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Pamiętam zimę, która utrwaliła się w mojej świa- 
domości jako pierwsza. Wyszedłem na podwórko 
z plastikowym wiaderkiem. Napełniłem je śniegiem 
i zabrałem do domu, bo chciałem mieć cząstkę zimy 
w swoim pokoju. Postawiłem mój skarb obok łóżka  
i zostawiłem go w samotności. Po chwili wróciłem  
i wtedy stałem się świadkiem pierwszego w moim ży- 
ciu przeistoczenia. Doświadczyłem tajemnicy zmien- 
ności i trwania, i ogarnął mnie zachwyt, który docho- 
dził aż do bólu. To przeżycie dało początek prag-
nieniom, które zaczęły się we mnie rozwijać - jak pę- 
knięcie nabrzmiałej pestki i pojawienie się jasnozielo-
nego pędu. Pragnienie doświadczania, zatrzymy-
wania, utrwalania, wyrażania. Pragnienie zostawia- 
nia po sobie śladu. Zapragnąłem zostawić ślad mo-
jej obecności na ścianie nad łóżkiem. Woskową 
kredką nakreśliłem energicznie kilka łuków i kresek. 
Wzbudziła się we mnie chęć podzielenia moim tajem-
niczym zapisem. Nie chciałem tego zachowywać tyl- 
ko dla siebie. Odwróciłem głowę i napotkałem wyraz 
twarzy ojca ukazujący jego niezadowolenie z mojego 
ekspresyjnego dzieła. To nie był jeszcze ten czas,  
a przede wszystkim nie to miejsce, nie ta ściana, nie  
ta płaszczyzna. Parapet w kuchni stał się zapowiedzią 
tej płaszczyzny właściwej. Niewielka powierzchnia 
stała się pracownią. Było to miejsce, na którym su- 
szyły się pędzle w słoiku. Zawsze włosiem do góry.

rozpocząłem poszukiwania własnej płaszczyzny. 
Płaszczyzny zrozumienia i porozumienia, płaszczyzny 
relacji z samym sobą i światem zewnętrznym. Płasz- 
czyzny jako obszaru indywidualnego, intymnego 

spotkania. Płaszczyzny, która nie ogranicza, a otwiera 
i tworzy przestrzeń rozwoju. 

Spotykałem się po drodze z bielą zeszytów po- 
przecinanych niebieskimi liniami lub kratkami.Umie- 
szczałem w tych polach ograniczonych błękitnymi 
odcinkami różne znaki. Niekiedy na płaszczyznę bie- 
li i błękitu wdzierała się czerwona, kontrastująca ko- 
rekta nauczyciela. Tą czerwień czasami trudno 
było udźwignąć w szkolnym plecaku. Była ona nie- 
kiedy piekącymi zadrapaniami, zdobytymi podczas 
przedzierania się przez gęste, kłujące krzaki. Nie- 
kiedy uskrzydlała i unosiła w inną przestrzeń. Moja 
świadomość się rozszerzała. Odkrywałem, że wszy- 
stko można zapisać w formie znaku, za którym jest 
ukryty przekaz informacji. ale czy naprawdę wszyst-
ko?… To pytanie nie dawało mi spokoju.

Dotarłem do płaszczyzny obrazu i płaszczyzny 
grafiki. Do powierzchni płótna i powierzchni meta- 
lowej matrycy. Budowałem obraz, zmagałem się  
z problemami koloru, kompozycji i materii. Odkry- 
wałem tajemnicze, fascynujące techniki graficzne. 
Zmagałem się z problemami formy i treści. Ten ob-
szar nie dawał mi nasycenia, pragnąłem czegoś 
więcej. Chciałem przekazywać coś ważnego, tak 
bardzo istotnego.

i stanąłem przed płaszczyzną bieli, która mnie 
objęła, przeniknęła i wypełniła. Doświadczyłem obe- 
cności Boga - miłości najwyższej. Żywe spotkanie 
tak bardzo bliskie, namacalne - dające głęboki sens.  
To spotkanie pozostanie moją tajemnicą, z której 
czerpię nieustannie.

Pamiętam zimę



Na swoich grafikach przedstawiam to, co jest dla 
mnie bardzo istotne. Potrzebowałem też słów, które 
byłyby dopełnieniem treści. Treść mnie napędza do 
działania, pobudza wyobraźnię, a ona szuka formy 
dla tematu. Nastąpiła inspiracja słowem, które daje 
początek wszystkiemu. Zafascynowała mnie książka 
„Opowieści pielgrzyma” – jest to jedyna książka, 
którą przeczytałem nie jeden raz. Ta opowieść opisu-
je etapy nieustannej modlitwy. Od razu postanowiłem 
stworzyć cykl grafik zatytułowany „O nieustannej 
modlitwie” - wtedy jeszcze nie wiedziałem jaką one 
będą mieć formę. Spostrzegłem, że biel śniegu, biel 
płótna, papieru, blask wypolerowanej matrycy się 
łączą, to elementy jednej bieli, które stają się większą 
całością.

Punktem kulminacyjnym stał się moment, kiedy 
znalazłem na uczelni porzucone matryce – niechciane 
i zapomniane. Jakiś student wykonał pośpiesznie 
ćwiczenie, nie było ono dobrze zrealizowane. ale 
już odszedł, przekroczył próg uczelni i zapomniał 
o nich. Wziąłem w dłonie jedną z matryc, jej czas 
zatrzymał się jak przesypany piasek w klepsydrze. 
Odwróciłem ją na drugą stronę, tak jak odwraca 
się klepsydrę, aby czas mógł być na nowo odmie- 
rzany. Czas klepsydry jest ilością ziarenek piasku 
przesypywanych przez wąską szczelinę. Czas ma-
trycy jest czasem polerowania, czasem budowania 
grafiki, czasem trawienia, czasem wykonywania 
odbitki. Przez odwrócenie matrycy na drugą stronę 
dałem jej drugie życie, nowy czas. Ściągnąłem folię 
zabezpieczającą. Była niedbale przyklejona i poprze- 
palana podczas zatapiania kalafonii. kwas odnalazł 
drogę i przedostał się do niezabezpieczonych partii 
blachy pozostawiając po sobie fakturalne przetrawie-
nia. Błądził szczególnie po krawędziach i strawił ich 
prostą linię. Stały się nierównomierne i wyszczer-
bione. Bardziej naturalne. Ukazała się matryca po 

przejściach. Wykonałem próbną odbitkę. Papier 
przyjął na siebie całą jej historię opowiedzianą czarną 
farbą. W ten sposób pojawiła się powierzchnia zbu- 
dowana z kresek, zadrapań, przetrawień, którą stwo- 
rzyła własnym sposobem natura. Powstała natu- 
ralna materia graficzna - i od razu urzekła mnie jej 
naturalność. 

Często w okresie szkolnym słyszałem komentarze 
odnośnie mojego stylu pisania, że „bazgrzę jak kura 
pazurem”. Nawet otrzymałem dwóję za nieestetycz- 
ny zeszyt z matematyki, bo uczeń liceum plastycz- 
nego powinien mieć piękny zeszyt. Teraz z moje- 
go dysgraficznego pisma postanowiłem stworzyć  
coś graficznego. Niegraficzne staje się graficznym 
osiągając formę artystyczną. 

Matryc po przejściach było cztery - wszystkie tego 
samego formatu. Pokryłem je werniksem i w odbi- 
ciu lustrzanym napisałem na nich tekst nieustan-
nej modlitwy: „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade 
mną”. Proste słowa, szczere wezwanie. Zawiera się 
w nich cała pełnia wiary. Modlitwa nieustanna zwana 
modlitwą serca. Składa się z dwóch części: pierwsza 
– „Panie Jezu Chryste”, mówi o tym, że Jezus Chrys-
tus jest Panem. Modlący wypowiadając te słowa 
uznaje Jezusa jako Pana swojego serca i życia. 
Druga – „zmiłuj się nade mną”, dotyczy człowieka 
i jego natury, tego, że każdy jest grzeszny i potrzebu-
je miłosierdzia. Dlaczego taka nazwa: modlitwa nieu- 
stanna zwana modlitwą serca? Ponieważ doskona- 
łość chrześcijańska, polega na nieustannym zjedno- 
czeniu z Jezusem. Wszystko staje się modlitwą, 
każda czynność. Nieustanne wielbienie Jezusa w każ- 
dej sytuacji życia. Modlić się nieustannie, ciągle być 
z Nim zjednoczonym. Modlitwa nieustanna zaczyna 
się od naszych warg, które ją wypowiadają, następnie 
przechodzi do naszych myśli. Wypełnia je. i nawet 
kiedy coś robimy, jesteśmy czymś zajęci, to te słowa 



odbijają się w naszych myślach jak echo. kiedy nasz 
umysł jest już przesiąknięty modlitwą, przechodzi ona 
do naszego serca. Staje się naszym tętnem. Serce 
bije w rytmie modlitwy i z każdym oddechem się nią 
wypełniamy. Modlitwa staje się naszym sercem. 

Słowa tej modlitwy towarzyszą mi ciągle od kilku 
lat. Są dla mnie ukojeniem, przeprowadzają mnie 
przez trudne sprawy i dają nadzieję. W dzisiejszym 
świecie towarzyszy nam nieustanny natłok różnych 
słów i informacji. Ta modlitwa jest przeciwieństwem - 
jest szczera i prosta. Tak prosta, że aż niezrozumiała, 
niekiedy jest odbierana jako wołanie z poczucia winy. 
Jest to mylne pojmowanie. Modlitwa ta wprowadza 
w inną rzeczywistość, aby ją zrozumieć trzeba wejść 
w nią i jej doświadczyć. 

Wracając do matryc - dociąłem kolejne cztery i wy- 
pełniłem je od krawędzi do krawędzi słowami mod-
litwy. Niekiedy tekst na matrycy pisałem w odbiciu 
lustrzanym, więc po wykonaniu odbitki był czytelny. 
innym razem chciałem szybko i spontanicznie wypeł- 
nić matryce tekstem i nie pisałem go w odbiciu lu- 
strzanym. W skutek czego na odbitce powstawał 
tekst odwrócony. Na początku przeszkadzało mi 
to, ponieważ chciałem, aby wszystko było czytelne  
i jasne. Zobaczyłem, że to odwrócenie nie jest przy-
padkowe, ponieważ tutaj nie wszystko odczytamy 
do końca, dopiero po tej drugiej stronie. 

razem miałem już osiem matryc. Poukładałem je 
razem na blacie prasy i zrobiłem odbitkę. Ułożone 
obok siebie matryce rozpoczęły opowieść graficzną 
o nieustannej modlitwie. Zaczęła się wyłaniać forma 
grafiki. Zapragnąłem stworzyć grafiki przekazujące 
świadectwo o życiu duchowym, o modlitwie. Zobra- 
zować własny kalendarz przeżyć, doświadczeń - za- 
pragnąłem stworzyć swój duchowy dziennik.

Zaczęły się pojawiać pierwsze przedmioty: krom-
ka chleba, splątane nici, zwinięty sznurek – przed-

mioty codzienne i powszednie. akcent duchowy 
wprowadza kawałek płótna z kroplą krwi, który staje 
się relikwią. kromka chleba symbolizuje nasz chleb 
powszedni, pokarm ziemski, który codziennie zdoby-
wamy i karmi nasze ciało. Splątane nici stają się 
znakiem zagmatwanych, poplątanych spraw, które 
czekają na rozwiązanie. Zwinięty sznurek, którym 
można związać i połączyć. relikwia pokazująca inną 
rzeczywistość, że jeszcze istnieje coś więcej.

Ukazała się konstrukcja pierwszej grafiki. Tekst mo- 
dlitwy staje się fundamentem pracy. Jest przestrze- 
nią, w której, i na której toczy się opowieść graficzna 
przedstawiona za pomocą symbolicznych przed-
miotów. Grafika składa się z kilku mniejszych matryc. 
Podział ten symbolizuje upływ czasu. Tak jak tydzień 
składa się z dni, tak jedna grafika jest budowana  
z kilku małych form. każda część ukazuje konkretne 
przeżycie. Jeden symbol szuka następnego, jakby 
chciał mieć partnera do dialogu. Tekst modlitwy wy- 
pełnia kolejne matryce stając się materią graficzno 
– duchową. Z kromką chleba zostaje zestawiony 
kamień. Powstaje kontrast symboli, kontrast mate-
rii i znaczeń. rodzi się kolejna grafika z kamieniem  
i kromką chleba otoczonymi tekstem. Takie zestawie-
nie dwóch sprzecznych rzeczy prowadzi do refleksji. 
Zaczynają się pojawiać kolejne przedmioty. Jedna 
grafika inicjuje następną. Powstaje galeria szczegól-
nych obiektów noszących ślady, piętno właściciela. 
Charakter użytkownika zostaje wyciśnięty na przed-
miotach, których on używał. Wysłużone, wytarte, 
gładkie, spłowiałe z patyną czasu; zamykające w so-
bie cząstkę osoby. 

Zdjęcie mężczyzny w mundurze wojskowym przed- 
stawia mojego dziadka, który w 1939 roku we 
wrześniu podczas bombardowania zostaje przysypa-
ny w okopie. ratuje go wystająca z ziemi ręka, którą 
miał jeszcze siłę wystawić na powietrze. ręka wznie-



siona do nieba w błagalnym geście, dłoń czekająca 
na uścisk i wybawienie. Pomiędzy ziemią, a ręką po- 
wstaje wąska szczelina, przez którą dochodzi powie- 
trze. Wystarczy by przeżyć. Ze zdjęciem dziadka 
na grafice zostają zestawione przedmioty po moim 
ojcu. ich życie zazębia się. Z ich życia rodzi się moje 
życie. Przedmioty się łączą, uzupełniają i prowadzą 
męski, powściągliwy dialog pokoleń. Scyzoryk, pod-
kówka na pieniądze to pamiątki po moim ojcu, które 
przechowuję z pietyzmem i czcią. Byłem dumny, gdy 
nosiłem swoje pierwsze kieszonkowe właśnie w tej 
podkówce.

W grafikach otwiera się szczególna przestrzeń. Tak 
jakby na stole leżały rozłożone kartki papieru z no- 
tatkami, intymnymi myślami, modlitwami. albo jedna 
duża kartka, która została zapisana i poskładana. 
Tak jak mapa lub jakiś plan. Później rozłożona i po- 
kazująca historię zagięć, przetarć, śladów używania. 
Na tej przestrzeni spoczywają przedmioty, nad który-
mi stoję, pochylam głowę i patrzę. Mogę ogarnąć 
tę sytuację jednym spojrzeniem. Jest tak blisko na 
wyciągnięcie ręki. Nic nas nie dzieli. Przedmioty oży- 
wają i na nowo opowiadają swoją historię i historię 
swojego właściciela.

Niekiedy sam tekst buduje grafikę tworząc iluzyjną 
i symboliczną przestrzeń pejzażu. Płaszczyzna zos-
taje podzielona na część nieba i ziemi. Linia horyzon- 
tu umieszczona poniżej punktu geometrycznego. 
Partia nieba dominuje nad kompozycją. Ziemia zos-
taje zbudowana z matryc, na które farba została 
nałożona tak jak w druku wypukłym. W skutek tego 
tekst jest biały i mieni się na czarnym tle.

Bardzo ważną role w moich grafikach odgrywają 
kamienie, szczególnie kamień odrzucony - to pod- 
tytuł jednej z prac. Samotny kamień umieszczony na 
białym tle w świetle. Tekst nie jest jego tłem. Zacho- 
wuje wyraźną granicę. Potęguje się przez to jego 

samotność i odrzucenie. Tekst, który jest modlitwą 
towarzyszy mu, jest tuż obok. Nie ingeruje w jego 
przestrzeń. On – kamień, musi przejść przez to do- 
świadczenie samotnie. kamień odrzucony przez bu- 
dujących stał się głowicą węgła. 

Następną grafikę poświęciłem relikwiom. relikwie 
to niesamowite obiekty, które miały styczność z czymś 
świętym albo są częścią świętego. Dowiedziałem 
się, że relikwie mogą być i, ii, lub iii stopnia. relikwia- 
mi pierwszego stopnia są fragmenty ciała świętego, 
drugiego stopnia są szaty świętego lub inne przed-
mioty, z którymi miał ciągle styczność. i relikwie trze- 
ciego stopnia - to inne przedmioty towarzyszące 
świętemu za życia, niekoniecznie związane z funk-
cjami religijnymi. Święty musiał ich przynajmniej raz 
dotknąć. Stworzyłem relikwie własnego stopnia. Na-
moczone w benzynie pięć kawałków płótna lnianego 
odcisnąłem w  werniksie. Dorysowałem plamy krwi. 
Na jednej relikwii powstała dziura. Na odbitce kawałki 
płótna, które stały się relikwiami mojego stopnia 
zostały rozmieszczone w kształcie krzyża . Na środku 
kawałek z białą dziurą, w kształcie plamy krwi, który 
swą jasnością drażni oko i przyciąga uwagę.

kolejna praca to „Zerwane więzi”, od góry i od dołu 
w kompozycję graficzną wdziera się czerń, która wno- 
si niepokój i sprawia wrażenie jakby chciała przygnia- 
tać. Jedynie przez środek przebiega biel, która zos-
taje zakłócona linearnymi elementami z prawej i z le- 
wej strony. Splecione sznurki, które się zerwały, pękły 
- już nie da się ich połączyć. Zostaje tylko pustka bieli 
powiększająca się pomiędzy nimi. Zwykły sznurek 
staje się symbolem relacji międzyludzkich.

Fragment zaoranego pola, stara, otwarta kłódka, 
znaleziona na jakimś wyjeździe i kawałek nieba. To 
główne elementy następnej grafiki pod tytułem „roz- 
wiązanie”. Pomiędzy niebem, a ziemią jesteśmy. Nogi 
stąpają po ziemi. Lubimy na niej leżeć, gdy jest ogrza-



na przez słońce. Zadzieramy głowę do góry i patrzy-
my na przesuwające się po niebie chmury. Mrużymy 
oczy, gdy razi nas słońce. Czujemy jego ciepło na 
twarzy, a przez zamknięte powieki, które stają się fil-
trem, czujemy moc pomarańczowego światła. Nocą 
stajemy w zachwycie  i wpatrujemy się w granatowy 
obraz z mnóstwem pulsujących białych punktów. 
Pomiędzy niebem, a ziemią przeżywamy trudne spra- 
wy. i z nadzieją czekamy na ich rozwiązanie. Na ot- 
warcie zatrzaśniętej kłódki, która zamknęła nas  
w ciemnej piwnicy.

W czasie wyjazdu rekolekcyjnego do Starej Wsi 
do Sióstr Zawierzenia podczas spaceru po ogrodzie,  
natknąłem się na studnię. Nie była to studnia jaką 
miałem wcześniej w swojej wyobraźni: cembrowina 
wkopana w ziemię, nad nią daszek drewniany lub 
z czerwonej dachówki, korba, drewniany walec, na 
który nawija się łańcuch i wiadro. To co zobaczyłem 
to drewnianą budę pokrytą blaszanym, rdzewiejącym 
dachem, z drzwiami zamkniętymi na kłódkę. Na jed-
nej ze ścian była przybita czarna metalowa tabliczka 
z białym napisem - STUDNia. Zainteresował mnie 
ten obiekt. Studnia była zamknięta w środku. Jakby 
się ktoś bał, że może stracić wodę. Chciał chronić 
dostępu do niej. Zrobiłem parę zdjęć. Po powrocie 
do domu wykonałem odbitki i zaniosłem je do mojej 
pracowni. Odłożyłem je na bok. Po pewnym czasie 
myśli o napotkanej studni, której tak na dobrą sprawę 
to nawet nie widziałem, wróciły. Na miedzianej blasze 
pokrytej werniksem zacząłem rysować drewnianą 
budę ze studnią w środku. Bardzo ważnym elemen- 
tem graficznym stał się dla mnie napis na czarnej  
metalowej tabliczce, który wyjaśniał czym jest ten 
obiekt. Gdy studnia była już gotowa nie miałem 
jeszcze pomysłu w jakiej przestrzeni ją umiejscowić. 
Ostatecznie studnia stanęła na czarnej ziemi zbu-
dowanej z matryc pokrytych tekstem, lecz farba nie 

został wtarta w wytrawione miejsca, tylko nałożona 
wałkiem tak, jak w druku wypukłym. Przestrzeń w gra- 
fice się otworzyła. Na linii horyzontu stanęła studnia 
otoczona nieograniczoną bielą. Pod nią, na symbo- 
licznej ziemi, pomiędzy matrycami powstały białe, 
wąskie linie. Biegnące poziomo i pionowo chcące 
się wgryźć głęboko w ziemię i dotrzeć do czys-
tej wody - do źródła. Studnia jest symbolem sen-
su życia, którego nieustannie jesteśmy spragnieni.  
W ten sposób powstała kolejna grafika pod tytułem 
„Sens”. 

kolejny kamień zagościł na następnej grafice. 
Stoi on na pierwszym planie przed iluzyjnym oknem,  
przez które widać niebo z chmurami. Jeszcze jest 
„przed” – i taki jest właśnie tytuł tej grafiki. Tylko on 
sam wie przed czym. Jest świadomy tego, co go 
czeka. Trwa w milczeniu.

Grafika „Wytchnienie” jest pochwałą pozytywnego 
odpoczynku, kojącego relaksu. Jest momentem,  
kiedy możemy złapać głęboki oddech i nabrać sił do 
pełnienia dalszych obowiązków. Wytchnienie odbywa 
się w otoczeniu przyrody - na łące, w wysokiej trawie. 
Na górze grafiki po prawej i po lewej stronie są przed-
stawione oczy wpatrzone w bezkresną dal. Patrzą  
ze spokojem. Pomiędzy nimi ukazuje się kawałek 
nieba. Spojrzenia są przesiąknięte pragnieniem, aby 
już tu na ziemi doświadczać nieba. 

Metalowy ciężarek do gimnastyki w formie kuli ze 
spłaszczoną podstawą i rączką w kształcie odwró-
conej litery „U”. kolor czerwony. Waga 17,5 kilo. Przy- 
ciskam nim suszące się w stosie grafiki. Czasem 
używam go zgodnie z jego przeznaczeniem i ćwiczę 
mięśnie. Przedstawiam następny graficzny obiekt, 
który ujrzałem w innym świetle. Pełnił on dotąd funkcję 
praktyczną, a teraz pełni przede wszystkim funkcję 
artystyczną i symboliczną. Zostaje nadrukowany na 
tekst modlitwy i grafika nosi tytuł „Siła ducha”. Jest 



to parafraza słów biblijnych: „Duch wprawdzie ocho- 
czy, ale ciało słabe”. Te dwie sfery nieustannie się 
przenikają i uzupełniają. Duch i ciało. Ciało, by żyć 
potrzebuje ożywczego ducha, a duch, aby mogło 
się spełnić to co duchowe, potrzebuje ciała, aby się 
przez nie wyrazić. 

Grafiki dotychczas  składały się z 12 matryc i były 
formatu 36,5 na 54,5 centymetry. Na tę powierzchnię 
nadrukowuję inne matryce różnego rozmiaru. Cza-
sem tylko jedną lub kilka mniejszych. Drukowane są 
na papierze 50 na 70 centymetrów. Następne prace 
powiększają się, rozrastają, osiągając formę bardziej 
monumentalną. Są odważniejsze, przedmioty domi- 
nują, jakby chciały bardziej świadomie „mówić” i wy- 
pełniać przestrzeń grafiki. Matryce przekraczają for-
mat 80 na 60 centymetrów i są drukowane na pa-
pierze 100 na 70 centymetrów. Podczas tworzenia 
grafik eksperymentuję z werniksem. Nanoszę go nie- 
równomiernie na matryce, w skutek czego powstają  
różne przetrawienia, naturalne faktury. Wykorzystuję 
przypadkowe zadrapania na powierzchni werniksu. 
Odciskam w nim papier ścierny różnej gradacji. Za-
tapiam w werniksie kryształki soli. Na pokrytej wer-
niksem matrycy odciskam namoczone w benzynie 
tkaniny. Tak powstały odcisk - wytrawiam. Następnie 
niektóre partie maluję  werniksem, coś dorysowuję  
i matrycę poddaję dalszemu trawieniu. Na rozgrzaną 
matrycę przykładam pomalowany werniksem pa-
pier, na którym wcześniej rysowałem i pisałem tekst. 
Tak przygotowaną matrycę umieszczam na prasie. 
Wskutek docisku werniks z papieru przenosi się na 
blachę tworząc naturalną materię.

Powstaje większa grafika „relikwie”, która jest na- 
wiązaniem do wcześniejszej grafiki o relikwiach i jest 
jej rozwinięciem. Na grafice jest przedstawiona tuni-
ka św. Franciszka z asyżu, która dominuje nad całą 
kompozycją, i relikwie „mojego” stopnia. kawałek 

białego płótna, płótno z plamą krwi i kość. Oczywiście 
nie miałem pod ręką żadnej kości świętego. Jako 
model posłużyła mi kość z kurczaka, którego zjadłem 
na niedzielny obiad. W okresie średniowiecza często 
sprzedawano fałszywe relikwie. kość z kurczaka po- 
kazuje zafałszowaną rzeczywistość. Nawet w tej de- 
likatnej materii duchowej dochodzi do nadużyć. Je- 
steśmy oszukiwani i zwodzeni. Czujemy się rozcza- 
rowani, bo spotkaliśmy się z fałszywymi obietni-
cami, z fałszywymi produktami, z fałszywymi pro-
rokami. Myśleliśmy, że mamy coś oryginalnego, że 
przeżywamy coś prawdziwego, a okazuje się, że to 
są złudzenia. Trzeba umieć je odróżniać, aby się nie 
dać zwieść. 

„kamienne serce” to opowieść o pewnym sercu, 
które stało się nieczułe, kamienne. Może to być 
serce każdego z nas. Ze skamieniałym sercem już 
nic nie da się zrobić. Trzeba je zostawić dla samego 
siebie. Czasem można stuknąć w kamień serca, 
może się obudzi, kamienna skorupa ulegnie skru- 
szeniu i serce odzyska swoją wrażliwość. albo to 
uderzenie spowoduje, że rozsypie się na drobne 
kawałki. Wtedy trzeba prosić o serce nowe. Na gra-
fice przedstawiona jest grupa kamieni i serce już  
w połowie skamieniałe. kamienie są umieszczone 
na dole, jeden obok drugiego w układzie poziomym. 
Serce natomiast po środku na górze jakby chciało 
się odciąć od pozostałych kamieni. Niestety prawda 
jest inna. Powoli przemienia się w twardy kamień. 
Następuje napięcie spowodowane kontrastem ma-
terii. kamień i ciało. Martwe i żywe. 

„Święta Ziemia” to tytuł następnej grafiki. Nieustan-
nie poszukujemy swojego miejsca na ziemi. Niekiedy 
sytuacja zmusza nas do emigracji. Zabieramy ze sobą 
odrobinę ojczystej ziemi, opuszczamy rodzinny dom  
i wyjeżdżamy. Poza granicami kraju tęsknimy za swoją 
ojczyzną, swoją ziemią, na której czujemy się jak  



w domu. Jest w nas pragnienie posiadania własnej 
ziemi. Odwieczna tęsknota za ziemią obiecaną. 
Czasami z odbytych pielgrzymek przywozimy cząstkę 
świętej ziemi. Nieustannie jesteśmy związani z ziemią. 
Nasze stopy dotykają jej, budujemy na niej dom, upra- 
wiamy ją i ona nas karmi. Nasze ciało zostaje po 
śmierci przysypane ziemią. Umierający na raka wujek 
mówił, że boi się tego „dołu”. Pozostaje nam wiara, 
że w tym dole nasze życie się nie kończy. Grafika jest 
ascetyczna. Jest na niej tylko tekst modlitwy i usy-
pane małe kopczyki ziemi z różnych miejsc. Na tej 
grafice znajduję swój symboliczny kawałem ziemi.

Podczas spacerów po mieście i podczas zwykłej 
drogi do sklepu czy na pocztę, zbierałem znalezione  
na ulicy lub chodniku kapsle od butelek. Zbierałem 
tylko szczególne. Dokonywałem wnikliwej selekcji. 
Moją uwagę zwracały te najbardziej zgniecione koła- 
mi samochodów, zdeptane przez mnóstwo ludzkich 
nóg. Zardzewiałe, podrapane. Po pewnym czasie 
nazbierałem sporą ilość. Przemyłem je benzyną, na- 
smarowałem farbą i odbiłem na papierze. Powstał 
znak graficzny przypominający okrągły odcisk, któ- 
ry powstaje na naszych stopach pod wpływem 
długiego chodzenia albo mało rozchodzonych bu- 
tów, które uwierają stopę w jakimś miejscu. W od- 
cisku zbiera się płyn. Trzeba go nakłuć, aby płyn 
wyciekł i odcisk przysechł. Jest to potrzebne, choć 
trochę bolesne. Na terenach Palestyny występują 
dwie odmiany fig: figa pospolita i figa sykomora. W cza- 
sach starożytnych rolnicy uprawiający sykomory za- 
uważyli, że owoce figi sykomory, aby mogły rosnąć  
i dojrzeć, musiały być wcześniej przekłute lub nacięte. 
Potrzebę tego zabiegu błędnie uzasadniano tym, że 
nacięcie utrudnia wejście owadów do środka lub też 
jest przyczyną ich wypędzenia. Dziś wiadomo, że 
nacięcie zawiązków owoców powodowało intensy-
wne wydzielanie etylenu, który nie tylko stymulował 

dojrzewanie, ale wywoływał rozrastanie się owocu 
do tego stopnia, że nacięty owoc w ciągu trzech 
dni powiększał się dziesięciokrotnie. To nakłucie po- 
wodowało także wypłynięcie z owocu goryczy, dzięki 
czemu owoce były bardziej słodkie. Odbiłem na 
papierze tekst modlitwy, następnie nadrukowałem 
kapsle i przedmiot, coś w rodzaju igły szewskiej, 
służący do wypalania dziur i nakłuwania skóry, aby 
igła z nitką mogły łatwiej przejść. Nakłucie pęcherza 
jest potrzebne, tak jak nakłucie owocu figi sykomory. 
Odciski naszego życia też należy przekłuć, abyśmy 
nie byli zgorzkniali. Tak powstała grafika, zamykająca 
cykl pracy doktorskiej nosząca tytuł „Nakłuwanie”.

 Grzegorz Frydryk
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Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Co było dane będzie wzięte, co było wzięte jest zwrócone”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2008 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2009 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2009 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2009 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Kamień odrzucony”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2010 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Relikwie”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2010 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Zerwane więzi”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2010 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Rozwiązanie”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2010 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Sens”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2010 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Odbudować”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2010 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Wytchnienie”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2011 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Przed”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2011 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Siła ducha”, akwaforta, 54,5 x 36,5 cm, 2011 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Relikwie I”, akwaforta, 82,5 x 62 cm, 2011 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Kamienne serce”, akwaforta, 74x54 cm, 2011 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Święta ziemia”, akwaforta, 85x54 cm, 2011 r.



Z cyklu „O nieustannej modlitwie – Nakłuwanie”, akwaforta, 74x54 cm, 2011 r.
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WYSTAWY I OSIĄGNIĘCIA

NAGRODY

2011 - Nagroda Dyrektora Galerii Sztuki   
 Współczesnej w Przemyślu w postaci 
 organizacji wystawy indywidualnej 
 w konkursie „Obraz, Grafika, rysunek,   
 rzeźba roku”, BWa rzeszów.
 - Wyróżnienie regulaminowe, ii Gdyński   
  Przegląd Grafiki „Sport w grafice”, Gdynia.

2006 - kwalifikacja grafiki do bibliofilskiego wydania 
 Pisma Świętego, Poznań.

2004 - Nagroda Wojewody Podkarpackiego w kon- 
 kursie „Obraz, Grafika, rysunek, rzeźba
 roku”, BWa rzeszów.

2003 - Pierwsze miejsce w konkursie „Grafika kwar- 
 tału”, BWa rzeszów.

2002 - Stypendium Fundacji im. Tadeusza kulisie- 
 wicza w Warszawie.

2001 - Wyróżnienie honorowe, „Pierwszy regio- 
 nalny Przegląd Małych Form Plastycznych”, 
 Przeworsk.

WYSTAWY ZBIOROWE

2011 - Wystawa pokonkursowa, ii Gdyński Przegląd
  Grafiki „Sport w grafice” Gdynia. 

 - Wystawa pokonkursowa „Obraz, Grafika,  
  rysunek, rzeźba roku 2011”, 
 BWa rzeszów.
 - Wystawa „Printmaking graphic from 
  the rzeszow University”, Committe 
  of the regions, Bruksela.
 - Wystawa „reminiscencje”, Galeria 
  u attavantich, Jarosław.
 - Wystawa „artyści Frazy w kręgu słowa”, 
  Galeria „Na najwyższym poziomie”, Elektro-
  montaż rzeszów S.a., ul. Słowackiego 20.
 - Wystawa „iV Ogólnopolski konkurs grafiki
  im. Ludwiga Meidnera”, Oleśnica.
 - Wystawa Jubileuszowa X – lecia Wydziału  
  Sztuki Ur, Galeria Miejska Zespołu Szkół  
  Plastycznych w rzeszowie .
 - Wystawa Wydziału Sztuki, Zakład Grafiki  
  „komu potrzebny jest jeszcze mistrz?...”
  artes Gallery – New York City – Manhattan  
  USa.
 - Galeria pod ratuszem – rzeszów.
 - Galeria Solvay – kraków.
 - Nancy Dryfoos Gallery – New Jersey, USa.
 - kean University Galleries.
 - Wystawa Stara Drukarnia, „Grafika 
  Grafików 7”, ul. Bożnicza 6 w rzeszowie. 
 - Wystawa „Malarstwo, Grafika, rzeźba 
  artystów z Podkarpacia”, Wilno.
 - Wystawa pokonkursowa „XiV Między- 
  narodowe Triennale Małe Formy Grafiki”,  
  Łódź.
 - Wystawa „W hołdzie dla Jana Pawła ii”, 
  Galeria u attavantich, Jarosław.

2010 - Wystawa pokonkursowa „2 Triennale 
 Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
 Jesienne konfrontacje”, BWa rzeszów.



 - Wystawa Stara Drukarnia, Grafika 
  Grafików 6, ul. Bożnicza 6 w rzeszowie, 
  od 10 września do 14 października.
 - Wystawa pokonkursowa „6 Międzynarodo-
  we Biennale Miniatury” Częstochowa.

2009 - Wystawa Stara Drukarnia, „Grafika 
 Grafików 5”, ul. Bożnicza 6 w rzeszowie, 
 od 3 września do 30 września. 
 - Wystawa pokonkursowa „ Obraz, Grafika, 
  rysunek, rzeźba roku 2009”,  
  BWa rzeszów. 

2008  - Wystawa pokonkursowa „Vi Triennale Pol-
 skiego rysunku Współczesnego”, Luba-
 czów.
 - Wystawa pokonkursowa „Xiii Międzynarodo-
  we Triennale Małe Formy Grafiki”, Łódź.
 - „POrÓWNaNia”, Wystawa Prac artystów 
  Wydziału Sztuki Ur, Galeria „Gala”, grafika, 
  Lublin.

2007 - Wystawa pokonkursowa „XXi Międzynarodo-
 we Biennale Ekslibrisu Współczesnego”, 
 Malbork.
 - Wystawa pokonkursowa „Viii international
  Graphic art Biennial Dry Point”, Uzice.
 - Wystawa „artefakty – 6”, malarstwo, Galeria
  Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

2006 - Wystawa „4 x Grafika”, Galeria Nowohuckie 
 Centrum kultury, kraków.
 - Wystawa „ilustracji Biblijnej”, grafika, Cen-
  trum kultury Zamek, Poznań.
 - Wystawa „razem Prim”, malarstwo i rysu-
  nek, Galeria Magnez, Przeworsk.

2005 - Wystawa pokonkursowa „Obraz, Grafika, 
 rysunek, rzeźba roku”, malarstwo
 i rysunek, BWa rzeszów.

 - Wystawa w Galerii Zamku kazimierzowskie-
  go, grafika, Przemyśl.
 - Wystawa pokonkursowa „Xi Międzynarodo-
  we Biennale Małej Formy Graficznej 
  i Ekslibrisu”, Ostrów Wielkopolski.
 - Wystawa pokonkursowa „Xii Międzynarodo-
  we Triennale Małe Formy Grafiki”, Łódź.
 - Wystawa pokonkursowa „1 st international
  Biennale Exhibition of Ex-Libris and Small 
  Graphic Forms”, Gniezno.

2005 - Wystawa pokonkursowa „XX Międzynarodo-
 we Biennale Ekslibrisu Współczesnego”,   
 Malbork.
 - Wystawa pokonkursowa „V Triennale Pol- 
  skiego rysunku Współczesnego”, 
  Lubaczów.
 - Wystawa „W hołdzie Janowi Pawłowi ii”,  
  malarstwo, Pałac w Dukli.

2004 - Wystawa pokonkursowa „Ogólnopolski 
 konkurs na rysunek im. andriolliego”,
 Nałęczów.
 - Wystawa pokonkursowa „Obraz, Grafika,  
  rysunek, rzeźba roku”, malarstwo, BWa 
  rzeszów .
 - Wystawa „Petit Format de Papier”, grafika,  
  Nismes, Belgia.

 - Wystawa pokonkursowa „Xi Biennale Sztuki  
  Sakralnej”, malarstwo, BWa Gorzów Wlkp.

2003 - Other voices Polish Printmakers et Martha  
 Street Studio Gallery in Winnipeg.
 - Wystawa pokonkursowa „Petit Format de  



  Papier”, grafika, Nismes, Belgia. 
 - Wystawa pokonkursowa „4th Egyptian inter- 
  national Print Triennale”, Egipt.
 - Wystawa pokonkursowa „Tarnowskie klima- 
  ty”, rysunek, Tarnów.

2002 - Wystawa pokonkursowa „Obraz, Grafika, ry- 
 sunek, rzeźba roku”, malarstwo i grafika,  
 BWa rzeszów.
 - Wystawa stypendystów Fundacji im. Ta - 
  deusza kulisiewicza, grafika, Warszawa.
 - Wystawa „Petit Format de Papier”, rysunek,  
  Nismes, Belgia.
 - Wystawa zbiorowa, rysunek i grafika, ratusz, 
  rzeszów.

2001 - Wystawa pokonkursowa „Pierwszy regio-
 nalny Przegląd Małych Form Plastycznych”,  
 grafika, Galeria Magnez, Przeworsk.

2000 - Wystawa zbiorowa, malarstwo, ratusz, 
 rzeszów.

WYSTAWY INDYWIDUALNE

2011 - Wystawa grafiki i malarstwa, Galeria 
 u attavantich, Jarosław.

2010 - Wystawa grafiki w Bibliotece Muzycznej,  
 rzeszów.

2009 - Wystawa grafiki Galeria korek, budynek
 główny Wydziału Sztuki sala nr 216, od 
 1 czerwca do 10 lipca, rzeszów. 

2007 - Wystawa rysunku, Biblioteka Uniwersytetu
 rzeszowskiego, Czytelnia Prasy Bieżącej.

2004 - Wystawa grafiki, BWa rzeszów.

2002 - Wystawa malarstwa w księgarni akademi-
 ckiej Libra, rzeszów.

1999 - Wystawa malarstwa i rysunku w Bibliotece 
 Muzycznej, rzeszów.
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