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Ile właściwych działań i serca trzeba, aby w miejscu nowym i tymczasowym dla artysty, 
stworzyć przestrzeń dla twórczej energii i ciepłej zażyłości.

Ile wrażliwości i umiłowania sztuki powinni mieć gospodarze pleneru, by dane artystom 
miejsce wyzwalało ze schematów i przyziemności, a służyło obserwacji i pracy.

Przyjeżdżając na plener otwieramy się na niewiadome i nowe, jednoczenie i poddanie, 
diagnozy i zmiany.

Tracimy pojedynczość, powtarzalność i stemplowaną pewność.

Na nowo wydeptujemy ścieżki pracy i poszukiwań, ścierając poglądy i tezy.

Każdy z nas ma swoje góry, miejsce święte i azyl - to najważniejsze cele, przestrzeń 
pracowni i inspiracja.

Walentyna i Zbigniew Wierzbińscy jako gospodarze pleneru w Karpaczu oraz artystka 
Małgorzata Kalińska, jako jego kurator sprawiają, że obecni w Willi „Małgosia” stają się, 
jak mówi Szymborska „zamieszkiwanym mieszkańcem”. Wszak rodzi się w nas nowe i 
lotne.

 Anna Ujma - Lubaszka
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ANDRZEJ BOROWSKI
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1994 r. Malarstwo w pracowni 

prof. Zbysława Maciejewskiego. Autor ponad 30-stu wystaw indywidualnych oraz realizacji 
malarstwa sakralnego, m. in. polichromii dla kościoła św. Rodziny  

w Piekarach Śląskich. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach w Europie, Stanach  
Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Chinach, Nowej Zelandii, Rosji.  

Jest również współorganizatorem plenerów malarskich i kolekcjonerem sztuki.

TOMASZ LUBASZKA 
Urodził się 1961 roku . Od 1980 do 1984roku studiował  

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Częstochowie  
w Instytucie Wychowania Artystycznego .
Dyplom z malarstwa obronił w pracowni  

profesora Wincentego Maszkowskiego w 1985 roku.  
W latach 1984 -1986 pracował w macierzystej uczelni jako stażysta-asystent.

Ponad 60 wystaw indywidualnych i ok. 90 zbiorowych w kraju i za granicą.

TOMASZ MATEUSZ BUDNICKI
Absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Technik Budniwctwa oraz Architekt Wnętrz. Okres studiów zakończyłem jako stypendysta 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Zawodowo i artystycznie związany ze 

Szczecinem, Gdańskiem, Glasgow i Berlinem. Uczestniczyłem tam w wystawach zbiorowych jak i 
indywidualnych. Aktualnie żyję i pracuję w Berlinie.

TOMASZ MATUSEWICZ
1988-1993 studia w PWSSP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem: w pracowni malarstwa prof. 

Jana Świtki i pracowni rzeźby prof. Jana Berdyszaka. W 1994 otrzymał Nagrodę Stypendium dla 
Młodych Twórców Miasta Poznania. Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Podejmowana działalność interdyscyplinarna projektowa i realizacyjna w obszarze 
przestrzeni sakralnej oraz w architekturze i otoczeniu. Zajmuje się badaniem i tworzeniem 
kodów kulturowych, interaktywnych działań, instalacji i obiektonów (site-specific). Autor 

wielu indywidualnych wystaw, wielokrotnie brał udział w wystawach zbiorowych, plenerach, 
konferencjach w kraju i zagranicą.

MAŁGOSIA KALIŃSKA
Ukończyła  Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi,  Wydział Tkaniny i Ubioru, dyplom  

z wyróżnieniem w Katedrze Projektowania Biżuterii . Stypendystka Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Członek Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.  

Pracuje  w Szczecinie, gdzie prowadzi  pracownię  projektowania biżuterii oraz Galerię 
Projektantów Biżuterii PRATA. W Akademii Sztuki w Szczecinie, na wydziale Malarstwa  

i Nowych Mediów kieruje pracownią Form Złotniczych i Projektowania Biżuterii.

JANUSZ MOTYLSKI
Studia na wydziale pedagogiczno-artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

Filia w Cieszynie; dyplom z malarstwa w pracowni Alfreda Biedrawy (1989).
Członek ZPAP oraz Stowarzyszenia Artystów „Nowy Młyn” w Szklarskiej Porębie.  

Zakres  zainteresowań: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, tkanina unikatowa, rzeźba, 
fotografika. Prace prezentowane na ponad 60 wystawach indywidualnych. Udział w przeszło 

150 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą

ARTUR KARDAMASZ 
Urodzony w 1968 r. w Przemyślu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole  

Sztuk Plastycznych (aktualnie ASP ) we Wrocławiu w latach 1989 - 1994.  
Dyplom uzyskał w 1995 r. w pracowni profesora Stanisława Kortyki.  

Uprawia malarstwo i rysunek. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.  
Zrealizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych  

i wziął udział w wielu wystawach zbiorowych.  
Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

KRZYSZTOF  PASZTUŁA
Urodzony w 1953 r. w Dobrzanach koło Stargardu Szczecińskiego. Absolwent katowickiego 

Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z plakatu pod kierunkiem prof. 
Tadeusza Grabowskiego i aneks z grafiki w pracowni prof. Stanisława Gawrona wyróżniony 
medalem w 1978 r. W latach 1980 – 85 praca w charakterze asystenta w pracowni litografii  
na ASP w Katowicach.  Od 2001 r. praca na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego  

w Cieszynie, od 2002 r. na stanowisku adiunkta. 2013 uzyskanie tytułu doktora habilitowanego.  
Autor 40 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych.  

Zajmuje się malarstwem i grafiką

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA

Zajmuje się rzeźbą i grafiką cyfrową. Jest kierownikiem Pracowni Rzeźby i Transformacji 
Cyfrowych na Akademii Sztuki w Szczecinie. Zorganizowała jako kurator wiele wystaw w: 

Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Gdańsku, Gorzowie Wlkp.  
Obecnie realizuje cykl drobnych form rzeźbiarskich pod wspólnym tytułem: Optimist Moon.

KAJA SOLECKA
Ur. w 1974 r. w Krakowie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1998. 

Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią. Autorka wystaw indywidualnych w Polsce 
 i za granicą. Brała udział w wystawach zbiorowych w kraju oraz w Wielkiej Brytanii, Austrii, 

Niemczech, Francji, Maroku. 
Prace znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.

ANNA UJMA-LUBASZKA
Studia na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, 
Wydział Sztuk Pięknych, dyplom z malarstwa 1988 r., 

Studia Moda i Wzornictwo w Łodzi 1997 r. 
Należy do ZPAP. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem mody. 

Mieszka w Częstochowie.

ANDRZEJ LEŚNIK 
Ur. 1959 w Głuszycy na Dolnym Śląsku. 

1979/ 1984  studia na wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w PWSSP w Poznaniu,  
obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Dyplom w zakresie malarstwa.  
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, mieszka i pracuje na Wildzie w Poznaniu.


