasją i poświę-

ceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby poda-

rować je światu w twórczości artystycznej”. W swym pi-
śmie papież zwracał uwagę na pokrewieństwo duchowe, 
łączące istotę doświadczenia religijnego i twórczości 
artystycznej. Jego zdaniem sztuka jest „ze swej natury 
swoistym wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę”, 
jest próbą wyrażenia niewyrażalnego, uchwycenia nie-

uchwytnego, dostrzeżenia niewidzialnego. To próba 
przekazania czegoś, czego nie da się oddać inaczej, jak 
tylko artystycznymi środkami wyrazu. 
 W swej refleksji św. Jan Paweł II sytuuje się 
w długiej tradycji myślicieli, dla których central-
ną zasadą porządkującą sztukę była klasyczna tria-

da: „prawda, dobro, piękno”. Owa tradycja, starsza 
od chrześcijaństwa, bo sięgająca czasów antycznych, 
przejawiała się choćby w myśli greckiej, która stworzy-

ła termin kalokagathía, oznaczający „piękno-dobroć”. 
Jak pisał Platon w swym dialogu Fileb: „Potęga Dobra 
schroniła się w naturze Piękna”. Ten nurt refleksji nad 
sztuką był kontynuowany i rozwijany od starożytności 
(m.in. w Poetyce Arystotelesa czy Liście do Pizonów 

Horacego) aż po czasy nam współczesne, by przywo-

łać tylko Jacquesa Maritaina, który w traktacie Sztuka i 
mądrość pisał: „Dzieło zamierzone jest materialne i za-

mknięte w pewnym rodzaju, lecz jeśli jest piękne, należy 
do królestwa ducha i pogrążone jest w transcendencji i w 
nieskończoności bytu”.          
 W Liście do artystów św. Jan Paweł II nawią-

zywał do tej myśli, kreśląc następujące słowa: „Artysta 
nieustannie poszukuje ukrytego sensu rzeczy, z wielkim 
trudem stara się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną. 
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Nie sposób zatem nie dostrzec, jak wielkim źródłem na-

tchnienia może być dla niego ta swoista «ojczyzna du-

szy», jaką jest religia. Czyż to nie w sferze religii czło-

wiek zadaje najważniejsze pytania osobiste i poszukuje 
ostatecznych odpowiedzi egzystencjalnych?”
 Człowiek, jak zauważał Mircea Eliade, jest 
homo religiosus. Nigdy nie ucieknie od religii. Nawet 
jeśli próbuje, to tworzy jej namiastki w postaci gnozy, 
ideologii, zabobonów czy przesądów, choćby miały 
one nawet podbudowę naukową. Człowiek zawsze szu-

ka bowiem odpowiedzi na pytania o swoją tożsamość 
i sens istnienia, o to, kim jest i po co żyje. Kim jeste-

śmy jako stworzenia, gatunek ludzki, byty posiadające 
dusze, zdolne do myślenia abstrakcyjnego i do miłości? 
A także szerzej: kim jesteśmy jako członkowie pewnej 
zbiorowości, jako istoty społeczne, wchodzące w relacje 
z innymi? Jaki jest więc cel naszej egzystencji i jakie są 
powinności wobec naszej wspólnoty? 
 Odpowiedzi na te pytania najczęściej udziela re-

ligia, której źródłosłów pochodzi od łacińskiego wyrazu 
religare, oznaczającego „wiązać”. Religia wiąże bowiem 
immanencję z transcendencją, materię z duchem, ziemię 
z niebem, człowieka z Bogiem. Jest sferą niewidzialną 
i subtelną, dającą się poznać najpełniej w „momentach 
wieczności” i „przebłyskach geniuszu”. Uprzywilejowa-

ny wgląd w nią mają szczególnie mistycy i artyści. Nie-

przypadkowo największe arcydzieła w dziejach ludzko-

ści miały charakter religijny, by wymienić tylko prace 
Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Rafaela, Botticelle-

go, Giotta, Carravaggia, Tycjana, Rembrandta, Rubensa, 
Breughla, Boscha czy El Greca.  
 Fundamentalny dylemat, jak wyrazić to, co nie-

wyrażalne, legł u źródeł kryzysu ikonoklastycznego, 
czyli wojny z obrazami, która przez kilkadziesiąt lat 
dokonała wielkich spustoszeń w Kościele wschodnim. 
Ostatecznie w chrześcijaństwie – inaczej niż w juda-

izmie i islamie – zwyciężyła zasada, że można tworzyć 
wizerunki postaci Bożych oraz przebóstwionych. Zade-

cydowała o tym głównie mistyka „otwartych niebios” i 
teologia Wcielenia, rozwinięta zwłaszcza w trzech trak-

tatach św. Jana Damasceńskiego. W ich centrum sta-

ła personalistyczna koncepcja osoby – zarówno trzech 
osób Boskich, jak i niepoliczalnej rzeszy osób ludzkich, 
stworzonych „na obraz i podobieństwo Boże”. 

Poszukiwacze epifanii 
Grzegorz Górny

None can sense more deeply than you artists, ingenious 
creators of beauty that you are, something of the pathos 
with which God at the dawn of creation looked upon the 
work of his hands. A glimmer of that feeling has shone so 
often in your eyes when—like the artists of every age—
captivated by the hidden power of sounds and words, 
colours and shapes, you have admired the work of your 
inspiration, sensing in it some echo of the mystery of 
creation with which God, the sole creator of all things, 
has wished in some way to associate you.
 This is what John Paul II wrote in his Letter to 
Artists, announced on the 4th of April 1999. The Letter’s 
meaningful subtitle is To the ones who passionately and 
dedicatedly seek new epiphanies of beauty to present 
them to the world in their artistic works. In his letter, 
John Paul II points our attention to the spiritual affin-

ity between the core of religious experiences and artistic 
creativity. He believes art is intrinsically a call to open 
oneself to the Mystery. He believes art to be an attempt 
to express the inexpressible, to define the undefinable, to 
see the invisible. It is an attempt at conveying something 
that can only be expressed in an artistic manner.
 Thus, John Paul II joins a large group of think-

ers who believe the central principle underlying art to be 
the classical triad of ‘truth, goodness and beauty’. This 
tradition is older than Christianity itself and dates back 
to ancient times. As a case in point, it can be recognised 
in ancient Greek culture where it created the term ka-

lokagathía (beauty-goodness). In his dialogue Philebus, 

Plato wrote: ‘The power of the good is hidden in the 
nature of the beautiful’. This line of thought has been 
continued and developed since the ancient times (for in-

stance in Aristotle’s Poetics or in Horace’s Ars Poetica) 
up to modern days (among many others, Jacques Marit-
ain wrote in his Art and Scholasticism: An artistic work 
is material but if it is beautiful, it is a part of the spiritual 
kingdom and is submerged in the transcendence and in-

finity of being.
 In his Letter to Artists St. John Paul II referenced 
this idea, when he wrote: Artists are constantly in search 
of the hidden meaning of things, and their torment is to 
succeed in expressing the world of the ineffable. How 
then can we fail to see what a great source of inspiration 
is offered by that kind of homeland of the soul that is re-
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ligion? Is it not perhaps within the realm of religion that 
the most vital personal questions are posed, and answers 
both concrete and definitive are sought?
 Mircea Eliade said that human being is homo re-

ligiosus. Never can they escape religion. Even if they try, 
they are just creating mocking images of it, be it in the 
form of gnosis, ideology, superstition or prejudice. Hu-

mans always seek an answer to the question about their 
identity and the purpose of their existence, about who 
they are and what they live for. Who we are as creatures, 
as the human species, as beings who possess a soul, are 
able to think abstractly and to feel love. And still broad-

er: who are we, as members of some collective, as social 
creatures that create bonds with others. What is then the 
purpose of our existence and what are our obligations to 
the community?
 Religion often provides answers to those ques-

tions. The word religion comes from the Latin word reli-
gare which means to bind. For religion does bind imma-

nence to transcendence, spirit to matter, the earth to the 
sky and humans to God. It is an invisible, subtle sphere 
that is best recognised in moments of eternity and flashes 
of genius. Mystics and artists have an exceptional in-

sight into it. It is no coincidence that humanity’s great-
est masterpieces were religious in nature. For a case in 
point, consider the works of Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Raphael, Botticelli, Giotto, Caravaggio, Titian, 
Rembrandt, Rubens, Breughel, Bosch or El Greco.
 The fundamental question of how to express the 
inexpressible begot the iconoclastic crisis that wreaked 
great havoc for many decades in the Byzantine Church. 
Eventually, the Christian Church allowed the creation 
of likenesses of Godly and divinised figures. The “open 
Heaven” mysticism and the theology of Incarnation both 
played a major role in the decision. The latter was de-

veloped mostly in the three treaties of John of Damas-

cus that were based on the individual conception of the 
person – both the three Divine persons and the countless 
individual humans created in the image of God.
 As it was mentioned by Alain Besançon, nowadays 
we are facing a new movement similar to the iconoclastic 
crisis and it is connected to the death of God proclaimed 
by Nietzsche. If humans were created in the image of God, 
then killing God must subsequently entail killing humans. 
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 W czasach współczesnych, jak zauważył Alain 
Besançon, mamy do czynienia z najnowszą odsłoną 
kryzysu ikonoklastycznego, która wiąże się z proklamo-

waną przez Nietzschego „śmiercią Boga”. Skoro czło-

wiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, 
to „uśmiercenie Boga” konsekwentnie musi pociągnąć 
za sobą „uśmiercenie człowieka”. Zanegowanie Osoby 
skutkuje negacją osób. Dominujące dziś nurty sztuki uni-
kają więc nie tylko sfery sacrum, lecz uciekają także od 
wszelkich przedstawień figuratywnych. Pierwsze poko-

lenie abstrakcjonistów na czele z Malewiczem, Kandin-

skym czy Mondrianem, inspirowane modnym wówczas 
ezoteryzmem w stylu Madame Blavatsky, Joséphina 
Péladana, Rudolfa Steinera czy Édouarda Schuré, po-

szukiwało absolutu w zwulgaryzowanym gnostycyzmie, 
odwołującym się do hermetyzmu późnego antyku. 
 Emblematycznym przypadkiem tego zjawi-
ska jest casus Kazimierza Malewicza, autora słynnego 
Czarnego kwadratu. Odrzucał on dotychczasową tra-

dycję religijną, deklarując: „Nienawidzę autorytetów 
przeszłości”. Zafascynowany tezami współczesnych mu 
gnostyków (m.in. Nikołaja Fiodorowa i Piotra Uspien-

skiego) nie zrezygnował jednak całkowicie z pojęcia sa-

crum, lecz dokonał jego transformacji. Przestało być ono 
pojmowane przez niego jako byt transcendentny, prze-

kraczający ludzkie istnienie, a zaczęło być fenomenem 
immanentnym, charakterystycznym dla życia wewnętrz-

nego człowieka. Uważał przy tym, że najważniejszym 
zadaniem stojącym przed ludźmi jest przemiana świata, 
udoskonalanie rzeczywistości. Według niego, drogą do 
tego miała być sztuka.   
Podstawowym odniesieniem artystycznym dla Ma-

lewicza pozostawała tradycja ikonopisarska, którą 
postanowił zmodyfikować. W prawosławnych domach 
ikony umieszczano tradycyjnie we wschodnim kącie po-

koju, zwanym po rosyjsku krasnyj ugoł. Kiedy w 1915 
roku w Piotrogrodzie odbyła się głośna „Ostatnia wy-

stawa futurystów 0.10”, wówczas Czarny kwadrat Ma-

lewicza znalazł się w takim właśnie miejscu, zastępując 
święty obraz.
W teologii prawosławnej ikona jest oknem do świata 
niebiańskiego, szczeliną do rzeczywistości przebóstwio-

nej. Dzięki jej kontemplacji możemy otworzyć się na 
wymiar nadprzyrodzony, który pozostaje niedostępny 
poznaniu rozumowemu. Czarny kwadrat jako „anty-
ikona” nie miał odsłaniać żadnej transcendencji, po-

nieważ – zdaniem Malewicza – ona w ogóle nie istnie-

je. Według niego obraz miał przedstawiać „przestrzeń 
bezprzedmiotową”, a więc sferę, w której jakiekolwiek 
przedmioty czy zjawiska nie mają żadnego znaczenia, 
a liczą się tylko czyste odczucia. W ten sposób docho-

dzi jednak do absolutyzacji ludzkiego „ja”, rozumianego 
jednak nie jako osoba, ale jako czysta świadomość. Nic 
więc dziwnego, że w jednym ze swych wierszy Male-

wicz pisał:

Jam początek wszystkiego, bo w świadomości mojej
Tworzą się światy.
Ja szukam Boga ja szukam w sobie siebie.

Powyższe słowa potraktować można jako swoisty mani-
fest sztuki współczesnej, zdominowanej przez abstrak-

cjonizm. W myśli chrześcijańskiej Bóg był Stwórcą, zaś 
człowiek – twórcą. Ten pierwszy stworzył świat z nicze-

go (creatio ex nihilo), drugi natomiast wykorzystuje coś, 
co już istnieje i czemu nadaje odpowiednią formę. Male-

wicz z kolei przypisuje sobie prerogatywy wręcz Boskie 
(„Jam początek wszystkiego”), a źródłem wszystkiego 
czyni świadomość. 
Od tego momentu wyrażanie stanów ludzkiej świado-

mości stało się w sztuce ważniejsze, niż przedstawianie 
osób z całym ich bogactwem świata wewnętrznego i ze-

wnętrznego. Figuratywność ustąpiła miejsca konceptu-

alizmowi. Dzieła przestały tłumaczyć się same przez się, 
a zaczęły wymagać sążnistych didaskaliów. Stało się to, 
co przewidywał już Hegel po lekturze Krytyki władzy 
sądzenia Immanuela Kanta – sztuka zamieniła się w ro-

dzaj filozofii. Nie przewidział jednak, że w dobie kultury 
masowej stanie się ona zwykłą publicystyką, niekiedy 
wręcz tabloidową, brukową, a nawet pornograficzną. 
 Nic dziwnego więc, że współcześni trendsette-

rzy sztuki zignorowali List do artystów Jana Pawła II. 
Jednym z niewielu wybitnych twórców, którzy zare-

agowali wówczas entuzjastycznie, był Czesław Miłosz. 
W swym pisanym na gorąco komentarzu stwierdzał, że 
papieskie pismo jest „wydarzeniem niespodziewanym, 
zachwycającym, cudownym. Na samym końcu stulecia 
przerażających wojen i zbrodni, a zarazem kolejnych 
przewrotów w sztuce urzeczonej bezustannym poszu-

kiwaniem nowego, rozlega się głos mądry i spokojny, 
przypominający nam wszystkim, co było celem i powo-

łaniem sztuki od zawsze”.
 Zdaniem polskiego noblisty, trudno o lepsze 
sformułowanie zadań stojących przed sztuką, niż to, 
którego użył w swym liście papież: „Każda autentycz-

na inspiracja artystyczna wykracza bowiem poza to, co 
postrzegają zmysły, i przenikając rzeczywistość stara się 
wyjaśnić jej ukrytą tajemnicę. Ma swoje źródło w głę-

bi ludzkiej duszy, tam, gdzie pragnienie nadania sensu 
własnemu życiu łączy się z nieuchwytnym doznaniem 
piękna i tajemniczej jedności rzeczy. Wszyscy artyści 
zdają sobie sprawę, jak głęboka przepaść istnieje między 
dziełem ich ręki, nawet najbardziej udanym, a olśnie-

wającą doskonałością piękna, dostrzeżonego w chwi-
li twórczego uniesienia: wszystko, co zdołają wyrazić 
malując, rzeźbiąc i tworząc, jest jedynie przebłyskiem 
owej światłości, która na kilka chwil zajaśniała oczom ich 
duszy”.
 Miłosz zadawał również pytanie, dlaczego 
przesłanie Jana Pawła II spotyka się z tak dużym opo-

rem w środowiskach artystycznych. Jego odpowiedź 
brzmiała następująco: „Oto list mówi o pięknej ziemi, 

Denying the Person results in denying the persons. Thus, 
the art movements of today avoid not only the sphere of 
sacrum, but also any figurative imagery. The first gener-
ation of abstractionists (including Malevich, Kandinsky 
and Mondrian) was inspired by the then-trendy esoterism 
of Madame Blavatsky, Joséphin Péladan, Rudolf Steiner 
or  Édouard Schuré. It sought the absolute in vulgarised 
Gnosticism referring to the late ancient hermeticism.
 For a case in point, consider the case of Kazimir 
Malevich who painted the famous Black Square. He re-

jected religious tradition declaring he hated the authority 
figures of the past. Fascinated as he was by the views of 
his contemporary Gnostics (e.g. Nikolai Fyodorov and 
Piotr Uspienski), he did not completely reject the con-

cept of sacrum, he transformed it. He stopped viewing it 
as a being that transcends human existence and instead 
remodelled it to be an inherent phenomenon connected 
to the inner life. He thought humanity’s greatest tasks to 
be transforming the world and perfecting reality through art.
 Malevich’s main artistic reference point was 
the iconographic tradition which he decided to alter. In 
Orthodox houses, icons were traditionally placed in the 
eastern corner of the room, called krasny ugol (the red 
corner) in Russian. When in 1915, “The Last Futurist 
Exhibition” took place in Saint Petersburg, Malevich’s 
Black Square was put in a krasny ugol, replacing a sa-

cred painting.
In Orthodox theology, the icon is a window into the heav-

enly world, a crack that leads to the divinised reality. By 
contemplating it, we can open ourselves to the super-
natural dimension, inaccessible to the mind. The Black 
Square as an ‘anti-icon’ was not supposed to reveal any 
transcendence because, for Malevich, it does not exist. 
He thought the painting to depict ‘an objectless space’, 
a sphere where any objects or phenomena are devoid of 
meaning, where only pure impressions matter. Thus, he 
absolutises the human I, understood not as a person, but 
as pure consciousness. It is to no surprise then, that in 
one of his poems, Malevich wrote:

I am the beginning of everything for in my consciousness
Worlds are being created.
I seek God I seek in myself my self

The poem could be seen as a manifest of contemporary 
art, dominated by abstractionism. In Christian theology, 
God is the Creator and humans are creators. God cre-

ated the world ex nihilo, humans take something that 
already exists and give it new form. Malevich, however, 
says he possesses Godly attributes (I am the beginning 
of everything) and sees consciousness as the source of 
everything.
From that moment, expressing human consciousness in 
art became more important than depicting figures and the 
wealth of their internal and external life. Conceptualism 
took the place of figuration. Works stopped being self-

explanatory and began to require lengthy descriptions. 
Hegel once said, after having read Immanuel Kant’s 
Critique of Judgement, that art would someday evolve 
into a kind of philosophy. His prediction came true, but 
he did not anticipate that in the age of mass culture, art 
would become mere journalism, sometimes tabloid or 
even pornographic in nature.
To no surprise, contemporary art trendsetters ignored 
John Paul II’s Letter to Artists. One of the few distin-

guished artists who reacted to it with enthusiasm was 
Czesław Miłosz. He commented that the letter is a “sur-
prising, delightful, wonderful event. At the end of a cen-

tury of horrifying war and crime, of unending artistic 
revolutions, of art captivated by restlessly seeking some-

thing new – a calm, wise voice rings out that reminds us 
all what the aim of art had always been”.
 Miłosz said it would be difficult to describe art’s 
duties better than the pope did in his letter: Every genuine 
artistic intuition goes beyond what the senses perceive 
and, reaching beneath reality’s surface, strives to inter-
pret its hidden mystery. The intuition itself springs from 
the depths of the human soul, where the desire to give 
meaning to one’s own life is joined by the fleeting vision 
of beauty and of the mysterious unity of things. All art-
ists experience the unbridgeable gap which lies between 
the work of their hands, however successful it may be, 
and the dazzling perfection of the beauty glimpsed in 
the ardour of the creative moment: what they manage to 
express in their painting, their sculpting, their creating 
is no more than a glimmer of the splendour which flared 
for a moment before the eyes of their spirit.
 Miłosz also posed the question of why John Paul 
II’s message was met with such resistance in art commu-

nities. His answer was this: The Letter speaks of a beau-

tiful land that was revealed in front of Yahweh’s eyes: 
God saw all that he had made, and it was very good. It 
does not, however, speak of the devil, whom the artists 
of the ending century had to constantly confront, often 
in themselves, whispered to by the daemonic art. Their 
fascination with evil and suffering came so far that under 
the influence of natural sciences, they recognised them 
as the law of the earth, as the true form of the Spirit of 
the Earth. A devilish grin has become a feature of out-
standing works so that many of our contemporaries find 
these works to hold marks of possession, demanding 
an exorcist. What is more, this grin has infiltrated form 
itself and even found theoreticians claiming that old, 
harmonious art is just not possible anymore, and that 
new beauty can only be achieved by combining ugly, 
incoherent elements. Mockery, irony and sarcasm seem 
to have become indispensable spices when it comes to 
art, to the point that without them, it seems flavourless, 
like an unsalted dish. These spices, however, prove far-
reaching changes in how we experience the world. It is 
although we feared falling under the suspicion of naïve 
praise of existence (God saw all that he had made, and 
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 W czasach współczesnych, jak zauważył Alain 
Besançon, mamy do czynienia z najnowszą odsłoną 
kryzysu ikonoklastycznego, która wiąże się z proklamo-

waną przez Nietzschego „śmiercią Boga”. Skoro czło-

wiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, 
to „uśmiercenie Boga” konsekwentnie musi pociągnąć 
za sobą „uśmiercenie człowieka”. Zanegowanie Osoby 
skutkuje negacją osób. Dominujące dziś nurty sztuki uni-
kają więc nie tylko sfery sacrum, lecz uciekają także od 
wszelkich przedstawień figuratywnych. Pierwsze poko-

lenie abstrakcjonistów na czele z Malewiczem, Kandin-

skym czy Mondrianem, inspirowane modnym wówczas 
ezoteryzmem w stylu Madame Blavatsky, Joséphina 
Péladana, Rudolfa Steinera czy Édouarda Schuré, po-

szukiwało absolutu w zwulgaryzowanym gnostycyzmie, 
odwołującym się do hermetyzmu późnego antyku. 
 Emblematycznym przypadkiem tego zjawi-
ska jest casus Kazimierza Malewicza, autora słynnego 
Czarnego kwadratu. Odrzucał on dotychczasową tra-

dycję religijną, deklarując: „Nienawidzę autorytetów 
przeszłości”. Zafascynowany tezami współczesnych mu 
gnostyków (m.in. Nikołaja Fiodorowa i Piotra Uspien-

skiego) nie zrezygnował jednak całkowicie z pojęcia sa-

crum, lecz dokonał jego transformacji. Przestało być ono 
pojmowane przez niego jako byt transcendentny, prze-

kraczający ludzkie istnienie, a zaczęło być fenomenem 
immanentnym, charakterystycznym dla życia wewnętrz-

nego człowieka. Uważał przy tym, że najważniejszym 
zadaniem stojącym przed ludźmi jest przemiana świata, 
udoskonalanie rzeczywistości. Według niego, drogą do 
tego miała być sztuka.   
Podstawowym odniesieniem artystycznym dla Ma-

lewicza pozostawała tradycja ikonopisarska, którą 
postanowił zmodyfikować. W prawosławnych domach 
ikony umieszczano tradycyjnie we wschodnim kącie po-

koju, zwanym po rosyjsku krasnyj ugoł. Kiedy w 1915 
roku w Piotrogrodzie odbyła się głośna „Ostatnia wy-

stawa futurystów 0.10”, wówczas Czarny kwadrat Ma-

lewicza znalazł się w takim właśnie miejscu, zastępując 
święty obraz.
W teologii prawosławnej ikona jest oknem do świata 
niebiańskiego, szczeliną do rzeczywistości przebóstwio-

nej. Dzięki jej kontemplacji możemy otworzyć się na 
wymiar nadprzyrodzony, który pozostaje niedostępny 
poznaniu rozumowemu. Czarny kwadrat jako „anty-
ikona” nie miał odsłaniać żadnej transcendencji, po-

nieważ – zdaniem Malewicza – ona w ogóle nie istnie-

je. Według niego obraz miał przedstawiać „przestrzeń 
bezprzedmiotową”, a więc sferę, w której jakiekolwiek 
przedmioty czy zjawiska nie mają żadnego znaczenia, 
a liczą się tylko czyste odczucia. W ten sposób docho-

dzi jednak do absolutyzacji ludzkiego „ja”, rozumianego 
jednak nie jako osoba, ale jako czysta świadomość. Nic 
więc dziwnego, że w jednym ze swych wierszy Male-

wicz pisał:

Jam początek wszystkiego, bo w świadomości mojej
Tworzą się światy.
Ja szukam Boga ja szukam w sobie siebie.

Powyższe słowa potraktować można jako swoisty mani-
fest sztuki współczesnej, zdominowanej przez abstrak-

cjonizm. W myśli chrześcijańskiej Bóg był Stwórcą, zaś 
człowiek – twórcą. Ten pierwszy stworzył świat z nicze-

go (creatio ex nihilo), drugi natomiast wykorzystuje coś, 
co już istnieje i czemu nadaje odpowiednią formę. Male-

wicz z kolei przypisuje sobie prerogatywy wręcz Boskie 
(„Jam początek wszystkiego”), a źródłem wszystkiego 
czyni świadomość. 
Od tego momentu wyrażanie stanów ludzkiej świado-

mości stało się w sztuce ważniejsze, niż przedstawianie 
osób z całym ich bogactwem świata wewnętrznego i ze-

wnętrznego. Figuratywność ustąpiła miejsca konceptu-

alizmowi. Dzieła przestały tłumaczyć się same przez się, 
a zaczęły wymagać sążnistych didaskaliów. Stało się to, 
co przewidywał już Hegel po lekturze Krytyki władzy 
sądzenia Immanuela Kanta – sztuka zamieniła się w ro-

dzaj filozofii. Nie przewidział jednak, że w dobie kultury 
masowej stanie się ona zwykłą publicystyką, niekiedy 
wręcz tabloidową, brukową, a nawet pornograficzną. 
 Nic dziwnego więc, że współcześni trendsette-

rzy sztuki zignorowali List do artystów Jana Pawła II. 
Jednym z niewielu wybitnych twórców, którzy zare-

agowali wówczas entuzjastycznie, był Czesław Miłosz. 
W swym pisanym na gorąco komentarzu stwierdzał, że 
papieskie pismo jest „wydarzeniem niespodziewanym, 
zachwycającym, cudownym. Na samym końcu stulecia 
przerażających wojen i zbrodni, a zarazem kolejnych 
przewrotów w sztuce urzeczonej bezustannym poszu-

kiwaniem nowego, rozlega się głos mądry i spokojny, 
przypominający nam wszystkim, co było celem i powo-

łaniem sztuki od zawsze”.
 Zdaniem polskiego noblisty, trudno o lepsze 
sformułowanie zadań stojących przed sztuką, niż to, 
którego użył w swym liście papież: „Każda autentycz-

na inspiracja artystyczna wykracza bowiem poza to, co 
postrzegają zmysły, i przenikając rzeczywistość stara się 
wyjaśnić jej ukrytą tajemnicę. Ma swoje źródło w głę-

bi ludzkiej duszy, tam, gdzie pragnienie nadania sensu 
własnemu życiu łączy się z nieuchwytnym doznaniem 
piękna i tajemniczej jedności rzeczy. Wszyscy artyści 
zdają sobie sprawę, jak głęboka przepaść istnieje między 
dziełem ich ręki, nawet najbardziej udanym, a olśnie-

wającą doskonałością piękna, dostrzeżonego w chwi-
li twórczego uniesienia: wszystko, co zdołają wyrazić 
malując, rzeźbiąc i tworząc, jest jedynie przebłyskiem 
owej światłości, która na kilka chwil zajaśniała oczom ich 
duszy”.
 Miłosz zadawał również pytanie, dlaczego 
przesłanie Jana Pawła II spotyka się z tak dużym opo-

rem w środowiskach artystycznych. Jego odpowiedź 
brzmiała następująco: „Oto list mówi o pięknej ziemi, 

Denying the Person results in denying the persons. Thus, 
the art movements of today avoid not only the sphere of 
sacrum, but also any figurative imagery. The first gener-
ation of abstractionists (including Malevich, Kandinsky 
and Mondrian) was inspired by the then-trendy esoterism 
of Madame Blavatsky, Joséphin Péladan, Rudolf Steiner 
or  Édouard Schuré. It sought the absolute in vulgarised 
Gnosticism referring to the late ancient hermeticism.
 For a case in point, consider the case of Kazimir 
Malevich who painted the famous Black Square. He re-

jected religious tradition declaring he hated the authority 
figures of the past. Fascinated as he was by the views of 
his contemporary Gnostics (e.g. Nikolai Fyodorov and 
Piotr Uspienski), he did not completely reject the con-

cept of sacrum, he transformed it. He stopped viewing it 
as a being that transcends human existence and instead 
remodelled it to be an inherent phenomenon connected 
to the inner life. He thought humanity’s greatest tasks to 
be transforming the world and perfecting reality through art.
 Malevich’s main artistic reference point was 
the iconographic tradition which he decided to alter. In 
Orthodox houses, icons were traditionally placed in the 
eastern corner of the room, called krasny ugol (the red 
corner) in Russian. When in 1915, “The Last Futurist 
Exhibition” took place in Saint Petersburg, Malevich’s 
Black Square was put in a krasny ugol, replacing a sa-

cred painting.
In Orthodox theology, the icon is a window into the heav-

enly world, a crack that leads to the divinised reality. By 
contemplating it, we can open ourselves to the super-
natural dimension, inaccessible to the mind. The Black 
Square as an ‘anti-icon’ was not supposed to reveal any 
transcendence because, for Malevich, it does not exist. 
He thought the painting to depict ‘an objectless space’, 
a sphere where any objects or phenomena are devoid of 
meaning, where only pure impressions matter. Thus, he 
absolutises the human I, understood not as a person, but 
as pure consciousness. It is to no surprise then, that in 
one of his poems, Malevich wrote:

I am the beginning of everything for in my consciousness
Worlds are being created.
I seek God I seek in myself my self

The poem could be seen as a manifest of contemporary 
art, dominated by abstractionism. In Christian theology, 
God is the Creator and humans are creators. God cre-

ated the world ex nihilo, humans take something that 
already exists and give it new form. Malevich, however, 
says he possesses Godly attributes (I am the beginning 
of everything) and sees consciousness as the source of 
everything.
From that moment, expressing human consciousness in 
art became more important than depicting figures and the 
wealth of their internal and external life. Conceptualism 
took the place of figuration. Works stopped being self-

explanatory and began to require lengthy descriptions. 
Hegel once said, after having read Immanuel Kant’s 
Critique of Judgement, that art would someday evolve 
into a kind of philosophy. His prediction came true, but 
he did not anticipate that in the age of mass culture, art 
would become mere journalism, sometimes tabloid or 
even pornographic in nature.
To no surprise, contemporary art trendsetters ignored 
John Paul II’s Letter to Artists. One of the few distin-

guished artists who reacted to it with enthusiasm was 
Czesław Miłosz. He commented that the letter is a “sur-
prising, delightful, wonderful event. At the end of a cen-

tury of horrifying war and crime, of unending artistic 
revolutions, of art captivated by restlessly seeking some-

thing new – a calm, wise voice rings out that reminds us 
all what the aim of art had always been”.
 Miłosz said it would be difficult to describe art’s 
duties better than the pope did in his letter: Every genuine 
artistic intuition goes beyond what the senses perceive 
and, reaching beneath reality’s surface, strives to inter-
pret its hidden mystery. The intuition itself springs from 
the depths of the human soul, where the desire to give 
meaning to one’s own life is joined by the fleeting vision 
of beauty and of the mysterious unity of things. All art-
ists experience the unbridgeable gap which lies between 
the work of their hands, however successful it may be, 
and the dazzling perfection of the beauty glimpsed in 
the ardour of the creative moment: what they manage to 
express in their painting, their sculpting, their creating 
is no more than a glimmer of the splendour which flared 
for a moment before the eyes of their spirit.
 Miłosz also posed the question of why John Paul 
II’s message was met with such resistance in art commu-

nities. His answer was this: The Letter speaks of a beau-

tiful land that was revealed in front of Yahweh’s eyes: 
God saw all that he had made, and it was very good. It 
does not, however, speak of the devil, whom the artists 
of the ending century had to constantly confront, often 
in themselves, whispered to by the daemonic art. Their 
fascination with evil and suffering came so far that under 
the influence of natural sciences, they recognised them 
as the law of the earth, as the true form of the Spirit of 
the Earth. A devilish grin has become a feature of out-
standing works so that many of our contemporaries find 
these works to hold marks of possession, demanding 
an exorcist. What is more, this grin has infiltrated form 
itself and even found theoreticians claiming that old, 
harmonious art is just not possible anymore, and that 
new beauty can only be achieved by combining ugly, 
incoherent elements. Mockery, irony and sarcasm seem 
to have become indispensable spices when it comes to 
art, to the point that without them, it seems flavourless, 
like an unsalted dish. These spices, however, prove far-
reaching changes in how we experience the world. It is 
although we feared falling under the suspicion of naïve 
praise of existence (God saw all that he had made, and 
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takiej, jaka ukazała się oczom Jahwe: «A Bóg widział, 
że wszystko co uczynił, było bardzo dobre». Nie wspo-

mina natomiast o diable, podczas gdy artyści kończą-

cego się stulecia mieli bez ustanku do czynienia, i to 
również w sobie samych, z podszeptami sztuki demo-

nicznej. Ich fascynacja złem i cierpieniem poszła tak da-

leko, że uznali je, pod wpływem nauk przyrodniczych, 
za prawo ziemi, za prawdziwe oblicze Ducha Ziemi. 
Diabelski grymas stał się cechą wybitnych dzieł, tak 
że wielu naszych współczesnych dopatruje się w tych 
dziełach oznak opętania, wzywających egzorcysty. Co 
więcej, ów grymas przeniknął do samej formy i nawet 
znalazł teoretyków twierdzących, że dawna harmonijna 
sztuka nie jest już możliwa, i że nowe piękno może być 
osiągnięte tylko przez łączenie elementów brzydkich, 
zgrzytliwych, skłóconych ze sobą. Drwina, ironia i sar-
kazm wydają się niezbędnymi przyprawami sztuki, do 
tego stopnia, że bez nich wydaje się ona bez smaku, niby 
potrawa bez soli. Natomiast te przyprawy dowodzą głę-

bokich przemian w naszym odczuwaniu świata. Jest to 
jakby lęk przed posądzeniem o naiwną pochwałę istnie-

nia («widział, że wszystko, co uczynił było bardzo do-

bre»), ubezpieczanie się przed towarzyską naganą przy 
pomocy min i mrugnięć. Bo wiedza o sile zła jest już 
wiedzą towarzyską i działa przeciwko błogosławionej 
wizji jakiegoś nowego Fra Angelico”.
 Dobro zostało zastąpione więc przez Zło. Nie 
był to jednak koniec destrukcji klasycznej triady. Pięk-

no ustąpiło bowiem miejsca szpetocie, a zamiast prawdy 
pojawiła się wielość równoznacznych opinii, podszyta 
sceptycyzmem i relatywizmem poznawczym. Czesław 
Miłosz, podobnie jak Alain Besançon, uważał, że współ-
czesnym artystom bliższe są raczej filozofia Schopen-

hauera (dla którego świat zewnętrzny istnieje tylko jako 
wyobrażenie) oraz nie-teistyczna religia buddyjska, niż 
chrześcijańska wiara w osobowego Boga, który jest Mi-
łością. 
 Autor Traktatu moralnego zauważał jednak, że 
Bóg „nie umarł, jak chciał Nietzsche, ale jakby otoczył 
się mgłami czy ukrył”. Teologia chrześcijańska zna po-

jęcie Deus absconditus, „Boga ukrytego”, użyte po raz 
pierwszy w Księdze Izajasza. To Bóg, który daje się szu-

kać i daje się odnaleźć. Jedną z form Jego objawiania się 
w świecie stanowią „epifanie”, które są w stanie uchwy-

cić jedynie dusze subtelne i wrażliwe na obecność dobra 
oraz piękna. Dlatego Jan Paweł II nazywał artystów po-

szukiwaczami epifanii.
 Do grona owych poszukiwaczy epifanii należy 
grupa artystów, którzy poczuli się adresatami papieskie-

go Listu z 1999 r. W stulecie urodzin Jana Pawła II posta-

nowili więc odpowiedzieć na jego pismo. Odpowiedzieć 
najlepiej jak potrafią, czyli swoimi obrazami. Niektóre z 
nich artyści stworzyli specjalnie na wystawę „Odblask 
Tajemnicy”, inne wybrali ze swego wcześniejszego do-

robku, pokazując te, które – ich zdaniem – najlepiej wpi-
sują się w przesłanie Karola Wojtyły. Odkryli bowiem 

powinowactwo myśli, przeczuć i intuicji, łączących ich 
z refleksją Jana Pawła II o sztuce.
 Zapamiętajmy ich nazwiska: Karol Bąk, An-

drzej Boj Wojtowicz, Krzysztof Izdebski-Cruz, Wacław 
Jagielski, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz 
Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Kołpanowicz, Jarosław 
Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz, Krzysztof 
Wiśniewski. Oraz organizatora tego przedsięwzięcia, 
Wielkiego Kanclerza Orderu św. Stanisława, Stefana 
Kukowskiego, któremu, jako absolwentowi Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, bliskie są zagadnienia 
związków między Sacrum a sztuką.
 Z pewnością mogliby się oni podpisać pod sło-

wami Czesława Miłosza, gdy stwierdzał: „Kiedy czy-

tamy List papieski do artystów, serce nam powiada, że 
każde jego słowo jest prawdą, chociaż prawdą w skali 
mileniów, nie jednego krótkiego momentu w dziejach. 
Chcielibyśmy, żeby już wiek dwudziesty pierwszy 
przyniósł potwierdzenie jego prawdy w postaci dzieł 
promiennych i czystych, świadczących że choroby 
nękające kilka pokoleń zostały przezwyciężone. I być 
może wtedy to, co wydaje się nam niemożliwe, okaże 
się możliwe”.
 Wspomniana dwunastka artystów (liczba sym-

boliczna: dwanaście pokoleń Izraela lub dwunastu Apo-

stołów) postanowiła podjąć to wyzwanie i udowodnić, 
że służba prawdzie, dobru i pięknu jest możliwa także 
w dzisiejszej sztuce. Że są to wartości ponadczasowe i 
uniwersalne, a dążenie do nich jest wpisane w ludzką 
naturę. Odpowiedź na to wyzwanie nie byłaby możliwa 
bez głębokiej wiary każdego z nich, że taka właśnie jest 
istota rzeczy. 
 Efektem ich twórczych poszukiwań stała się wy-

stawa „Odblask Tajemnicy”, która w 2020 r. odwiedzi 
wiele miast w Polsce. Wpatrując się w prezentowane na 
niej obrazy, warto pamiętać o słowach Jana Pawła II, 
który we wspomnianym Liście pisał:
 „Tworząc dzieło, artysta wyraża bowiem samego 
siebie do tego stopnia, że jego twórczość stanowi szcze-

gólne odzwierciedlenie jego istoty – tego kim jest i jaki 
jest. Znajdujemy na to niezliczone dowody w dziejach 
ludzkości. Artysta bowiem, kiedy tworzy, nie tylko po-

wołuje do życia dzieło, ale poprzez to dzieło jakoś tak-

że objawia swoją osobowość. Odnajduje w sztuce nowy 
wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju 
duchowego. Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i po-

rozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki nie jest 
tylko historią dzieł, ale również ludzi. Dzieła sztuki mó-

wią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze i ukazują 
szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury”.
 Kontemplując dzieła sztuki my także włączamy 
się w długi ciąg kulturowy, budując wspólnotę ducha, 
idei i wrażliwości, zmierzającą od stuleci w kierunku… 
No właśnie, w kierunku czego? Tajemnicy większej od 
nas i nieprzeniknionej. Krainy przejrzystości dziejów 
i sumień. Nowego Jeruzalem?

it was very good). We are justifying ourselves in fear 
of social reprehension, making faces and winking. For 
the knowledge about the power of evil has now become 
social knowledge and it works against the blessed vision 
of some new Fra Angelico.
 And thus, Good was replaced by the evil. That 
was not, however, the end of the destruction of the clas-

sical triad, for ugliness took the place of beauty and truth 
was replaced by numerous equally valid opinions result-
ing from skepticism and truth relativism. Miłosz, not un-

like Besançon, thought that contemporary artists come 
closer to the philosophy of Schopenhauer (who saw the 
outside world only as a figment of imagination) and the 
non-theistic religion of Buddhism that to the Christian 
faith in a personal God who engenders Love.
 Miłosz, however, noted that God did not die as 
Nietzsche wanted, but concealed himself. Christian the-

ology knows the notion of Deus absconditus, the Con-

cealed God, first used in the Book of Isaiah. It is a God 
that lets himself be sought and found. He manifests him-

self in the world through epiphanies, accessible only to 
subtle souls, sensitive to the ideas of good and beauty. 
That is why John Paul II called artists the epiphany seekers.

 Among these seekers, there is a group of artists 
who felt personally addressed by the pope’s message. 
In the centenary of John Paul II’s birth, they decided to 
respond to his letter, and to use their best efforts, they 
chose to respond with their paintings. These are works 
painted especially fort this exhibition and paintings that 
fit Karol Wojtyła’s message, chosen from artists’ collec-

tions. They discovered an affinity of thought, feeling and 
intuition that connects their paintings to John Paul II’s 
reflections on art.
 Let us remember their names: Karol Bąk, An-

drzej Boj Wojtowicz, Krzysztof Izdebski-Cruz, Wacław 
Jagielski, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Ka-

leta, Krzysztof Klimek, Marcin Kołpanowicz, Jarosław 
Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz, Krzysztof 
Wiśniewski. And the organizer of this exhibition, the 
Grand Chancellor of the Order of St. Stanisław, Stefan 
Kukowski, who, being a graduate of the Faculty of Fine 
Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, is 
close to the issue of the relationship between Sacrum 
and art.
 Surely, they would all be inclined to agree with 
Miłosz, when he said: As we read the Pope’s Letter to art-
ists, our heart tells us that its every word is true, although 
it is a truth in view of millenniums, and not one short 
moment in history. We would like the twentieth century 
to prove his truth by giving us radiant, pure works of 
art, for it would mean the illnesses that plagued several 
generations have been overcome. And maybe then what 
seems impossible to us might become possible.
 The exhibition “Reflection of Mystery” is the 
product of their artistic search. It will be shown in many 

Polish cities throughout 2020. While watching the dis-

played paintings, we should all remember John Paul II’s 
words who wrote in his Letter: In shaping a masterpiece, 
the artist not only summons his work into being, but also 
in some way reveals his own personality by means of 
it. For him art offers both a new dimension and an ex-

ceptional mode of expression for his spiritual growth. 
Through his works, the artist speaks to others and com-

municates with them. The history of art, therefore, is not 
only a story of works produced but also a story of men 
and women. Works of art speak of their authors; they 
enable us to know their inner life, and they reveal the 
original contribution which artists offer to the history of 
culture.
 By contemplating the paintings, we too join the 
long chain of culture, creating a community of spirit, 
idea and sensitivity that has for centuries been headed to-

wards... Well, actually, towards what? A mystery that is 
bigger than us and impenetrable by the mind. A land of 
the transparence of history and conscience. A New Jeru-

salem? 



ODBLASK TAJEMNICY / 1716 / ODBLASK TAJEMNICY
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Moja Twórczość jest moją Modlitwą
My Art Is my Prayer

Karol Bąk urodził się 30 maja 1961 r. w Kole. Malarz, 
rysownik, grafik. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu. W latach 1984–1989 studiował w Państwo-

wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) 
w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył 
dwoma dyplomami z wyróżnieniem, w pracowni grafi-

ki i pracowni rysunku.
 Po studiach przez trzy lata zajmował się mie-

dziorytem i rysunkiem. Przez następnych kilka lat zaj-
mował się projektowaniem graficznym i odbył kilka po-

dróży artystycznych. W drugiej połowie lat 90. zaczął 
uprawiać malarstwo olejne, którym zawodowo zajmuje 
się od 2000 r.
 Jest malarzem i rysownikiem o wielkich moż-

liwościach. Zafascynowany tajemnicą koła i jego rela-

cjami z prostokątem obrazu kreuje wyśnione światy o 
iluzyjnych przestrzeniach. Admirator kobiet i piewca 
kobiecości; maluje zniewalająco piękne, zjawiskowe 
postacie. Jego seraficzne bohaterki płyną we śnie, jawią 
się w nieskończonych przestrzeniach; są aniołami, po-

ławiaczkami pereł, personifikacjami pór roku, żywio-

łów i wiatrów. Artysta obsadza kobietę w rozmaitych 
rolach: m.in. postaci biblijnych i mitologicznych, aby 
poprzez ciało i coraz bardziej redukowane rekwizyty 
dotrzeć do wnętrza jej duszy. Artysta ujął swoje dzieła w 
cykle tematyczne: „Żaglowiec”, „Dialogi”, „Kokony”, 
„Aureole”, „Cztery żywioły”, „Judyta i Salome”, „Po-

lonia”. Współpracuje z galeriami w Polsce, Niemczech, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, USA i na Tajwanie. 
Obecnie zajmuje się głównie rysunkiem i malarstwem 
sztalugowym. 
 Uczestniczy w wielu wystawach indywidual-
nych i zbiorowych, prezentowanych w kraju i na świe-

cie. Jego prace można obejrzeć w muzeach, salonach 
wystawienniczych i zbiorach prywatnych.

Nagrody i wyróżnienia:
– nagroda-stypendium za grafiki i rysunki, „Dyplom 89”, Toruń 1998
– I nagroda i medal, „XXI Pokonkursowa wystawa na najlepszą gra-

fikę i rysunek roku o medal im. Jana Wronieckiego”, Poznań 1990
– II nagroda, II Międzynarodowa wystawa malarstwa, grafiki i foto-

grafii „I colori della Polonia a Roma”, Rzym 2010
– III nagroda, IV Premio Internazzionale di Pittura e Grafica „Natali 
di Roma”, Rzym 2010
– odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, 2018 r.

Karol Bąk was born on May 30th 1961 in Koło. He’s 
a painter and graphic designer. He graduated from the 
High School of Fine Arts in Poznań. Between 1984 and 
1989 he studied in the State College of Fine Arts (cur-
rently the Academy of Fine Arts) in Poznań in Graph-

ics Department. He got two diplomas with honours, in 
graphic design and in drawing.
 After his studies he focused on drawing and 
copperplate engraving for three years. In the following 
few years he engaged graphic design and made a few 
artistic journeys. In the second half of the ‘90s he took 
up oil painting. He’s been painting in oil professionally 
since 2000. 
 Bąk is a painter of great possibilities. Fascinated 
by the mystery of the circle and its relations to the rec-

tangle of the canvas, he creates dreamlike worlds of the 
illusory and the unreal. An admirer of women and an 
encomiast of femininity, he paints irresistibly beautiful 
characters. His seraphic heroines float in infinite, dream-
like spaces; they are angels, pearl divers, personifica-

tions of the seasons, the elements or the wind. The artist 
puts his figures in the roles of biblical and mythological 
characters. He reaches their soul by portraying their bod-

ies. The recurring themes in his artistic work are: Sail-
ing Ships, Dialogues, Cocoons, Aureoles, The Four Ele-

ments, Judith and Salome, Polonia. He collaborates with 
galleries in Poland, Germany, Netherlands, UK, France, 
USA and Taiwan. Currently, his primary focus is draw-

ing and easel painting.
 He has participated in numerous individual and 
group exhibitions in Poland and abroad. His works are 
displayed in museums, showrooms and private collec-

tions.

Awards and distinctions:
– Graphic Design Award in the Drawing Award and a scholarship, 
Diploma 89, Toruń 1989 
– 1st Award and a medal for the Best Drawing and the Best Graphic 
Design of the Year in the XXI Jan Wroniecki Exhibition, Poznań 
1990
– 2nd Award in the II International Exhibition of Painting, Graphic 
Design and Photography I colori della Polonia a Roma, Rome 2010
– 3rd Award in IV Premio Internazzionale di Pittura e Grafica Natali 
di Roma, Rome 2010
– The Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture awarded 
by the Ministry of Culture and National Heritage, 2018 r. 

www.karolbak.com
karolbak@o2.pl
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Moja Twórczość jest moją Modlitwą
My Art Is my Prayer

Karol Bąk urodził się 30 maja 1961 r. w Kole. Malarz, 
rysownik, grafik. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu. W latach 1984–1989 studiował w Państwo-

wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) 
w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył 
dwoma dyplomami z wyróżnieniem, w pracowni grafi-
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dziorytem i rysunkiem. Przez następnych kilka lat zaj-
mował się projektowaniem graficznym i odbył kilka po-

dróży artystycznych. W drugiej połowie lat 90. zaczął 
uprawiać malarstwo olejne, którym zawodowo zajmuje 
się od 2000 r.
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1989 he studied in the State College of Fine Arts (cur-
rently the Academy of Fine Arts) in Poznań in Graph-

ics Department. He got two diplomas with honours, in 
graphic design and in drawing.
 After his studies he focused on drawing and 
copperplate engraving for three years. In the following 
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group exhibitions in Poland and abroad. His works are 
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ŚW. MONIKA, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
SAINT MONICA, 2019, oil on canvas, 90 x 80 cm

ŻAGLOWIEC X, 2017, olej na płótnie, 130 x 100 cm
SAILING SHIP X, 2017, oil on canvas, 130 x 100 cm
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ŚW. MONIKA, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
SAINT MONICA, 2019, oil on canvas, 90 x 80 cm

ŻAGLOWIEC X, 2017, olej na płótnie, 130 x 100 cm
SAILING SHIP X, 2017, oil on canvas, 130 x 100 cm
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KATEDRA, 2019, olej na płótnie, 100 x 100 cm
CATHEDRAL, 2019, oil on canvas, 100 x 100 cm

ANIOŁ OSTROBRAMSKI, 2018, olej na płótnie, 100 x 100 cm
ANGEL OF THE GATE OF DAWN, 2018, oil on canvas, 100 x 100 cm

ODBLASK TAJEMNICY / 2524 / ODBLASK TAJEMNICY



KATEDRA, 2019, olej na płótnie, 100 x 100 cm
CATHEDRAL, 2019, oil on canvas, 100 x 100 cm
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MEMENTO MORI, 2019, olej na płótnie, 30 x 80 cm
MEMENTO MORI, 2019, oil on canvas, 30 x 80 cm

MODLITWA, 2019, olej na płótnie, 60 x 120 cm
PRAYER, 2019, oil on canvas, 60 x 120 cm

MODLITWA (detal), 2019, olej na płótnie, 60 x 120 cm
PRAYER (detail), 2019, oil on canvas, 60 x 120 cm
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andwojtowicz@o2.pl
www.facebook.com/andrzej.bojwojtowicz

ANDRZEJ BOJ WOJTOWICZ

„Via Crucis Biblica” powstała z inspiracji kazaniami wielkopostnymi o. Raniero 
Cantalamessy, kaznodziei Domu Papieskiego. Jej ikonografia wywiedziona jest 

z Biblii. W Wielki Piatek 1991 r. Św. Jan Paweł II po raz pierwszy odprawił
nabożeństwo Via Crucis Biblica. Później odprawiał jeszcze kilkakrotnie

Drogę Krzyżową Biblijną w Koloseum. W 2007 r. papież Benedykt XVI zatwierdził 
ją do publicznego odprawiania i modlitwy.

Pierwsze szkice i projekt na papierze zrealizowałem przed kilku laty. Projekt 
wysłałem do o. Cantalamessy, który go pobłogosławił. Przyszedł czas na

realizację. Została ona wykonana na własnoręcznie gruntowanych deskach, 
długo sezonowanych. Deska, na której namalowałem Stację XIII, czekała 

na to 15 lat. Technika własna, której użyłem do realizacji Drogi Krzyżowej,
oparta jest na farbach i mediach własnej produkcji.

Via Crucis Biblica was inpired by the Lenten sermons of father Raniero 
Cantalamessa, a preacher of the Pontificalis Domus. Its iconography 

was derived from the Bible. At Good Friday 1991 John Paul II conducted 
the Via Crucis Biblica service for the first time. It has been conducted 

later in the Colloseum. In 2007 pope Benedict XVI legitimised it for public 
conducting and for prayer.

I have made the first sketches and projects on paper a few years ago. 
I have sent the project to father Cantalamessa and he gave it his blessing. 

Now it was time to start working. Via Crucis Biblica was painted on 
hand-primed seasoned boards. The board I painted Station XIII on
had been seasoned for 15 years. The technique I used to paint the

Way of the Cross is based on hand-made paints and media.

Andrzej Boj Wojtowicz urodził się w 1959 r., studiował 
w PWSSP we Wrocławiu, w 1990 r. uzyskał dyplom 
z malarstwa i aneks z grafiki.
Wybrane wystawy indywidualne:
– Centro d`Arte A.Stieglitz, Modena (Włochy), 1989
– Arte Fiera, Bolonia, 1990, 1991
– Budziszyn (Niemcy), 1998
– Lund (Szwecja), 2001
– Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Pracz-

ki”, Kielce, 2013
– Galeria „Fra Angelico” Muzeum Archidiecezjalne, 
Katowice, 2015
– Lux-Tenebrae, Muzeum Regionalne, Jawor, 2018
– „Sacrum/Profanum” – pierwsza część wystawy w BWA, 
Wałbrzych, 2019; druga część wystawy w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego, Wałbrzych, 2019
Wybrane wystawy zbiorowe:
– Salone Italiano Arte Contemporanea (SIAC), Floren-

cja, 1990
– „Polonia, symbol tradycji – znak nowoczesności”, 
Muzeum Karkonoskie, Zamek Książ, Wałbrzych, 2018
Realizacje:
– freski autorskie, Zamek Królewski, Niepołomice, 1999 
– rozpoczęcie realizacji wnętrza kościoła pw. św. Judy 
Tadeusza, Czarne (Jelenia Góra), 2002
– Droga Krzyżowa, kościół pw. św. Józefa Robotnika, 
Zgorzelec, 2007
– Droga Krzyżowa, kościół pw. św. Judy Tadeusza, 
Czarne (Jelenia Góra), 2010
– Via Crucis Biblica, 2012 
– freski oraz obraz Chrystusa Miłosiernego, kościół pw. 
św. Judy Tadeusza, Kaplica Miłosierdzia, Czarne (Jele-

nia Góra), 2016
– freski i empora chóru, kościół pw. św. Judy Tadeusza, 
Czarne (Jelenia Góra), 2017

Nagrody:
– I nagroda za grafikę „Il Segno”, Varese (Włochy), 1989
– odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
2014

Andrzej Boj Wojtowicz was born in 1959. He graduated 
from the State College of Fine Arts in Wrocław, he got 
his diploma in painting in 1990.
Selected individual exhibitions:
– Centro d`Arte A.Stieglitz, Modena (Italy), 1989
– Arte Fiera, Bologna (Italy), 1990, 1991
– Bautzen (Germany), 1998
– Lund (Sweden), 2001
– Dom Praczki Gallery of Contemporary Sacred Art, 
Kielce (Poland), 2013
– Fra Angelico Art Gallery, Archdiocesan Museum, 
Katowice (Poland), 2015
– Lux-Tenebrae, Regional Museum, Jawor, 2018
– Sacrum/Profanum – the first part of the exhibition in 
BWA Wałbrzych (Poland), 2019; the second part in Tri-
umph of the Holy Cross Church, Wałbrzych, 2019
Selected group exhibitions:
– Salone Italiano Arte Contemporanea (SIAC), Florence 
(Italy), 1990
– Polonia, symbol tradycji – znak nowoczesności, 
Karkonosze Museum, Książ Castle, Wałbrzych (Po-

land), 2018
Frescoes and altar paintings:
– frescoes, King’s Castle, Niepołomice (Poland), 1999
– initation of works in St. Jude Thaddeus Church, Czarne 
(Jelenia Góra, Poland), 2002
– Way of the Cross, St. Joseph the Worker Church, 
Zgorzelec (Poland), 2007
– Way of the Cross, St. Jude Thaddeus Church, Czarne 
(Jelenia Góra, Poland), 2010
– Via Crucis Biblica, 2012 
– frescoes and the Image of Merciful Jesus, St. Jude 
Thaddeus Church, Czarne (Jelenia Góra, Poland), 2016
– frescoes and the choir’s matroneum, St. Jude Thaddeus 
Church, Czarne (Jelenia Góra, Poland), 2017

Awards:
– the 1st Award for graphic art Il Segno, Varese (Italy), 
1989
– the Decoration of Honor Meritorious for Polish Cul-
ture, 2018
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andwojtowicz@o2.pl
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ANDRZEJ BOJ WOJTOWICZ

„Via Crucis Biblica” powstała z inspiracji kazaniami wielkopostnymi o. Raniero 
Cantalamessy, kaznodziei Domu Papieskiego. Jej ikonografia wywiedziona jest 

z Biblii. W Wielki Piatek 1991 r. Św. Jan Paweł II po raz pierwszy odprawił
nabożeństwo Via Crucis Biblica. Później odprawiał jeszcze kilkakrotnie

Drogę Krzyżową Biblijną w Koloseum. W 2007 r. papież Benedykt XVI zatwierdził 
ją do publicznego odprawiania i modlitwy.

Pierwsze szkice i projekt na papierze zrealizowałem przed kilku laty. Projekt 
wysłałem do o. Cantalamessy, który go pobłogosławił. Przyszedł czas na

realizację. Została ona wykonana na własnoręcznie gruntowanych deskach, 
długo sezonowanych. Deska, na której namalowałem Stację XIII, czekała 

na to 15 lat. Technika własna, której użyłem do realizacji Drogi Krzyżowej,
oparta jest na farbach i mediach własnej produkcji.

Via Crucis Biblica was inpired by the Lenten sermons of father Raniero 
Cantalamessa, a preacher of the Pontificalis Domus. Its iconography 

was derived from the Bible. At Good Friday 1991 John Paul II conducted 
the Via Crucis Biblica service for the first time. It has been conducted 

later in the Colloseum. In 2007 pope Benedict XVI legitimised it for public 
conducting and for prayer.

I have made the first sketches and projects on paper a few years ago. 
I have sent the project to father Cantalamessa and he gave it his blessing. 

Now it was time to start working. Via Crucis Biblica was painted on 
hand-primed seasoned boards. The board I painted Station XIII on
had been seasoned for 15 years. The technique I used to paint the

Way of the Cross is based on hand-made paints and media.

Andrzej Boj Wojtowicz urodził się w 1959 r., studiował 
w PWSSP we Wrocławiu, w 1990 r. uzyskał dyplom 
z malarstwa i aneks z grafiki.
Wybrane wystawy indywidualne:
– Centro d`Arte A.Stieglitz, Modena (Włochy), 1989
– Arte Fiera, Bolonia, 1990, 1991
– Budziszyn (Niemcy), 1998
– Lund (Szwecja), 2001
– Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Pracz-

ki”, Kielce, 2013
– Galeria „Fra Angelico” Muzeum Archidiecezjalne, 
Katowice, 2015
– Lux-Tenebrae, Muzeum Regionalne, Jawor, 2018
– „Sacrum/Profanum” – pierwsza część wystawy w BWA, 
Wałbrzych, 2019; druga część wystawy w kościele pw. 
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Nagrody:
– I nagroda za grafikę „Il Segno”, Varese (Włochy), 1989
– odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
2014
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– Sacrum/Profanum – the first part of the exhibition in 
BWA Wałbrzych (Poland), 2019; the second part in Tri-
umph of the Holy Cross Church, Wałbrzych, 2019
Selected group exhibitions:
– Salone Italiano Arte Contemporanea (SIAC), Florence 
(Italy), 1990
– Polonia, symbol tradycji – znak nowoczesności, 
Karkonosze Museum, Książ Castle, Wałbrzych (Po-

land), 2018
Frescoes and altar paintings:
– frescoes, King’s Castle, Niepołomice (Poland), 1999
– initation of works in St. Jude Thaddeus Church, Czarne 
(Jelenia Góra, Poland), 2002
– Way of the Cross, St. Joseph the Worker Church, 
Zgorzelec (Poland), 2007
– Way of the Cross, St. Jude Thaddeus Church, Czarne 
(Jelenia Góra, Poland), 2010
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– frescoes and the Image of Merciful Jesus, St. Jude 
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– frescoes and the choir’s matroneum, St. Jude Thaddeus 
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Awards:
– the 1st Award for graphic art Il Segno, Varese (Italy), 
1989
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STACJA IV Piotr, 2019, 41,5 x 28 cm
STATION IV Peter, 2019, 41,5 x 28 cm

STACJA I Getsemane, 2019, 41 x 28 cm
STATION I Getsemane, 2019, 41 x 28 cm

STACJA II Judasz, 2019, 41 x 28,5 cm
STATION II Judas, 2019, 41 x 28,5 cm

STACJA III Sanhedryn, 2019, 40,5 x 41,5 cm
STATION III Sanhedrin, 2019, 40,5 x 41,5 cm

STACJA V Piłat, 37,5 x 37,5 cm
STATION V Pilate, 37,5 x 37,5 cm

STACJA VI Cierniem koronowanie, 37,5 x 37,5 cm
STATION VI Thorn-crowned, 37,5 x 37,5 cm
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STACJA VII Chrystus bierze krzyż, 41 x 28 cm
STATION VII Christ takes the cross, 41 x 28 cm
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STACJA VIII Szymon z Cyreny, 41 x 30 cm
STATION VIII Simon of Cyrene, 41 x 30 cm

STATION IX Niewiasty, 37,5 x 35,5 cm
STATION IX Women, 37,5 x 35,5 cm

STACJA X Przybicie do krzyża, 41,5 x 28 cm
STATION X Nailed to the cross, 41,5 x 28 cm

STACJA XI Obietnica, 41,5 x 28 cm
STATION XI A promise, 41,5 x 28 cm

STACJA XII Pasja, 54 x 52 cm
STATION XII The passion, 54 x 52 cm
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STATION VIII Simon of Cyrene, 41 x 30 cm

STATION IX Niewiasty, 37,5 x 35,5 cm
STATION IX Women, 37,5 x 35,5 cm

STACJA X Przybicie do krzyża, 41,5 x 28 cm
STATION X Nailed to the cross, 41,5 x 28 cm

STACJA XI Obietnica, 41,5 x 28 cm
STATION XI A promise, 41,5 x 28 cm

STACJA XII Pasja, 54 x 52 cm
STATION XII The passion, 54 x 52 cm
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STACJA XIII Śmierć, 57 x 28 cm
STATION XIII The death, 57 x 28 cm

STACJA XIV Zmartwychwstanie, 39,5 x 41,5 cm
STATION XIV The resurrection, 39,5 x 41,5 cm

ATANAZY WIELKI, 2019, tempera grassa, 37,5 x 18,5 cm
ATHANASIUS OF ALEXANDRIA, 2019, tempera grassa, 37,5 x 18,5 cm
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STACJA XIII Śmierć, 57 x 28 cm
STATION XIII The death, 57 x 28 cm

STACJA XIV Zmartwychwstanie, 39,5 x 41,5 cm
STATION XIV The resurrection, 39,5 x 41,5 cm

ATANAZY WIELKI, 2019, tempera grassa, 37,5 x 18,5 cm
ATHANASIUS OF ALEXANDRIA, 2019, tempera grassa, 37,5 x 18,5 cm
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krzysztof Izdebski-Cruz

Pracuję powoli i wytrwale w ciszy swojej pracowni malarskiej 
z dala od zgiełku codzienności pozostając niejako na wewnętrznej 

emigracji. Nie oglądam telewizji, Filmów, nie udzielam się 
w mediach społecznościowych. Zajmuję się malarstwem. 
Wszystko to mogę robić dzięki mojej żonie Natalii Kruss, 

która pomaga mi w pracy, tworząc jakże cenną przestrzeń 
do kontemplacji i skupienia  ‒ inaczej przepadłbym w chaosie

i bylejakości współczesności. Za pomoc w tej pracy niniejszym
z całego serca dziękuję mojej ukochanej: Bóg zapłać!

I work slowly, persistently and silently in my studio in Sopot, 
far away from the clamour of everyday existence, keeping myself 
in a kind of inland emmigration. All of this is possible thanks 
to my wife Natalia Kruss who helps me in my work by creating 

a cherished space for contemplation and concentration – otherwise 
I would get lost in the chaos of contemporaneity and mediocrity, 

like so many of us. For the help in my work I thank my beloved 
Muse from the bottom of my heart: God bless you, Natalia!

Krzysztof Izdebski-Cruz urodzony w 1966 r. w Toruniu, 
malarz, grafik, animator kultury. Działa w Polsce i za 
granicą, jest artystą zaliczanym do grona Nowych Daw-

nych Mistrzów  ‒ nieformalnej grupy współczesnych ar-
tystów figuratywnych, opisanych przez Donalda Kuspita 
(w książce The End of Art) i prezentowanych na wysta-

wach: California New Old Masters w Hermosa Beach 
w Kalifornii (USA); Nowi Dawni Mistrzowie/New Old 
Masters w Gdańsku w 2007 r. oraz NOM Invitational 
w Nowym Jorku w 2010 r. 
 Izdebski-Cruz podpisuje swoje obrazy pismem 
lustrzanym, posługując się pseudonimem artystycznym 
Kriz Cruz. Pseudonim powstał z połączenia dwóch 
pierwszych liter imienia i nazwiska artysty (KR + IZ) 
oraz dodania rodowego nazwiska matki: Cruz. Artysta 
antydatuje obrazy o 100 lat, pomijając celowo ostatnie 
stulecie, jako czas stracony dla sztuki i świata. W swej 
pracy stosuje nienaganny warsztat malarski oraz techno-

logię dawnych mistrzów. Tworzy najczęściej w technice 
oleju i pastelu. 
 Tematem obrazów Krzysztofa Izdebskiego-Cruz 
są zazwyczaj sceny mitologiczne. Artysta wciąż powra-

ca do Metamorfoz Owidiusza, skąd chętnie czerpie te-

maty do swych obrazów, takich jak: Pan i Syrinks, Har-

pia porywaczka, Córka gorgony, La Piovra, Meduza, 

Akis, Akis i Leukippos oraz będąca już ikoną malarstwa 

Galatea. Ten ostatni obraz był prezentowany na wielu 
wystawach w kraju, m.in. w Gdańsku, Warszawie, Toru-

niu, Bydgoszczy, Włocławku, Kołobrzegu, Wrocławiu 
oraz za granicą, w Wiedniu w 2008 i 2009 r., Nowym 
Jorku w 2010 i 2011 r., Jackson Hall (USA) w 2013 r., 
Stambule (Turcja) w 2014 r., Kuala Lumpur (Malezja) 
w 2015 r. 
 Kriz Cruz prezentował za granicą swoje prace 
wspólnie z najwybitniejszymi artystami współczesnymi, 
takimi jak: Igor Mitoraj, Odd Nerdrum, Steven Assael, 
Richard Estes, Vincent Desiderio, Don Eddy, F. Scott 
Hess, Robert Graham.
 Za swoją twórczość otrzymał m.in. w 2014 r. 
Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz w 
2015 r. Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Po-

morskiego „Za konsekwencję w posługiwaniu się trady-

cyjnym warsztatem malarskim i utrzymanie w swojej 
twórczości klasycznych rozwiązań kanonu piękna”. 
 W latach 2016 ‒2018 stworzył prace malar-
skie o tematyce religijnej: B. Dorothea, Montoviensis, 
Reclusa 1347 ‒1394 oraz Sanctus Adalbertus, Martyr 
956 ‒997; są one stałym elementem wystroju wnętrza 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
 Jego dzieła prezentowane były na całym świe-

cie na ponad 100 wystawach zbiorowych i ponad 30 
indywidualnych.

Krzysztof Izdebski-Cruz was born in 1966 in Toruń. He 
is a painter, graphic designer and cultural animator. He 
is considered a member of the New Old Masters – an 
informal group of contemporary figurative painters de-

scribed by Donald Kuspit in his book The End of Art 
and presented in exhibitions: California New Old Mas-

ters, Hermosa Beach, California, US, New Old Masters, 

Gdańsk, Poland in 2006/2007 and in NOM Invitational, 
New York in 2010.
 Izdebski-Cruz signs his paintings in mirror writ-
ing, using the artistic name of Kriz Cruz. The name was 
created by connecting the first two letters of his first 
name and his surname (KR+IZ) and adding his mother’s 
family name – Cruz. Izdebski-Cruz antidates his paint-
ings 100 years as he sees the recent century as time ar-
tistically wasted. His paintings‘ form is impeccable, he 
imitates the techniques of old masters. Most frequently 
he paints in oil and pastel.
 His paintings‘ themes are typically mythologi-
cal scenes. His favorite themes he often returns to are 
Ovid’s Metamorphoses. They inspired the paintings 
Pan and Syrinx, The Kidnapper Harpy, The Gorgon’s 
Daughter, La piovra, Medusa, Akis, Akis and Leucippus 
and the iconic Galatea. The last painting has been pre-

sented in numerous exhibitions in Poland, among oth-

ers in Gdańsk, Warsaw, Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, 
Kołobrzeg, Wrocław and abroad, among others in Vien-

na (2008 and 2009), New York (2010 and 2011), Jackson 
Hall (2013), Istanbul (2014, Turkey) and Kuala Lumpur 
(2015, Malaysia).
 Kriz Cruz has exhibited his works abroad to-

gether with the most notable contemporary artists, such 
as Igor Mitoraj, Odd Nerdrum, Steven Assael, Richard 
Estes, Vincent Desiderio, Don Eddy, F. Scott Hess, Rob-

ert Graham.
 He received the Bronze Medal for Merit to Cul-
ture Gloria Artis and the Special Prize of the Marshall 
of the Pomeranian Voivodeship ‘for consistence in using 
traditional painter techniques and maintaining the clas-

sical canon of beauty in his art‘.
 In 2016–2018, he painted two religious works 
on canvas and on board: B. Dorothea, Montoviensis, 
Reclusa 1347–1394 and Sanctus Adalbertus, Martyr 
956-997. They are now permanent elements of the inner 
decoration of St. Mary’s Basilica in Gdańsk.
 His classically beautiful and excellent works 
have been shown around the world in over 100 group 
exhibitions and over 30 individual ones.
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krzysztof Izdebski-Cruz

Pracuję powoli i wytrwale w ciszy swojej pracowni malarskiej 
z dala od zgiełku codzienności pozostając niejako na wewnętrznej 

emigracji. Nie oglądam telewizji, Filmów, nie udzielam się 
w mediach społecznościowych. Zajmuję się malarstwem. 
Wszystko to mogę robić dzięki mojej żonie Natalii Kruss, 

która pomaga mi w pracy, tworząc jakże cenną przestrzeń 
do kontemplacji i skupienia  ‒ inaczej przepadłbym w chaosie

i bylejakości współczesności. Za pomoc w tej pracy niniejszym
z całego serca dziękuję mojej ukochanej: Bóg zapłać!

I work slowly, persistently and silently in my studio in Sopot, 
far away from the clamour of everyday existence, keeping myself 
in a kind of inland emmigration. All of this is possible thanks 
to my wife Natalia Kruss who helps me in my work by creating 

a cherished space for contemplation and concentration – otherwise 
I would get lost in the chaos of contemporaneity and mediocrity, 

like so many of us. For the help in my work I thank my beloved 
Muse from the bottom of my heart: God bless you, Natalia!

Krzysztof Izdebski-Cruz urodzony w 1966 r. w Toruniu, 
malarz, grafik, animator kultury. Działa w Polsce i za 
granicą, jest artystą zaliczanym do grona Nowych Daw-

nych Mistrzów  ‒ nieformalnej grupy współczesnych ar-
tystów figuratywnych, opisanych przez Donalda Kuspita 
(w książce The End of Art) i prezentowanych na wysta-

wach: California New Old Masters w Hermosa Beach 
w Kalifornii (USA); Nowi Dawni Mistrzowie/New Old 
Masters w Gdańsku w 2007 r. oraz NOM Invitational 
w Nowym Jorku w 2010 r. 
 Izdebski-Cruz podpisuje swoje obrazy pismem 
lustrzanym, posługując się pseudonimem artystycznym 
Kriz Cruz. Pseudonim powstał z połączenia dwóch 
pierwszych liter imienia i nazwiska artysty (KR + IZ) 
oraz dodania rodowego nazwiska matki: Cruz. Artysta 
antydatuje obrazy o 100 lat, pomijając celowo ostatnie 
stulecie, jako czas stracony dla sztuki i świata. W swej 
pracy stosuje nienaganny warsztat malarski oraz techno-

logię dawnych mistrzów. Tworzy najczęściej w technice 
oleju i pastelu. 
 Tematem obrazów Krzysztofa Izdebskiego-Cruz 
są zazwyczaj sceny mitologiczne. Artysta wciąż powra-

ca do Metamorfoz Owidiusza, skąd chętnie czerpie te-

maty do swych obrazów, takich jak: Pan i Syrinks, Har-

pia porywaczka, Córka gorgony, La Piovra, Meduza, 

Akis, Akis i Leukippos oraz będąca już ikoną malarstwa 

Galatea. Ten ostatni obraz był prezentowany na wielu 
wystawach w kraju, m.in. w Gdańsku, Warszawie, Toru-

niu, Bydgoszczy, Włocławku, Kołobrzegu, Wrocławiu 
oraz za granicą, w Wiedniu w 2008 i 2009 r., Nowym 
Jorku w 2010 i 2011 r., Jackson Hall (USA) w 2013 r., 
Stambule (Turcja) w 2014 r., Kuala Lumpur (Malezja) 
w 2015 r. 
 Kriz Cruz prezentował za granicą swoje prace 
wspólnie z najwybitniejszymi artystami współczesnymi, 
takimi jak: Igor Mitoraj, Odd Nerdrum, Steven Assael, 
Richard Estes, Vincent Desiderio, Don Eddy, F. Scott 
Hess, Robert Graham.
 Za swoją twórczość otrzymał m.in. w 2014 r. 
Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz w 
2015 r. Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Po-

morskiego „Za konsekwencję w posługiwaniu się trady-

cyjnym warsztatem malarskim i utrzymanie w swojej 
twórczości klasycznych rozwiązań kanonu piękna”. 
 W latach 2016 ‒2018 stworzył prace malar-
skie o tematyce religijnej: B. Dorothea, Montoviensis, 
Reclusa 1347 ‒1394 oraz Sanctus Adalbertus, Martyr 
956 ‒997; są one stałym elementem wystroju wnętrza 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
 Jego dzieła prezentowane były na całym świe-

cie na ponad 100 wystawach zbiorowych i ponad 30 
indywidualnych.

Krzysztof Izdebski-Cruz was born in 1966 in Toruń. He 
is a painter, graphic designer and cultural animator. He 
is considered a member of the New Old Masters – an 
informal group of contemporary figurative painters de-

scribed by Donald Kuspit in his book The End of Art 
and presented in exhibitions: California New Old Mas-

ters, Hermosa Beach, California, US, New Old Masters, 

Gdańsk, Poland in 2006/2007 and in NOM Invitational, 
New York in 2010.
 Izdebski-Cruz signs his paintings in mirror writ-
ing, using the artistic name of Kriz Cruz. The name was 
created by connecting the first two letters of his first 
name and his surname (KR+IZ) and adding his mother’s 
family name – Cruz. Izdebski-Cruz antidates his paint-
ings 100 years as he sees the recent century as time ar-
tistically wasted. His paintings‘ form is impeccable, he 
imitates the techniques of old masters. Most frequently 
he paints in oil and pastel.
 His paintings‘ themes are typically mythologi-
cal scenes. His favorite themes he often returns to are 
Ovid’s Metamorphoses. They inspired the paintings 
Pan and Syrinx, The Kidnapper Harpy, The Gorgon’s 
Daughter, La piovra, Medusa, Akis, Akis and Leucippus 
and the iconic Galatea. The last painting has been pre-

sented in numerous exhibitions in Poland, among oth-

ers in Gdańsk, Warsaw, Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, 
Kołobrzeg, Wrocław and abroad, among others in Vien-

na (2008 and 2009), New York (2010 and 2011), Jackson 
Hall (2013), Istanbul (2014, Turkey) and Kuala Lumpur 
(2015, Malaysia).
 Kriz Cruz has exhibited his works abroad to-

gether with the most notable contemporary artists, such 
as Igor Mitoraj, Odd Nerdrum, Steven Assael, Richard 
Estes, Vincent Desiderio, Don Eddy, F. Scott Hess, Rob-

ert Graham.
 He received the Bronze Medal for Merit to Cul-
ture Gloria Artis and the Special Prize of the Marshall 
of the Pomeranian Voivodeship ‘for consistence in using 
traditional painter techniques and maintaining the clas-

sical canon of beauty in his art‘.
 In 2016–2018, he painted two religious works 
on canvas and on board: B. Dorothea, Montoviensis, 
Reclusa 1347–1394 and Sanctus Adalbertus, Martyr 
956-997. They are now permanent elements of the inner 
decoration of St. Mary’s Basilica in Gdańsk.
 His classically beautiful and excellent works 
have been shown around the world in over 100 group 
exhibitions and over 30 individual ones.
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CZASZKA NEANDERTALCZYKA LUB ŚW. HIERONIM, 2010, pastel na papierze, 80 x 95 cm
A NEANDERTHAL SKULL OR ST. HIERONYMUS, 2010, pastel on paper, 80 x 95 cm

SANCTUS ADALBERTUS, MARTYR, 956 ‒997, 2018, olej na płótnie, 190 x 115 cm
SANCTUS ADALBERTUS, MARTYR, 956 ‒997, 2018, oil on canvas, 190 x 115 cm

ODBLASK TAJEMNICY / 3938 / ODBLASK TAJEMNICY



CZASZKA NEANDERTALCZYKA LUB ŚW. HIERONIM, 2010, pastel na papierze, 80 x 95 cm
A NEANDERTHAL SKULL OR ST. HIERONYMUS, 2010, pastel on paper, 80 x 95 cm

SANCTUS ADALBERTUS, MARTYR, 956 ‒997, 2018, olej na płótnie, 190 x 115 cm
SANCTUS ADALBERTUS, MARTYR, 956 ‒997, 2018, oil on canvas, 190 x 115 cm
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TRZYDZIEŚCITRZY, 2009, olej na płótnie, 39 x 65 cm
THIRTYTHREE, 2009, oil on canvas, 39 x 65 cm

STUDIUM GŁOWY ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, 2019, pastel na papierze, 88 x 56 cm 
POPE GREGORY I’S HEAD STUDY, 2019, pastel on paper, 88 x 56 cm
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TRZYDZIEŚCITRZY, 2009, olej na płótnie, 39 x 65 cm
THIRTYTHREE, 2009, oil on canvas, 39 x 65 cm

STUDIUM GŁOWY ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, 2019, pastel na papierze, 88 x 56 cm 
POPE GREGORY I’S HEAD STUDY, 2019, pastel on paper, 88 x 56 cm
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Karol Bąk, ŚW. MONIKA, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
SAINT MONICA, 90 x 80 cm, oil on canvas, 2019

B. DOROTHEA, MONTOVIENSIS, RECLUSA, 1347  ‒ 1394, 2017, olej na płótnie, 190 x 115 cm
B. DOROTHEA, MONTOVIENSIS, RECLUSA, 1347 ‒1394, 2017, oil on canvas, 190 x 115 cm

ODBLASK TAJEMNICY / 00142 / ODBLASK TAJEMNICY



Karol Bąk, ŚW. MONIKA, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
SAINT MONICA, 90 x 80 cm, oil on canvas, 2019

B. DOROTHEA, MONTOVIENSIS, RECLUSA, 1347  ‒ 1394, 2017, olej na płótnie, 190 x 115 cm
B. DOROTHEA, MONTOVIENSIS, RECLUSA, 1347 ‒1394, 2017, oil on canvas, 190 x 115 cm
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WACŁAW JAGIELSKI

 „Ale powiedz tylko słowo…”
W rodzinie, którą z Bożym błogosławieństwem założyłem już ponad trzydzieści lat temu,

takich oczekiwanych słów Boga usłyszeliśmy nieskończenie wiele. Zawsze powtarzałem moim 
synom, że trzeba mieć marzenia i wierzyć w cuda. W naszym domu było ich tysiące,

największym tego dowodem jest nasze życie, szczerze dane z rąk Stwórcy. 
Tak, Panie, czekam na to Twoje słowo każdego poranka, kiedy na kolanach upraszam łaski

dla innych i siebie, mając w pamięci słowa wypowiadane niegdyś przez Ciebie do kobiety
pochwyconej na cudzołóstwie: „I Ja ciebie nie potępię. Idź, a już więcej nie grzesz”. 

Bóg tak logicznie poukładał świat, w którym przyszło mi żyć, że niepojętym wydaje się ideolo-
giczne niszczenie tego ładu i porządku. Okrutne jest domaganie się i wykonywanie wyroków 
śmierci na nienarodzonych małych dzieciach lub chorych i starych ludziach poprzez abor-

cję i eutanazję. Nadeszły takie dziwne czasy, w których prawdziwe odpowiedzialne i piękne 
uczucie miłości życia zastępuje się filozofią śmierci i rozwiązłości. Bóg się smuci, pozostaje

w osamotnieniu i czeka, by przygarnąć każdego z nas do swojego umęczonego serca. 
Cykl obrazów „W osamotnieniu”, które pokazuję na tej wystawie, ma na celu skłonić widza

do refleksji i wzbudzić w nim szereg pytań, na które zechce sobie odpowiedzieć.
A tym samym, przybliżając się do Boga, czynić ten świat lepszym.

‘But just say the word…’
In the family that I started with God’s help over thirty years ago, we have already heard 
God’s countless words. I have always told my sons that we have to dream and believe in 

miracles, that thousands of such miracles occurred in our house, that the greatest proof 
for that is our life, honestly given to us by the Creator.

Yes my Lord, I await your words each morning when I ask You on my knees for forgive-
ness for myself and others keeping in mind the words You had once spoken to the woman 

caught on adultery: neither do I condemn you. Now go and sin no more.
God has laid out the world I live in so logically that it seems inconceivable to me that 

someone would want to break this harmony and order. It is cruel to demand and carry out 
death sentences on unborn children or ill seniors through abortions and euthanasia. It is 

a strange time where the true, responsible and beautiful feeling of the love of life is
being replaced with the philosophy of death and licentiousness. God grieves in solitude 

and waits to welcome each one of us into His troubled heart.
At the exhibition, I will be showing my paintings from the series In Solitude. These paintings 

aim to make the viewer think about some questions. And thus, bringing the person
closer to God, I aim to make this world a better place.

Painter and conservator. He works on drawing, oil and 
pastel paintings. He is the founding member of the 
Polish Pastel Painters Association. He had numerous in-

dividual and collective exhibitions, namely in Vienna, 
Vilnius, Bardejov, Lyon, Athens and many German cit-
ies. He participates in painter meetings in Poland and 
all over Europe. His works can be found in several pri-
vate collections. He is a member of the Association of 
Polish Artists and Designers. As a conservator, he has 
preserved numerous valuable wooden buildings (iconos-

tases, baroque furniture in Jasna Góra, antique furniture 
from private collections). His passions beside painting 
include poetry and music. As of yet he has published two 
book-albums of poetry: My 44 in 2009 and At the cross-

road of whispers in 2017 and a book illustrated with his 
paintings: Nowy Sącz – the city I fell in love with.

Select Exhibitions:
Painting Salons ZPAP in Nowy Sącz and Kraków
Triennial of Small Painting Forms in Toruń
Modern Art Fair in Paris
National and International Pastel Biennale:
1998 - honorary distinction
2002 - 3rd prize and the award of Marshal of the Lesser 
Poland Voivodeship
Exhibitions of Polish Contemporary Painting Festivals 
in Szczecin
National Salons of Świętokrzyskie
Kraków and Nowy Sącz showrooms of ZPAP

Prizes and awards:
2004 -  ZPAP award „Golden Frame”
2008 -  the prize of the Mayor of Nowy Sącz
2013 -  award of the Chairman of the City Council of 
Nowy Sącz
2015 -  distinction at the 79th Exhibition of Painting and 
Sculpture in Chicago, Sieradzkie Triennial of Still Life
2016 - award of the Director of the Department of Cul-
ture and Sport of the City of Nowy Sącz

Artysta malarz, konserwator zabytków i dzieł sztu-

ki. Uprawia rysunek, malarstwo w technicę olejnej i 
własnej, malarstwo pastelowe na papierach i innych 
podobraziach. Członek-założyciel Stowarzyszenia Pa-

stelistów Polskich. Autor kilkudziesięciu wystaw indy-

widualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wysta-

wiał w Wiedniu, Wilnie, Bardejowie, Lyonie, Atenach, 
Innsbrucku, wielu miastach w Niemczech. Uczestnik 
krajowych i zagranicznych plenerów. Jego prace znaj-
dują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 
Członek ZPAP. Jako konserwator zabytków uratował 
wiele cennych obiektów architektury drewnianej (cer-
kiewnych ikonostasów, barokowych mebli na Jasnej 
Górze, zabytkowych mebli z kolekcji prywatnych). Jego 
pasją są ponadto poezja i muzyka. Dotychczas wydano 2 
tomiki-albumy jego wierszy: Moje 40 i 4 w 2009 r. i Na 

styku szeptów w 2017 r. oraz książkę ilustrowaną jego 
obrazami Nowy Sącz – miasto, które pokochałem.

Wybrane wystawy:
Salony malarskie ZPAP w Nowym Sączu i Krakowie
Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu
Targi Sztuki Współczesnej w Paryżu
Ogólnopolskie i Międzynarodowe Biennale Pasteli
1998 – wyróżnienie honorowe
2002 – III nagroda oraz nagroda Marszałka Małopol-
skiego
Wystawy Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesne-

go w Szczecinie
Ogólnopolskie Salony Świętokrzyskie
Salony krakowskie i nowosądeckie ZPAP

Nagrody i wyróżnienia:
2004 – nagroda ZPAP „Złota rama”
2008 – nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza
2013 – nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Nowe-

go Sącza
2016 – nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Nowego Sącza
2015 – wyróżnienie na 79. Exhibition of Painting and 
Sculpture w Chicago, Sieradzkich Triennale Martwej 
Natury
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WACŁAW JAGIELSKI

 „Ale powiedz tylko słowo…”
W rodzinie, którą z Bożym błogosławieństwem założyłem już ponad trzydzieści lat temu,

takich oczekiwanych słów Boga usłyszeliśmy nieskończenie wiele. Zawsze powtarzałem moim 
synom, że trzeba mieć marzenia i wierzyć w cuda. W naszym domu było ich tysiące,

największym tego dowodem jest nasze życie, szczerze dane z rąk Stwórcy. 
Tak, Panie, czekam na to Twoje słowo każdego poranka, kiedy na kolanach upraszam łaski

dla innych i siebie, mając w pamięci słowa wypowiadane niegdyś przez Ciebie do kobiety
pochwyconej na cudzołóstwie: „I Ja ciebie nie potępię. Idź, a już więcej nie grzesz”. 

Bóg tak logicznie poukładał świat, w którym przyszło mi żyć, że niepojętym wydaje się ideolo-
giczne niszczenie tego ładu i porządku. Okrutne jest domaganie się i wykonywanie wyroków 
śmierci na nienarodzonych małych dzieciach lub chorych i starych ludziach poprzez abor-

cję i eutanazję. Nadeszły takie dziwne czasy, w których prawdziwe odpowiedzialne i piękne 
uczucie miłości życia zastępuje się filozofią śmierci i rozwiązłości. Bóg się smuci, pozostaje

w osamotnieniu i czeka, by przygarnąć każdego z nas do swojego umęczonego serca. 
Cykl obrazów „W osamotnieniu”, które pokazuję na tej wystawie, ma na celu skłonić widza

do refleksji i wzbudzić w nim szereg pytań, na które zechce sobie odpowiedzieć.
A tym samym, przybliżając się do Boga, czynić ten świat lepszym.

‘But just say the word…’
In the family that I started with God’s help over thirty years ago, we have already heard 
God’s countless words. I have always told my sons that we have to dream and believe in 

miracles, that thousands of such miracles occurred in our house, that the greatest proof 
for that is our life, honestly given to us by the Creator.

Yes my Lord, I await your words each morning when I ask You on my knees for forgive-
ness for myself and others keeping in mind the words You had once spoken to the woman 

caught on adultery: neither do I condemn you. Now go and sin no more.
God has laid out the world I live in so logically that it seems inconceivable to me that 

someone would want to break this harmony and order. It is cruel to demand and carry out 
death sentences on unborn children or ill seniors through abortions and euthanasia. It is 

a strange time where the true, responsible and beautiful feeling of the love of life is
being replaced with the philosophy of death and licentiousness. God grieves in solitude 

and waits to welcome each one of us into His troubled heart.
At the exhibition, I will be showing my paintings from the series In Solitude. These paintings 

aim to make the viewer think about some questions. And thus, bringing the person
closer to God, I aim to make this world a better place.

Painter and conservator. He works on drawing, oil and 
pastel paintings. He is the founding member of the 
Polish Pastel Painters Association. He had numerous in-

dividual and collective exhibitions, namely in Vienna, 
Vilnius, Bardejov, Lyon, Athens and many German cit-
ies. He participates in painter meetings in Poland and 
all over Europe. His works can be found in several pri-
vate collections. He is a member of the Association of 
Polish Artists and Designers. As a conservator, he has 
preserved numerous valuable wooden buildings (iconos-

tases, baroque furniture in Jasna Góra, antique furniture 
from private collections). His passions beside painting 
include poetry and music. As of yet he has published two 
book-albums of poetry: My 44 in 2009 and At the cross-

road of whispers in 2017 and a book illustrated with his 
paintings: Nowy Sącz – the city I fell in love with.

Select Exhibitions:
Painting Salons ZPAP in Nowy Sącz and Kraków
Triennial of Small Painting Forms in Toruń
Modern Art Fair in Paris
National and International Pastel Biennale:
1998 - honorary distinction
2002 - 3rd prize and the award of Marshal of the Lesser 
Poland Voivodeship
Exhibitions of Polish Contemporary Painting Festivals 
in Szczecin
National Salons of Świętokrzyskie
Kraków and Nowy Sącz showrooms of ZPAP

Prizes and awards:
2004 -  ZPAP award „Golden Frame”
2008 -  the prize of the Mayor of Nowy Sącz
2013 -  award of the Chairman of the City Council of 
Nowy Sącz
2015 -  distinction at the 79th Exhibition of Painting and 
Sculpture in Chicago, Sieradzkie Triennial of Still Life
2016 - award of the Director of the Department of Cul-
ture and Sport of the City of Nowy Sącz

Artysta malarz, konserwator zabytków i dzieł sztu-

ki. Uprawia rysunek, malarstwo w technicę olejnej i 
własnej, malarstwo pastelowe na papierach i innych 
podobraziach. Członek-założyciel Stowarzyszenia Pa-

stelistów Polskich. Autor kilkudziesięciu wystaw indy-

widualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wysta-

wiał w Wiedniu, Wilnie, Bardejowie, Lyonie, Atenach, 
Innsbrucku, wielu miastach w Niemczech. Uczestnik 
krajowych i zagranicznych plenerów. Jego prace znaj-
dują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 
Członek ZPAP. Jako konserwator zabytków uratował 
wiele cennych obiektów architektury drewnianej (cer-
kiewnych ikonostasów, barokowych mebli na Jasnej 
Górze, zabytkowych mebli z kolekcji prywatnych). Jego 
pasją są ponadto poezja i muzyka. Dotychczas wydano 2 
tomiki-albumy jego wierszy: Moje 40 i 4 w 2009 r. i Na 

styku szeptów w 2017 r. oraz książkę ilustrowaną jego 
obrazami Nowy Sącz – miasto, które pokochałem.

Wybrane wystawy:
Salony malarskie ZPAP w Nowym Sączu i Krakowie
Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu
Targi Sztuki Współczesnej w Paryżu
Ogólnopolskie i Międzynarodowe Biennale Pasteli
1998 – wyróżnienie honorowe
2002 – III nagroda oraz nagroda Marszałka Małopol-
skiego
Wystawy Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesne-

go w Szczecinie
Ogólnopolskie Salony Świętokrzyskie
Salony krakowskie i nowosądeckie ZPAP

Nagrody i wyróżnienia:
2004 – nagroda ZPAP „Złota rama”
2008 – nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza
2013 – nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Nowe-

go Sącza
2016 – nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Nowego Sącza
2015 – wyróżnienie na 79. Exhibition of Painting and 
Sculpture w Chicago, Sieradzkich Triennale Martwej 
Natury

ODBLASK TAJEMNICY / 4544 / ODBLASK TAJEMNICY

www.jagielski.art.pl
wjagielski65@gmail.com



ODBLASK TAJEMNICY / 4746 / ODBLASK TAJEMNICY

ZAMIEĆ, ZAWIERUCHA, 2019, olej, technika własna na płycie, 18 x 24 cm
BLIZZARD, STORM, 2019, oil, artist’s technique on board, 18 x 24 cm

 BO WY WSZYSCY KTÓRZY ZOSTALIŚCIE OCHRZECZENI W CHRYSTUSIE (Z CYKLU: W OSAMOTNIENIU) 
2019, olej (technika własna) na płycie, 120 cm x 90 cm

YOU WHO WERE BAPTIZED (FROM THE CYCLUS: IN SOLITUDE), 2019, oil and artist’s technique on board, 120 x 90 cm
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 BO WY WSZYSCY KTÓRZY ZOSTALIŚCIE OCHRZECZENI W CHRYSTUSIE (Z CYKLU: W OSAMOTNIENIU) 
2019, olej (technika własna) na płycie, 120 cm x 90 cm
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NA PAPIESKIM SZLAKU – ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA (Z CYKLU: W OSAMOTNIENIU), 2019, olej i technika własna na płycie, 90 x 120 cm 
ON THE PAPAL TRAIL – ETERNAL REST (FROM THE CYCLUS: IN SOLITUDE), 2019, oil and artist’s technique on board, 90 x 120 cm

 BYŁEM TU (Z CYKLU: W OSAMOTNIENIU), 2019, olej (technika własna), 90 cm x 120 cm
I WAS HERE (FROM THE CYCLUS: IN SOLITUDE), 2019, oil and artist’s technique on board, 90 x 120 cm
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A POD KRZYŻEM STAŁA MATKA JEGO (Z CYKLU: W OSAMOTNIENIU), 2019, olej (technika własna), 90 cm x 120 cm 
JESUS’ MOTHER STOOD BESIDE HIS CROSS, (FROM THE CYCLUS: IN SOLITUDE), 2019, oil and artist’s technique on board, 90 x 120 cm

POD TWOJĄ OBRONĘ, 2018, olej na płycie, 16 x 21 cm
UNDER THY PROTECTION, 2018, oil on board, 16 x 21 cm
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BARBARA KACZMAROWSKA-HAMILTON

Jego Świątobliwość Jan Paweł II był najbardziej zapracowanym
człowiekiem na świecie, nie miał wiele czasu na pozowanie. Biła

z niego jakaś niezwykła wewnętrzna siła. Gdy go malowałam, byłam 
jakby w transie. Nie wiem, kiedy i jak zrobiłam ten portret, moja ręka 

była jakby zdalnie sterowana, nigdy wcześniej
nie doświadczyłam czegoś podobnego.  

His Holiness John Paul II was the most busy person in the world, 
he never had the time to pose for a picture. He emanated 
a certain kind of incredible inner power. I was entranced 

as I painted him. I do not recall having done the portrait, it was
as if my hand was remote-controlled, I have never experienced 

anything like that before.

Barbara Kaczmarowska-Hamilton ukończyła Państwo-

wą Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku w 
pracowni prof. Jackiewicza. Studia kontynuowała w 
Rzymie i Wenecji. Mieszka z mężem Ianem i synami 
Felixem i Maximilianem w Berkshire w Anglii. Pracuje 
w studio znajdującym się w centrum Londynu. Zyskała 
międzynarodową sławę jako wybitnie utalentowana por-
trecistka posługująca się przede wszystkim pastelami. W 
1999 r. miała wystawę w Londynie w The European Arts 
i Academia Italiana. W 1994 r. otrzymała Order Zasługi 
Rzeczypospolitej od prezydenta Lecha Wałęsy za pracę 
twórcza i promocję sztuki polskiej za granicą, a w 2014 
r. – Odznakę Honorową Bene Merito od Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Portretowała ludzi biznesu, sztu-

ki, członków arystokratycznych rodów europejskich. 
Malowała m.in.: papieża Jana Pawła II, Królową Matkę 
Elżbietę Bowles-Lyon, Księżniczkę Aleksandrę i Księ-

cia Kentu Edwarda, lady Margaret Thatcher, Mahara-

dżę Jodhpuru, prezydenta Lecha Wałęsę, księżnę Tatianę 
Metternich, Alberto Moravię, Martę Argerich, księcia de 
Braganca oraz wiele innych wybitnych osobistości ze 
świata polityki i kultury. Obrazy artystki znajdują się 
wielu prywatnych galeriach europejskich i w USA. Wy-

stawiane były m.in. w Łazienkach Królewskich w War-
szawie, Rezydencji Brytyjskiego Ambasadora w War-
szawie, Polskim Instytucie Kultury w Londynie, Galerii 
Partridge w Londynie, Akademii Akademii di Belle Arti 
w Londynie, na Via Margutta w Rzymie, Palm Beach na 
Florydzie oraz na Jamajce. W latach 2012–2013 spra-

wowała funkcję Prezesa Ogniska Polskiego – ośrodka 
polskiego życia społecznego i kulturalnego w Londynie.

Barbara Kaczmarowska-Hamilton graduated from the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk under professor Jack-

iewicz. She continued her studies in Rome and Venice. 
She lives with her husband Ian and her sons Felix and 
Maximilian in Berkshire, England. She works in a stu-

dio in the centre of London. She has gained international 
fame as a talented portrait painter, primarily painting in 
pastel. In 1994, she received the Order of Merit of the 
Republic of Poland from the president Lech Wałęsa for 
her creative work and promotion of Polish art in other 
countries. In 1999, she had an exhibition in London in 
The European Arts and in Accademia Italiana. In 2014, 
she received the Bene Merito honorary badge from the 
Minister of Foreign Affairs of Poland. She has portrayed 
businessmen, artists and European aristocrats. Among 
others, she painted Pope John Paul II, Queen Elizabeth 
The Queen Mother, Princess Alexandra of Hanover and 
Prince Edward, Duke of Kent, Margaret Thatcher, Maha-

raja of Jodhpur, President Lech Wałęsa, Princess Tatiana 
von Metternich, Alberto Moravia, Martha Argerich, the 
Prince of Braganca and many other prominent figures in 
politics and culture. Her paintings can be found in nu-

merous private galleries in Europe and the USA. They 
have been displayed e.g. in the Łazienki Park and the 
Embassy of the United Kingdom in Warsaw, the Polish 
Cultural Institute, the Partridge Gallery and Accademia 
di Belle Arti in London, on the Via Margutta in Rome, 
on the Palm Beach in Florida and in Jamaica. She was 
the chairperson of the Polish Hearth Club – a Polish so-

cial and cultural centre in London.
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BARBARA KACZMAROWSKA-HAMILTON

Jego Świątobliwość Jan Paweł II był najbardziej zapracowanym
człowiekiem na świecie, nie miał wiele czasu na pozowanie. Biła

z niego jakaś niezwykła wewnętrzna siła. Gdy go malowałam, byłam 
jakby w transie. Nie wiem, kiedy i jak zrobiłam ten portret, moja ręka 

była jakby zdalnie sterowana, nigdy wcześniej
nie doświadczyłam czegoś podobnego.  

His Holiness John Paul II was the most busy person in the world, 
he never had the time to pose for a picture. He emanated 
a certain kind of incredible inner power. I was entranced 

as I painted him. I do not recall having done the portrait, it was
as if my hand was remote-controlled, I have never experienced 

anything like that before.

Barbara Kaczmarowska-Hamilton ukończyła Państwo-

wą Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku w 
pracowni prof. Jackiewicza. Studia kontynuowała w 
Rzymie i Wenecji. Mieszka z mężem Ianem i synami 
Felixem i Maximilianem w Berkshire w Anglii. Pracuje 
w studio znajdującym się w centrum Londynu. Zyskała 
międzynarodową sławę jako wybitnie utalentowana por-
trecistka posługująca się przede wszystkim pastelami. W 
1999 r. miała wystawę w Londynie w The European Arts 
i Academia Italiana. W 1994 r. otrzymała Order Zasługi 
Rzeczypospolitej od prezydenta Lecha Wałęsy za pracę 
twórcza i promocję sztuki polskiej za granicą, a w 2014 
r. – Odznakę Honorową Bene Merito od Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Portretowała ludzi biznesu, sztu-

ki, członków arystokratycznych rodów europejskich. 
Malowała m.in.: papieża Jana Pawła II, Królową Matkę 
Elżbietę Bowles-Lyon, Księżniczkę Aleksandrę i Księ-

cia Kentu Edwarda, lady Margaret Thatcher, Mahara-

dżę Jodhpuru, prezydenta Lecha Wałęsę, księżnę Tatianę 
Metternich, Alberto Moravię, Martę Argerich, księcia de 
Braganca oraz wiele innych wybitnych osobistości ze 
świata polityki i kultury. Obrazy artystki znajdują się 
wielu prywatnych galeriach europejskich i w USA. Wy-

stawiane były m.in. w Łazienkach Królewskich w War-
szawie, Rezydencji Brytyjskiego Ambasadora w War-
szawie, Polskim Instytucie Kultury w Londynie, Galerii 
Partridge w Londynie, Akademii Akademii di Belle Arti 
w Londynie, na Via Margutta w Rzymie, Palm Beach na 
Florydzie oraz na Jamajce. W latach 2012–2013 spra-

wowała funkcję Prezesa Ogniska Polskiego – ośrodka 
polskiego życia społecznego i kulturalnego w Londynie.

Barbara Kaczmarowska-Hamilton graduated from the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk under professor Jack-

iewicz. She continued her studies in Rome and Venice. 
She lives with her husband Ian and her sons Felix and 
Maximilian in Berkshire, England. She works in a stu-

dio in the centre of London. She has gained international 
fame as a talented portrait painter, primarily painting in 
pastel. In 1994, she received the Order of Merit of the 
Republic of Poland from the president Lech Wałęsa for 
her creative work and promotion of Polish art in other 
countries. In 1999, she had an exhibition in London in 
The European Arts and in Accademia Italiana. In 2014, 
she received the Bene Merito honorary badge from the 
Minister of Foreign Affairs of Poland. She has portrayed 
businessmen, artists and European aristocrats. Among 
others, she painted Pope John Paul II, Queen Elizabeth 
The Queen Mother, Princess Alexandra of Hanover and 
Prince Edward, Duke of Kent, Margaret Thatcher, Maha-

raja of Jodhpur, President Lech Wałęsa, Princess Tatiana 
von Metternich, Alberto Moravia, Martha Argerich, the 
Prince of Braganca and many other prominent figures in 
politics and culture. Her paintings can be found in nu-

merous private galleries in Europe and the USA. They 
have been displayed e.g. in the Łazienki Park and the 
Embassy of the United Kingdom in Warsaw, the Polish 
Cultural Institute, the Partridge Gallery and Accademia 
di Belle Arti in London, on the Via Margutta in Rome, 
on the Palm Beach in Florida and in Jamaica. She was 
the chairperson of the Polish Hearth Club – a Polish so-

cial and cultural centre in London.
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MADONNA Z KRUŻLOWEJ, olej na płótnie 50 x 40 cm
BEAUTIFUL VIRGIN MARY FROM KRUŻLOWA, oil on canvas, 50 x 40 cm

PORTRET ŚW. JANA PAWŁA II, pastel, 60 x 50 cm
PORTRAIT OF SAINT JOHN PAUL II, pastel, 60 x 50 cm
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MADONNA, olej na płótnie 50 x 40 cm
 MADONNA, oil on canvas, 50 x 40 cm

CZARNA MADONNA, olej na płótnie 50 x 40 cm
BLACK MADONNA, oil on canvas, 50 x 40 cm
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DARIUSZ KALETA

Ecce Homo – Legionista rzymski, który nakłada Chrystusowi 
koronę cierniową, dzierży w dłoni nóż. To narzędzie symboli-

zuje ciągłość ofiary – od ofiary Abrahama, przez ścięcie św. Jana 
Chrzciciela, ofiarę Baranka Bożego, do ofiary krwi przelanej 

przez pokolenia późniejszych męczenników.

Ecce Homo – A Roman legionist puts the thorn crown on 
Christ’s head, wielding a knife. This tool symbolises continuity – 

from the sacriface of Abraham, the beheading of St. John
the Baptist, the sacrifice of the Lamb of God, to the sacrifice

of the blood shed by generations of later martyrs.

Dariusz Kaleta urodził się w 1960 r. w Lubaniu Śląskim. 
Odebrał gruntowne wykształcenie plastyczne w kra-

kowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafi-

ki w Katowicach. W 1987 r. obronił dyplom w pracow-

ni prof. Tadeusza Grabowskiego oraz aneks w pracow-

ni litograficznej prof. Tadeusza Gawrona. Od 2002 r. jest 
dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu, 
gdzie organizuje wystawy wybitnych mistrzów malar-
stwa dawnego i współczesnego. Jako artysta najpełniej 
realizuje się w olejnym malarstwie sztalugowym. Uroz-

maiconą twórczość, w której wyróżnić można liczne in-

spiracje dawnymi mistrzami, cechuje zawsze nadzwy-

czajna dbałość o artystyczny warsztat. Ma na swym kon-

cie kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
Znalazł się na 81. miejscu w „Kompasie Sztuki” – ran-

kingu 300 najważniejszych polskich artystów powojen-

nych, publikowanym w „Rzeczpospolitej”. W drugim 
numerze kwartalnika „Artysta i Sztuka” (2012) ukaza-

ło się obszerne omówienie twórczości Dariusza Kalety.

Wybrane wystawy:
1992 – Auction of Contemporary Paintings, Nowy Jork
1997 – „Narodziny nowego wieku”, Paryż
2006 – „Moja Sarmacja”, galeria SD, Warszawa
2012 – „Grupa Apellesa”, Hopfenmuseum, Wolnzach, 
Niemcy
2012 – „Grupa Apellesa”, CKiS, Krzeszowice
2013 – „Magical Dreams”, Szczyrk
2013 – galeria Profil, Poznań
2014 – Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2014 – „Grupa Apellesa”, galeria ZPAP, Warszawa
2016 – galeria MM, Chorzów
2017 – Zamek Królewski w Sandomierzu, Sandomierz
2017 – „Metamorfoza”, Środmiejska Galeria Sztuki, 
Gdańsk
2018 – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
2018 – „W poszukiwaniu piękna”, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, Radom

Born in 1960 in Lubań Śląski. He graduated from the 
Academy of Fine Arts in Katowice where he studied 
at the Faculty of Graphic Design. In 1987, he earned a 
degree under professor Tadeusz Grabowski and under 
professor Tadeusz Gawron. Since 2002 he has been the 
director of the Modern Art Gallery in Kołobrzeg where 
he organises exhibitions of great masters of classical and 
contemporary painting. He works primarily on oil. His 
diverse works are extraordinary in form. He had several 
individual and collective exhibitions. He was ranked 
81st in The Art Compass – a ranking published in the 
Rzeczpospolita newspaper of 300 most important Polish 
post-war painters. A comprehensive characterization of 
his works was published in the second issue of the quar-
terly newspaper Artysta i Sztuka (2012).

Selected exhibitions:
1992 – Auction of Contemporary Paintings, New York, 
USA
1997 – Birth of the New Age, Paris, France
2006 – My Sarmatia, SD Gallery, Warsaw
2012 – The Apelles Group, Hopfenmuseum, Wolnzach, 
Germany
2012 – The Apelles Group, CKiS, Krzeszowice
2013 – Magical Dreams, Szczyrk
2013 – Profil Gallery, Poznań
2014 – National Gallery of Art, Sopot
2014 – The Apelles Group, ZPAP Gallery, Warsaw
2016 – MM Gallery, Chorzów
2017 – Sandomierz Castle, Sandomierz
2017 – Metamorphosis, Środmiejska Galeria Sztuki, 
Gdańsk
2018 – Ducal Castle, Szczecin 
2018 – In the Search of Beauty, Jacek Malczewski Mu-

seum, Radom
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www.dariuszkaleta.pl
dariuszkaleta@interia.pl

DARIUSZ KALETA

Ecce Homo – Legionista rzymski, który nakłada Chrystusowi 
koronę cierniową, dzierży w dłoni nóż. To narzędzie symboli-

zuje ciągłość ofiary – od ofiary Abrahama, przez ścięcie św. Jana 
Chrzciciela, ofiarę Baranka Bożego, do ofiary krwi przelanej 

przez pokolenia późniejszych męczenników.

Ecce Homo – A Roman legionist puts the thorn crown on 
Christ’s head, wielding a knife. This tool symbolises continuity – 

from the sacriface of Abraham, the beheading of St. John
the Baptist, the sacrifice of the Lamb of God, to the sacrifice

of the blood shed by generations of later martyrs.

Dariusz Kaleta urodził się w 1960 r. w Lubaniu Śląskim. 
Odebrał gruntowne wykształcenie plastyczne w kra-

kowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafi-

ki w Katowicach. W 1987 r. obronił dyplom w pracow-

ni prof. Tadeusza Grabowskiego oraz aneks w pracow-

ni litograficznej prof. Tadeusza Gawrona. Od 2002 r. jest 
dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu, 
gdzie organizuje wystawy wybitnych mistrzów malar-
stwa dawnego i współczesnego. Jako artysta najpełniej 
realizuje się w olejnym malarstwie sztalugowym. Uroz-

maiconą twórczość, w której wyróżnić można liczne in-

spiracje dawnymi mistrzami, cechuje zawsze nadzwy-

czajna dbałość o artystyczny warsztat. Ma na swym kon-

cie kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
Znalazł się na 81. miejscu w „Kompasie Sztuki” – ran-

kingu 300 najważniejszych polskich artystów powojen-

nych, publikowanym w „Rzeczpospolitej”. W drugim 
numerze kwartalnika „Artysta i Sztuka” (2012) ukaza-

ło się obszerne omówienie twórczości Dariusza Kalety.

Wybrane wystawy:
1992 – Auction of Contemporary Paintings, Nowy Jork
1997 – „Narodziny nowego wieku”, Paryż
2006 – „Moja Sarmacja”, galeria SD, Warszawa
2012 – „Grupa Apellesa”, Hopfenmuseum, Wolnzach, 
Niemcy
2012 – „Grupa Apellesa”, CKiS, Krzeszowice
2013 – „Magical Dreams”, Szczyrk
2013 – galeria Profil, Poznań
2014 – Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2014 – „Grupa Apellesa”, galeria ZPAP, Warszawa
2016 – galeria MM, Chorzów
2017 – Zamek Królewski w Sandomierzu, Sandomierz
2017 – „Metamorfoza”, Środmiejska Galeria Sztuki, 
Gdańsk
2018 – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
2018 – „W poszukiwaniu piękna”, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, Radom

Born in 1960 in Lubań Śląski. He graduated from the 
Academy of Fine Arts in Katowice where he studied 
at the Faculty of Graphic Design. In 1987, he earned a 
degree under professor Tadeusz Grabowski and under 
professor Tadeusz Gawron. Since 2002 he has been the 
director of the Modern Art Gallery in Kołobrzeg where 
he organises exhibitions of great masters of classical and 
contemporary painting. He works primarily on oil. His 
diverse works are extraordinary in form. He had several 
individual and collective exhibitions. He was ranked 
81st in The Art Compass – a ranking published in the 
Rzeczpospolita newspaper of 300 most important Polish 
post-war painters. A comprehensive characterization of 
his works was published in the second issue of the quar-
terly newspaper Artysta i Sztuka (2012).

Selected exhibitions:
1992 – Auction of Contemporary Paintings, New York, 
USA
1997 – Birth of the New Age, Paris, France
2006 – My Sarmatia, SD Gallery, Warsaw
2012 – The Apelles Group, Hopfenmuseum, Wolnzach, 
Germany
2012 – The Apelles Group, CKiS, Krzeszowice
2013 – Magical Dreams, Szczyrk
2013 – Profil Gallery, Poznań
2014 – National Gallery of Art, Sopot
2014 – The Apelles Group, ZPAP Gallery, Warsaw
2016 – MM Gallery, Chorzów
2017 – Sandomierz Castle, Sandomierz
2017 – Metamorphosis, Środmiejska Galeria Sztuki, 
Gdańsk
2018 – Ducal Castle, Szczecin 
2018 – In the Search of Beauty, Jacek Malczewski Mu-

seum, Radom
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AKT STWORZENIA, 2009, olej na płótnie, 60 x 60 cm
ACT OF CREATION, 2009, oil on canvas, 60 x 60 cm

ECCE HOMO, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
ECCE HOMO, 2019, oil on canvas, 90 x 80 cm
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AKT STWORZENIA, 2009, olej na płótnie, 60 x 60 cm
ACT OF CREATION, 2009, oil on canvas, 60 x 60 cm

ECCE HOMO, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
ECCE HOMO, 2019, oil on canvas, 90 x 80 cm
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PRAMATERIA, 2010, olej na płótnie, 140 x 100 cm
MATERIA PRIMA, 2010, oil on canvas, 140 x 100 cm

DAWID Z GŁOWĄ GOLIATA, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
DAVID WITH GOLIATH’S HEAD, 2019, oil on canvas, 90 x 80 cm



ODBLASK TAJEMNICY / 6362 / ODBLASK TAJEMNICY

PRAMATERIA, 2010, olej na płótnie, 140 x 100 cm
MATERIA PRIMA, 2010, oil on canvas, 140 x 100 cm

DAWID Z GŁOWĄ GOLIATA, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
DAVID WITH GOLIATH’S HEAD, 2019, oil on canvas, 90 x 80 cm
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JAN CHRZCICIEL I SALOME – KUSZENIE, 2010, olej na płótnie, 50 x 40 cm
ST JOHN THE BAPTIST AND SALOME – TEMPTATION, 2010, oil on canvas, 50 x 40 cm
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JAN CHRZCICIEL I SALOME – KUSZENIE, 2010, olej na płótnie, 50 x 40 cm
ST JOHN THE BAPTIST AND SALOME – TEMPTATION, 2010, oil on canvas, 50 x 40 cm



kristofklimek@interia.pl

KRZYSZTOF KLIMEK

Bo Ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić. (św. Augustyn)

Malowanie z natury jest dla mnie śledzeniem Dobroci Boga. Gdziekolwiek popatrzę, wszędzie 
widzę Ją – Bożą Opatrzność. Mnie, jako malarza, interesuje transmisja tej wielkiej

Dobroci Boga, wyrażającej się czasami w banalny sposób i poprzez „brzydkie” rzeczy.
Przez przypadkową architekturę, nieciekawe widoki, nijakie wsie – słowem, nieinteresujące 
motywy. A jednak – w tych domach żyją ludzie, przeżywający swoje dobre i trudne chwile, 

chwile szczęścia, życie pod każdą postacią. Te chwile są. To JEST. Jest to dar. 

Zdarzało się w mojej praktyce wielokrotnie, iż obraz ukazujący opatrzoną okolicę, poruszał 
duszę. Nawet mieszkańcy oswojeni ze swoją okolicą, oglądając taki obraz są zaskoczeni, 

że nie zauważyli do tej pory jej piękna. Jest to znak i potwierdzenie, że transmisja 
się powiodła. Nie potrafiłbym wskazać wyraźnej różnicy między obrazami, które posiadają 

to Coś, a tymi które go nie mają. Nie uda się tego wyjaśnić. Można to jedynie wyczuć. 

Podczas pracy staram się pozbyć różnych zewnętrznych „szumów”, podążać wiernie
jak tylko można za wizją. Staram się stopić z motywem, tak że prawie przestaję istnieć.

Wierzę, że wystarczy zrobić Mu miejsce i nie martwić się zbytnio.

Because the One who created you knows what is the best for you. (Saint Augustine of Hippo) 

For me, painting from nature is following the Goodness of God. I see It wherever I look – 
God’s Providence. As a painter, I am interested in the transmission of God’s great goodness, 

sometimes expressed in banal ways and in ‘unattractive’ things. In random architecture, 
lacklustre landscapes, dull villages – seemingly uninteresting themes. And yet,

these houses are inhabited, and their residents are living through moments of happiness 
and trouble, life in all forms. These moments do exist. It DOES exist. It is a blessing. 

It has been the case many times in my career, that a painting showing a well-known 
neighborhood, moved the souls of people. Even the locals accustomed 

to the neighborhood are so surprised that they have never before noticed its beauty. 
It is a sign and a confirmation that the transition was successful. I could not point 
at an evident difference between the paintings that have something special in them, 

and those that do not. You cannot explain it. You can only feel it. 

I try to cut off any ‘outside noises’ when I work, because I want to follow my vision as well 
as I can. I try to become one with the theme, so that I nearly stop existing while painting. 

I believe you need only make place for It and not care so much about the rest.
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Krzysztof Klimek urodził się w 1962 r. w Krakowie. 
W latach 1982–1988 studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pra-

cowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Prowadził (wraz 
z Łukaszem Guzkiem i Cezarym Woźniakiem) galerię 
QQ w Krakowie w latach 1988–1992. W 1993 r. był 
organizatorem i kuratorem wystawy Współrzędne 19˚ 
57,6’ E + 50˚ 3,9’ N (we współpracy z Jarosławem Su-

chanem). W latach 1994–1995 był stypendystą fundacji 
Pro Helvetia, La Chaux-de-Fonds. Od 2002 r. jest człon-

kiem Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i zorgani-
zował ponad 20 wystaw indywidualnych. Jego obrazy 
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Kana-

dzie, Szwajcarii, Niemczech, Słowacji i Francji.

Krzysztof Klimek was born in 1962 in Kraków. In 1982 
- 1988 he studied at the Academy of Fine Arts in Kraków 
at the Faculty of Painting in the studio of professor  Jerzy 
Nowosielski. In 1988 - 1992 he was running the QQ gal-
lery (together with Łukasz Guzek and Cezary Woźniak) 
in Kraków. He was a curator of the 19˚ 57.6 ’E + 50˚ 
3.9’ N exhibition (in cooperation with Jarosław Suchan) 
in 1993. In 1994 - 1995 Klimek received a scholarship 
from the Pro Helvetia foundation, La Chaux-de-Fonds. 
From 2002 he is a member of the Open Studio Artistic 
Association.
He has participated in many group exhibitions and or-
ganised over 20 individual exhibitions. His paintings are 
in private collections in Poland, Canada, Switzerland, 
Germany, Slovakia and France.
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KRZYSZTOF KLIMEK

Bo Ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić. (św. Augustyn)

Malowanie z natury jest dla mnie śledzeniem Dobroci Boga. Gdziekolwiek popatrzę, wszędzie 
widzę Ją – Bożą Opatrzność. Mnie, jako malarza, interesuje transmisja tej wielkiej

Dobroci Boga, wyrażającej się czasami w banalny sposób i poprzez „brzydkie” rzeczy.
Przez przypadkową architekturę, nieciekawe widoki, nijakie wsie – słowem, nieinteresujące 
motywy. A jednak – w tych domach żyją ludzie, przeżywający swoje dobre i trudne chwile, 

chwile szczęścia, życie pod każdą postacią. Te chwile są. To JEST. Jest to dar. 

Zdarzało się w mojej praktyce wielokrotnie, iż obraz ukazujący opatrzoną okolicę, poruszał 
duszę. Nawet mieszkańcy oswojeni ze swoją okolicą, oglądając taki obraz są zaskoczeni, 

że nie zauważyli do tej pory jej piękna. Jest to znak i potwierdzenie, że transmisja 
się powiodła. Nie potrafiłbym wskazać wyraźnej różnicy między obrazami, które posiadają 

to Coś, a tymi które go nie mają. Nie uda się tego wyjaśnić. Można to jedynie wyczuć. 

Podczas pracy staram się pozbyć różnych zewnętrznych „szumów”, podążać wiernie
jak tylko można za wizją. Staram się stopić z motywem, tak że prawie przestaję istnieć.

Wierzę, że wystarczy zrobić Mu miejsce i nie martwić się zbytnio.

Because the One who created you knows what is the best for you. (Saint Augustine of Hippo) 

For me, painting from nature is following the Goodness of God. I see It wherever I look – 
God’s Providence. As a painter, I am interested in the transmission of God’s great goodness, 

sometimes expressed in banal ways and in ‘unattractive’ things. In random architecture, 
lacklustre landscapes, dull villages – seemingly uninteresting themes. And yet,

these houses are inhabited, and their residents are living through moments of happiness 
and trouble, life in all forms. These moments do exist. It DOES exist. It is a blessing. 

It has been the case many times in my career, that a painting showing a well-known 
neighborhood, moved the souls of people. Even the locals accustomed 

to the neighborhood are so surprised that they have never before noticed its beauty. 
It is a sign and a confirmation that the transition was successful. I could not point 
at an evident difference between the paintings that have something special in them, 

and those that do not. You cannot explain it. You can only feel it. 

I try to cut off any ‘outside noises’ when I work, because I want to follow my vision as well 
as I can. I try to become one with the theme, so that I nearly stop existing while painting. 

I believe you need only make place for It and not care so much about the rest.
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Krzysztof Klimek urodził się w 1962 r. w Krakowie. 
W latach 1982–1988 studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pra-

cowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Prowadził (wraz 
z Łukaszem Guzkiem i Cezarym Woźniakiem) galerię 
QQ w Krakowie w latach 1988–1992. W 1993 r. był 
organizatorem i kuratorem wystawy Współrzędne 19˚ 
57,6’ E + 50˚ 3,9’ N (we współpracy z Jarosławem Su-

chanem). W latach 1994–1995 był stypendystą fundacji 
Pro Helvetia, La Chaux-de-Fonds. Od 2002 r. jest człon-

kiem Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i zorgani-
zował ponad 20 wystaw indywidualnych. Jego obrazy 
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Kana-

dzie, Szwajcarii, Niemczech, Słowacji i Francji.

Krzysztof Klimek was born in 1962 in Kraków. In 1982 
- 1988 he studied at the Academy of Fine Arts in Kraków 
at the Faculty of Painting in the studio of professor  Jerzy 
Nowosielski. In 1988 - 1992 he was running the QQ gal-
lery (together with Łukasz Guzek and Cezary Woźniak) 
in Kraków. He was a curator of the 19˚ 57.6 ’E + 50˚ 
3.9’ N exhibition (in cooperation with Jarosław Suchan) 
in 1993. In 1994 - 1995 Klimek received a scholarship 
from the Pro Helvetia foundation, La Chaux-de-Fonds. 
From 2002 he is a member of the Open Studio Artistic 
Association.
He has participated in many group exhibitions and or-
ganised over 20 individual exhibitions. His paintings are 
in private collections in Poland, Canada, Switzerland, 
Germany, Slovakia and France.



 LAS MISTYCZNY, 2020, akryl na płótnie, 135 x 135 cm
MYSTICAL FOREST,  2020, acrylic on canvas, 135 x 135 cm
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WIDOK Z DROGI GDZIEŚ POMIĘDZY KATOWICAMI A ŁODZIĄ, 2019, tempera jajowa na płótnie, 30 x 60 cm
A VIEW FROM A ROAD SOMEWHERE BETWEEN KATOWICE AND ŁÓDŹ, 2019, egg tempera on canvas, 30 x 60 cm



 LAS MISTYCZNY, 2020, akryl na płótnie, 135 x 135 cm
MYSTICAL FOREST,  2020, acrylic on canvas, 135 x 135 cm
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WIDOK Z DROGI GDZIEŚ POMIĘDZY KATOWICAMI A ŁODZIĄ, 2019, tempera jajowa na płótnie, 30 x 60 cm
A VIEW FROM A ROAD SOMEWHERE BETWEEN KATOWICE AND ŁÓDŹ, 2019, egg tempera on canvas, 30 x 60 cm
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HAŁUSZOWA, WIDOK NA GORCE, W PRAWO IDZIE SIĘ NA TRZY KORONY (SZLAK PAPIESKI), 2018–2019, olej na płótnie,
90 x 490 cm, tryptyk, 90 x 170 cm, 80 x 150 cm, 90 x 170 cm

HAŁUSZOWA, VIEW ON GORCE, TO THE RIGHT YOU MAY GO TO TRZY KORONY (PAPAL TRAIL), 2018–2019, oil on canvas,
90 x 490 cm, triptych, 90 x 170 cm, 80 x 150 cm, 90 x 170 cm
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HAŁUSZOWA, WIDOK NA GORCE, W PRAWO IDZIE SIĘ NA TRZY KORONY (SZLAK PAPIESKI), 2018–2019, olej na płótnie,
90 x 490 cm, tryptyk, 90 x 170 cm, 80 x 150 cm, 90 x 170 cm

HAŁUSZOWA, VIEW ON GORCE, TO THE RIGHT YOU MAY GO TO TRZY KORONY (PAPAL TRAIL), 2018–2019, oil on canvas,
90 x 490 cm, triptych, 90 x 170 cm, 80 x 150 cm, 90 x 170 cm



HAŁUSZOWA, WIDOK NA GORCE, W PRAWO IDZIE SIĘ NA TRZY KORONY (SZLAK PAPIESKI) – detal
HAŁUSZOWA, VIEW ON GORCE, TO THE RIGHT YOU MAY GO TO TRZY KORONY (PAPAL TRAIL) – detail
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HAŁUSZOWA, WIDOK NA GORCE, W PRAWO IDZIE SIĘ NA TRZY KORONY (SZLAK PAPIESKI) – detal
HAŁUSZOWA, VIEW ON GORCE, TO THE RIGHT YOU MAY GO TO TRZY KORONY (PAPAL TRAIL) – detail
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kolpa1@wp.pl
facebook.com/Kolpanart-104860987763030/

MARCIN KOŁPANOWICZ

„Wiara rodzi się ze słuchania”, pisał św. Paweł. Ale przecież także z patrzenia.
Wybrani przez Boga doświadczali wizji, których wymowa może przybliżać do prawd 

wiary lub wzywać do nawrócenia. W 1877 r. w Gietrzwałdzie dwie dziewczynki,
Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska, miały objawienia Matki Bożej;

są to jedyne w Polsce objawienia maryjne oficjalnie uznane przez Kościół.
Dziewczynki opisały dokładnie swe widzenie z pierwszych dwu dni. Nie znalazłem

nigdzie obrazu, który oddawałby ten opis, z wyjątkiem malowidła na plafonie gietrz-
wałdzkiego kościoła – jednak nie przedstawia ono tej wizji wiernie. Dziewczynki

widziały Maryję z Dzieciątkiem, przyniesionym przez anioły, siedzącą na tronie
wysadzanym perłami. Nad nią unosiły się inne anioły, jeden z nich podtrzymywał

koronę, drugi berło, a trzeci, znajdujący się najwyżej, wskazywał na krzyż. Co dziwne, 
krzyż był pusty, ułożony poziomo. Ta wizja wciąż domaga się interpretacji.

Zastanawiałem się nad nią podczas modlitwy i aby samemu sobie ułatwić jej zrozumienie, 
postanowiłem ją namalować. Zapraszam do kontemplacji Tajemnicy Gietrzwałdzkiej.

‘Faith is born from listening’, thus wrote St. Paul. And yet it is also born from seeing. 
God’s chosen ones experienced visions whose meaning can bring one closer to the 

truths of faith or call one to convert. In 1877, two girls in Gietrzwałd, Justyna 
Szafryńska and Barbara Samulowska, had a revelation of the Mother of God;

it is the only Marian revelation in Poland that is recognised by the Church. The 
girls have described the vision from the first two days of their revelation in detail. 
I have found no painting that would fit their description, aside from the plafond 
painting in a church in Gietrzwałd – and yet it does not depict the vision perfectly 
either. The girls saw the Madonna and Child brought by angels, seated in a pearl-
ornamented throne. Other angels floated over her, one of them bore the crown, 

another one – a scepter, the third, top one – pointed at the cross. Oddly enough, the 
cross was empty, laid horizontally. The vision still calls for an interpretation.
I have contemplated it in my prayer and decided to paint it, to make it easier for

myself to understand it. I invite you to contemplate the Gietrzwałd Mystery.

Marcin Kołpanowicz urodził się w 1963 r. w Krakowie. 
Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP im. Jana Matejki 
w Krakowie obronił w 1987 r. Od tego czasu zorgani-
zował 30 wystaw indywidualnych i brał udział w niezli-
czonych wystawach zbiorowych. Uprawia metaforyczne 
malarstwo olejne i pastelowe, w którym łączy nieskrępo-

waną wyobraźnię, poetycką metaforę i paradoksalne po-

czucie humoru. Jest również twórcą portretów, ilustracji 
książkowych i plakatów. Obrazy Kołpanowicza „zagra-

ły” w serialu TVP Siedlisko w reż. Janusza Majewskie-

go (Anna Dymna malowała Latający parowóz Koł-
panowicza), pojawiły się na okładkach książek (m.in. 
Kielich Waldemara Łysiaka). Artysta zrealizował Drogę 
Krzyżową w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Tenczynku k. Krakowa, obraz beatyfikacyjny siostry 
Marty Wieckiej w Śniatyniu (Ukraina), obraz ołtarzowy 
i fresk w Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” 
w Krakowie-Łagiewnikach, obraz ołtarzowy w kaplicy 
św. Rafała Kalinowskiego w Rudnie i obrazy do kapli-
cy misjonarskiego ośrodka Vincentinum i kaplicy św. 
Stanisława w Krzeszowicach. Wystawy indywidualne 
Kołpanowicza miały miejsce m.in. w Krakowie (galeria 
Inny Świat, Stara Galeria, galeria Palace, Willa Decju-

sza, galeria Krypta u Pijarów), a także w Kolonii (Inter 
Art Galerie Reich), Paryżu (Galerie Pont Neuf), Nowym 
Jorku (Vincentian Fathers), Wuppertalu (PolyPrint Ga-

lerie), Klagenfurcie (Galerie De La Tour). Artysta brał 
udział w najważniejszych krajowych i międzynarodo-

wych pokazach realizmu fantastycznego. 

W 2019 r. wyróżniony odznaką honorową Zasłużony dla 
Kultury Polskiej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Marcin Kołpanowicz was born in 1963 in Cracow. In 
1987, he graduated from the Faculty of Painting at the 
Jan Matejko Academy of Fine Arts. Since then he has 
had 30 individual exhibitions and participated in count-
less collective exhibitions. He works on metaphorical oil 
and pastel paintings, in which he mixes a fertile imagi-
nation with poetic metaphors and a paradoxical sense of 
humour. He has also painted portraits, book illustrations 
and posters. His paintings were featured in the Polish 
television series Siedlisko directed by Janusz Majewski 
(in the movie, Anna Dymna is painting Kołpanowicz’s 
Flying Steam Locomotive) and were used on book cov-

ers (e.g. on Waldemar Łysiak’s Kielich). He painted the 
Stations of the Cross in the Roman Catholic church of 
St. Catherine of Alexandria in Tenczynek, beatification 
painting of sister Marta Wiecka in Sniatyn (Ukraine), 
the altar painting and fresco in John Paul II Center in 
Kraków-Łagiewniki, altar picture of St. Rafał Ka-

linowski in Rudno and pictures for missionary Vincen-

tinum Center and St. Stanislaus chapel in Krzeszowice. 
His individual exhibitions were displayed e.g. in Cracow 
(Inny Świat Gallery, Stara Gallery, Palace Gallery, Vil-
la Decius Gallery, Krypta u Pijarów Gallery), Cologne 
(Inter Art Galerie Reich), Paris (Galerie Pont Neuf), 
New York (Vincentian Fathers), Wuppertal (PolyPrint 
Galerie) and Klagenfurt (Galerie De La Tour). He par-
ticipated in the biggest Polish and international exhibi-
tions of fantastic realism.

In 2019 he was awarded by the Ministry of Culture and 
National Heritage of the Republic of Poland with the 
Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture. 
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MARCIN KOŁPANOWICZ

„Wiara rodzi się ze słuchania”, pisał św. Paweł. Ale przecież także z patrzenia.
Wybrani przez Boga doświadczali wizji, których wymowa może przybliżać do prawd 

wiary lub wzywać do nawrócenia. W 1877 r. w Gietrzwałdzie dwie dziewczynki,
Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska, miały objawienia Matki Bożej;

są to jedyne w Polsce objawienia maryjne oficjalnie uznane przez Kościół.
Dziewczynki opisały dokładnie swe widzenie z pierwszych dwu dni. Nie znalazłem

nigdzie obrazu, który oddawałby ten opis, z wyjątkiem malowidła na plafonie gietrz-
wałdzkiego kościoła – jednak nie przedstawia ono tej wizji wiernie. Dziewczynki

widziały Maryję z Dzieciątkiem, przyniesionym przez anioły, siedzącą na tronie
wysadzanym perłami. Nad nią unosiły się inne anioły, jeden z nich podtrzymywał

koronę, drugi berło, a trzeci, znajdujący się najwyżej, wskazywał na krzyż. Co dziwne, 
krzyż był pusty, ułożony poziomo. Ta wizja wciąż domaga się interpretacji.

Zastanawiałem się nad nią podczas modlitwy i aby samemu sobie ułatwić jej zrozumienie, 
postanowiłem ją namalować. Zapraszam do kontemplacji Tajemnicy Gietrzwałdzkiej.

‘Faith is born from listening’, thus wrote St. Paul. And yet it is also born from seeing. 
God’s chosen ones experienced visions whose meaning can bring one closer to the 

truths of faith or call one to convert. In 1877, two girls in Gietrzwałd, Justyna 
Szafryńska and Barbara Samulowska, had a revelation of the Mother of God;

it is the only Marian revelation in Poland that is recognised by the Church. The 
girls have described the vision from the first two days of their revelation in detail. 
I have found no painting that would fit their description, aside from the plafond 
painting in a church in Gietrzwałd – and yet it does not depict the vision perfectly 
either. The girls saw the Madonna and Child brought by angels, seated in a pearl-
ornamented throne. Other angels floated over her, one of them bore the crown, 

another one – a scepter, the third, top one – pointed at the cross. Oddly enough, the 
cross was empty, laid horizontally. The vision still calls for an interpretation.
I have contemplated it in my prayer and decided to paint it, to make it easier for

myself to understand it. I invite you to contemplate the Gietrzwałd Mystery.

Marcin Kołpanowicz urodził się w 1963 r. w Krakowie. 
Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP im. Jana Matejki 
w Krakowie obronił w 1987 r. Od tego czasu zorgani-
zował 30 wystaw indywidualnych i brał udział w niezli-
czonych wystawach zbiorowych. Uprawia metaforyczne 
malarstwo olejne i pastelowe, w którym łączy nieskrępo-

waną wyobraźnię, poetycką metaforę i paradoksalne po-

czucie humoru. Jest również twórcą portretów, ilustracji 
książkowych i plakatów. Obrazy Kołpanowicza „zagra-

ły” w serialu TVP Siedlisko w reż. Janusza Majewskie-

go (Anna Dymna malowała Latający parowóz Koł-
panowicza), pojawiły się na okładkach książek (m.in. 
Kielich Waldemara Łysiaka). Artysta zrealizował Drogę 
Krzyżową w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Tenczynku k. Krakowa, obraz beatyfikacyjny siostry 
Marty Wieckiej w Śniatyniu (Ukraina), obraz ołtarzowy 
i fresk w Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” 
w Krakowie-Łagiewnikach, obraz ołtarzowy w kaplicy 
św. Rafała Kalinowskiego w Rudnie i obrazy do kapli-
cy misjonarskiego ośrodka Vincentinum i kaplicy św. 
Stanisława w Krzeszowicach. Wystawy indywidualne 
Kołpanowicza miały miejsce m.in. w Krakowie (galeria 
Inny Świat, Stara Galeria, galeria Palace, Willa Decju-

sza, galeria Krypta u Pijarów), a także w Kolonii (Inter 
Art Galerie Reich), Paryżu (Galerie Pont Neuf), Nowym 
Jorku (Vincentian Fathers), Wuppertalu (PolyPrint Ga-

lerie), Klagenfurcie (Galerie De La Tour). Artysta brał 
udział w najważniejszych krajowych i międzynarodo-

wych pokazach realizmu fantastycznego. 

W 2019 r. wyróżniony odznaką honorową Zasłużony dla 
Kultury Polskiej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Marcin Kołpanowicz was born in 1963 in Cracow. In 
1987, he graduated from the Faculty of Painting at the 
Jan Matejko Academy of Fine Arts. Since then he has 
had 30 individual exhibitions and participated in count-
less collective exhibitions. He works on metaphorical oil 
and pastel paintings, in which he mixes a fertile imagi-
nation with poetic metaphors and a paradoxical sense of 
humour. He has also painted portraits, book illustrations 
and posters. His paintings were featured in the Polish 
television series Siedlisko directed by Janusz Majewski 
(in the movie, Anna Dymna is painting Kołpanowicz’s 
Flying Steam Locomotive) and were used on book cov-

ers (e.g. on Waldemar Łysiak’s Kielich). He painted the 
Stations of the Cross in the Roman Catholic church of 
St. Catherine of Alexandria in Tenczynek, beatification 
painting of sister Marta Wiecka in Sniatyn (Ukraine), 
the altar painting and fresco in John Paul II Center in 
Kraków-Łagiewniki, altar picture of St. Rafał Ka-

linowski in Rudno and pictures for missionary Vincen-

tinum Center and St. Stanislaus chapel in Krzeszowice. 
His individual exhibitions were displayed e.g. in Cracow 
(Inny Świat Gallery, Stara Gallery, Palace Gallery, Vil-
la Decius Gallery, Krypta u Pijarów Gallery), Cologne 
(Inter Art Galerie Reich), Paris (Galerie Pont Neuf), 
New York (Vincentian Fathers), Wuppertal (PolyPrint 
Galerie) and Klagenfurt (Galerie De La Tour). He par-
ticipated in the biggest Polish and international exhibi-
tions of fantastic realism.

In 2019 he was awarded by the Ministry of Culture and 
National Heritage of the Republic of Poland with the 
Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture. 
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OBJAWIENIA W GIETRZWAŁDZIE, 2020, pastel na papierze, 106 x 79 cm
APPARITIONS IN GIETRZWAŁD, 2020, pastel on paper, 106 x 79 cm
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NOWE JERUZALEM, 2013, olej na płótnie, 100 x 100 cm
NEW JERUSALEM, 2013, oil on canvas, 100 x 100 cm

MODLITWA, 2012, pastel na papierze, 90 x 70 cm
PRAYER, 2012, pastel on paper, 90 x 70 cm
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BŁOGOSŁAWIEŃSWO Z DOMU OJCA, 2014, pastel na papierze, 65 x 50 cm
BLESSING FROM THE FATHER’S HOUSE, 2014, pastel on paper, 65 x 50 cm

BAZYLIKA, 2010, olej na płótnie, 70 x 100 cm
BASILICA, 2010, oil on canvas, 70 x 100 cm
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JANIE PAWLE WIELKI, MÓDL SIĘ ZA NAMI, 2014, pastel na papierze, 65 x 50 cm
JOHN PAUL THE GREAT, PRAY FOR US, 2014, pastel on paper, 65 x 50 cm

ZIMOWA KATEDRA, 2013, pastel na papierze, 100 x 70 cm
WINTER CATHEDRAL, 2013, pastel on paper, 100 x 70 cm
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JAROSŁAW KUKOWSKI

Bycie chrześcijaninem nie oznacza, że jest się dobrym człowiekiem. 
Oznacza jedynie, że podejmuje się próby bycia lepszym, 

niż się jest obecnie.

Wszyscy jesteśmy artystami. Jeden dobrze odmówiony różaniec, 
jest bardziej twórczy niż dziesięć pięknie 

namalowanych obrazków.

Being a Christian does not mean being a good person. It just 
means you actively try to become a better person.

Everyone is an artist. One well prayed rosary is more creative 
than a dozen beautifully done paintings.

Jarosław Kukowski urodził się 1972 r. w Tczewie. Polski 
malarz współczesny, juror międzynarodowych konkur-
sów artystycznych. Jego prace wystawiane były m.in. w 
Luwrze w Paryżu (Galerie du Carrousel du Louvre), Na-

rodowej Galerii Sztuki – Zachęta w Warszawie, Muzeum 
Narodowym – Królikarnia w Warszawie, California Mo-

dern Art Gallery w San Francisco, Nowym Jorku (Art 
Expo), SOHO Studios w Miami, BOXeight Studios & 
Gallery w Los Angeles, Muzeum Galicji i Bunkrze Sztu-

ki w Krakowie, Voergaard Castle w Danii, na salonach 
Domu Aukcyjnego Rempex w Warszawie oraz w wielu 
innych galeriach i muzeach na świecie. Jest uznawany 
za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych 
twórców z kręgu surrealistów. We wczesnym okresie 
twórczości klimat jego prac, uznawanych za symbo-

liczne, przesycony jest dramatyzmem i smutkiem. Peł-
ne bólu zdeformowane postacie ludzkie oraz mityczne 
stwory ukazane zostały na tle surrealistycznych pejzaży. 
Ten cykl prac autora zatytułował Nie-sny. W następnym 
okresie Kukowski zdecydowanie rozjaśnił swoją paletę. 
Dominującym tematem jego obrazów stały się akty, lecz 
nawet tu odczuwalne jest piętno rozpadu i upływającego 
czasu. Prace te zostały namalowane w formie fresków 
niszczonych przez czas i odsłaniających znajdujące się 
pod nimi całkiem inne obrazy. W kolejnej fazie twórczo-

ści Kukowski nawiązał do swoich pierwszych prac, lecz 
mimo jaśniejszych tonacji jego obrazy stawały się co-

raz bardziej ironiczne i prowokacyjne. Najnowsza seria 
obrazów Jarosława Kukowskiego Memento to cztero-

wymiarowe instalacje artystyczne, będące połączeniem 
rzeźby, malarstwa i działających zegarów.

Jarosław Kukowski was born in 1972 in Tczew. Polish 
contemporary painter, juror of international artistic com-

petitions. His works were displayed among others in the 
Louvre (Galerie du Carrousel du Louvre) in Paris, Kró-

likarnia Gallery in the National Museum, the National 
Art Gallery – Zachęta and in the Rempex Auction House 
in Warsaw, in the Galicia Museum and the Art Gallery 
of Contemporary Art Bunker in Kraków, Voergaard Cas-

tle in Denmark, Art Expo in New York, the California 
Modern Art Gallery in San Francisco, SOHO Studios in 
Miami, BOXeight Studios & Gallery in Los Angeles.
He is considered one of the most influential contempo-

rary surreal artists. His early works, considered symbolic, 
were filled with themes of drama and sorrow. Deformed 
human figures, full of pain, and mythical creatures with 
surreal landscapes in the background. Kukowski called 
this series Non-dreams. In the next period, the painter 
distinctly brightened up his palette. Nudes became the 
dominant theme of his paintings, but even there marks 
of decay and passing time are visible. These works were 
painted as time-eaten frescoes showing entirely differ-
ent pictures hidden underneath. In his next phase, Ku-

kowski revisited the style of his first works, but despite 
the brighter colours his paintings gradually became 
more ironic and provocative. His newest series called 
Memento consists of four-dimensional art installations 
combining sculpture, painting and functioning clocks.
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JAROSŁAW KUKOWSKI

Bycie chrześcijaninem nie oznacza, że jest się dobrym człowiekiem. 
Oznacza jedynie, że podejmuje się próby bycia lepszym, 

niż się jest obecnie.

Wszyscy jesteśmy artystami. Jeden dobrze odmówiony różaniec, 
jest bardziej twórczy niż dziesięć pięknie 

namalowanych obrazków.

Being a Christian does not mean being a good person. It just 
means you actively try to become a better person.

Everyone is an artist. One well prayed rosary is more creative 
than a dozen beautifully done paintings.

Jarosław Kukowski urodził się 1972 r. w Tczewie. Polski 
malarz współczesny, juror międzynarodowych konkur-
sów artystycznych. Jego prace wystawiane były m.in. w 
Luwrze w Paryżu (Galerie du Carrousel du Louvre), Na-

rodowej Galerii Sztuki – Zachęta w Warszawie, Muzeum 
Narodowym – Królikarnia w Warszawie, California Mo-

dern Art Gallery w San Francisco, Nowym Jorku (Art 
Expo), SOHO Studios w Miami, BOXeight Studios & 
Gallery w Los Angeles, Muzeum Galicji i Bunkrze Sztu-

ki w Krakowie, Voergaard Castle w Danii, na salonach 
Domu Aukcyjnego Rempex w Warszawie oraz w wielu 
innych galeriach i muzeach na świecie. Jest uznawany 
za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych 
twórców z kręgu surrealistów. We wczesnym okresie 
twórczości klimat jego prac, uznawanych za symbo-

liczne, przesycony jest dramatyzmem i smutkiem. Peł-
ne bólu zdeformowane postacie ludzkie oraz mityczne 
stwory ukazane zostały na tle surrealistycznych pejzaży. 
Ten cykl prac autora zatytułował Nie-sny. W następnym 
okresie Kukowski zdecydowanie rozjaśnił swoją paletę. 
Dominującym tematem jego obrazów stały się akty, lecz 
nawet tu odczuwalne jest piętno rozpadu i upływającego 
czasu. Prace te zostały namalowane w formie fresków 
niszczonych przez czas i odsłaniających znajdujące się 
pod nimi całkiem inne obrazy. W kolejnej fazie twórczo-

ści Kukowski nawiązał do swoich pierwszych prac, lecz 
mimo jaśniejszych tonacji jego obrazy stawały się co-

raz bardziej ironiczne i prowokacyjne. Najnowsza seria 
obrazów Jarosława Kukowskiego Memento to cztero-

wymiarowe instalacje artystyczne, będące połączeniem 
rzeźby, malarstwa i działających zegarów.

Jarosław Kukowski was born in 1972 in Tczew. Polish 
contemporary painter, juror of international artistic com-

petitions. His works were displayed among others in the 
Louvre (Galerie du Carrousel du Louvre) in Paris, Kró-

likarnia Gallery in the National Museum, the National 
Art Gallery – Zachęta and in the Rempex Auction House 
in Warsaw, in the Galicia Museum and the Art Gallery 
of Contemporary Art Bunker in Kraków, Voergaard Cas-

tle in Denmark, Art Expo in New York, the California 
Modern Art Gallery in San Francisco, SOHO Studios in 
Miami, BOXeight Studios & Gallery in Los Angeles.
He is considered one of the most influential contempo-

rary surreal artists. His early works, considered symbolic, 
were filled with themes of drama and sorrow. Deformed 
human figures, full of pain, and mythical creatures with 
surreal landscapes in the background. Kukowski called 
this series Non-dreams. In the next period, the painter 
distinctly brightened up his palette. Nudes became the 
dominant theme of his paintings, but even there marks 
of decay and passing time are visible. These works were 
painted as time-eaten frescoes showing entirely differ-
ent pictures hidden underneath. In his next phase, Ku-

kowski revisited the style of his first works, but despite 
the brighter colours his paintings gradually became 
more ironic and provocative. His newest series called 
Memento consists of four-dimensional art installations 
combining sculpture, painting and functioning clocks.
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BEZ TYTUŁU (SERIA SNY), olej na płycie, 100 x 80 cm
UNTITLED (DREAMS SERIES), oil on board, 100 x 80 cm

SIEDEM TRĄB, olej na płycie, 100 x 80 cm
SEVEN TRUMPETS, oil on board, 100 x 80 cm
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PIERWSZY ANIOŁ ZATRĄBIŁ, 2019, olej na płycie, 
THE FIRST ANGEL SOUNDED HIS TRUMPET, 2019, oil on board

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, olej na płycie, 80 x 60 cm
POLAND IS NOT YET LOST, oil on board,  80 x 60 cm
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PATER NOSTER, 2018, olej na płycie, 122 x 100 cm
PATER NOSTER, 2018, oil on board, 122 x 100 cm

FINE TEMPORUM, 2019, technika własna, 140 x 60 x 8 cm
FINE TEMPORUM, 2019, artist’s technique, 140 x 60 x 8 cm
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www.pawlowskiartist.com
szumska.marlena@gmail.com

DANIEL PAWŁOWSKI

Nie lubię rozmów o niczym. Nie lubię także sztuki mówiącej o niczym. Bez względu na to, czy chodzi
o muzykę, rzeźbę czy malarstwo, sztuka musi pobudzać duszę, a dopiero dusza – umysł. Staram się,
aby każdy z moich obrazów intrygował i skłaniał do zastanowienia. Moje ulubione motywy to 

przemijanie, decyzje, jakie każdy z nas podejmuje w obliczu życia wiecznego, pokusy, błogosławieństwa, 
możliwość wyboru – wszystko, co naszą drogę czyni bardziej lub mniej krętą.

Rodzice ofiarowali mi największy dar, jaki człowiek dzięki miłości Bożej może otrzymać – wiarę.
Nieskończone źródło życia. Koło napędowe mądrości, miłości i, w moim wypadku, natchnienia.
Zależy mi, aby moje obrazy nie były oczywiste, pragnę siłować się z odbiorcą i zmusić do zadumy

i refleksji. Uwielbiam symbolikę i przesłania ukryte między wierszami. 
Tak oto obraz „Septem” ukazuje bramę prowadzącą na Sąd Ostateczny. Majestatyczna i przytłaczająca 

wizja drogi (schody), którą wydeptywaliśmy przez całe życie. Mistyczny zegar ukazujący siedem 
grzechów głównych (czaszki), wyznaczników oskarżenia – i siedem cnót (trzy cnoty wiary i cztery 
cnoty kardynalne), oręż obrony. Wizję podkreśla napis w języku łacińskim umiejscowiony na złotym 

trybie: „Septem Necat, Septem Vivificat” – „Siedem zabija, Siedem ożywia”. 
Obraz „Cathedra” jest personifikacją macierzyństwa jako pierwiastka Boskości ofiarowanego ludziom. 
Otrzymaliśmy coś, czego nie otrzymały nawet anioły. Możliwość przekazywania życia. „Cathedra” jest 
wyniesieniem macierzyństwa w sferę Sacrum. Tak jak katedra w kościele jest świętą matką kościołów, 

tak kobieta z Łaski Bożej staje się matką i bramą życia. 
Natomiast obraz „Sacramentum - Święta Tajemnica” ma ukazać odbiorcy, iż to, że czegoś nie wiemy,

że nie wierzymy – nie oznacza, że tego nie ma. Nasze decyzje (karty) są pod czujną obserwacją (oczy).

I do not enjoy conversations about nothing, neither do I like art that is about nothing.
No matter if it is music, sculpture or painting: art needs to exhilarate the soul, and then the soul 
needs to titillate the mind. I always try to make each one of my paintings intriguing and thought-
provoking. One of my favourite motives is death contrasted with eternal life. The decisions we all 
make – temptations, blessings, free choice – what makes our path straight or winding. My parents 

have given me the greatest gift a person can receive thanks to God’s love – faith. The endless source 
of life. The drive for knowledge, love and, in my case, inspiration. It is important for me that my 

paintings are not obvious, I wish to start a conversation with the viewer and make them
contemplate. I love it when you have to read between the lines to understand the message. 

For example, the painting Septem features a gate leading to the Last Judgement. A majestic and over-
whelming vision of the road (stairs) we have treaded throughout our lives. The mystical clock 

shows the seven deadly sins (the skulls), implying an accusation – and the seven virtues (the three 
virtues of faith and the four cardinal virtues), a weapon of defense. The vision is highlighted by

the Latin inscription on a golden cog: Septem Necat, Septem Vivificat (Seven kill, Seven revive). 
Cathedra is a personification of motherhood as a fragment of Divinity given to people.

We have received something even the angels had not received. The ability to give life. ‘Cathedra’ 
considers motherhood sacred. Just like the cathedral is the mother of churches, so is the woman 
the mother and gate of life. Sacramentum – Sacred Mystery aims to show the viewer that lack of 

awareness does not condition anything– us not knowing or not believing in something does not 
mean it does not exist. Our decisions (the cards) are under careful observation (the eyes). 

Daniel Pawłowski urodził się w 1989 r. we Włocławku. 
Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalizacją 
Konserwatorstwa Zabytków. Pasja do malarstwa zrodzi-
ła się w nim bardzo wcześnie, już jako mały chłopiec ar-
tysta przejawiał nieograniczone zainteresowanie sztuką. 
Szeroki wachlarz umiejętności artystycznych szlifował 
przez lata w pracowni prof. Waldemara Bilińskiego we 
Włocławku, od rzeźby drewnianej, glinianej, ceramiki, 
przez wszelkiego rodzaju kolaże, po rysunek, akwarele 
i umiłowany olej na płótnie. Jako dziecko był już zazna-

jomiony z całym procesem tworzenia dzieła malarskie-

go, począwszy od naciągania płótna, po gruntowanie 
i nakładanie farb. 
Prace Pawłowskiego niejednokrotnie gościły na wysta-

wach przedaukcyjnych oraz samych aukcjach. Twór-
czość artysty została doceniona przez odbiorców, co 
przyczyniło się do ustanowienia rekordu aukcyjnego 
młodej sztuki.
Malarstwo artysty cechuje bogactwo kompozycji oraz 
koronkowe podejście do detali. Przedstawiane na obra-

zach sceny to fantastyczne wizje ujęte w hiperrealistycz-

ny sposób. Poszczególne elementy stają się nośnikami 
znaczeń, a obrazy mają charakter alegoryczny. W jego 
malarstwie dostrzec można silne odniesienia do sztuki 
klasycznej, szczególnie rzeźby, która jest jedną z ulubio-

nych inspiracji artysty.

Wystawy:
–  Wystawa zbiorowa, Carrousel du Louvre, 2019
–  Niepodległa, Fabryka Sztuk, Tczew, 2019
–  Kultury Browar B., Włocławek, 2019
–  Międzynarodowa wystawa „Statek Robinsona”,
    Muzeum Architektury, Wrocław, 2019

Daniel Pawłowski was born in 1989 in Włocławek. He 
graduated from the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus 
Copernicus University in Toruń, specializing in An-

tiques Restoration. His passion for painting made itself 
evident fairly early, as a boy he showed unlimited in-

terest in art. He perfected a wide range of artistic skills 
under professor Waldemar Biliński in Włocławek. These 
skills ranged from wooden, clay and ceramic sculpture, 
all kinds of collages, drawings and watercolours to his 
beloved oil on canvas. As a child he already knew the 
whole process of the creation a painting, from stretching 
a canvas over a frame to coating.
 Pawłowski’s works have been displayed in sales and 
pre-sale exhibitions. His art has been widely acclaimed.
Pawłowski’s paintings are characterized by rich com-

position and intricate detailing. He paints fantastical 
visions using hyperrealistic methods. In his works, in-

dividual elements bear allegorical meaning. He makes 
heavy references to classical art, especially sculpture, 
which is one of his favourite sources of inspiration.

Exhibitions:
–  Group exhibition, Carrousel du Louvre, 2019
–  Sovereign and Independent, Fabryka Sztuk Art
    Gallery, Tczew, 2019
–  Browar B. Cultural Centre, Włocławek, 2019
–  International exhibition Robinson’s Ship, Museum
    of Architecture, Wrocław, 2019
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DANIEL PAWŁOWSKI

Nie lubię rozmów o niczym. Nie lubię także sztuki mówiącej o niczym. Bez względu na to, czy chodzi
o muzykę, rzeźbę czy malarstwo, sztuka musi pobudzać duszę, a dopiero dusza – umysł. Staram się,
aby każdy z moich obrazów intrygował i skłaniał do zastanowienia. Moje ulubione motywy to 

przemijanie, decyzje, jakie każdy z nas podejmuje w obliczu życia wiecznego, pokusy, błogosławieństwa, 
możliwość wyboru – wszystko, co naszą drogę czyni bardziej lub mniej krętą.

Rodzice ofiarowali mi największy dar, jaki człowiek dzięki miłości Bożej może otrzymać – wiarę.
Nieskończone źródło życia. Koło napędowe mądrości, miłości i, w moim wypadku, natchnienia.
Zależy mi, aby moje obrazy nie były oczywiste, pragnę siłować się z odbiorcą i zmusić do zadumy

i refleksji. Uwielbiam symbolikę i przesłania ukryte między wierszami. 
Tak oto obraz „Septem” ukazuje bramę prowadzącą na Sąd Ostateczny. Majestatyczna i przytłaczająca 

wizja drogi (schody), którą wydeptywaliśmy przez całe życie. Mistyczny zegar ukazujący siedem 
grzechów głównych (czaszki), wyznaczników oskarżenia – i siedem cnót (trzy cnoty wiary i cztery 
cnoty kardynalne), oręż obrony. Wizję podkreśla napis w języku łacińskim umiejscowiony na złotym 

trybie: „Septem Necat, Septem Vivificat” – „Siedem zabija, Siedem ożywia”. 
Obraz „Cathedra” jest personifikacją macierzyństwa jako pierwiastka Boskości ofiarowanego ludziom. 
Otrzymaliśmy coś, czego nie otrzymały nawet anioły. Możliwość przekazywania życia. „Cathedra” jest 
wyniesieniem macierzyństwa w sferę Sacrum. Tak jak katedra w kościele jest świętą matką kościołów, 

tak kobieta z Łaski Bożej staje się matką i bramą życia. 
Natomiast obraz „Sacramentum - Święta Tajemnica” ma ukazać odbiorcy, iż to, że czegoś nie wiemy,

że nie wierzymy – nie oznacza, że tego nie ma. Nasze decyzje (karty) są pod czujną obserwacją (oczy).

I do not enjoy conversations about nothing, neither do I like art that is about nothing.
No matter if it is music, sculpture or painting: art needs to exhilarate the soul, and then the soul 
needs to titillate the mind. I always try to make each one of my paintings intriguing and thought-
provoking. One of my favourite motives is death contrasted with eternal life. The decisions we all 
make – temptations, blessings, free choice – what makes our path straight or winding. My parents 

have given me the greatest gift a person can receive thanks to God’s love – faith. The endless source 
of life. The drive for knowledge, love and, in my case, inspiration. It is important for me that my 

paintings are not obvious, I wish to start a conversation with the viewer and make them
contemplate. I love it when you have to read between the lines to understand the message. 

For example, the painting Septem features a gate leading to the Last Judgement. A majestic and over-
whelming vision of the road (stairs) we have treaded throughout our lives. The mystical clock 

shows the seven deadly sins (the skulls), implying an accusation – and the seven virtues (the three 
virtues of faith and the four cardinal virtues), a weapon of defense. The vision is highlighted by

the Latin inscription on a golden cog: Septem Necat, Septem Vivificat (Seven kill, Seven revive). 
Cathedra is a personification of motherhood as a fragment of Divinity given to people.

We have received something even the angels had not received. The ability to give life. ‘Cathedra’ 
considers motherhood sacred. Just like the cathedral is the mother of churches, so is the woman 
the mother and gate of life. Sacramentum – Sacred Mystery aims to show the viewer that lack of 

awareness does not condition anything– us not knowing or not believing in something does not 
mean it does not exist. Our decisions (the cards) are under careful observation (the eyes). 

Daniel Pawłowski urodził się w 1989 r. we Włocławku. 
Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalizacją 
Konserwatorstwa Zabytków. Pasja do malarstwa zrodzi-
ła się w nim bardzo wcześnie, już jako mały chłopiec ar-
tysta przejawiał nieograniczone zainteresowanie sztuką. 
Szeroki wachlarz umiejętności artystycznych szlifował 
przez lata w pracowni prof. Waldemara Bilińskiego we 
Włocławku, od rzeźby drewnianej, glinianej, ceramiki, 
przez wszelkiego rodzaju kolaże, po rysunek, akwarele 
i umiłowany olej na płótnie. Jako dziecko był już zazna-

jomiony z całym procesem tworzenia dzieła malarskie-

go, począwszy od naciągania płótna, po gruntowanie 
i nakładanie farb. 
Prace Pawłowskiego niejednokrotnie gościły na wysta-

wach przedaukcyjnych oraz samych aukcjach. Twór-
czość artysty została doceniona przez odbiorców, co 
przyczyniło się do ustanowienia rekordu aukcyjnego 
młodej sztuki.
Malarstwo artysty cechuje bogactwo kompozycji oraz 
koronkowe podejście do detali. Przedstawiane na obra-

zach sceny to fantastyczne wizje ujęte w hiperrealistycz-

ny sposób. Poszczególne elementy stają się nośnikami 
znaczeń, a obrazy mają charakter alegoryczny. W jego 
malarstwie dostrzec można silne odniesienia do sztuki 
klasycznej, szczególnie rzeźby, która jest jedną z ulubio-

nych inspiracji artysty.

Wystawy:
–  Wystawa zbiorowa, Carrousel du Louvre, 2019
–  Niepodległa, Fabryka Sztuk, Tczew, 2019
–  Kultury Browar B., Włocławek, 2019
–  Międzynarodowa wystawa „Statek Robinsona”,
    Muzeum Architektury, Wrocław, 2019

Daniel Pawłowski was born in 1989 in Włocławek. He 
graduated from the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus 
Copernicus University in Toruń, specializing in An-

tiques Restoration. His passion for painting made itself 
evident fairly early, as a boy he showed unlimited in-

terest in art. He perfected a wide range of artistic skills 
under professor Waldemar Biliński in Włocławek. These 
skills ranged from wooden, clay and ceramic sculpture, 
all kinds of collages, drawings and watercolours to his 
beloved oil on canvas. As a child he already knew the 
whole process of the creation a painting, from stretching 
a canvas over a frame to coating.
 Pawłowski’s works have been displayed in sales and 
pre-sale exhibitions. His art has been widely acclaimed.
Pawłowski’s paintings are characterized by rich com-

position and intricate detailing. He paints fantastical 
visions using hyperrealistic methods. In his works, in-

dividual elements bear allegorical meaning. He makes 
heavy references to classical art, especially sculpture, 
which is one of his favourite sources of inspiration.

Exhibitions:
–  Group exhibition, Carrousel du Louvre, 2019
–  Sovereign and Independent, Fabryka Sztuk Art
    Gallery, Tczew, 2019
–  Browar B. Cultural Centre, Włocławek, 2019
–  International exhibition Robinson’s Ship, Museum
    of Architecture, Wrocław, 2019
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CZEKAJĄC PRZEBUDZENIA, 2019, olej na płótnie, 60 x 80 cm
WAITING FOR AWAKENING, 2018, oil on canvas, 60 x 80 cm 

GDY PRZEMÓWI…  STRAŻNIK I ,2016, olej na płótnie, 90 x 60 cm
WHEN THE GUARD SPEAKS I, 2016, oil on canvas, 90 x 60 cm
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SEPTEM, 2019, olej na płótnie, 80 x 60 cm
SEPTEM, 2019, oil on canvas, 80 x 60 cm

SACRAMENTUM. TAJEMNICA ŚWIĘTA, 2018, olej na płótnie, 50 x 50 cm
SACRAMENTUM. HOLY MISTERY, 2018, oil on canvas, 50 x 50 cm
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Karol Bąk, ŚW. MONIKA, 2019, olej na płótnie, 90 x 80 cm
SAINT MONICA, 90 x 80 cm, oil on canvas, 2019

KATEDRA, 2019, olej na płótnie, 120 x 80 cm
CATHEDRAL, 2019, oil on canvas, 120 x 80 cm
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CATHEDRAL, 2019, oil on canvas, 120 x 80 cm

ODBLASK TAJEMNICY / 00198 / ODBLASK TAJEMNICY



jstolorz@wp.pl

JÓZEF STOLORZ

„Benedictus qui venit in nomine Domini” (Błogosławiony, który 
idzie w imię Pańskie) to fragment starodawnej chrześcijańskiej 
aklamacji „Sanctus”. Kiedy tworzyłem obraz „Benedictus”, wciąż 

towarzyszyło mi pytanie, czy ks. Karol Wojtyła, wychodząc
z Katedry Wawelskiej 2 listopada 1947 r., po odprawieniu swojej mszy 

prymicyjnej w Krypcie św. Leonarda, przeczuwał, że oto staje się 
Apostołem Bożego Miłosierdzia? Należę do pokolenia Świadków 

Wydarzeń, których logika nie może pozostać niezauważalną. 
Zostało to nam dane, ale też zadane.

Benedictus qui venit in nomine Domini (Blessed be the ones that 
walk in the name of the Lord) is a fragment of ancient

Christian hymn “Sanctus”. While creating the painting Benedictus, 
I was wondering whether father Karol Wojtyła leaving the Wawel 

Cathedral on the 2nd of November 1947, the day of hist first 
Holy Mass, foreknew that he was to become the Apostle of God’s 

Grace? I was born into the generation of Witnesses to Events
of deep sense which cannot stay unnoticed.
It is our great gift, but also our great task.

Józef Stolorz, urodził się w 1950 r. w Katowicach. Ta 
data, jak i fakt, że jego dziadek był górnikiem, przez co 
artysta wzrastał w tradycji kulturowej Górnego Śląska, 
mają wyjątkowe i pełne symboliki znaczenie dla cało-

kształtu jego twórczości. 
W 1969 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-

nych w Katowicach. W latach licealnych związany ze 
śląskim bluesem: współpracował z Ireneuszem Dud-

kiem jako gitarzysta basowy oraz Julianem Gembal-
skim, współtworząc oprawę muzyczną tzw. „mszy be-

atowych” w krypcie katowickiej katedry (w kościele 
akademickim). Te kontakty mają wkrótce zaowocować 
koncepcją tworzenia przy muzyce i do muzyki oraz pre-

zentacją własnego malarstwa w galeriach wypełnionych 
inspirującą go muzyką. 
Po maturze studiował Konserwatorstwo i Zabytkoznaw-

stwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miko-

łaja Kopernika w Toruniu, a następnie Historię Sztuki na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 80. pod-

jął indywidualne studia w zakresie technik malarskich 
dawnych mistrzów, prowadząc Pracownię Kopiowania 
Malarstwa Dawnego. Jednocześnie doskonalił własny 
warsztat malarski. W tym czasie brał udział i był wyróż-

niony w prestiżowych wystawach ogólnopolskich, ta-

kich jak Bielska Jesień (BWA Bielsko-Biała) czy kon-

kurs im. J. Spychalskiego (BWA Poznań). 
Na podstawie dorobku twórczego w 1991 r. został przy-

jęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Na swoim koncie ma ponad 80 wystaw indywidual-
nych (w tym prezentację na Art Expo w Nowym Jorku 
w 2009 r. oraz wystawę w Ambasadzie RP w Waszyng-

tonie). Brał udział w ponad 160 wystawach zbiorowych, 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Jego twórczość określana jest jako wizjonerska i niekie-

dy ezoteryczna, z pierwiastkami romantyzmu i symbo-

lizmu. Nazywany jest mistrzem światła, co podkreśla 
wielu odbiorców jego sztuki.

Józef Stolorz was born in 1950 in Katowice. This year 
and place holds a special symbolic meaning for all of his 
artistic work, together with the fact that his grandfather 
was a miner and that Stolorz grew up in the cultural tra-

ditions of Upper Silesia. 
In 1969 he finished the art school in Katowice. In high 
school he was engaged in the Silesian blues scene: to-

gether with Ireneusz Dudek and Julian Gembalski they 
arranged music for what they called ‘beat masses’ in the 
crypt of the cathedral in Katowice. These contacts would 
soon have an effect on the painter: he usually paints to 
music and presents his paintings in galleries filled with 
music he finds inspiring. 
After graduating high school he studied Antiques Res-

toration at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Co-

pernicus University in Toruń, and later Art History at the 
John Paul II Catholic University of Lublin. In the 80s he 
began to study the techniques of old masters and lead a 
workshop for copying old paintings. He also perfected 
his own technique at this time. He participated and re-

ceived awards in prestigious all-Poland exhibitions, e.g. 
Bielska Jesień (BWA Bielsko-Biała) and the Józef Spy-

chalski Competition (BWA Poznań). 
In 1991 he joined the Association of Polish Artists and 
Designers. He has had over 80 individual exhibitions 
(among others in Art Expo in New York in 2009 and in 
the Embassy of the Republic of Poland in Washington). 
He participated in over 160 collective exhibitions in Po-

land and other countries. 
His works are visionary and esoteric at times, with ele-

ments of romanticism and symbolism. He has been re-

ferred to as the master of light by many of his paintings’ 
viewers.
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JÓZEF STOLORZ

„Benedictus qui venit in nomine Domini” (Błogosławiony, który 
idzie w imię Pańskie) to fragment starodawnej chrześcijańskiej 
aklamacji „Sanctus”. Kiedy tworzyłem obraz „Benedictus”, wciąż 

towarzyszyło mi pytanie, czy ks. Karol Wojtyła, wychodząc
z Katedry Wawelskiej 2 listopada 1947 r., po odprawieniu swojej mszy 

prymicyjnej w Krypcie św. Leonarda, przeczuwał, że oto staje się 
Apostołem Bożego Miłosierdzia? Należę do pokolenia Świadków 

Wydarzeń, których logika nie może pozostać niezauważalną. 
Zostało to nam dane, ale też zadane.

Benedictus qui venit in nomine Domini (Blessed be the ones that 
walk in the name of the Lord) is a fragment of ancient

Christian hymn “Sanctus”. While creating the painting Benedictus, 
I was wondering whether father Karol Wojtyła leaving the Wawel 

Cathedral on the 2nd of November 1947, the day of hist first 
Holy Mass, foreknew that he was to become the Apostle of God’s 

Grace? I was born into the generation of Witnesses to Events
of deep sense which cannot stay unnoticed.
It is our great gift, but also our great task.

Józef Stolorz, urodził się w 1950 r. w Katowicach. Ta 
data, jak i fakt, że jego dziadek był górnikiem, przez co 
artysta wzrastał w tradycji kulturowej Górnego Śląska, 
mają wyjątkowe i pełne symboliki znaczenie dla cało-

kształtu jego twórczości. 
W 1969 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-

nych w Katowicach. W latach licealnych związany ze 
śląskim bluesem: współpracował z Ireneuszem Dud-

kiem jako gitarzysta basowy oraz Julianem Gembal-
skim, współtworząc oprawę muzyczną tzw. „mszy be-

atowych” w krypcie katowickiej katedry (w kościele 
akademickim). Te kontakty mają wkrótce zaowocować 
koncepcją tworzenia przy muzyce i do muzyki oraz pre-

zentacją własnego malarstwa w galeriach wypełnionych 
inspirującą go muzyką. 
Po maturze studiował Konserwatorstwo i Zabytkoznaw-

stwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miko-

łaja Kopernika w Toruniu, a następnie Historię Sztuki na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 80. pod-

jął indywidualne studia w zakresie technik malarskich 
dawnych mistrzów, prowadząc Pracownię Kopiowania 
Malarstwa Dawnego. Jednocześnie doskonalił własny 
warsztat malarski. W tym czasie brał udział i był wyróż-

niony w prestiżowych wystawach ogólnopolskich, ta-

kich jak Bielska Jesień (BWA Bielsko-Biała) czy kon-

kurs im. J. Spychalskiego (BWA Poznań). 
Na podstawie dorobku twórczego w 1991 r. został przy-

jęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Na swoim koncie ma ponad 80 wystaw indywidual-
nych (w tym prezentację na Art Expo w Nowym Jorku 
w 2009 r. oraz wystawę w Ambasadzie RP w Waszyng-

tonie). Brał udział w ponad 160 wystawach zbiorowych, 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Jego twórczość określana jest jako wizjonerska i niekie-

dy ezoteryczna, z pierwiastkami romantyzmu i symbo-

lizmu. Nazywany jest mistrzem światła, co podkreśla 
wielu odbiorców jego sztuki.

Józef Stolorz was born in 1950 in Katowice. This year 
and place holds a special symbolic meaning for all of his 
artistic work, together with the fact that his grandfather 
was a miner and that Stolorz grew up in the cultural tra-

ditions of Upper Silesia. 
In 1969 he finished the art school in Katowice. In high 
school he was engaged in the Silesian blues scene: to-

gether with Ireneusz Dudek and Julian Gembalski they 
arranged music for what they called ‘beat masses’ in the 
crypt of the cathedral in Katowice. These contacts would 
soon have an effect on the painter: he usually paints to 
music and presents his paintings in galleries filled with 
music he finds inspiring. 
After graduating high school he studied Antiques Res-

toration at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Co-

pernicus University in Toruń, and later Art History at the 
John Paul II Catholic University of Lublin. In the 80s he 
began to study the techniques of old masters and lead a 
workshop for copying old paintings. He also perfected 
his own technique at this time. He participated and re-

ceived awards in prestigious all-Poland exhibitions, e.g. 
Bielska Jesień (BWA Bielsko-Biała) and the Józef Spy-

chalski Competition (BWA Poznań). 
In 1991 he joined the Association of Polish Artists and 
Designers. He has had over 80 individual exhibitions 
(among others in Art Expo in New York in 2009 and in 
the Embassy of the Republic of Poland in Washington). 
He participated in over 160 collective exhibitions in Po-

land and other countries. 
His works are visionary and esoteric at times, with ele-

ments of romanticism and symbolism. He has been re-

ferred to as the master of light by many of his paintings’ 
viewers.
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KORONKA, 2015, olej i alkid na płótnie, 40 x 60 cm
CHAPLET OF DIVINE MERCY, 2015, oil and alkyd on canvas, 40 x 60 cm

TY WIESZ, TY WIESZ, 1997/98,  olej na płótnie, 100 x 120 cm
YOU KNOW, YOU KNOW, 1997/98, oil on canvas, 100 x 120 cm



ODBLASK TAJEMNICY / 103102 / ODBLASK TAJEMNICY

KORONKA, 2015, olej i alkid na płótnie, 40 x 60 cm
CHAPLET OF DIVINE MERCY, 2015, oil and alkyd on canvas, 40 x 60 cm

TY WIESZ, TY WIESZ, 1997/98,  olej na płótnie, 100 x 120 cm
YOU KNOW, YOU KNOW, 1997/98, oil on canvas, 100 x 120 cm



KRAJOBRAZ Z MIŁOSIERNYM NAZAREJCZYKIEM, 2012, olej i alkid na płótnie, 100 x 120 cm
LANDSCAPE WITH GOOD NAZARENE, 2012, oil and alkyd on canvas, 100 x 120 cm

BENEDICTUS, 2019,  olej i alkid na płótnie, 76 x 86 cm
BENEDICTUS, 2019,  oil and alkyd on canvas, 76 x 86 cm
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LANDSCAPE WITH GOOD NAZARENE, 2012, oil and alkyd on canvas, 100 x 120 cm

BENEDICTUS, 2019,  olej i alkid na płótnie, 76 x 86 cm
BENEDICTUS, 2019,  oil and alkyd on canvas, 76 x 86 cm
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ANIOŁOWIE DOBROCI, 2009, olej i alkid na płótnie, 50 x 70 cm
ANGELS OF GOODNESS, 2009, oil and alkyd on canvas, 50 x 70 cm



ANIOŁOWIE DOBROCI, 2009, olej i alkid na płótnie, 50 x 70 cm
ANGELS OF GOODNESS, 2009, oil and alkyd on canvas, 50 x 70 cm
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KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI

W melancholijnych przestrzeniach moich obrazów coraz 
częściej pojawia się przesłanie mówiące o zagrożeniach dla  

łacińskiej i chrześcijańskiej  kultury. Gdy w 2008 r. malowałem 
„Eurabię”, nie przypuszczałem, że „stara dama” tak szybko ulegnie 
laicyzacji i ideologi multi-culti. W obrazie „Nazer” próbowałem 
wybiec poza horyzont artystycznych wizji i zadać pytanie, kim 
będzie ostatni chrześcijanin. W obrazach „Quo vadis Europa”

i „Ideo quo vadis” jasno i czytelnie definiuję działania „obrońców 
demokracji”, podcinających korzenie wielowiekowej tradycji,

na których wyrosła zachodnia cywilizacja.

A new message joins the melancholic landscapes in my paintings. 
It speaks of the dangers to Latin and Christian culture. In 2008, 

as I was painting Eurabia, I did not realise that Europe would 
yield to atheisation and multiculturalism this fast. The same 

holds true for Nazer where I tried to set aside artistic visions 
and ask the question who the last Christian will be. In “Quo 
vadis Europa” and “Ideo quo vadis” I clearly define the actions
of the so-called ‘defendants of democracy’ who are cutting 

away at the centuries-old roots of European culture.

Krzysztof Wiśniewski was born in 1960 in Chełmża. He 
lives in Lipno and works as a teacher. He graduated from 
the Nicolaus Copernicus University at the Faculty of 
Fine Arts. He studied painting under professor Mieczy-

sław Ziomek and drawing under professor Jędrzej Go-

łaś. He’s a member of the Association of Polish Artists 
and Designers (Toruń District). As concerns his art sty-

le, he is connected to a group of painters practicing ma-

gical realism. He was rewarded with the Golden Medal 
for Long Service by the President of the Republic of Po-

land and with the title Meritorous for the City of Lipno.

In my paintings I like to use a palette of cold hues (blu-

es, violets and pinks). These colours together with my 
favourite requisites always plays a symbolic role. My 
blue is not only a colour of air perspective. It does not 
just pierce through, it takes you far away. In combination 
with green, it becomes a spiritual colour, it refers to past 
and future events, it expresses restless, wistful sensiti-
vity and loneliness. A row of chess figures, on the other 
hand, emphasises the uncertainty of the flow of time and 
of human fate.

Krzysztof Wiśniewski urodził się w 1960 roku w Chełmży. 
Obecnie mieszka w Lipnie i pracuje jako nauczyciel. 
Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
Malarstwo studiował pod kierunkiem prof. Mieczysława  
Ziomka, zaś rysunek pod kierunkiem prof. Jędrzeja 
Gołasia. Jest członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków (Okręg Toruński). Artystycznie związany 
z grupą malarzy uprawiających magiczny realizm. 
Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Medalem za 
Długoletnią Służbę oraz  tytułem Zasłużony dla Miasta 
Lipno.

W swoim malarstwie chętnie operuję paletą barw 
chłodnych (błękitów, fioletów, różów). Ta kolorystyka w 
połączeniu z moimi ulubionymi rekwizytami pełni zaw-

sze funkcję symboliczną. Kolor niebieski jest dla mnie 
nie tylko barwą perspektywy powietrznej; to barwa, która 
nie tyle wdziera  się w głąb, co pociąga w dal. Połączenie 
błękitu z zielenią ma dla mnie wymiar duchowy, od-

nosi się do chwil z przeszłości i przyszłości, wyraża 
niespokojną wrażliwość i samotność. Natomiast szereg 
figur szachowych jest wyznacznikiem upływającego 
czasu i symbolem gry ludzkiego losu, podkreślającym 
jego niepewność.
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blue is not only a colour of air perspective. It does not 
just pierce through, it takes you far away. In combination 
with green, it becomes a spiritual colour, it refers to past 
and future events, it expresses restless, wistful sensiti-
vity and loneliness. A row of chess figures, on the other 
hand, emphasises the uncertainty of the flow of time and 
of human fate.

Krzysztof Wiśniewski urodził się w 1960 roku w Chełmży. 
Obecnie mieszka w Lipnie i pracuje jako nauczyciel. 
Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
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z grupą malarzy uprawiających magiczny realizm. 
Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Medalem za 
Długoletnią Służbę oraz  tytułem Zasłużony dla Miasta 
Lipno.

W swoim malarstwie chętnie operuję paletą barw 
chłodnych (błękitów, fioletów, różów). Ta kolorystyka w 
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sze funkcję symboliczną. Kolor niebieski jest dla mnie 
nie tylko barwą perspektywy powietrznej; to barwa, która 
nie tyle wdziera  się w głąb, co pociąga w dal. Połączenie 
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PREZBITERIUM, 2019, olej na płótnie, 80 x 100 cm
PRESBYTERY, 2019, oil on canvas, 80 x 100 cm

STATIO NONA, 2019, olej na płótnie, 80 x 100 cm
STATIO NONA, 2019, oil on canvas, 80 x 100 cm
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EURABIA, 2008, olej na płótnie, 44 x 80 cm
EURABIA, 2008, oil on canvas, 44 x 80 cm
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STATIO NONA, 2019, oil on canvas, 80 x 100 cm
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EURABIA, 2008, olej na płótnie, 44 x 80 cm
EURABIA, 2008, oil on canvas, 44 x 80 cm



IDEO QUO VADIS, 2019, olej na płótnie, 80 x 120 cm
IDEO QUO VADIS, 2019, oil on canvas, 80 x 120 cm

QUO VADIS EUROPA, 2019, olej na płótnie, 70 x 100 cm
QUO VADIS EUROPA, 2019, oil on canvas, 70 x 100 cm
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QUO VADIS EUROPA, 2019, oil on canvas, 70 x 100 cm
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NAZER, 2015, olej na płótnie, 80 x 120 cm
NAZER, 2015, oil on canvas, 80 x 120 cm

POSŁAŃCY, 2020, olej na płótnie, 80 x 120 cm
MESSENGERS, 2020, oil on canvas, 80 x 120 cm
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ŻAGLOWIEC X, 2017, olej na płótnie, 130 x 100 cm
SAILING SHIP X, 130 x 100 cm, oil on canvas, 2017
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klimki@jednosc.com.pl

LUCYNA ORDON-KLIMCZAK
&

GRZEGORZ KLIMCZAK

Lucyna Ordon-Klimczak is a mezzo-sopranist, she 
sings in the Kraków Opera. She has sung numerous 
pieces of both classical and popular music. She suc-

cessfuly presents to her audiences the songs of Hanka 
Ordonówna and Anna German. She often performs 
with her husband, Grzegorz Klimaczk, a tenor, organist, 
pianist and composer, graduate of the Academy of 
Music in Kraków. They have performed in the USA, 
Jamaica, Austria and France. Lucyna has participated 
in numerous Kraków Opera performances, including 
Il trovatore, Cavalleria rusticana, The Magic Flute, 
Carmen, The Tales of Hoffmann, La traviata, Fiddler 
on the Roof, Nabucco, Macbeth, Madame Butterfly, 
Lucia di Lammermoor.

In 2019 Grzegorz Klimaczk composed a piece based 
on Karol Wojtyła’s poems, among others on the poem 
Hymn of the hidden God. A CD with these songs per-
formed by Lucyna Ordon-Klimczak and Grzegorz 
Klimczak is included in this edition of the album.

Lucyna Ordon-Klimczak, mezzosopran, artystka 
Opery Krakowskiej, ma na swoim koncie liczne wy-

konania muzyki zarówno klasycznej, jak i popularnej. 
Podczas swoich recitali z sukcesem prezentuje pio-

senki Hanki Ordonówny i Anny German. Występuje 
często wraz ze swoim mężem, Grzegorzem Klimcza-

kiem, tenorem, organistą, pianistą i kompozytorem, 
absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom 
z wyróżnieniem w klasie organów). Występowali m.in. 
w USA, na Jamajce, w Austrii i we Francji. Lucyna 
Klimczak brała udział w licznych przedstawieniach 
Opery Krakowskiej, takich jak: Trubadur, Cavaleria 
Rusticana, Czarodziejski flet, Carmen, Opowieści 
Hoffmanna, Traviata, Skrzypek na dachu, Nabuc-

co, Macbeth, Madame Butterfly, Łucja z Lamer-
moor i w wielu innych. 

W 2019 r. Grzegorz Klimczak skomponował poemat 
muzyczny oparty na wierszach Karola Wojtyły, po-

chodzących m.in. z poematu „Pieśń o Bogu ukry-

tym”. Płyta kompaktowa z tym utworem zatytułowa-

na „O, cud!“ w wykonaniu Lucyny Ordon-Klimczak 
i Grzegorza Klimczaka, towarzyszy edycji niniejsze-

go albumu.
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co, Macbeth, Madame Butterfly, Łucja z Lamer-
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ODBLASK TAJEMNICY
O, CUD! Poemat muzyczny oparty na poezji Karola Wojtyły

 Wielki to dla nas zaszczyt i ogromna radość, 
że możemy brać udział w wystawie „Odblask 

Tajemnicy” – niezwykłym wydarzeniu towarzyszącym 
obchodom stulecia urodzin Jana Pawła II. 

Śpiewając skomponowany przez mojego męża 
Grzegorza poemat muzyczny oparty na poezji Ojca 
Świętego, mogę swoim głosem wyrazić przesłanie 
zawarte w wierszach naszego Wielkiego Papieża. 
Utwór ten jest niejako odpowiedzią na wezwanie 

Papieża w napisanym przez niego 
w 1999 r. Liście do artystów. 

Lucyna Ordon-Klimczak

Mam nadzieję, że skomponowany przeze mnie utwór, 
będący muzyką do „Pieśni o słońcu 

niewyczerpanym” Karola Wojtyły, wpisuje się 
w zadanie postawione przed artystami przez Ojca 
Świętego – tworzenie sztuki odzwierciedlającej 

Piękno, Dobro i Prawdę. 

Grzegorz Klimczak

It is a great honour that we can participate 
in the “Reflection of Mystery” art exhibition – an 
extraordinary event celebrating the centenary 
of the birth of John Paul II. By singing the piece 
composed by my husband Grzegorz, I can use my 

voice to convey the important message our Great 
Pope’s poems. This song is, in a sense, a response to 

the call from his Letter to artists written in 1999.

Lucyna Ordon-Klimczak

I hope that the music I composed for “The Song of 
the Inexhaustible Sun” by Karol Wojtyła fits the task 

given to artists by the Holy Father – to create art 
that reflects Beauty, Goodness and Truth.

Grzegorz Klimczak



n
a

 p
o

ez
ji

 k
ar

o
la

 w

ojt
yłły

fortepian                                                                                                     
         

       
      

      

     
     

     
    

    
me

zzo
sop

ran
GRZEGORZ KLIMCZAK                                                                               

         
       

      
  LUCYNA ORD

ON
-K

LI
MC

ZA
K

o
, 
c

u
d

! 
p
o

em
at

 m
u
zyczny     

      
                         ODBLASK TAJEMNICY

g
r

z
e
g

o
r

z
a
 k

l
im

c
z
a
k
a 

o
pa

rty

MMXX

ODBLASK TAJEMNICY
O, CUD! Poemat muzyczny oparty na poezji Karola Wojtyły

 Wielki to dla nas zaszczyt i ogromna radość, 
że możemy brać udział w wystawie „Odblask 

Tajemnicy” – niezwykłym wydarzeniu towarzyszącym 
obchodom stulecia urodzin Jana Pawła II. 

Śpiewając skomponowany przez mojego męża 
Grzegorza poemat muzyczny oparty na poezji Ojca 
Świętego, mogę swoim głosem wyrazić przesłanie 
zawarte w wierszach naszego Wielkiego Papieża. 
Utwór ten jest niejako odpowiedzią na wezwanie 

Papieża w napisanym przez niego 
w 1999 r. Liście do artystów. 

Lucyna Ordon-Klimczak

Mam nadzieję, że skomponowany przeze mnie utwór, 
będący muzyką do „Pieśni o słońcu 

niewyczerpanym” Karola Wojtyły, wpisuje się 
w zadanie postawione przed artystami przez Ojca 
Świętego – tworzenie sztuki odzwierciedlającej 

Piękno, Dobro i Prawdę. 

Grzegorz Klimczak

It is a great honour that we can participate 
in the “Reflection of Mystery” art exhibition – an 
extraordinary event celebrating the centenary 
of the birth of John Paul II. By singing the piece 
composed by my husband Grzegorz, I can use my 

voice to convey the important message our Great 
Pope’s poems. This song is, in a sense, a response to 

the call from his Letter to artists written in 1999.

Lucyna Ordon-Klimczak

I hope that the music I composed for “The Song of 
the Inexhaustible Sun” by Karol Wojtyła fits the task 

given to artists by the Holy Father – to create art 
that reflects Beauty, Goodness and Truth.

Grzegorz Klimczak



PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy wystawy „Odblask Tajemnicy” 
pragną serdecznie podziękować wszystkim dobrodziejom, 

bez których pomocy i szczodrobliwości nasze przedsięwzięcie 
nie mogłoby dojść do skutku. 

Słowa wdzięczności kierujemy w pierwszym rzędzie 
do głównego Darczyńcy wystawy:

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, a w szczególności
do Pana Prezesa Daniela Obajtka i Fundacji ORLEN.

Dziękujemy także za hojne wsparcie Partnerowi wystawy, 
przedsiębiorstwu TAURON Polska Energia

oraz wydawcy miesięcznika „Poznaj Świat”, 
Panu Romanowi Rojkowi.

Dziękujemy również wszystkim pozostałym dobrodziejom, 
a zwłaszcza Panu Jackowi Trembeckiemu 

oraz właścicielowi biura podróży „Elżbieta”, 
Panu Pawłowi Kotowi,

dyrektorowi Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
w Częstochowie, panu Krzysztofowi Witkowskiemu,

panu Marianowi Zbigniewowi Nowakowi, 
a także dyrektorom galerii, muzeów i instytucji kultury, 

w których gościnnych progach 
mogliśmy zaprezentować wystawę „Odblask Tajemnicy”.

Ostatnie, ale nie mniej ważne, szczególne podziękowania
za życzliwe wsparcie

należą się „dobremu duchowi” naszej wystawy, 
Ministrowi Infrastruktury 

Panu Andrzejowi Adamczykowi.

Organizatorzy:
Stefan Kukowski, 

Marcin Kołpanowicz
Jarosław Kukowski

ACKNOWLEGEMENTS

The organizers of the exhibition “Reflection of Mystery” would 
like to thank all the benefactors whose help 

and generosity has supported our undertaking.

First and foremost we address our words of gratitude
to the main Donor of the exhibition: 

the Polish Oil Concern ORLEN, and in particular
to its President Mr. Daniel Obajtek.

For the generous support we would like to thank 
the Partner of the exhibition, TAURON Polska Energia 

and the Publisher of the “Poznaj Świat” monthly, 
Mr. Roman Rojek.

We also thank the other benefactors, especially 
Mr. Jacek Trembecki and the owner of the travel agency “Elżbieta”, 

Mr. Paweł Kot,
Director of the Museum of Coins and Medals

of John Paul II in Częstochowa,
Mr. Krzysztof Witkowski and Mr. Marian Zbigniew Nowak.

We also thank all the directors of galleries, museums 
and cultural institutions who host the exhibition

 “Reflection of Mystery”.

Last but not least, special thanks for the kind-hearted support
we owe to the “good spirit” of our exhibition, 

Minister of Infrastructure of the Republic of Poland, 
Mr. Andrzej Adamczyk.

Organizers:
Stefan Kukowski, 

Marcin Kołpanowicz
Jarosław Kukowski
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ODBLASK TAJEMNICY
Odpowiedź na List Jana Pawła II do artystów

REFLECTION OF MISTERY
Reply to the Letter to Artists by John Paul II

Artyści malarze uczestniczący w projekcie: 
KAROL BĄK • ANDRZEJ BOJ WOJTOWICZ  

KRZYSZTOF IZDEBSKI-CRUZ • WACŁAW JAGIELSKI
BARBARA KACZMAROWSKA-HAMILTON • DARIUSZ KALETA

KRZYSZTOF KLIMEK • MARCIN KOŁPANOWICZ 
JAROSŁAW KUKOWSKI • DANIEL PAWŁOWSKI
JÓZEF STOLORZ • KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
oraz muzycy uczestniczący w projekcie:

Lucyna Ordon-Klimczak i Grzegorz Klimczak

Medal Odblask Tajemnicy 
nadaje się za szczególne zasługi w aktywnym propagowaniu 

idei Jana Pawła II w obszarze kultury, szczególnie w roku 2020.

 

ISBN 978-83-65758-23-1
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