
ODKRYWKI. 
KROPLA WIEDZY O PLENERZE 
ZIEMIA ZGORZELECKA 
1971–2021



2

Plener Ziemia Zgorzelecka odbył się dokładnie 50 lat temu, w pobliżu kopalni 
węgla brunatnego w Opolnie-Zdroju na Dolnym Śląsku. Był pierwszym plene-
rem artystycznym w Polsce i prawdopodobnie na świecie, w którego tytule poja-
wiło się hasło ochrona środowiska. Uczestnicy Pleneru zwracali uwagę na nie-
pokojącą sytuację ekologiczną i zastanawiali się m.in., czy możliwa jest zmiana 
modelu współczesnej cywilizacji oraz jaką rolę w tym procesie mogą odegrać 
nauka i sztuka. Rozbuchany rozwój przemysłu i technologii, nadprodukcja przy-
niosły ze sobą wiele niekorzystnych zmian, dziś znamy ich konsekwencje.

Odkrywki. Kropla wiedzy o Plenerze Ziemia Zgorzelecka 1971–2021 to broszu-
ra edukacyjna przygotowana, aby przypomnieć wciąż bardzo słabo znane wyda-
rzenie i zastanowić się, jak dziś możemy z niego czerpać. Materiał, który odda-
jemy w wasze ręce, jest częścią programu, który z okazji 50. rocznicy Pleneru 
przygotowały Muzeum Współczesne Wrocław oraz Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Sercem działań są rezydencje stu-
dentek ASP w Opolnie-Zdroju (zobacz: muzeumwspolczesne.pl). Artystki będą 
mieszkać w Opolnie-Zdroju przez trzy tygodnie, poznając okolicę i realizując we 
współpracy z mieszkańcami autorskie projekty. Cały program, podobnie jak hi-
storyczny już Plener Ziemia Zgorzelecka, jest efektem współpracy różnych osób 
i podmiotów – naukowców, artystek, instytucji.

W broszurze znajdziecie postulaty Pleneru Ziemia Zgorzelecka 1971, informacje 
o dziełach i sylwetkach artystów i artystek biorących w nim udział oraz fragmen-
ty ich autorskich wypowiedzi, poznacie kontekst wyjątkowego miejsca, jakim 
jest okolica Opolna-Zdroju, i zobaczycie mało znane materiały wizualne. Zanim 
jednak dotrzemy do roku 1971, przyjrzymy się, jak kiełkowało myślenie ekolo-
giczne na świecie i w Polsce, jak artyści i artystki rozwijali swoje relacje z natu-
rą oraz czym były plenery w PRL. Poza tytułową kroplą wiedzy znajdziecie tu 
inspiracje do własnych, twórczych działań w kontakcie z naturą. 

Odkrywka węgla brunatnego Turów, dokumentacja 
fotograficzna Pleneru Ziemia Zgorzelecka, 1971, 
fot. Natalia LL, kolekcja Muzeum Współczesnego 
Wrocław, © MWW

Sztuka wrażliwa ekologicznie w podobnym czasie rozwijała się w Polsce. W la-
tach 60. i 70. w sposób półoficjalny, w trakcie plenerów i sympozjów artyści 
tworzyli pierwsze prace komentujące szkodliwy wpływ działalności człowieka 
na środowisko. Co ciekawe, działania artystów, w przeciwieństwie np. do sztu-
ki amerykańskiej, miały wspólnotowy charakter i nie ingerowały w krajobraz.  
 Z pewnością punktem odniesienia dla ich twórczości była wiedza naukowa. 
Polscy badacze jako jedni z pierwszych zauważali zwiastuny niepokojących 
zmian. W 1961 roku Zakład Ochrony Przyrody PAN wydał książkę pt. Oskalpo-
wana Ziemia Antoniny Leńkowej. W publikacji autorka omawiała przeludnienie 
naszego globu, pogarszanie się warunków życia w dużych skupiskach ludzi, 
brak wody, erozje gleby, zmiany urodzajności gleb, niszczenie lasów, niszczenie 
bioróżnorodności, ostrzegając, że jeśli nie zapobiegniemy szkodliwym skutkom 
rozwoju gospodarki, na Ziemi może dojść do nieodwracalnych zmian.

POCZĄTKI SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ EKOLOGICZNIE
Pod koniec XIX wieku artyści wyszli ze swoich pracowni, by zbliżyć się do 
natury. Uprawiając malarstwo plenerowe, okazywali się wytrawnymi obser-
watorami przyrody, równolegle fascynował ich rozwijający się przemysł i świat 
techniki. Jednak z czasem, w drugiej połowie XX wieku, zaczęto dostrzegać ne-
gatywne skutki rozwoju, to wówczas zrodziła się tęsknota za nieskażoną natu-
rą. Zmieniała się także sama sztuka – artyści szukali nowych form i przestrze-
ni wyrazu. Wraz ze świadomością ekologiczną ich rola poszerzyła się – twórcy 
nie tylko obserwowali, ale zaczęli aktywnie działać na rzecz zmiany postawy 
człowieka wobec przyrody.
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ŻYCIE ARTYSTYCZNE W PRL – PLENERY, SYMPOZJA, BIENNALE
Ważną częścią życia artystycznego w PRLPRL w latach 60. i 70. były PLENERY, 
SYMPOZJA (spotkania artystów, krytyków i naukowców) i BIENNALE (imprezy 
artystyczne odbywające się co dwa lata) – wydarzenia sponsorowane przez 
państwo, najczęściej organizowane przy współpracy z lokalnymi ośrodkami 
przemysłowymi. Władzy zależało, aby umożliwiać współpracę artystów i robot-
ników, tworząc tym samym pozytywny obraz rozwoju przemysłu. 

Zdecydowana większość tego typu imprez odbywała się na tzw. ZIEMIACH OD-
ZYSKANYCH (dawnych terytoriach Niemiec, włączonych do Polski po II wojnie 
światowej). Władze partyjne wspierały nowoczesną, awangardową i niespecjal-
nie akceptowaną przy innych okazjach sztukę, pozwalając tym samym historii 
Ziem Odzyskanych pisać się od nowa. Sympozja i plenery stanowiły rodzaj la-
boratorium, w którym artyści mogli eksperymentować, wzajemnie się inspiro-
wać i mobilizować do działania. Poniżej znajdziecie krótki przegląd najważniej-
szych imprez organizowanych w PRLPRL. 

I BIENNALE FORM PRZESTRZENNYCH W ELBLĄGU odbyło się w 1965 roku i zo-
stało sfinansowane przez Zakłady Mechaniczne Zamech, producenta turbin i in-
nych elementów okrętowych. Z pomysłu Gerarda Kwiatkowskiego, który pra-
cował w firmie jako dekorator, wyniknęło założenie galerii El oraz zaproszenie 
artystów do udziału w biennale. Artyści we współpracy z robotnikami mieli 
zaprojektować serię metalowych rzeźb, które następnie umieszczono w wy-
branych miejscach w mieście. Większość z nich można spotkać w Elblągu do 
dziś. Ostatecznie, tylko podczas dwóch z pięciu edycji zrealizowano tytułowe 
formy przestrzenne.

Rok po I Biennale w Elblągu, w Zakładach Azotowych Puławy odbyło się I SYM-
POZJUM ARTYSTÓW PLASTYKÓW I NAUKOWCÓW pod hasłem Sztuka w zmie-
niającym się świecie. Inicjatorem imprezy był krytyk i teoretyk sztuki Jerzy 
Ludwiński, który wraz z organizatorami wydarzenia postanowił połączyć do-
świadczenia wynikające z plenerów w Osiekach oraz Biennale Form Prze-
strzennych w Elblągu, ukazując relacje pracy twórczej artystów z działalnością 
teoretyków i naukowców. Wielu uczestników sympozjum w Puławach odniosło 
się krytycznie do promowanej idei symbiozy sztuki i przemysłu. Jedną z sze-

rzej komentowanych prac był happening Włodzimierza Borowskiego, który spro-
wadzał się do przewrotnego gestu ofiarowania zakładom ich własności: arty-
sta, ubrany w smoking, wygłosił przemówienie pełne zachwytu nad pięknem 
pejzażu przemysłowego, a następnie „w hołdzie” dla tegoż pejzażu ofiarował 
Zakładom Azotowym piec, który znajdował się za jego plecami.

1800  Refleksje i rady dla ucznia na temat malarstwa, zwłaszcza 
pejzażu z 1800 roku, publikacja Pierre’a-Henri de Valencien-
nes’a, w której francuski malarz promuje malowanie en plain air –  
na dworze, w bezpośrednim kontakcie z naturą

1830 powstaje Szkoła z Barbizon – grupa twórców, którzy między 
1830 a 1860 rokiem tworzyli kolonię artystyczną we wsi 
Barbizon, uciekając w ten sposób od cywilizacji miejskiej, 
artyści malowali w plenerze, oddając autentyczne cechy 
napotkanych pejzaży

1841 John Goffe Rand, amerykański malarz portrecista, patentuje 
farby w tubkach, co znacznie ułatwia malowanie w plenerze

1856 William Perkin uzyskuje pierwszy syntetyczny pigment, 
 w niedalekiej przyszłości dzięki tego typu barwnikom farby 

staną się bardziej dostępne 
1872 powstaje Impresja, wschód słońca Claude’a Moneta, uważana  

za jeden z pierwszych obrazów impresjonistycznych
1874 pierwsza wystawa impresjonistów w Paryżu, 

umowne narodziny nowego kierunku  
w sztuce – impresjonizmu; dzieła tego nurtu 
inspirowane były pierwszymi filmami  
i fotografiami, uchwytywały światło, 
sprawiały wrażenie ruchu, migotania obrazu, 
były malowane w plenerze, co stało się 
możliwe, gdy pojawiły się przenośne sztalugi 
i farby w tubkach, artyści tematem swych 
dzieł czynili zarówno przemysł, jak i naturę

Ruch plenerowy w Polsce zapoczątkowały w 1963 roku PLENERY OSIECKIE, 
zwane też Koszalińskimi. Za pomysłem stała trójka artystów: Ludmiła Popiel, 
Jerzy Fedorowicz i Marian Bogusz. W trakcie 19-letniej historii koszalińskich 
spotkań pojawiali się na nich, oprócz artystów, architektów i pisarzy, także 
przedstawiciele nauki z różnych dziedzin, np. biologowie, socjologowie, a nawet 
cybernetycy. Poszczególne plenery miały swoje tytuły, najczęściej zbliżone do 
haseł sztuka i cywilizacja. Wiele artystycznych działań odbywających się w ra-
mach Plenerów Osieckich było jednymi z pierwszych manifestacji sztuki ekolo-
gicznie zaangażowanej w Polsce.

Prawie równocześnie z I Plenerem w Osiekach w 1963 roku podjęta została 
inicjatywa SYMPOZJÓW „ZŁOTEGO GRONA” W ZIELONEJ GÓRZE. Imprezy były 
realizowane w latach 1963–1981, pod ich auspicjami powstały też słynące  
z odważnych działań uczestników plenery w Łagowie. Podczas pleneru w 1974 
roku artyści uznali, że poza środowiskiem naturalnym ochroną warto objąć rów-
nież przestrzeń miejską. Kontynuowano w ten sposób wcześniejsze lokalne ini-
cjatywy artystów protestujących przeciwko dewastacji środowiska przyrodni-
czego. Owocem spotkania stała się Karta Łagowska, której twórcy podkreślali 
znaczenie sztuki w życiu człowieka oraz jej rolę w tworzeniu przestrzeni spo-
łecznej. Karta regulowała zasady projektowania miast tak, aby tworzyły przy-
jazne otoczenie dla człowieka – otwartej przestrzeni społecznej z poszanowa-
niem zastanego dziedzictwa kulturowego Ziem Odzyskanych.

Oficjalnym pretekstem do zorganizowania SYMPOZJUM PLASTYCZNEGO WRO-
CŁAW ’70 była 25. rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macie-
rzy, a Wrocław jako największe miasto Ziem Odzyskanych został wybrany na 
gospodarza obchodów. W czasie imprezy wytypowano ponad 40 lokalizacji  
w całym mieście, w których – dzięki współpracy z zakładami przemysłowymi –  
miały stanąć formy przestrzenne. Podsumowaniem pierwszego etapu Sympo-
zjum była wystawa projektów w Muzeum Architektury. W rezultacie, w ramach 
roku sympozjalnego powstała jedynie świetlna instalacja Henryka Stażewskie-
go, a kilka prac doczekało się realizacji w późniejszych latach. Wśród projektów 
znalazły się również prace Barbary Kozłowskiej i Marii Michałowskiej o charak-
terze ekologicznym. Każdy z dwóch pomysłów uwzględniał głos nie-ludzkich 
mieszkańców miasta – roślin i zwierząt.

1962 wydanie książki Silent Spring (Milcząca wiosna) biolożki Rachel Carson; 
tekst zwrócił uwagę Amerykanów na potrzebę ochrony środowiska; 
książka zapoczątkowała zmianę sposobu myślenia o wyjątkowości 
człowieka i jego nadrzędnej roli w świecie przyrody

1962 akcja czyszczenia rzeki Łaby w Hamburgu, według projektu niemieckie-
go artysty i teoretyka sztuki – Josepha Beuysa
1968 wystawa Earthworks w nowojorskiej Dwan Gallery, zrealizowana przez Roberta 

Smithsona i Virginię Dwan, uznawana za początek kierunku earth art (inaczej:  
land art, sztuka ziemi); artyści tego kierunku traktowali przyrodę zarówno jako 
medium, jak i wyjątkową przestrzeń wystawienniczą; pierwsze prace tego 
kierunku charakteryzowały się ogromnymi rozmiarami; twórcy wykorzystywali 
elementy występujące w przyrodzie, takie jak woda, skały lub wprowadzali nowe, 
zmieniając zastany krajobraz
26 maja 1969 ogłoszenie raportu Człowiek i jego środowisko przez sekretarza general-

nego Sithu U Thanta podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych; dokument zwracał uwagę na degradację środowiska i wzywał do 
przemyślanego korzystania z zasobów Ziemi
1970 powstanie Spiralnej grobli Roberta Smithsona – najbardziej znanego dzieła land 

artu, pracy o długości 450 m, zbudowanej z błota, kryształów soli, skał bazalto-
wych, ziemi i wody na wybrzeżu Wielkiego Jeziora Słonego w stanie Utah w USA
1972 wydanie raportu Granice wzrostu autorstwa Donelli H. Meadows, Dennisa  

L. Meadowsa, Jørgena Randersa i Williama W. Behrensa przygotowanego dla  
Klubu Rzymskiego (organizacji zrzeszającej naukowców, biznesmenów i polity-
ków); dokument zawierał analizę przyszłości ludzkości wobec wzrostu populacji 
oraz wyczerpujących się zasobów naturalnych
1988 utworzenie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, naukowego  

i międzyrządowego ciała doradczego powołanego na wniosek członków ONZ, 
celem dostarczania obiektywnej informacji na temat zmian klimatu
1992 utworzenie ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu (ang. UNFCCC) – umowy określającej założenia międzynaro- 
dowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych  
odpowiedzialnych za kryzys klimatyczny; co roku w związku z konwencją są 
zwoływane konferencje dotyczące zmian klimatycznych
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PLENER ZIEMIA ZGORZELECKA
Plener Ziemia Zgorzelecka odbył się w lipcu 1971 roku, trwał niecały miesiąc 
(30.06–24.07). Został zorganizowany na terenie kopalni węgla brunatnego 
i zarazem elektrowni Turów, kilka kilometrów od Opolna-Zdroju w Zagłębiu 
Turoszowskim. Komitet organizacyjny wydarzenia w składzie: Jerzy Ludwiński, 
Antoni Dzieduszycki i Jan Chwałczyk mottem przewodnim przedsięwzięcia uczy-
nił hasło: SZTUKA I NAUKA W PROCESIE OCHRONY NATURALNEGO ŚRODOWI-
SKA CZŁOWIEKA. Sztuka zaangażowana ekologicznie rozwijała się w Polsce 
już od połowy lat 60. [zobacz rozdział: Życie artystyczne w PRLPRL], jednak był 
to pierwszy plener w Polsce, w którego tytule w tak bezpośredni sposób wy-
rażono potrzebę ochrony środowiska oraz troskę o naturę. 

Wśród założeń Pleneru pojawiły się pytania dotyczące kondycji środowiska,  
a także skutków zderzenia natury z rozwojem cywilizacyjnym. Zdiagnozowano 
główne problemy, m.in. nadprodukcję, eksploatację środowiska czy kult przed-
miotu. Szansy na pozytywne zmiany organizatorzy dopatrywali się w zmianie 
sposobu myślenia o idei, którą dziś nazwalibyśmy zrównoważonym rozwojem, 
oraz we współpracy różnych ludzi – zarówno artystów, badaczy, jak i przed-
stawicieli lokalnej społeczności. Opolno-Zdrój i jego okolice miały stać się 
wzorcowym przykładem współpracy różnych grup dla dobra natury i żyjącego 
w niej człowieka.

Komisarzem Pleneru była Maria Berny, kierowniczka Międzynarodowego Klu-
bu Prasy i Książki, związana z wrocławską Galerią pod Moną Lisą. ZPAPZPAP powie-
rzył jej kwestie organizacyjne. Część uczestników przybyła na miejsce wraz ze 
swoimi bliskimi, nocowali w Opolnie-Zdroju (według wspomnień Marii Berny 
część spała w hotelu należącym do kopalni, inni w jego sąsiedztwie, u miejsco-
wych gospodarzy). W stworzonej przez siebie kawiarni artyści i artystki spoty-
kali się w podgrupach, świetlica natomiast służyła jako oficjalne miejsce odczy-
tów, wykładów i debat o sztuce.

W trakcie pobytu w Opolnie-Zdroju zwiedzali oni okolicę – zobaczyli m.in. ko-
palnię Turów czy kompleks leśny Borów Dolnośląskich, tzw. Puszczę Zgorze-
lecką. W Opolnie odbyło się otwarcie Pleneru i pierwsza poplenerowa wy-
stawa. Kolejna odsłona wystawy odbyła się w zgorzeleckim domu kultury. 
Niektórzy artyści pozostawili w Opolnie swoje prace, by mogły zostać zapre-
zentowane w ważnych dla okolicy miejscach. Ostatnia wystawa została zreali-
zowana we Wrocławiu na przełomie 1971 i 1972 roku w Salonie BWA, przy  
ul. Świdnickiej. Przy tej okazji 8–9 stycznia 1972 roku odbyło się spotkanie 
poplenerowe, podczas którego zostały wygłoszone referaty Jerzego Ludwiń-
skiego, Antoniego Dzieduszyckiego, Zbigniewa Makarewicza i Kajetana So-
snowskiego.

ZNAJDŹ OBOK 
HASŁA OPISUJĄCE 
PLENERY Z XIX  
I POCZĄTKÓW XX 
WIEKU, A TAKŻE 
ODNOSZĄCE SIĘ DO 
PLENERÓW Z DRU-
GIEJ POŁOWY 
XX WIEKU. PRZYPO-
RZĄDKUJ JE DO 
ODPOWIEDNIEGO 
POLA. TRZECI 
OBSZAR, OKREŚLA-
JĄCY XXI WIEK, 
JEST PRZEZNACZONY 
NA TWOJE POMYSŁY – 
ZASTANÓW SIĘ, CO 
MOŻE CHARAKTERY-
ZOWAĆ PLENERY 
DZIŚ, A JAK BĘDĄ 
WYGLĄDAĆ W PRZY-
SZŁOŚCI? UWAGA: 
NIEKTÓRE HASŁA 
MOGĄ PASOWAĆ 
DO WIĘCEJ NIŻ JED-
NEGO OBSZARU.

HASŁA: ŚWIATŁO, POWIETRZE, WYJAZD GRUPOWY, WSPÓŁPRACA WIELU OSÓB, TEMATEM 
PIĘKNO PRZYRODY, NATURA MIEJSCEM EKSPOZYCJI, ELEMENTY PRZYRODY MEDIUM 
ARTYSTYCZNYM, PRZEDSTAWICIELE NAUKI, PRACA INDYWIDUALNA, WŁASNA INICJATYWA, 
UROKLIWE MIEJSCA, TUBKI, SZTALUGA, GEST MALARSKI, WARSZTAT ARTYSTYCZNY,  
NA ZEWNĄTRZ, NATURA INSPIRACJĄ, MECENAT PAŃSTWA I ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, 
ARTYŚCI, ARTYSTKI, POSZUKIWANIE DROGI TWÓRCZEJ, NARZUCONY TEMAT, NOWE  
FORMY EKSPRESJI, PRACA Z LOKALNYMI ARTYSTAMI I MIESZKAŃCAMI, FORMY  
EFEMERYCZNE, KRYTYKA PRZEMYSŁU, PRZESTRZEŃ ZAKŁADU PRZESTRZENIĄ TWORZENIA  
I/LUB EKSPOZYCJI SZTUKI, AKTYWNY UDZIAŁ ODBIORCÓW, PROJEKTY GRUPOWE

XIX I POCZĄTEK XX W. II POŁOWA XX W.

XXI W.

Organizatorami i fundatorami Pleneru Ziemia Zgorzelecka były: Związek Pol-
skich Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Autorów ZAiKSZAiKS, Wydział Kultury 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu oraz Wojewódzka 
Komisja Związków Zawodowych we Wrocławiu. Towarzyszył mu pewien para-
doks. Kopalnia stała się gospodarzem Pleneru, równocześnie dając impuls do 
krytyki bezrefleksyjnego rozwoju przemysłu, poszukiwania odpowiedzi arty-
stycznej na motto Pleneru. W pobliżu nietknięta przez człowieka natura (okoli-
ce Gór Izerskich) stykała się z przestrzenią całkowicie przez niego zawłaszczo-
ną i zmienioną na potrzeby wydobywania surowca – w wyniku działań kopalni 
powstał ogromny krater. Księżycowe pustkowie, stopniowo poszerzane, otoczo-
ne hałdami i maszynami górniczymi do dziś stanowi najbardziej wyrazisty ele-
ment krajobrazu rejonu.

Dokumentacja fotograficzna Pleneru Ziemia Zgorzelecka, 1971, fot. Natala LL, 
kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław, © MWW

MASZ PRZED SOBĄ LISTĘ 
UCZESTNIKÓW – WYOBRAŹ 
SOBIE, ŻE JESTEŚ 
ORGANIZATOREM/
ORGANIZATORKĄ PLENERU 
ZIEMIA ZGORZLECKA.  
KOGO JESZCZE ZAPROSIŁBYŚ/
ZAPROSIŁABYŚ DO 
UDZIAŁU W WYDARZENIU? 

LISTA UCZESTNIKÓW PLENERU*
Maria Berny – komisarz Pleneru 
Tadeusz Koźluk – prawnik
Eugeniusz Mróz – dyrektor elektrowni Turów
ARTYSTKI I ARTYŚCI: 
Wanda Gołkowska, Natalia Lach-Lachowicz, 
Ludmiła Popiel, Jerzy Boroń, Włodzimierz 
Borowski, Jan Chwałczyk, Jerzy Fedorowicz, 
Stanisław Fijałkowski, Konrad Jarodzki,  
Jerzy Kałucki, Bruno Koper, Jarosław 
Kozłowski, Przybysław Krajewski, Gerard 
Kwiatkowski, Andrzej Lachowicz,  
Andrzej Matuszewski, Leszek Mickoś, Leszek 
Okołów, Ireneusz Pierzgalski, Leon Podsiadły, 
Jerzy Rosołowicz, Kajetan Sosnowski, Feliks 
Szyszko, Anastazy Wiśniewski
ARCHITEKTKI I ARCHITEKCI: 
Krystyna Styrna, Stefan Müller, Tadeusz 
Przemysław Szafer 
KRYTYCZKI I KRYTYCY SZTUKI:
Urszula Czartoryska, Magdalena 
Hniedziewicz, Wiesława Wierzchowska, 
Antoni Dzieduszycki, Andrzej Ekwiński, 
Michał Gutkowski, Jerzy Ludwiński, 
Ryszard Stanisławski, Juliusz Starzyński
BADACZE: 
Jerzy Lukierski – fizyk teoretyk, Jerzy 
Pomorski i Andrzej Ziemilski – socjologowie

* Za katalogiem Plener Ziemia Zgorzelecka 1971.
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KONTEKST MIEJSCA – HISTORA OPOLNA-ZDROJU 
Plener odbył się w rejonie Kotliny Turoszowskiej (potocznie: Worek Żytawski) 
na Dolnym Śląsku. Szczególnie zainteresowano się niedużą miejscowością – 
Opolnem-Zdrojem (dziś ok. 1000 mieszkańców) – położoną w okolicy kopal-
ni węgla brunatnego i elektrowni Turów. Miasteczko ma niezwykłą historię. 
Jeszcze na początku XX XX wieku było ono uzdrowiskiem, z charakterystyczną za-
budową, złożoną m.in. z budynków sanatoryjnych i willowych oraz domów 
przysłupowych położonych w starszej jego części (dziś zabytków rzadko spo-
tykanych poza południowo-zachodnią Polską). W granicach Polski Opolno-
-Zdrój znajduje się od 1945 roku. W 1947 roku wprowadzono obecną nazwę, 
zastępując poprzednią niemiecką – Bad Oppelsdorf. Pierwotna nazwa pocho-
dzi od nazwiska osiadłej w XIV wieku w Türchau (Turoszów) i posiadającej 
dobra w okolicy rodziny von Opal (później von Oppeln). W roku 1836 odkryto 
lecznicze właściwości opoleńskich wód i od tej pory miejscowość zaczęła na-
bierać uzdrowiskowego charakteru – stąd w nazwie wsi znalazł się człon Bad, 
a później Zdrój. Na przełomie XIXXIX i XXXX wieku w Opolnie-Zdroju powstawały ko-
lejne zakłady kąpielowe, hotele i pensjonaty, w których rocznie przebywało ok. 
1000 kuracjuszy, pochodzących głównie z Saksonii, Śląska i Czech. U szczytu 
swej popularności (początek XXXX wieku) uzdrowisko nazywane było Saskimi 
Cieplicami. 

WANDA GOŁKOWSKA (1925–2013) malarka, autorka rysunków i form przestrzen-
nych podczas Pleneru przygotowała pracę-manifest. Dezaprobator to czarny 
obiekt z otworem, z którego wystaje nawinięta na szpulę taśma z autorskim tek-
stem, zaczynającym się od słów: NADPRODUKCJA DZIEŁ SZTUKI I NADMIAR 
INFORMACJI utrudniają możliwość wyboru. W ten sposób Gołkowska odnio-
sła się do kluczowych postulatów Pleneru, dotyczących wszelkiej nadprodukcji, 
równocześnie zadając prowokacyjne pytanie, dlaczego walczyć z nadprodukcją 
nie mieliby także artyści poprzez ograniczenie produkcji swoich dzieł? W ko-
lejnym kroku artystka proponowała stworzenie światowej składnicy informacji 
artystycznej, która miałaby działać jak urząd patentowy, odrzucając wtórne 
koncepcje.

CO CIĘ PRZYTŁACZA? 
NADMIAR INFORMA-
CJI? BODŹCÓW? 
OCZEKIWAŃ? ZADAŃ? 
RZECZY? DŹWIĘKÓW? 
CO CHCIAŁBYŚ/
CHCIAŁABYŚ OGRA-
NICZYĆ W SWOIM 
ŚWIECIE? ZASTANÓW 
SIĘ PRZEZ CHWILĘ, 
JAK MÓGŁBY WYGLĄ-
DAĆ TWÓJ AUTORSKI 
DEZAPROBATOR?

Wanda Gołkowska, Dezaprobator I, 
fot. autor nieznany, dzięki uprzejmości
Ewy Ludwińskiej-Chwałczyk

KONRAD JARODZKI (UR. 1927) architekt, malarz i rysownik w czasie pleneru 
zrealizował akcję pt. Zapis przestrzeni. Podczas działania spacerował po tere-
nie kopalni, rozciągając za sobą białą taśmę. W ten sposób symbolicznie pod-
porządkował sobie ziemię, po której stąpał. Rozwinięta taśma podkreślała 
wzniesienia i spadki terenu, formę przemysłowego krajobrazu, zwracając uwa-
gę na ogromny wpływ człowieka na naturalny pejzaż. 

Konrad Jarodzki, Zapis przestrzeni, 
dokumentacja fotograficzna Pleneru Ziemia 
Zgorzelecka, 1971, fot. Natalia LL, 
kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław, 
© MWW

ZGORZELEC

OPOLNO-ZDRÓJ

WROCŁAW

KWB TURÓW

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, w wyniku intensywnych działań kopalni odkrywko-
wej węgla brunatnego (założonej już w 1802 roku, w miejscu gdzie wcześniej 
znajdowała się wioska Turów) Opolno całkowicie zmieniło swój wygląd. Po 
1945 roku zwiększono wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową,  
w 1957 roku podjęto uchwałę w sprawie budowy kombinatu górniczo-energe-
tycznego. Z jednej strony dzięki kopalni miasteczko rozwijało się, z drugiej 
strony postępowały nieodwracalne zmiany środowiska naturalnego. Aktualnie 
rejon Kotliny Turoszowskiej kojarzony jest z księżycowym pustkowiem, które 
powstało w czasie wieloletniego wydobywania surowca.

ARTYŚCI I ARTYSTKI W ODPOWIEDZI NA POSTULATY PLENERU
Poniżej prezentujemy wybrane koncepcje artystów i artystek zaproszonych do 
Pleneru Ziemia Zgorzelecka: Wandy Gołkowskiej, Konrada Jarodzkiego, Lud-
miły Popiel, Andrzeja Matuszewskiego, Anastazego Wiśniewskiego, Antonie-
go Dzieduszyckiego. 
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Linia stanowiła również główny motyw pracy Nić LUDMIŁY POPIEL (1929–1988), 
artystki konceptualnej, aktywnej uczestniczki życia artystycznego i współorgani-
zatorki plenerów w Osiekach [zobacz rozdział: Życie artystyczne w PRLPRL]. Praca, 
którą zaproponowała artystka, miała formę planszy prezentującej przekrój, na 
którym widoczne jest wyrobisko kopalni oraz jej strona wschodnia i zachodnia. 
Tytułowa nić miała zostać rozciągnięta nad wielką niecką kopalni odkrywko-
wej. Tym samym artystka symbolicznie zasypała dziurę w ziemi, która powsta-
ła w wyniku eksploatacji naturalnych surowców. 

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE 
SPACERUJESZ PO 
KOPALNI ZE SZPULĄ 
SZNURA. Z KIM PRZE-
PROWADZASZ DZIA-
ŁANIE? DOKĄD NAJ-
PIERW SIĘ UDAJESZ? 
JAK WYGLĄDAŁBY 
TWÓJ RYSUNEK 
Z LINII ROZPIĘTEGO 
SZNURA NA TLE KRA-
JOBRAZU? JAK  
POSTRZEGAŁBYŚ/PO-
STRZEGAŁABYŚ GO  
Z POZIOMU ZIEMI,  
A JAK Z LOTU PTAKA?

Ludmiła Popiel, Nić, dokumentacja  
fotograficzna Pleneru Ziemia Zgorzelecka, 1971, 
fot. Natalia LL, kolekcja Muzeum 
Współczesnego Wrocław, © MWW

ANDRZEJ MATUSZEWSKI (1924–2008) malarz, twórca happeningów, uczestnik 
plenerów i organizator sympozjów, tworzywem swojej pracy uczynił ziemię. Z po-
mocą pracowników kopalni udało się pozyskać fragment ściany węgla z od-
krywki, który następnie został umieszczony w ramie za szkłem. Miejsce – ko-
mentował artysta – które powstało 30 mln lat temu, odkryte w ubiegłym 
miesiącu, czyli w czerwcu, 21 lipca przestało istnieć, w wyniku prac postępu-
jących w kopalni. Tego miejsca już nie ma. Jedynym śladem jest to, co demon-
struję. Artysta pokazał historię miejsca zapisaną w kolejnych warstwach geo-
logicznych, równocześnie dokumentując i chroniąc kruche elementy przyrody.

WYBIERZ SIĘ NA 
SPACER PO OKO- 
LICY, MOŻE DO LASU, 
PARKU? PRZEMIE-
RZAJĄC KOLEJNE 
KILOMETRY, POMYŚL 
O TYM, CO MOŻE 
KRYĆ SIĘ W ZIEMI 
POD TWOIMI NOGAMI. 
JAK, TWOIM ZDA-
NIEM, MOGŁO TO 
MIEJSCE WYGLĄDAĆ 
SETKI CZY TYSIĄCE 
LAT TEMU? 

Andrzej Matuszewski, Dokumentacja miejsca, 
dokumentacja fotograficzna Pleneru 
Ziemia Zgorzelecka, 1971, fot. Natalia LL, 
kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław, 
© MWW

ANASTAZY WIŚNIEWSKI (1943–2011) artysta plastyk i teoretyk sztuki, w trakcie 
Pleneru zrealizował pomysł, który wychodził daleko poza tytułowe ramy im-
prezy. HAPPENING Rozjechanie ruskiego pieroga odbył się na środku skrzyżo-
wania w centrum Opolna. Artysta narysował okrąg, oznaczając w ten sposób 
miejsce, w którym umieszczony został ruski pieróg. Zebrana publiczność, rów-
nież mieszkańcy Opolna, oczekiwali – kto też pierwszy przejedzie po pierogu, 
który jednoznacznie kojarzył się z polską tradycją i zwyczajami, jak również, ze 
względu na swoją nazwę, z ówczesną sytuacją polityczną PRLPRL. Artysta podob-
ną fantazją i poczuciem humoru wykazał się, prosząc organizatorów o możli-
wość wygłoszenia odczytu Sytuacja w polskiej sztuce, podczas którego przez 
30 minut milczał, nie pozwalając odebrać sobie głosu.

ZASTANÓW SIĘ PRZEZ  
CHWILĘ, KIEDY 
MILCZYSZ? CZY 
TYLKO WTEDY, GDY 
JESTEŚ SAM LUB 
SAMA? KIEDY 
MILCZENIE STAJE SIĘ 
ZNACZĄCE? CO 
MOGŁO OZNACZAĆ 
W WYKONANIU 
ANASTAZEGO 
WIŚNIEWSKIEGO?

Anastazy Wiśniewski, Rozjechanie ruskiego pieroga, dokumentacja fotograficzna Pleneru 
Ziemia Zgorzelecka, 1971, fot. Natalia LL, dzięki uprzejmości artystki
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FORMA NIETRWAŁA
W LATACH 60. I 70. XXXX WIEKU zaczęto doceniać niematerialny wymiar sztuki 
oraz zwrócono większą uwagę na rolę procesu oraz idei w tworzeniu dzieła. 
W trakcie Pleneru Ziemia Zgorzelecka powstało sporo obrazów, trochę fotogra-
fii, jednak wiele spośród pomysłów miało charakter EFEMERYCZNY, czyli nie-
trwały. Sztuką efemeryczną może być zarówno pojedyncze działanie, jak  
i obiekt (rzeźba, obraz, instalacja), który wraz z upływem czasu dematerializuje 
się, znika. Artystki i artyści eksperymentowali z formą, realizując HAPPENINGI –
rodzaj improwizowanego przedstawienia, angażującego autora i publiczność, 
czy AKCJE – jednorazowe działanie w konkretnym czasie i przestrzeni, lub sku-
piali się na samym pomyśle – tworząc PRACE KONCEPTUALNE, często bardzo 
oszczędne w formie. Dzięki dokumentacji fotograficznej wykonanej przez Na-
talię LLLL dziś możemy przywołać nie tylko ulotne działania artystów, ale również 
krajobraz kopalni sprzed 50 lat. Innym materialnym śladem aktywności w Opo-
lnie jest katalog Pleneru zawierający teksty uczestników i uczestniczek.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OPISAMI WY-
BRANYCH PROPOZYCJI 
PRZYGOTOWANYCH PRZEZ 
ARTYSTKI I ARTYSTÓW, ZNAJDŹ 
WŚRÓD NICH PRZYKŁADY 
HAPPENINGU, AKCJI CZY PRACY 
KONCEPTUALNEJ I PORÓW-
NAJ JE.

SZTUKA DLA ZIEMI I CZŁOWIEKA DZISIAJ
Mimo upływu 50 lat sytuacja ekologiczna Kotliny Turoszowskiej, Polski czy na-
wet świata nie polepszyła się. Publikacje kolejnych raportów, naukowcy i akty-
wiści bijący na alarm, mozolne zmiany systemowe czy drobne kroki podejmo-
wane przez nas wszystkich, aby poprawić kondycję środowiska – wszystko to 
wydaje się nie wystarczać w obliczu postępującego kryzysu klimatycznego. 

W całym tym skomplikowanym procesie, podobnie jak 50 lat temu, wciąż 
ważną rolę odgrywają artyści i artystki, którzy nie pozostają obojętni na słabną-
cą kondycję środowiska. Działają indywidualnie, kolektywnie, pracując z wy-
obraźnią, emocjami, nieustannie poszerzając nasz horyzont myślowy, rozwija-
jąc wrażliwość, konfrontując z tym co trudne, zadając pytania, nierzadko dając 
nadzieję i proponując rozwiązania.

CECYLIA MALIK, DIANA LELONEK czy EWA CIEPIELEWSKA to jedne z wielu ar-
tystek-aktywistek, które w swoich działaniach obejmują troską los naszej plane-
ty. Diana Lelonek wychowała się w Dąbrowie Górniczej, mieście, którego krajo-
braz naturalny został niemal całkowicie zmodyfikowany przez człowieka, w 2016 
roku powołała Instytut dla Żywych Rzeczy, rodzaj instytucji gromadzącej  
przedmioty, które nazywa „śmiecioroślinami” – znalezione po tym, jak zostały 
odrzucone przez człowieka i w naturalny sposób zaadaptowane przez przyro-
dę. Z kolei jedną z bardziej znanych akcji Cecylii Malik jest projekt Matki Polki 
na wyrębie – artystka, w akcie sprzeciwu wobec masowej wycinki drzew, sfo-
tografowała się wraz z innymi karmiącymi matkami na wykarczowanych poła-
ciach lasu. Od niedawna artystka tworzy kolektyw Sióstr Rzek, którego celem 
jest pokazanie korzyści społecznych, ekonomicznych oraz przyrodniczych, ja-
kie daje nieuregulowana Wisła. Zainteresowanie dobrem tej rzeki w swoich 
działaniach przejawia również Ewa Ciepielewska, która m.in. od 2016 roku 
współtworzy projekt Flow/Przepływ – cykliczne, czyli mobilne, rezydencje na 
łodzi dla artystów, muzyków, performerów, kuratorów i aktywistów, podczas 
których tworzą oni sztukę w relacji z otoczeniem, w trakcie spływu Wisłą.

Organizatorzy Pleneru Ziemia Zgorzelecka spodziewali się, że wydarzenie bę-
dzie miało swoją kontynuację w kolejnych latach, przy coraz ściślejszej współ-
pracy z gospodarzami terenu, jednak nigdy nie wrócili do Opolna. Okazją do 
takiego powrotu po 50 latach jest program Odkrywki, który daje impuls, aby 
zastanowić się, jaką rolę w 2021 roku w procesie ochrony środowiska naturalne-
go może odegrać nie tylko sztuka i artyści, ale także my wszyscy – mieszkańcy 
i mieszkanki Ziemi. W trakcie trzech letnich rezydencji za sprawą młodych ar-
tystek: WIKTORII KRUK, IWONY OGRODZKIEJ, KINGI BARTNIAK, NATALII KOMO-
ROWSKIEJ oraz mieszkańców i mieszkanek Opolno-Zdrój ponownie zmieni się 
w twórczo-badawczą przestrzeń. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracowane 
koncepcje otworzą dyskusję o różnych potrzebach rysujących się na granicy 
kultury, sztuki i ekologii. 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ 
NASZA RELACJA Z NATURĄ, OTO-
CZENIEM? JAK POWINNO 
ZACHOWAĆ SIĘ MOJE I TWOJE 

„JA” W KONTEKŚCIE AKTUAL-
NYCH PROBLEMÓW EKOLOGICZ-
NYCH? CO MOŻEMY ZROBIĆ, 
BY „JA” ZWRÓCIŁO SIĘ KU „TY”, 

„WY”, „ONE”?

Antoni Dzieduszycki, Ja, dokumentacja fotograficzna Pleneru Ziemia Zgorzelecka, 1971, fot. Natalia LL, kolekcja Muzeum 
Współczesnego Wrocław, © MWW

ANTONI DZIEDUSZYCKI (1937–1997) teoretyk sztuki i filmowiec, a zarazem jeden 
z organizatorów Pleneru, rozochocony twórczą atmosferą postanowił przygo-
tować własną pracę. Dzieduszycki nosił ze sobą dużych rozmiarów napis JAJA 
wykonany ze styropianu i umieszczał go w różnych miejscach na terenie kopal-
ni – na łące, za ogrodzeniem, łącznie z zawieszeniem liter na wysokim komi-
nie, co wymagało od artysty odwagi i wspięcia się na wysokość kilkudziesię-
ciu metrów. Wydaje się, że w ten sposób twórca kpił z siebie i nas wszystkich –  
przedstawicieli gatunku ludzkiego, stawiających się w centrum wszechświata, 
nierzadko uznających swoją wyższość nad innymi częściami ekosystemu. 

2015 konferencja klimatyczna w Paryżu, odbywająca się w ramach UNFCCC, której 
owocem było porozumienie paryskie – pierwsze w historii uniwersalne, prawnie 
wiążące porozumienie w dziedzinie klimatu, do którego przystąpiło prawie 190 krajów, 
w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie, określało m.in. ogólnoświatowy 
plan działania, który ma chronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu

2019 Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, 
prezentującego działania na rzecz nowej polityki wzrostu gospodarczego, jego 
celem jest skuteczne osiągnięcie neutralności klimatycznej UE w sprawiedliwy 
sposób, stąd zaproponowano m.in. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transforma-
cji, przeznaczony szczególnie dla regionów uzależnionych od paliw kopalnych

2021 Nowy Europejski Bauhaus – twórcza inicjatywa, która ma za zadanie znieść 
granice między nauką i technologią, sztuką, kulturą; koncepcja zakłada, że 
estetyka i styl życia będą szły w parze ze zrównoważonym rozwojem, materiały 
budowlane będą neutralne klimatycznie, dzięki czemu miasta staną się pochłania-
czami emisji – „urban forest”
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CHCESZ ZGŁĘBIĆ TEMATY, 
KTÓRE PORUSZAMY W KROPLI 
WIEDZY? ODWIEDŹ WYSTAWĘ 
STAŁĄ ARCHIWUM JERZEGO 
LUDWIŃSKIEGO W MUZEUM
WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW – 
ZNAJDZIESZ TAM 
DOKUMENTACJĘ PRAC 
WYKONANĄ PRZEZ NATALIĘ LL 
ORAZ ORYGINALNY KATALOG 
PREZENTUJĄCY POSTULATY 
PLENERU.

Odkrywka węgla brunatnego Turów, dokumentacja fotograficzna Pleneru Ziemia 
Zgorzelecka, 1971, fot. Natalia LL, kolekcja Muzeum Współczesnego Wrocław, © MWW

ORGANIZATORZY 
Muzeum Współczesne Wrocław
Akademia Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

muzeumwspolczesne.pl
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NAUKA WYWOŁUJE PRZYŚPIESZENIE TEMPA ZMIAN  
W CYWILIZACJI – „CIĄGNIE” CYWILIZACJĘ. SZTUKA –  
W JAKIMŚ SENSIE – TAKŻE „CIĄGNIE” CYWILIZACJĘ, 
DZIĘKI I PRZEDE WSZYSTKIM – WPROWADZENIU ZMIAN 
W STEREOTYPACH MYŚLENIA (ALE OCZYWIŚCIE  
W INNYM ZAKRESIE NIŻ CZYNI TO NAUKA). 

TWORZYWEM I TWÓRCĄ JEST TU CZŁOWIEK I NATURA 
ROZUMIANA BARDZO SZEROKO. ZARÓWNO NATURA  
W SWEJ CORAZ RZADZIEJ SPOTYKANEJ POSTACI  
NIESKAŻONEJ, JAK I TA NOWA, STWORZONA I STWA-
RZANA PRZEZ CZŁOWIEKA. TE DWA ELEMENTY PODSTA-
WOWE: CZŁOWIEK I NATURA. CZŁOWIEK, W CAŁEJ SWO-
JEJ ZŁOŻONOŚCI – JAKO TWORZYWO. NATURA W CAŁEJ 
SWOJEJ ZŁOŻONOŚCI, AUTENTYCZNOŚCI, ZMIENNOŚCI, 
NOWOŚCI, BLISKOŚCI, OBCOŚCI – JAKO TWORZYWO. 

PROPONUJĘ WIĘC OPRÓCZ KWIATÓW I DRZEW, OPRÓCZ 
MOTYLI, PTAKÓW I ZWIERZĄT CHRONIĆ NASZE LUDZKIE 
UCZUCIA, ROZBUDZAĆ I ROZWIJAĆ NASZĄ WRAŻLI-
WOŚĆ NA WSZYSTKO, CO ŚWIAT NASZ STANOWI. 

A WIĘC W OBRONIE ŻYCIA LUDZKIEGO PO-
STULUJĘ: CIĄGŁE PRZEWROTY MYŚLOWE, 
TWORZENIE NOWYCH I NISZCZENIE STARYCH 
IDEAŁÓW, WALKĘ RÓŻNYCH INDYWIDUAL-
NOŚCI I NAJWIĘKSZE ICH ZRÓŻNICOWANIE. 
AŻEBY LUDZIE POSZUKIWALI SIĘ NIE NA 
ZASADZIE WSPÓLNYCH POGLĄDÓW, ALE 
ODMIENNYCH. 

UWAŻAMY, ŻE PRZY PLANOWANYM OBECNIE 
INTENSYWNYM ROZWOJU CYWILIZACJI TECHNICZNO-

-PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE POWINNIŚMY BEZWZGLĘD-
NIE UNIKNĄĆ TYCH BŁĘDÓW, KTÓRE POPEŁNIONO 
JUŻ W KRAJACH WYŻEJ UPRZEMYSŁOWIONYCH.

NADPRODUKCJA DZIEŁ SZTUKI I NADMIAR INFORMACJI 
UTRUDNIAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYBORU I ZACIERAJĄ RÓŻNI-
CE MIĘDZY AUTENTYCZNOŚCIĄ A WTÓRNOŚCIĄ. AUTO-
MATYZM I PRZYZWYCZAJENIE NAZYWA SIĘ CZĘSTO 
KONIECZNOŚCIĄ WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ – ZA-
WARTEJ W KILOMETRACH I TONACH MATERIAŁÓW DO-
STĘPNYCH W WARUNKACH ZIEMSKICH

CHCEMY KONFRONTACJI POGLĄDÓW, WYJŚCIA Z IZOLA-
CJI NASZEJ CODZIENNOŚCI, CHCEMY DZIELIĆ SIĘ TYM, 
CO W NAS. JUŻ NIE WYSTARCZAJĄ MUZEA, GALERIE  
I WYSTAWY, BY W PEŁNI PRZEKAZAĆ JĘZYK AKTUALNEJ 
SZTUKI.

WYPOWIEDZI POCHODZĄ Z KATALOGU PLENER ZIEMIA ZGORZELECKA 1971: NAUKA I SZTUKA W PROCESIE OCHRONY 
NATURALNEGO ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA, WROCŁAW 1972.

NIE JEST NASZYM ZAMIAREM DOPROWADZENIE DO 
POWSTANIA NA TYM PLENERZE TRWAŁYCH REALIZA-
CJI PLASTYCZNYCH W TERENIE. OD UCZESTNIKÓW  
PLENERU OCZEKUJEMY PRZEDE WSZYSTKIM RÓŻNYCH 
SZEROKO POJĘTYCH PROPOZYCJI ARTYSTYCZNYCH.
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