
                „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość” 
                                                                                                                Jan Paweł II 
 

„Zatrzyma ć chwilę” pod takim hasłem Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. wraz ze 
współorganizatorem Liceum Plastycznym im. Bernardo Morando zorganizował dla uczniów Liceum 
Plastycznego niecodzienną imprezę kulturalną -  plener rzeźbiarski. 
 

Na terenie parku zamojskiego  szpitala w dniach 11-22 czerwca 2012 r. uczniowie  oddali się 
swojej pasji i pod opieką  pedagogów Liceum Plastycznego  Pana Marka Sołowieja – koordynatora 
projektu  i Tomasza Bełech, Wojciecha Duklewskiego oraz Marcina Ciecierskiego  - nauczycieli 
prowadzących snycerstwo artystyczne  odbył  się plener,  który wytyczył nowe  ramy interpretacji 
artystycznej. Wprowadzając sztukę na teren zarezerwowany dla ochrony zdrowia ukazaliśmy, że te 
dwie płaszczyzny mogą się przenikać i uzupełniać oraz przynosić wymierne korzyści.  
. 

Celem  pleneru było przesłanie wartości życia i zdrowia, relacje miedzy człowiekiem a 
naturą, ukazanie bogactwa naturalnego oraz pasji twórczej. Ponadto promocja młodych talentów, 
wymiana doświadczeń warsztatowych oraz promocja naszego miasta.  
 

Według wcześniej przygotowanych projektów w glinie przez 10 dni rozbrzmiewał stukot 
młotków i chrupanie dłut wraz ze śpiewem ptaków i szumem drzew. Z dnia na dzień  w wyniku 
sukcesywnego wybierania materiału dłutami potężne bale drzew nabierały  kształtów, wyrazistości i 
nabrały ostatecznych szlifów. Pracom została nadana faktura, głębia i trójwymiarowość. Prace 
rzeźbiarskie wykonywane w zespołach łączą funkcję artystyczno - użytkową oraz uwzględniają 
miejsce lokalizacji, jakim jest teren szpitala. 
 

Dodatkową atrakcją pleneru była możliwość śledzenia procesu twórczego od początku pracy 
do jej zakończenia. Na oczach widzów powstawały wspaniałe duże rzeźby. W trakcie trwania 
pleneru można było porozmawiać z twórcami o wykonywanych rzeźbach i o sztuce.  
 

Otwarcie wystawy plenerowej zaplanowano na 27 czerwca 2012r. na terenie parku  
zamojskiego szpitala, a dla mieszkańców miasta Zamość jako stała ekspozycja  jest możliwość 
obcowania  z artystycznymi dziełami   każdego dnia.  
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