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    Wstęp

Kolejne międzynarodowe i międzyuczelniane warsztaty i plener w Arboretum w Bole-
straszycach odbyły się dzięki programowi Edukacja Artystyczna Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
Bolestraszyckie Arboretum jest ze wszech miar magiczne. Związane historycznie z jed-
ną z najwybitniejszych postaci polskiego romantyzmu Piotrem Michałowskim. Jakby 
tego było mało w jego granicach znajdują się dwór oraz pozostałości dwóch fortec:
siedemnastowiecznego zamku i jednego z fortów Twierdzy Przemyśl. W obecnej chwili 
to jeden z piękniejszych ogrodów w Polsce. Jest to zarazem ważna placówka naukowa 
z narodowymi kolekcjami roślin, fantastycznymi sadami i doskonale zorganizowaną 
przestrzenią. Całość podlega bezustannym zmianom, zarówno w sposób naturalny 
jak i zaplanowanym, przemyślanym transformacjom przestrzennym. Arboretum jest 
również miejscem interesujących działań artystycznych i edukacyjnych.
W październiku 2022, odbyły się tu czwarte międzynarodowe i międzyuczelniane 
warsztaty. 
Przez tydzień profesorowie, doktoranci, studenci z różnych krajów i uczelni, równo-
legle realizowali zaproponowany temat. Uczestnicy warsztatów przyjechali z Bułgarii, 
Litwy, Polski i Ukrainy. 
Na warsztatach była możliwość pracy zespołowej. Jest to bardzo ważne doświadcze-
nie dla artystów sztuk wizualnych pracujących zazwyczaj indywidualnie i w samot-
ności. Niesamowitości warsztatom dodawała panująca atmosfera. Ogród opanowała 
słoneczna złota polska jesień, wyczuwało się „romantycznego ducha” Piotra Micha-
łowskiego. Nie pozostało to bez wpływu na realizacje, które łapały promienie słońca 
lub wykorzystywały szybko zapadający zmrok. Ta nad wyraz romantyczna ciemność, 
była odkryciem tych warsztatów. Sprowokowała happeningi, działania performatyw-
ne, które w swojej formie zbliżone są do spektakli teatralnych lub pantonimy.
Nie mniej ważne były odkrycia związane z ingerencją w przestrzeń, czy próby mierze-
nia się z materią i przyrodą ogrodu albo nawet świata. 
Podsumowując, myślę, że dla wszystkich warsztaty były ważnym doświadczeniem 
a dla mnie ten czas stał się czymś szczególnym i wspomnienie będzie mi towarzyszyć 
do końca życia.

    Październik 2022, Marek Sak 

    Introduction

The next international and inter-university workshops and plein-air at the Bolestra-
szyce Arboretum took place thanks to the Minister of Culture and National Heritage’s 
programme Edukacja Artystyczna [Artistic Education].
Bolestraszyce Arboretum is a magical place in every respect. Historically, it is connec-
ted to one of the greatest figures of Polish romanticism, Piotr Michałowski. As if all of 
this weren’t enough, within its borders there is a manor and the ruins of two fortres-
ses: a 17th-century castle and one of the forts of the Przemyśl Fortress. It is currently 
one of the most beautiful gardens in Poland. At the same time, it is an important 
academic site with national plant collections, fantastic orchards and excellently-or-
ganised space. The entirety undergoes constant change, both in natural ways as well 
as by means of planned, well-thought-out spatial transformations. The arboretum is 
also the location of interesting artistic and educational endeavours. 
In October 2022, the fourth edition of international and inter-university workshops 
took place here. For a week, professors, doctoral students, students from various co-
untries and universities simultaneously pursued the proposed topic. Workshop parti-
cipants came from Bulgaria, Lithuania, Poland and Ukraine.
The workshops offered the opportunity for group work. This is a very important expe-
rience for visual artists, who usually work individually and on their own.
The exceptionality of the workshops was added to by their atmosphere. The garden 
was taken over by a sunny, golden Polish autumn; the ‘romantic spirit’ of Piotr Mi-
chałowski was tangible. This was not without effect on the projects, which caught the 
rays of sunlight or benefited from the fast-approaching twilight. This highly romantic 
darkness was the highlight of the workshops. It provoked events, performative ac-
tions, similar in their form to theatre performances or pantomimes.
Equally important were discoveries connected to intrusion into space and attempts 
to come to grips with the matter and nature of the garden or even the world.
In summary, I believe that the workshops were an important experience for all, while 
for me this time was something extraordinary and its memory will stay with me for 
the rest of my life.

     October 2022, Marek Sak 



                                                                                                 prof. dr hab. Stefan Altakov

                                                 Postmodernizm / Obraz, 2022, kolorowe liny syntetyczne 

Postmodernizm, obraz, kolor, forma, interpretacja, eklektyzm, estetyka, ekspery-
ment, próba, proces. 

                                            Postmodernizm / Natura, 2022, kolorowe liny syntetyczne 

Postmodernizm, natura, wolność, ekologia, człowiek, przyszłość, ziemia, woda, słoń-
ce, rośliny, Arboretum.

                                                     Postmodernism / Painting, 2022, colored synthetic ropes

Postmodernism Painting, color, form, interpretation, eclecticism, aesthetics, experi-
ment, attempt, process.

                                                 Postmodernism / Nature, 2022, colored synthetic ropes

Postmodernism, nature, freedom, ecology, human being, future, earth, water, sun, 
plants, Arboretum. 



                                                                                              prof. dr hab. Laura Dimitrova
                                            Wieczny i doczesny, 2022, kamień, złamany, drewniany kij 

Wieczny i doczesny są sprzecznymi pojęciami, które stanowią częścią kontrastów 
w ludzkim życiu. W swojej pracy wykorzystałam kamień z Arboretum jako prototyp 
wieczności i kawałek złamanego drewnianego patyka (który pomalowałam na złoty 
kolor) również z Arboretum jako prototyp doczesności.

                                                   Znowu oswajanie, 2022, kamienie, wstążki lamowane

Temat oswajania jest tematem, który interpretuję od ponad 20 lat. Ludzie ciągle pró-
bują „oswajać” zwierzęta, innych ludzi, naturę itp. Oswajanie stało się synonimem 
ludzkiego pragnienia rządzenia i poczucia władzy nad wszystkim, lecz uczucie ciągłej 
mocy jest złudnym uczuciem, gdyż natury nie da się ujarzmić i ona zawsze przezwy-
cięża zasady i przeszkody postawione przez ludzi. 

                                             Eternal and Temporal,  2022, stone, broken, wooden stick

Eternal and temporal are contradictory concepts that are part of the contrasts in hu-
man life. In my work I used a stone from the Arboretum as a prototype of the eternal 
and a piece of broken wooden stick (which I have painted in golden color) also from 
the Arboretum as a prototype of the temporal).

                                                                            Taming Again, 2022, tones, lamé ribbon

The theme of taming is a theme that I have been interpreting for over 20 years. Pe-
ople are always trying to „tame” animals, other people, nature, etc. The taming have 
become a synonym of human’s desire to rule and have power over everything, but 
the feeling of being always powerful is a misleading feeling, as nature cannot be ta-
med and it always overcomes the rules and the obsicles put by the people.



prof. dr hab. Piotr Ciesielski, Lilith 4, 2022, kolaż cyfrowy
Lilith 4, 2022, digital collage

Prace są przedłużeniem akcji wykonanej w Arboretum. Wówczas fotografie postaci 
Adama i Ewy wydrukowałem, w skali naturalnej, na prostokątnych lustrach. Codzien-
nie zmieniałem miejsce zwierciadeł, w których odbijał się rajski pejzaż arboretum 
i włączający się do akcji turyści zwiedzający ogród. Lustra wykonane ze szkła synte-
tycznego ulegały odkształceniom, ukazując odbicia w krzywym zwierciadle, co może 
odnosić się do rozchwianej rzeczywistości. 
Inspiracją były renesansowe przedstawienia odnoszące się do Księgi Rodzaju. (Syl-
wetki, wszakże, są ustawione  niezgodnie z ikonografią religijną. Adam zajmował miej-
sce po prawej stronie drzewa,  oznaczającej „dobro”, a Ewa po lewej jako symbol 
grzechu). To nie fotografie były jednak celem artystycznym,  rezultat w postaci zdjęć 
był wobec samej akcji czymś wtórnym. Istotna jest kreatywność, intuicja uczestników 
i prowokowanie interakcji. Tworzenie znaczeń przesuwa się zatem poza fotografię, 
podobnie jak w cyfrowej kontynuacji akcji w której kolaże nawiązują do mrocznej 
i tajemniczej postaci Lilith, stającej się ikoną feminizmu. Lilith uzbrojona w symbole 
znane z ikonografii konkuruje i wygrywa z Ewą w świadomości współczesnych kobiet, 
wolnych od kompleksów i zakazów z przeszłości.  

Lilith 5, kolaż cyfrowy, 2022
Lilith 5, 2022, digital collage

These works are the extension of the event carried out at the Arboretum. I printed 
full-scale photographs of the figures of Adam and Eve on rectangular mirrors. Each 
day, I changed the location of the mirrors, which reflected the paradise of the arbore-
tum and the tourists participating in the event visiting the garden. The mirrors made 
of synthetic glass became warped, displaying reflections in a distorted mirror, which 
could correspond to an unstable reality. I was inspired by renaissance plays referring 
to the Book of Genesis. (However, the silhouettes are positioned inconsistently with 
religious iconography. Adam took the position to the right of the tree, which symbo-
lises ‘good’, while Eve is on the left as a symbol of sin). Yet it was not photographs 
which were the artistic aim; the result in the form of photographs was secondary to 
the event itself. What mattered was creativity, participants’ intuition and provoking 
interactions. Creating meaning thus extends beyond photography, similarly to the 
digital follow-up of the event, in which collages allude to the dark and mysterious 
character of Lilith, who became a feminist icon. Lilith, armed with symbols known 
from iconography, competes with and conquers Eve in the consciousness of modern 
women, who are free of the insecurities and constraints of the past.  



                                                                                             dr hab. Narcyz Piórecki, prof. UR
                                                                                         Wiklinowo topolowe przytulisko III

Labirynt, który od renesansu stał się nieodłączną częścią ogrodów w Arboretum pełni 
funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Zrealizowany z „żywej wikliny” pokazuje zwiedza-
jącym, że z łatwo dostępnego i taniego materiału jesteśmy w stanie zrealizować in-
stalację w ogrodzie. Wykorzystać ten materiał na przykład do budowy małych form 
ogrodowych, ogrodzeń, altan itp.  
Labirynt jest też świetnym terenem do zabaw i rekreacji.

                                                                                                            Wicker poplar shelter III

The labyrinth, which since the renaissance has become an integral part of the Arbore-
tum’s gardens, fulfils both educational and recreational purposes. Created from “live 
wicker”, it demonstrates to visitors that readily-available and cheap materials can be 
turned into garden installations. We can use this material, for example, to build small 
garden structures, fences, gazebos, etc. The labyrinth is also an excellent area for play 
and recreation.



                                                                                                      prof. dr hab. Živilė Jasuttė
Wojenna skrzynka pocztowa, 2022, metal, farba w aerozolu, pianka PU

                                                                                                                                                       
Podczas Japońskiej katastrofy nuklearnej w Fukushimie w 2011, w dniach po katastro-
fie listonosze powrócili do terenów zdewastowanych przez potężne tsunami 
w nadziei, że znajdą adresy i dostarczą do nich korespondencję. Mieli nadzieję przy-
wrócić relacje między ludźmi – ludzkie relacje.
Mój umysł nadal nie może pojąć, że dziś Ona, wojenna skrzynka pocztowa, może 
istnieć. „Wojenna skrzynka pocztowa” znalazła swoje miejsce w Bolestraszyckim 
19-wiecznym Forcie XIII b.
Zamontowałam również ptasie gniazdo za wiszącą skrzynką pocztową, w starej, nisz-
czejącej dziurze po pocisku w murowanej ścianie fortu.
Pomysł na pracę zrodził się z połączenia historii wyniszczonych wojną / zdewastowa-
nych miast i trwającej wojny w Ukrainie.

                                 War mail box, 2022, metal, aerosol paint, PU foam, 58 × 28 × 45 cm.

 
In Japan’s Fukushima nuclear disaster in 2011, in the days after the disaster, mail 
carriers returned to the areas devastated by the powerful tsunami in the hope of fin-
ding the addressees and sending them the correspondence. It was hoped to restore 
relationships between people – human relations.
My mind still cannot fathom that today She, the war mailbox, can exist. 
Bolestraszyce 19th century Fort XIII b is where the „War mail box” found its place.
I also installed an old bird’s nest behind the hanging mailbox, in an old, decaying shot 
hole in the fort’s masonry wall.
The idea of the piece arose from linking the history of war-ravaged / destroyed cities 
and the current war in Ukraine. 

War mail box, 2022, metal, aerosol paint, PU foam



                                                                                                           prof. dr hab. Marek Sak
                Duchy Świata, 2022, noc, światło, jesienna przestrzeń                                                                                                             

Arboretum w Bolestraszycach, folia odblaskowa 

Są teorie mówiące że wszystko z życiem włącznie jest falą elektromagnetyczną. Ozna-
cza to, że zgodnie z tą teorią wszechświat jest jednością. Nasze emocje, doświad-
czenia, życie i śmierć też się w nią wpisują. Ta energia raz się nam ujawnia, choćby 
w formie światła, innym razem np. w ciemności jej nie dostrzegamy co nie oznacza, 
że nie istnieje. A jej byt ujawnia jakiś wywołany impuls. A ten rozbłysk to iskra życia 
wyłaniająca i chowająca się na trwanie w statycznej strefie cienia.

                                                  Spirits of the World, 2022, night, light, autumn expanse     
of the Bolestraszyce Arboretum, reflective foil

                                                                                                        
There are theories which state that everything, including life itself, is an electroma-
gnetic wave. This means that, according to this theory, the universe is a whole. Our 
emotions, experiences, life and death also belong to it. This energy reveals itself to 
us, even in the form of light, and other times, e.g. in darkness, we do not notice it, 
which does not mean that it doesn’t exist. Its existence is revealed by the triggering 
of an impulse. This flare is a spark of life, emerging and hiding to exist in the static 
area of shadow. 



                                                                                               dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
                                                                                    Ignis fatuus, 2022, aktorka Marta Pohrebny 
 
Fragment mowy wygłoszonej przez Piotra Szwieca podczas performansu: „…Spotyka-
my się tu, nad tym bagnem, przy tej instalacji pradawnych ogni Ignis fatuus, by wspól-
nie zadumać się, pomyśleć o tym, jak zapalają się dusze zmarłych. Rozpoczęliśmy od 
zapalenia ogni. Gdy one będą się palić, każdy z nas może pozostać sam w sobie ze 
swoimi myślami i swoimi wspomnieniami…!”

                                                                                     Ignis fatuus, 2022, actress Marta Pohrebny

An excerpt from the speech delivered by Piotr Szwiec during the performance: …We 
have gathered here, by this marsh, next to this installation of ancient Ignis fatuus fi-
res, to wonder collectively and consider how the spirits of the dead ignite. We began 
by lighting the fires. Once they are burning, every one of us may remain within their 
own mind, with their thoughts and their memories..! 



                                                                                                                Marina Aleksandrova
                                                                                Pionowa droga, 2022, drewno, kamienie 

„Pionowa droga” jest dziełem sztuki związanym z niemożliwymi i wyobrażonymi prze-
strzeniami, których nie da się znaleźć w prawdziwym życiu, lecz których można do-
świadczyć w wyobraźni. „Pionowa Ścieżka” oraz „Poziome Schody” (inna praca) są 
jak krótkie żarty na temat wyobraźni, stworzone tak, jak powstaje poezja: z większą 
wolnością dla wrażenia idei niż dosłowności.

                                                                                            Vertical road, 2022, wood, stones

„Vertical road” is a work of art related to the impossible and imaginary spaces that 
cannot be found in real life but can be live in one’s fantasy. „Vertical Path” like „Ho-
rizontal Stairs” (another work) are like short jokes about the imagination, created as 
poetry is made – with more freedom for the sense of the idea than the literal.



                                                                                   Martynas Arlauskas, Armine Sargsyan 
                                                                                      Troszcz się dalej, 2022, gips, drewno

Chodzi o ciebie i mnie.
W takich warunkach natury łapiemy się na oglądaniu zatrzymanej chwili noszenia 
ciężaru. Tą odpowiedzialnością obarczono mężczyznę i kobietę przy pierwszym kon-
takcie w rajskim ogrodzie: więzią z naturą. Dar ten przyjął formę obowiązku, który 
należy spełnić, by ta relacja między ludźmi i naturą mogła rozkwitać. Mężczyzna i 
kobieta równomiernie dzielą ten ciężar, powtórnie przekazując go przyszłym pokole-
niom; ci, którzy go niosą i ci, którzy zaraz będą go nosić będą zawsze w efemerycznym 
kontakcie.
W tym procesie my, jako duet artystyczny, kwestionowaliśmy wzajemność ludzi w 
dzisiejszych czasach, co doprowadziło nas do koncepcji odpowiedzialności.
Odpowiedzialności za ciebie i mnie.   

                                                                                    Carry on caring, 2022,  gypsum, wood     

It is about you and me.
In such nature surrounding we catch ourselves gazing at the stop moment of weight 
being carried. This burden was given to the man and the woman by the first engage-
ment to the heavenly garden – connection with nature. The gift took a form of duty 
that one has to carry in order for this relationship between people and environment 
to thrive. Equally man and woman share this burden, repetitively passing it to future 
generations; the ones who are carrying and the ones who are about to carry this gain 
will always be in ephemeral contact.
In the process we, as artist duo, questioned the mutuality of the people nowadays 
which led us to the concept of responsibility.
Responsibility for you and me.



                                                                                                 Veronika Dovhal, Vira Svidruk
                                           Wahadło czasu, 2022, juta, barwniki, lusterka, klej, drut metalowy 

Głównym obiektem naszego projektu jest wahadło czasu, zrobione z trójkątnych 
lusterek, które oznaczają różne formy życia człowieka. Wahadło jest ucieleśnieniem 
cykliczności życia, przenosi człowieka dalej, do portalu czasu. Każda osoba ma bardzo 
bliskie sercu miejsce, do którego chciałaby zawsze wracać lub gdzieby chciała zostać 
na zawsze. 
Główną naszą ideą było pokazać ten portal jako przewodnik do tego miejsca.

                                      The pendulum of time, 2022, jute, dyes, mirrors, glue, metal wire

The main object of our project is a time pendulum made of triangular mirrors which 
represent various forms of human life. The pendulum is the embodiment of the cyc-
lical nature of life; it takes a person further, to the portal of time. Each person has 
a place very close to his heart to which he always wants to return and to stay there 
forever. Our main idea was to show this portal as a guide to this place.



                                                                                                                           Klaudia Pieniak
                                                                                             Linia drzewa, 2022, juta, drewno

Inspiracją do stworzenia pracy są ekspresyjne szkice wykonane za pomocą losowych 
linii i kształtów. Praca jest próbą przeniesienia swobody tworzenia z dwuwymiarowej 
do trójwymiarowej przestrzeni. Faliste kształty gałęzi umieszczone na pniu rysują nam 
szkic, stworzony przez naturę. Ulokowanie pracy zaprasza obserwatora do zjawisko-
wej alejki.

                                                                                                        Tree line, 2022, jute, wood

The inspiration behind creating the work were expressive sketches created by means 
of random lines and shapes. The work is an attempt to transport freedom to create 
from two dimensional to the three-dimensional space. Wavy shapes of branches pla-
ced on the trunk draw the sketch created by nature. The piece’s location invites the 
viewer into a remarkable space.



                                                                                                                           Joanna Sichel   
              Synteza, 2022, drewno, przemiał polimerowy z recyklingu, technika własna

Praca łączy w sobie dwa rodzaje materiałów z różnych światów. Pierwszy, naturalny 
jest tłem dla drugiego, przetworzonego. Oba od wielu lat egzystują w przyrodzie obok 
siebie lub splatają się w jedną materię. Tworzywo sztuczne, czy tego chcemy czy nie, 
stało się nieodłącznym składnikiem naszego środowiska naturalnego, swego rodzaju 
przetworzonym materiałem naturalnym.

                                Synthesis, 2022,  wood, recycled polymer, artist’s own technique

The work connects two types of materials from different worlds. The first, natural, is 
a backdrop to the second, processed one. Both have existed side-by-side in nature for 
many years, or been interwoven to create one material. Synthetic materials, whether 
we like them or not, have become an inseparable part of our natural environment, 
a form of processed natural matter.



                                                                                      Maria Pniewska, Katarzyna Swistun 
                                                                                                      2022, Symbioza / Symbiosis

Projekt ma na celu obserwację odczuć pojawiających się w polisensorycznym perfor-
mance zakładającym symbiozę z naturą. Dwa elementy: dwa ciała, ubrane w białe, 
przylegające stroje i przyroda, stają się jednym. Rodzaj stroju pozwala na obserwacje 
struktury i tekstury podłoża, która wraz z czasem integruje się z jednostką. Zdjęcia 
przedstawiono w monochromie – gra światła i cienia, treść ponad kolorem.

This project aims to observe the feelings arising during a polysensory performance, 
assuming symbiosis with nature. Two elements: two bodies dressed in white skin-ti-
ght suits and nature become one. The type of costume facilitates the observation of 
the floor’s structure and texture, which, over time, integrates with the individual. The 
photographs are displayed in monochrome – the play of light and shadow, essence 
over colour.




