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ONajbardziej ujmującą cechą Leny Chmiel-
nik jako artystki jest radość czerpana z pracy 
z materią – z jednej strony wyraźna, ujawniają-
ca się w jej rzeźbach, satysfakcja płynąca z do-
świadczenia sprawczości – poddawania mate-
rii własnej woli i intuicji, wydobywania z niej 
kształtu, idei i emocji, z drugiej przyjemność 
prowadzenia dialogu z tworzywem, subtelne 
i czułe poszukiwanie jego esencji, szczegól-
nych właściwości i specyficznej ekspresji. 

Ten charakterystyczny dla artystki styl pracy 
opiera się na paradoksie – w sposobie w jaki 
mierzy się z materią jest aktywna, ekspan-
sywna i witalna, w poszanowaniu właściwości 
tworzyw z jakimi pracuje - empatyczna i ła-
godna. U podstaw metody twórczej Chmielnik 
leży jednak przede wszystkim przyjemność 
z fizycznego kontaktu z dziełem, realnego 
zmagania się z materialnością tworzywa, rze-
czywistego fizycznego wysiłku. Być może dla-
tego tak konsekwentnie, przez całe dekady, 
pozostaje wierna rzeźbie, która w odróżnieniu 
od innych gatunków sztuk wizualnych odwo-
łuje się nie tylko do uprzywilejowanego przez 
tradycję estetyczną zmysłu dystansu jakim jest 
wzrok, ale także do lekceważonego przez nią 
zmysłu kontaktu jakim jest dotyk.

Rzeźba przecież, prowokując bezpośrednią fi-
zyczną relację, we właściwy sobie sposób, kie-
ruje uwagę na ciało, jego motorykę i zmysłową 
interakcję zarówno z dziełem, jak i organizo-
waną przez nie przestrzenią – z jednej stro-
ny chodzi tu o ciało rzeźbiarza, którego udział 
w procesie powstawania dzieła w przypadku 
rzeźby warsztatowej jest kluczowy i aż nadto 
oczywisty, z drugiej ciało widza, który w toku 
poznawania i doświadczania trójwymiarowo-
ści i taktylności rzeźby musi aktywnie zaanga-
żować się w jej percepcję. Fizycznie dostęp-
na materialność rzeźbiarskiej bryły i sensualny 
potencjał jej powierzchni, to wartości nieod-
miennie absorbujące Chmielnik. Postawa ta 
wynika zapewne z intuicji, że mają one silne 
oddziaływanie estetyczne, które w dużej mie-
rze zawiera się w zmysłowej fascynacji rzeźbą 
jako materialnym obiektem, a w drugim planie 
dopiero w przyjemności płynącej z rozpozna-
wania kreowanych przez nią znaczeń. 

Nie bez powodu intencjonalne, odautor-
skie wyeksponowanie przez Chmielnik For-
my i Faktury, jako fenomenów, wokół których 
skonfigurowała swoją jubileuszową publika-
cję, koncentruje uwagę odbiorcy na najbar-
dziej fundamentalnych cechach uprawianego 

O rzeźbie
Magdalena Lewoc
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Kobieta w długiej sukni
1970, sztuczny kamień 
200 x 60 x 80 cm
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ciowego tła dla pięćdziesięcioletniego dorobku 
twórczego artystki. Znaczący jest także fakt, 
że w tym istotnym dla niej momencie artystka 
odwołuje się do najbardziej konstytutywnych 
cech uprawianego przez siebie medium, do 
tych jego właściwości, które niezmiennie fa-
scynowały ją od najwcześniejszych prób rzeź-
biarskich do aktualnej, dojrzałej twórczości – 
do formalnych aspektów rzeźby decydujących 
o jej jakości i sile oddziaływania.  

W kluczowych momentach procesu pracy nad 
rzeźbą, w których rozstrzygają się podsta-
wowe kwestie kształtujące tożsamość dzie-
ła – Chmielnik jest zawsze otwarta na prawdę 
materiału. To jedna z fundamentalnych dla jej 
twórczości zasad wynikająca z szacunku dla 
naturalnych cech i ekspresyjnych właściwości 
tworzywa, solidnego akademickiego warsz-
tatu i wieloletniego doświadczenia. Wiedza 
i praktyka podpowiadają jej właściwe sposo-
by postępowania z materią, z której powstaje 
rzeźba, akceptację warunków podyktowanych 
przez naturę i umiejętność ich ujawnienia dzię-
ki znakomicie opanowanej technice. Liczy się 
tu współpraca z materiałem, której celem jest 
zawsze wydobycie jego piękna i potencjału, 
niezależnie od tego czy będzie to najwyżej po-
stawiony w klasycznej hierarchii rzeźbiarskiej – 
kamień lub brąz, bardziej poślednie tworzywo 
takie jak drewno, czy najmniej spektakularne, 
jak glina czy gips. 

Chmielnik jest w pełni świadoma sprzężenia 
zwrotnego pomiędzy materiałem, formą dzie-
ła a kreowaniem tematu. Charakterystyczny 
i znamienny jest fakt, że niezależnie w którym 
z ulubionych przez siebie materiałów pracuje, 

najczęściej zmierza ku zsyntetyzowaniu formy 
i redukcji zbędnego detalu. Uproszenie formy 
i wydobycie przyrodzonych cech tworzywa 
nie jest jednak celem samym w sobie, jest nim  
natomiast wykorzystanie ich w szerszym pla-
nie – zamyśle stworzenia spójnego dzieła, 
w którym forma i treść wspólnie kreują arty-
styczny przekaz.

Zasadniczym i konsekwentnie przez lata eks-
plorowanym tematem rzeźb Chmielnik jest 
afirmacja życia w jego biologicznej, uniwer-
salnej i ponadczasowej postaci. Artystka ma-
nifestuje tę postawę w niemal wszystkich 
wypowiedziach, w których stara się uchwycić 
naczelny sens swojej artystycznej aktywności, 
skupiając się z wielką pasją na eksponowaniu 
organiczności i witalności przyrody. Choć cza-
sem balansuje na pograniczu abstrakcji, prawie 
wszystkie jej dzieła zachowują wizualne podo-
bieństwo do form, z których zaczerpnęła inspi-
rację. Prawie wszystkie także kumulują w so-
bie energię życia, rozsadzającą od wewnątrz 
ich zwarte i uproszczone bryły, niezależnie od 
tego, czy tak jak w przypadku rzeźb z brązu 
i większości prac z kamienia ich faktura jest 
gładka i mocno wypolerowana, czy tak jak 
w przypadku drewna bardziej chropawa i na-
znaczona uderzeniami dłuta. 

Witalność, erotyzm, płodność dominują zarów-
no w pracach, w których koncentruje się na 
postaci ludzkiej, jak i w tych, w których sięga 
po motywy zwierzęce i roślinne. Napęczniałe 
pąki kwiatów, dojrzałe kiście owoców, bujne 
kobiece piersi i brzemienne łona, pary zespo-
lonych ze sobą w uścisku kochanków – to jed-
ne z najczęstszych motywów stale pobudzają-

przez artystkę medium – materialności uksz-
tatowanej przez formę bryły oraz zmysłowej  
naturze faktury. 

Dwuczłonowy tytuł-lejtmotyw publikacji od-
syła do najbardziej podstawowych, choć nie-
koniecznie najbardziej oczywistych pojęć teorii 
sztuki. Pierwszoplanowa Forma – jest w struk-
turze tytułu pojęciem wiodącym i bardziej zło-
żonym. Kłopot z jej jednolitą interpretacją tkwi 
bardzo głęboko, u samych początków wielo-
wiekowej historii pojęcia. Łacińska forma, któ-
ra przeniknęła do wielu języków nowożytnych, 
nie w pełni potrafiła zastąpić znaczenie dwóch 
źródłowych dla niej greckich terminów – morfe 
i eidos, gdzie pierwszy oznaczał głównie formy 
widzialne, drugi natomiast pojęciowe. 
To, co w pierwotnej greckiej redakcji wyraża-
ło całościowy wizualno-ideowy sens dzieła, 
w późniejszych ujęciach uległo rozszczepieniu 
na formę i treść, których wzajemne relacje zra-
dykalizowały się w początku ubiegłego wieku 
we współzawodnictwie i sporze o hierarchię 
ważności. Skrajny formalizm absolutyzujący 
formę i odsyłający pozaartystyczne znaczenia 
dzieła poza nawias sztuki, stanowiący apo-
geum tego procesu, był jednak tylko jednym 
z modernistycznych sposobów poszukiwania 
prawdy o sztuce i nie w nim zakorzeniony jest 
sposób myślenia o formie bliski Chmielnik. 

Obserwując twórczość artystki, w której forma 
jest istotowo zespolona z treścią, trzeba się 
odnieść do innej tradycji, bardziej holistycz-
nego myślenia o relacji obu pojęć, dla które-
go nowym impulsem, u progu XX wieku, stała 
się refleksja estetyczna Wassilego Kandinskie-
go, upatrującego w formie potężnego środka 

w służbie treści. Taka tradycja synergicznego 
rozumienia wzajemnych relacji formy i tre-
ści bliższa jest temperamentowi twórczemu 
Chmielnik, której nigdy nie interesował czysty 
formalizm, a z nieskończonego zasobu form 
abstrakcyjnych i materialnych, o których pisał 
Kandinsky  bliższe były jej zawsze te, które od-
woływały się do impulsów płynących z obser-
wacji świata empirycznego. 

Nie ma natomiast wątpliwości, że jednym z ar-
tystycznych wyzwań Chmielnik było i jest po-
szukiwanie optymalnej formy, która będzie 
w stanie unieść zdeponowaną w niej treść.   

Jednego ze sposobów na uzyskanie tak zba-
lansowanej całości artystka konsekwentnie 
upatruje w pracy nad rzeźbiarską bryłą, nad jej 
koherencją, nad sposobami koncentracji ener-
gii w dziele rzeźbiarskim, tak by przekracza-
ło ono wymiar tak czy inaczej ukształtowanej 
masy materii, stając się złożonym wewnętrz-
nie bytem, wchodzącym w dynamiczną relację 
z otaczającą je przestrzenią. 

Drugiego – w pracy z fakturą – jako nieodłącz-
nym, wyznaczającym kontury, atrybutem bry-
ły, który wizualnie i materialnie oddziela ją od 
otaczającego świata – powierzchnią rzeźby – jej 
naskórkiem-membraną, dzięki której skumulo-
wana wewnętrzna energia może emanować 
na zewnątrz. Finalne efekty jakie generować 
będzie faktura dzieła w kontakcie ze światłem 
i okiem, czy podążającą po powierzchni rzeźby 
dłonią, są dla Chmielnik nie mniej istotne niż 
strategiczne decyzje podejmowane na etapie 
modelowania bryły. Faktura – nie bez powodu 
zatem buduje drugi człon teoretyczno-poję-
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cych wyobraźnię artystki. Przyroda ożywiona, 
która niezmiennie budzi w niej zachwyt, zda-
je się funkcjonować tu w obrębie wspólne-
go energetycznego pola, gdzie energia krą-
ży w sposób swobodny pomiędzy ludźmi  
i ich otoczeniem. 

Poprzez sztukę Chmielnik emanuje właści-
wym sobie ciepłem i pozytywnym nastawie-
niem. Ta podstawowa dla niej konstytucja psy-
chiczna i emocjonalna uwidacznia się zarówno 
w rzeźbach manifestujących młodość i piękno 
(postacie klasycznie zbudowanych kobiet, ide-
alne anatomicznie torsy męskie, przenikają-
ce się ciała kochanków, przywołujące na myśl 
platoński mit o Androgynie – istocie podzielo-
nej boskim wyrokiem na dwie połówki i po-
szukującej pierwotnej jedności), jak i w tych 
pracach, w których artystka docenia dojrzałość 
i spokój cechujący wypróbowane związki – tu 
ciała kochanków tracą powab fizycznej dosko-
nałości, zyskują jednak pełniejszą wiedzę o so-
bie i głębszą harmonię. 

Jednak pomimo podziwu dla sił witalnych i sa-
moodradzania się świata także i do jej twór-
czości wkrada się czasem ambiwalencja 
i niepokojące napięcie. Choć na tle bogatego, 
stylistycznie i tematycznie spójnego dorob-
ku artystki jest to obszar marginalny, trudno 
zbagatelizować jego obecność i znaczenie. 
Zapuszczając się w bardziej mroczne rejony 
świadomości, Chmielnik dostrzega, że letnie-
mu przesileniu i erupcji życiodajnej bujności, 
nieodłącznie towarzyszy schyłek i atrofia. Ar-
tystycznie mierząc się z tematem przemija-
nia, degradacją ciała czy chorobą rezygnuje ze 
zwartości doskonałej, klasycznej formy, jaką 

zazwyczaj operuje, przełamuje wertykalizm 
kompozycji charakterystyczny dla prac głów-
nego nurtu, deformuje ciało, dostrzegając już 
nie tylko jego wyidealizowany obraz, ale so-
matyczną kruchość – cielesność poddaną dyk-
tatowi czasu i cierpienia.  

Ten niechętnie penetrowany przez Chmielnik  
obszar doświadczenia egzystencjalnego, rzad-
ko podejmowany w uprawianej przez nią 
twórczości i szybko zarzucany, ujawnia swo-
iście ludzki lęk przed śmiercią jako końcem 
jednostkowego bycia w świecie i ostatecznym 
rozłączeniem somy i psyche. Lęk ten artystka 
egzorcyzmuje przez ustawiczne powroty do 
kultu witalności, do adoracji nieprzemijalnej 
natury życia dostrzeganej w ponadjednostko-
wym wymiarze, do delektowania się obecno-
ścią tu i teraz. 

SSłowo o rzeźbie

Leonia Chmielnik

Materia rzeźby zbudowana z miliardów sku-
pionych atomów tworzy układ form, brył  
i kształtów umiejscowionych w przestrzeni.
Energia wnętrza rzeźby wzmocniona światłem 
zewnętrznym przenika do patrzącego, wywo-
łując zwrotny przekaz, żyje tematyczną mocą 
i działa na sferę emocjonalną. Decydującym 
elementem powstającego przekazu jest wza-
jemna relacja płaszczyzn, ich dynamika, napię-
cie i rysunek.

Rzeźba pozbawiona światła nadal emituje 
energię, promieniuje siłą, istnieje poprzez bez-
pośredni kontakt ze zmysłem dotyku. Istotną 
rolę w tym odgrywa powierzchnia rzeźby, ma-
teriał, z którego jest zbudowana oraz jej fak-
tura, co w pełnym oświetleniu budzi emocje 
związane z różnicą światłocieniową i kolory-
styczną.

Energia płynie z formy napiętej, może za-
mkniętej lub poruszonej narzędziem, wywołu-
jąc  silne reakcje u odbiorcy.

Obraz powstający u patrzącego na rzeźbę 
uwarunkowany jest zakodowanymi schemata-
mi, przemyśleniami lub instynktem. Mają na to 
wpływ: czas przeżywania odbioru, stan emo-
cjonalny patrzącego oraz warunki zewnętrz-
ne, w jakich to się dzieje. Sama istota rzeźby 
pozostaje taka sama, może jednak budzić róż-
ne emocje i doznania, jakie dyktuje hierarchia 
wartości epoki.

Materiał z jakiego powstała rzeźba, jej po-
wierzchnia, faktura oraz zamierzone lub przy-
padkowe barwy tworzywa, również prze-
kazują energię umożliwiając indywidualną 
interpretację. 

Człowiek przepełniony jest silnymi, czę-
sto skrajnymi emocjami i to samo występuje 
w rzeźbie, ponieważ jest ona tworem i częścią 
istnienia jego świata.

Szczecin, 2016
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1969  I nagroda w konkursie na pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki   – współautorstwo
1971  wyróżnienie w konkursie na projekty „Plastycznego Zagospodarowania Miasta” – Szczecin
1971  IV nagroda w konkursie na medal pamiątkowy „Dzieje Szczecińskich Rodzin w XX wieku”
1972  nagroda zespołowa za projekty i realizację rzeźb na bulwarze spacerowym w Międzyzdrojach
1973  III nagroda w konkursie „ Konik Morski”– Szczecin
1974  wyróżnienie w konkursie o tematyce łowieckiej – Szczecin
1977  I nagroda w konkursie na rzeźbę marynistyczną dla miasta Szczecina
1980  0dznaczenie „Gryf Pomorski”za działalność twórczą
1982  nagroda na Biennale Rzeźby „Ekologium” – Szczecin
1982  wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Ceramiczno-Rzeźbiarskiej – Bolesławiec
1988  nagroda Wojewody Szczecińskiego za osiągnięcia w twórczości rzeźbiarskiej
1994  wyróżnienie na IV Ogólnopolskiej Wystawie „Ochrona Środowiska Naturalnego” – Szczecin
1990  nagroda Prezydenta Szczecina na II Ogólnopolskiej Wystawie 
 „Ochrona Środowiska Naturalnego” 
2000  I nagroda – wyróżnienie za rzeźbę na Wystawie Plastyki Szczecińskiej „Salon 2000”

Wystawy indywidualne
1980 Orońsko – Centrum Rzeźby Polskiej – rysunek
1982  Szczecin – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki – rysunek
1986  Szczecin – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki – rzeźba patynowana
1987  Szczecin – Brama Królewska – rzeźba ceramiczna, rysunek
1989  Szczecin – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki – rzeźba
1991  Szczecin – Galeria „Pod Bocianem” – rzeźba
1991  Puchheim, Niemcy – rzeźba
1994  Szczecin – Bank Inicjatyw Gospodarczych – rzeźba
1997  Buchholz, Niemcy – rzeźba
1998  Szczecin – Pomorski Bank Kredytowy – wystawa jednego dzieła – rzeźba
1999  Buchholz, Niemcy – rzeźba
1999  Szczecin – Klub Garnizonowy – rzeźba
2001  Greifswald, Niemcy – rzeźba
2007  Szczecin – Zamek Książąt Pomorskich – 40-lecie pracy twórczej – rzeźba
2010  Szczecin – Galeria „Okruchy Radości” – rzeźba

Nagrody i wyróżnienia

L 1941  urodzona w Cieszynie
1954 - 1959 Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu
1959 - 1965 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
  Plastycznych w Poznaniu, w pracowniach 
  prof. Jacka Pugeta i prof. Bazylego Wojtowicza 
  oraz Tadeusza Brzozowskiego
 1965 dyplom na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby 
  ze specjalizacją Rzeźby Architektonicznej
1967 - 1969 praca w Zakładach Odzieżowych „Dana” w Szczecinie

Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki
Od 1977 r. jest rzeczoznawcą w zakresie rzeźby współczesnej

Aktywność artystyczną kontynuuje od 1965 r. mieszkając w Szczecinie. Zajmuje się rzeźbą mo-
numentalną, parkową, kameralną, rysunkiem. Tworzy w kamieniu, brązie, drewnie, ceramice.  
Na swoim koncie ma piętnaście wystaw indywidualnych i uczestnictwo w kilkudziesięciu wy-
stawach środowiskowych i ogólnopolskich oraz sympozjach międzynarodowych m.in. w Burgas,  
Rydze, Monachium, Berlinie, Heiligendamm, Kühlungsborn, Musberg, Beringen, Bucholtz.

 1969  KOBIETA W DŁUGIEJ SUKNI, kamień, 180 cm, Szczecin – amfiteatr
 1970  DZIECI, kamień, 200 cm, Szczecin
 1970  GRYF POMORSKI, kamień, 400 cm, Szczecin
 1974  BOGUSŁAW X i ANNA JAGIELLONKA, pomnik, piaskowiec, 500 cm, Szczecin, współautorstwo
 1978   KWIAT, blacha miedziana, 400 cm, Świnoujście
 1979 NARODZINY WIOSNY, blacha miedziana, 180 cm, Szczecin
 1976  MASKA, granit, 120cm, Szczecin – amfiteatr     
 1978  CHWAŁA  POLEGŁYM,  kamień 300 cm, Barlinek – cmentarz, współautorstwo
 1979  POLEGŁYM, blacha 350 cm , Trzcińsko Zdrój – cmentarz, współautorstwo
 1980  POMORDOWANYM, kamień, 400 cm, Golczewo – Sosnowice 
1971 - 1986 współpraca ze Stocznią Szczecińską

Leonia Chmielnik

Najważniejsze realizacje artystyczne

Leonia Chmielnik
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Wystawy zbiorowe
1970 Ryga, Łotwa – wystawa szczecińskiego środowiska artystycznego
1970  Rostok, Niemcy – „Rzeźba Szczecińska”
1973  Burgas, Bułgaria – „Rzeźba Szczecińska”
1975  Rostok, Niemcy – wystawa szczecińskiego środowiska artystycznego
1981  Poznań – Biennale Małych Form Rzeźbiarskich
1981  Radom – Jubileuszowy Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki
1981  Warszawa – IV Ogólnopolska Wystawa Plastyki Marynistycznej
1983  Orońsko – pokaz prac poplenerowych
1983  Bolesławiec – Ogólnopolska Poplenerowa Wystawa Rzeźby i Ceramiki
1985  Poznań – Biennale Małych Form Rzeźbiarskich
1985  Wałbrzych – IV Biennale Ceramiki Polskiej
1986  Książ – Wdzydze 86
1986  Gdańsk – Muzeum Archeologiczne
1986  Bolesławiec – Ogólnopolska Poplenerowa Wystawa Rzeźby i Ceramiki
1986  Orońsko – I Wystawa Rzeźby
1986  Warszawa – Stypendyści Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1983–1986
1987  Olsztyn – Art Gallery – Biuro Wystaw Artystycznych
1987  Elbląg – II Konfrontacje Plastyczne Polski Północnej
1988  Szczecin – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby „Ochrona Środowiska Naturalnego”
1989  Warszawa – I Międzynarodowa Wystawa „Piękno Ginącej Przyrody”
1990  Wałbrzych, Książ – wystawa poplenerowa rzeźby
1990  Heillingendamm, Niemcy – Międzynarodowe Sympozjum i Wystawa Rzeźby
1990  Szczecin – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby „Ochrona Środowiska Naturalnego”
1992 Szczecin – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby „Ochrona Środowiska Naturalnego”
1993  Sopot – Triennale Portretu
1993  Musberg, Niemcy – Paradoksy Natury
1994  Szczecin – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby „Ochrona Środowiska Naturalnego”
1995  Hannower, Niemcy – Sztuka Polska
1996  Beringen, Belgia – wystawa rzeźby
1998  Szczecin – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby „Ochrona Środowiska Naturalnego”
2000  Hannower, Niemcy – „Expo 2000”
2000  Szczecin, Biuro Wystaw Artystycznych – „Salon 2000”
2008  Ueckermünde, Niemcy – Hafenmusem, „Malarstwo i Rzeźba Szczecińskich Artystów”
2008  Włócławek – Biuro Wystaw Artystycznych, „Rzeźba Szczecińska”
2010  Szczecin – Muzeum Narodowe, „Współczesne Medalierstwo i Rzeźba na Pomorzu Zachodnim”

2011  Szczecin – Zamek Książąt Pomorskich, wystawa polsko-niemiecka „Co Nas Porusza”
2011  Szczecin – Zamek Książąt Pomorskich, „Obecność, Sto Lat Związku Polskich Artystów Plastyków”
2016  Gavirate, Włochy – „Od mimesis do abstrakcji” – rzeźba, malarstwo, grafika

Zachód słóńca (projekt), 1987, gips, 26 x 35 x 9 cm
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Rysunki/Drawings

Rysunek postrzegany jako psychotronika to uwalnianie wyobraź-
ni i odkrywanie siebie w liniach i znakach, możliwość odtwarzania rze-
czywistości przefiltrowanej przez podświadomość. Użyty celowo sta-
nowi również wstęp do koncepcji powstających form rzeźbiarskich. 

Rysowanie to uspokajająca mantra godząca mnie ze światem.

•  •  •
Drawing perceived as psychotronics means release of imagina-
tion and self-discovery in lines and signs, the possibility to recre-
ate the reality filtered by the subconsciousness. Intentionally used 
is also an introduction to the concept of emerging sculptural forms.  

Drawing is for me a calming mantra which balances me with the world.

Mroczne spotkanie, 2014, papier, rysunek tuszem, 30 x 20 cm
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Rosnąca materia I, 1990
papier, rysunek tuszem, 36 x 25 cm

Rosnąca materia II, 1990
papier, rysunek tuszem, 36 x 25 cm
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J Jestem
W powietrzu

Deszczu
W wietrze i burzy

W promieniach słońca
I myślach nieskładnych
Mieszkam w sekundach

Godziny oplatam
Warkoczami pragnień.

Pytam o przyszłość
Wojuję z kosmosem

Czekam na wieczność
Boję się myszy

I wojuję z kotem

Jestem... 
(w powietrzu)

Uzależniony, 1991
papier, rysunek tuszem, 36 x 25 cm
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Zamyślona, 2014, papier, rysunek tuszem, 30 x 20 cm Szepty, 2014, papier, rysunek tuszem, 30 x 20 cm
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Szkice koncepcyjne, 2001 – 2002, papier, technika mieszana, 30 x 20 cm

Koncepcja rzeźby Wypoczynek, 2014, papier, rysunek tuszem, 20 x 30 cm

Koncepcja rzeźb XY, 2014, papier, rysunek tuszem, 20 x 30 cm
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Początek lata II, 1988, papier, rysunek tuszem, 28 x 16 cmPoczątek lata I, 1988, papier, rysunek tuszem, 28 x 20 cm
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CCzy istnieje świat rzeczywisty,
Jedyna prawda określona,
Niezaprzeczalna jakość, 
Dobro, powietrze ciepłe,

Wiatr zimny.
Za słone morze,

Brzoskiwinia za słodka.
Poruszasz się w wymiarze

Tylko swoim.
Twój mały świat
To wszechświat,

Ziarnko maku
Powiększone egoizmem,
Wypieszczone pewnością.

Mówisz, że najszczęśliwszy
Bo ty szczęśliwy.

Okrutny bo ty smutny
A męczy cię zdanie nie twoje
I radość, której nie czujesz.

Słońce i księżyc
Wyznaczają rytm twoich oddechów

A gwiazdy malują
Słodkie sny i marzenia.

Czy istnieje więc świat rzeczywisty...
Jedyny... oczywisty...

Czy istnieje świat...

Radość z cyklu żywioły, 1998, papier, rysunek tuszem, 30 x 40 cm
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Przebudzenie z cyklu żywioły, 1998, papier, rysunek tuszem, 40 x 30 cm Energia ziemi z cyklu żywioły, 1998, papier, rysunek tuszem, 40 x 30 cm
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Elegancja formy I, 1995, papier, rysunek tuszem, 35 x 25 cm Elegancja formy II, 1995, papier, rysunek tuszem, 35 x 25 cm
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Metal/Metal

Metal – płynna wrząca materia uwięziona w formie. Zastygając w zimnym 
kształcie dostosowuje się do potrzeb i wyobrażeń człowieka a poddana dal-
szej obróbce, szlifowana i polerowana spełnia  pokładane w niej przez ar-
tystę nadzieje – utrwaloną  fakturę lub idealnie błyszczącą pamięcią ognia 
powierzchnię.

Świadomie nadanym kształtem staje się przekaźnikiem idei i energii opiera-
jącej się mijaniu czasu.

•  •  •
Metal – boiling liquid matter trapped in the form. Hardening in the 
cold shape adapts itself to the needs and ideas of a man and sub-
jected to further treatment, grinded and polished fulfils all the artist 
hopes – consistent texture or perfectly shiny surface remembering fire.  

Deliberately given shape becomes a transmitter of ideas and energy, relying 
passing of time.

Dojrzewanie II (fragment), 2014, brąz, 35 x 20 x 20 cm 
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Zamyślona (fragment), 2010, brąz i granit, 25 x 12 x 15 cmZamyślona, 2010, brąz i granit, 25 x 12 x 15 cm
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Płaczące drzewo (fragment plakietki), 1990, brąz, 17 x 12 cm
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Myśl, dotyk, forma Thought, touch, form

Bądź drzewem cierpliwym,
Wodą w strumieniu,

Chmurą powracającą deszczem.
Bądź radością grzejącego słońca

a gdy docenisz dar życia
twoja obecność w sekundzie

będzie wiecznością.

Ikar (fragment), 1995, brązi marmur, 70 x40 x16 cm

Dama z kalendarza (fragment), 1987, brąz, 39 x 22 x 11 cm
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Energia, 1999, brąz i granit, 63 x 18 x 10 cm Rodzina, 2004, brąz i granit, 44 x 14 x 12 cm
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Mona scura, 2014, brąz i marmur, 53 x 33 x 25 cmMecenas kultury (fragment statuetki) 
1997, brąz, 34 x 9 x 6 cm

Jeśli jesteś –
Daj nadzieję.

Gdy odchodzisz –
Zostaw ciszę.

Jeśli odszedłeś –
Pozostaw pamięć.
A gdy istniejesz –

Pozostań we mnie,
Z radością i smutkiem

Na zawsze,  
Nawet, gdy ja odchodzę.

Prośba...
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Bezbronna (fragment), 2006, brąz i granit, 36 x 13 x 13 cm Wojownik (fragment), 1996, brąz i granit, 40 x 20 x12 cm
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Baran, z cyjlu znaki zodiaku, 1996, brąz, 14 x 8 cm

Jeśli męczy cię codzienność 
Pomyśl o końcu świata.

Idź, nie bój się
I tak dojdziesz....

Owoc, plakietka, 2000, brąz, 20 x 22 cm
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Powódź '97, tryptyk, 2007, brąz, 60 x 27 cm
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Umierające wieloryby, plakietka, 2000, brąz, 30 x 28 cm Rusałki (fragment), 1989, brąz i granit, 38 x 38 x 10 cm
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Dojrzewanie I (fragment), 2014, brąz, 35 x 20 x 20 cm Duch drzewa II (fragment plakietki), 2000, brąz, 13,5 x 16 cm
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Kamień/Stone

Ranny ptak (fragment), 1992, granit, 35 x 36 x 17 cm

Kamień we wszystkich jego odmianach stanowi integralną część kuli ziem-
skiej. Wydobywany przez człowieka kruszony i kształtowany w dowolny 
sposób zaspokaja jego estetyczne potrzeby.

Granit i marmur wypolerowane otwierają przed patrzącym barwną  prze-
piękną głębię swojej budowy a dotykając powierzchni wyrafinowaną szorst-
kość faktury lub gładź tworzonych przez rzeźbiarza form. 

•  •  •
Stone in all its forms is an integral part of the globe. Mined by a man, cru-
shed and shaped in a chosen way satisfy the aesthetic needs. 

Polished granite and marble open for the viewer the beautiful colourful 
depth of its building and by touching the surface roughness of sophisticated 
texture and finishing created by sculptor molds.
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Biust, 1990, granit, 30 x 29 x 18 cm Przewodnik (fragment), 1991, granit, 40 x 24 x 20 cm
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KBuduję kawałek mojego świata –
Bo jak nazwać

Zmuszenie materii
By stawała się

Moim świadectwem.
Ugniatam zmęczonymi 

Palcami formę
Na podobieństwo
Wyobraźni i myśli.

Młotkiem rozkruszam
Lenistwo mięśni.

Czas kruszy moje ego
I unosi nad poziom kałuży 

A opór kamienia
Nakazuje egoizmowi
Pamiętać o skałach.

Kawałek mojego świata

Głowa kobiety (fragment) 
1995, marmur, 35 x 30 x 50 cm
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Kroczący, 1997, granit i marmur, 28 x 16 x 11 cm

Papuga (fragment), 1987, marmur, 65 x 30 x 24 cm
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MMyśli zmienione rozkazem w formę,
Wysiłkiem mięśni w kształt spodziewany.

Materia posłuszna wyobraźni
Daje radość tworzenia.

\

Wchodzenie w kamień
To danie sobie przyzwolenia

Na demontaż istniejącego porządku.

\

Napęczniała zarysem dojrzałego życia,
Wagą trosk pokolenia,

Niewzruszona szaleństwem mijającego dnia
Zamknięta w zimnym metalu ONA.

Oddech ziemi I (fragment), 2015, granit, 50 x 30 x 20 cm
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Konfrontacja (fragment), 1989, marmur i metal, 43 x 30 x 26 cmOddech ziemi II (fragment), 2015, granit, 60 x 45 x 30 cm
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Kompozycja ogrodowa (fragment), 1990
granit i metal, 37 x 28 x 20 cm

Bogusław X i Anna Jagiellonka (fragment pomnika) 
1974, piaskowiec, 500 x 200 x 150 cm
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Ceramika/Ceramics

Glina – przetworzona w masę ceramiczną to przyjazny materiał towarzyszą-
cy człowiekowi na różnych etapach jego życia. Bliska i tworząca środowisko 
inspiruje go do wykorzystnia w sposób praktyczny a także do wypowiedzi 
czysto twórczych i artystycznych. 

Daje możliwość tworzenia form i elementów dowolnej wielkości od naj-
mniejszych dekoracji po duże formy rzeźbiarskie zachwycając nie tylko 
kształtem ale również kolorystyką.

•  •  •
Clay – processed into ceramic mass is a friendly material to a man at diffe-
rent stages of his life. Close and creating the environment inspires him to 
use it in a practical way and for purely creative artistic expression as well. 

It gives the possibility to create forms and elements of any size from the 
smallest decoration to large sculptural forms fascinating not only because of 
the shape but also colours.

Uzależnienie 
1986, ceramika 
43 x 22 x 16 cm
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Transformacja I (fragment)
1985, ceramika, 45 x 30 x 22 cm

Transformacja II (fragment), 1985, ceramika, 43 x 25 x 20 cm

73FORMA • FAKTURA 72  FORMA • FAKTURA



Erotyk I (fragment), 1986, ceramika, 50 x 34 x 25 cm Forma X (fragment), 1987 
gips patynowany, 80 x 46 x 30 cm
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Erotyk II (fragment), 1986, ceramika, 40 x 34 x 25 cmBez tytułu (fragment), 1986, ceramika, 50 x 28 x 28 cm
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Karmił się prawdą,
Poił myślami...

Skojarzenia, 1984, ceramika, 40 x 33 x 22 cm

Dążenie (fragment), 1977, ceramika, 39 x 15 x 7 cm
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Naprawdę trwałe
Są tylko złudzenia,

Nigdy nie tracą
Ważności.
Prawdziwy

Jest tylko czas,
Nie ma początku

Ani końca – jest treraz.
Świat krzyczy.

Ja czekam,
Niebo płacze,

Ja śnię.
Rozum przeczy
A ja wierzę, że

Dotknę twego serca,
Wsłucham w twój oddech,

I stanę się tobą.

Naprawdę trwałe

Natchnienie (fragment), 1987 
gips patynowany, 80 x 46 x 30 cm
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Natchnienie (fragment), 1987 
gips patynowany, 80 x 46 x 30 cm

Otchłań (fragment), 1978 
gips patynowany, 70 x 40 x 27 cm

Nic nie jest ciężkie,
Dopóki nie postanowisz.

A więc kochaj mnie,
By moje serce

Nie zaznało samotności.
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Odpoczywająca (fragment), 1986, ceramika, 15 x 25 x 12 cm Wampirzyca (fragment), 1986, ceramika, 80 x 70 x 50 cm
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Zaraz wrócę (fragment), 1979
gips patynowany, 70 x 50 x 30 cm
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SThe sculpture
Magdalena Lewoc
The National Museum in Szczecin

The most captivating feature of Lena Chmielnik as an 
artist is the joy derived from working with matter - on 
the one hand, clear, revealing in her sculptures, the sat-
isfaction that comes from the perception of self-agency 
experience - subjecting matter to own will and intuition, 
extracting from it the shape, ideas and emotions, on the 
other hand the pleasure of conducting a dialogue with 
the material, subtle and sensitive search for its essence, 
the particular characteristics and specific expression.

This characteristic of the artist’s work style is based on a 
paradox - in the way of working with the material she is 
active, expansive and vital, but respects the properties of 
materials with which she works empathetic and gentle. 
At the core of Chmielnik creative method, however, lies 
primarily the pleasure of physical contact with the work, 
the real struggle with the materiality of the material, the 
actual physical effort. Perhaps that is why so consistently, 
for decades, she remains faithful to the sculpture, which 
unlike other genres of visual art, refers not only to the 
privileged by tradition aesthetic sense of distance which 
is the vision, but also an underestimated by her sense of 
contact which is touch. 

Sculpture by provoking a direct physical relationship, in its 
own way, draws attention to the body, its moving skills 
and sensual interaction with both work and organized by 
it space - on the one hand, it is about the body of the 
sculptor, whose participation in the process of creating 
a work in the case of workshop sculpture is crucial and 
all too obvious, on the other hand there is the body of 
the viewer, who in the course of learning and experi-
encing three-dimensionality and tactility of the sculp-

tures must be actively involved in perception of them. 
Physically available materiality of the sculptural body and 
sensual potential of its surface are the values which in-
variably absorb Chmielnik. This attitude probably result 
from the intuition that they have a strong aesthetic im-
pact, which is largely contained in the sensual fascina-
tion with sculpture as a material object, and second to 
this in the pleasure coming from recognition of created  
by it meanings.

Not without reason, made by Chmielnik as an author in-
tentionally exposure of Form and Texture, as phenome-
na, around which she has set up her jubilee publication, 
focus attention of the recipient to the most fundamental 
qualities of medium cultivated by the artist - materiality 
of the sculpture body shaped by the form and sensu-
al nature of the texture. Two-handled title-leitmotiv of 
the publication refers to the most basic, though not nec-
essarily the most obvious concepts of art theory. Pivot-
al Form - is in the structure of the title the leading and 
more complex concept. The problem with consistent in-
terpretation lies very deeply, at the very beginning of the 
centuries-old history of the concept. Latin forma, which 
penetrated into many modern languages, is not fully able 
to replace the importance of two sources for the Greek 
terms - morphe and eidos, where the first meant mainly 
visible forms, the other - conceptual. What in the origi-
nal Greek editorial expressed the overall visual-concep-
tual sense of the work in the subsequent approaches has 
been splitted on form and content, which reciprocal rela-
tionships radicalized in the beginning of the last century 
in the competition and dispute over the validity of the 
hierarchy. Extreme formalism absolutizing the form and 

referring non-artistic value of the work beyond the pale 
of art, which is the climax of this process, however, was 
only one of the modernist ways to search for the truth 
about art and not in this is rooted the way of thinking 
about the form characteristic for Chmielnik.

Observing the work of the artist, in which the form is 
essentially combined with the content, you need to re-
fer to another tradition, a more holistic thinking about 
the relations between the two concepts, for which new 
impulse, at the threshold of the twentieth century, has 
become an aesthetic reflection of Wassily Kandinsky, 
seeing in the form a powerful tool in the service of the 
content. This synergistic tradition of understanding the 
relationship of form and content lies much closer to cre-
ative temperament of Chmielnik, who was never inter-
ested in pure formalism, and from the infinite resource 
of abstract forms and materials, about which wrote  
Kandinsky, closer to her were always those, that refer to 
the impulses coming from the observation of the em-
pirical world. However, there is no doubt that one of the 
artistic challenges was and is for Chmielnik the search for 
optimal form, which will be able to lift the content de-
posited in it. One of the ways to achieve such a balanced 
fullness the artist consistently sees in the work on the 
sculptural solid, on its coherence, on the methods of ene-
rgy concentration in the sculpture work, in order to ex-
ceed the dimension of anyway shaped masses of matter, 
becoming a complex inner being, entering into a dynamic 
relationship with the surrounding space.

The second method is the work on texture - as an inher-
ent, defining contours, attribute of sculpture lump, which 
visually and physically separates it from the surround-
ing world - the surface of the sculpture - the skin-mem-
brane, through which the accumulated internal energy 
can radiate out. The final results which will be generated 
by the work texture in the contact with light and eye, 

or hand following the surface of the sculpture, are for 
Chmielnik no less important than the strategic decisions 
taken at the modeling of sculpture shape. Texture - not 
without reason, therefore, builds the second part of the 
theoretical and conceptual background for fifty years of 
creative achievements of the artist. Significant is the fact 
that in this important for her time, she appeals to most 
constitutive qualities of cultivated by herself medium, to 
these properties, which invariably fascinated her from 
the earliest attempts at sculpture to the current, mature 
work – to the formal aspects of sculpture determining its 
quality and impact strength.

At key moments of the process of working on a sculp-
ture, in which the fundamental issues shaping the identi-
ty of the work will be settled - Chmielnik is always open 
to the truth of working material. This is one of the funda-
mental principles for her work resulting of respect for the 
natural characteristics and expressive properties of the 
material, solid academic background and many years of 
experience. Knowledge and practice suggests to her the 
appropriate ways of dealing with the matter, from which 
the sculpture is formed, acceptance of the terms dictat-
ed by the nature and the ability of its disclosure by the 
perfectly self-possessed technique. What counts here 
is the cooperation with the material, the aim is always 
the extraction of its beauty and potential, regardless of 
whether it is the highest placed in the classical hierar-
chy of sculpture - stone or bronze, more inferior material 
such as wood, or at least spectacular as clay or plaster.

Chmielnik is fully aware of the linkage between material 
form of the work and theme creation. Characteristic and 
significant is the fact that regardless of what favorite ma-
terial she uses, generally tends toward the synthesized 
form and the reduction of unnecessary detail. Simplifica-
tion of form and extraction of the natural characteristics 
of material is not an end in itself, but it is the use of them 
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in a broader plan - intention to create a coherent work, in 
which the form and the content together create an artis-
tic message. The principal and consistently over the years 
explored theme of Chmielnik’s sculptures is an affirmation 
of life in its biological, universal and timeless character.  
The artist manifests this attitude in almost all statements, 
in which she tries to capture the fundamental meaning 
of her artistic activity, focusing herself on passionate-
ly exposure of organic and vital aspects of the nature. 
Although sometimes she balances on the border of ab-
straction, almost all of her works retain the visual resem-
blance to the forms from which she drew inspiration. 
Almost all also accumulate the energy of life, which dis-
integrate from inside the compact and streamlined body 
of the sculptures, regardless of whether, as in the case 
of bronze sculptures and most of the stone works, their 
texture is smooth and highly polished, or as in the case 
of wood more rough and marked by impact of the chisel.

Vitality, eroticism, fertility dominate both in the works, 
in which she focuses on the human figure and in those 
in which she reaches for the animal and plant motifs. 
The swollen flower buds, mature bunches of fruit, lush 
woman’s breasts and pregnant wombs, couples of lovers 
joined together in the embrace – there are most com-
mon motives constantly stimulating the artist’s imagina-
tion. Animated nature consistently wakes her admiration 
and seems to act here within a common energy field, 
where the energy circulates freely between people and 
their surroundings.

Through art Chmielnik exudes her usual warmth and 
positive attitude. This fundamental for her mental and 
emotional constitution is visible in both the sculptures 
manifesting youth and beauty (the classically-built wo- 
man figures, the ideal anatomical torsos of men, the inter- 
ferenced bodies of lovers, evoking the Platonic myth 
about Androgyne – creature divided by the divine judg-

ment on the two halves and seeking the original unity), 
as well as those works in which the artist appreciates 
the maturity and composure characteristic for proven re-
lationships – in this case the bodies of lovers lose their 
charm of physical perfection, however, gain a better un-
derstanding of themselves and deeper harmony.

However, despite the admiration for the vitality and 
self-regeneration of the world, also in her work some-
times creeps in disturbing ambivalence and tension. Al-
though it is a marginal area against the rich, stylistically 
and thematically consistent achievements of the artist, 
it is difficult to downplay its presence and importance. 
Venturing into darker areas of consciousness, Chmiel-
nik recognizes that the summer solstice and the erup-
tion of life-giving exuberance are accompanied by inher-
ent decline and atrophy. Artistically facing herself with 
the theme of vanity, degradation of the body or disease 
she resigns from the compactness of a perfect, classical 
form, which usually use, breaks verticalism of composi-
tion characteristic for her mainstream work, deforms the 
body, recognizing not only its idealized image, but also 
somatic fragility - carnality subjected to the dictates of 
time and pain.

This reluctant penetrated by Chmielnik area of existential 
experience, rarely undertaken in creation cultivated by 
her and quickly abandoned, disclose specifically human 
fear of death as the end of the individual being in the 
world and the ultimate disconnection of soma and psyche. 
This fear the artist exorcises by the continuing returns to 
the cult of vitality, adoration of imperishable nature of 
life perceived in over-individual dimension, to enjoy the 
presence of the here and now.

WA word about sculpture
Leonia Chmielnik

The matter of sculpture built from billions of concen-
trated atoms creates a clustered arrangement of forms, 
solids, and shapes situated in the space. Energy of the 
inside of the sculpture strengthened with outside light 
is permeating to the viewer, triggering feedback, lives 
with thematic power and influences on the emotional 
sphere. The decisive element of the emerging media is 
the mutual relation of planes, their dynamics, tension 
and drawing. 

Sculpture devoid of light still emits energy, radiates 
strength, and exists through direct contact with the 
sense of touch. An important role in this plays area of 
the sculpture, the material from which it is built and its 
texture, what in the full light arouses emotions associat-
ed with the difference of lights and colour. 

Energy flows from the mold tense, maybe closed or 
moved by tool, causing strong reactions in the recipient. 
The image formed in the person looking at the sculp-
ture is determined by encoded patterns, considerations 
or instinct. It is made by: the time of reception experi-
ence, the emotional state of the viewer and the exter-
nal environment in which it happens. The very essence 
of the sculpture remains the same, however, can arouse 
different emotions and sensations, which dictates the 
hierarchy of the age. 

Material, from which the sculpture was created, its size, 
texture and intentional or accidental colors of the materi-
al also transmit energy allowing individual interpretation.  
A human being is full of strong emotions, often extreme, 
and it occurs in sculpture as well, because it is part of 
the creation and existence of the world.

Szczecin, 2016

Szczecińska fala, projekt rzeźby konkursowej
(fragment), 1980, 80 x 100 x 65 cm
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Individual exhibitions

Awards and prizes

1980 Orońsko - Centre of Polish Sculpture - drawing 
1982  Szczecin - International Press and Books Club – drawing
1986  Szczecin - International Press and Books Club - sculpture patinated 
1987  Szczecin - Royal Gate - ceramic sculpture, drawing 
1989  Szczecin - International Press and Books Club - sculpture 
1991  Szczecin - Gallery „At the Stork” - sculpture 
1991 Puchheim, Germany - sculpture 
1994  Szczecin - Bank of Economic Initiatives - sculpture 
1997  Buchholz, Germany - sculpture 
1998  Szczecin - Pomeranian Credit Bank - exhibition of a single work - sculpture 
1999  Buchholz, Germany - sculpture 
1999  Szczecin - Garrison Club – sculpture
2001 Greifswald, Germany - sculpture 
2007  Szczecin - The Castle of the Pomeranian Dukes - 40 years anniversary of creative work – sculpture 
2010  Szczecin - Gallery „The Remains of Joy” - sculpture 

1969 first prize in the competition for the monument of Boguslaw X and Queen Anne Jagiellonka -co-author 
1971  award in the competition for projects „of Artistic Development of the City” – Szczecin
1971  fourth prize in the contest for a commemorative medal „History of Szczecin Families  
 in the twentieth century” 
1972  team award for the design and implementation of the sculptures on the walking boulevard  
 in Międzyzdroje 
1973  third prize in the competition „Seahorse” Szczecin 
1974 award in the competition about hunting theme Szczecin
1977  prize in a competition for a maritime sculpture  for the city of Szczecin
1980 award „Gryf Pomorski” for creative activities 
1982  award at the Sculpture Biennial „Ekologium” Szczecin 
1982 award at the National Ceramics and Sculpture Exhibition of Bolesławiec 
1988 prize of the Governor of Szczecin for achievements in the sculptural work 
1994 award on the fourth National „Environment” Exhibition - Szczecin 
1990  award of the President of Szczecin at the Second National Exhibition” Environmental protection”
2000  first prize - an award for sculpture at the Art Exhibition Szczecin „Salon 2000”

L 1941 born in Cieszyn 
1954 - 1959 The School of Fine Arts in Poznań
1959 - 1965   studies at the State Academy of Fine Arts in 
  Poznan in the workshop of prof. Jacek Puget 
  and prof. Bazyli Wojtowicz and Tadeusz Brzozowski 
 1965 graduated from the Faculty of Painting, Graphics  
  and Sculpture with specialization in  Architectural Sculpture 
1967 - 1969 work in Clothing Factory „Dana” in Szczecin 

Twice being a scholar of the Ministry of Culture and Arts
From 1977 nominated as an expert in the field of contemporary sculpture

Artistic activity continues since 1965, living in Szczecin. She is engaged in monumental, park, intimate sculpture and 
drawing. The artist creates in stone, bronze, wood, ceramics. She has in the acquis fifteen individual exhibitions and 
participation in numerous local and national art community exhibitions, and international symposiums, among others 
in Burgas, Riga, Munich, Berlin, Heiligendamm, Kühlungsborn, Musberg, Beringen, Bucholtz. 

Leonia Chmielnik

The most important artistic realizations
 1969  WOMAN IN LONG DRESS stone, 180 cm, Szczecin – amphitheatre
 1970  CHILDREN stone, 200 cm, Szczecin 
 1970  POMERANIAN GRIFFIN, stone, 400 cm, Szczecin 
 1974  Monument BOGUSŁAW X and QUEEN ANNA JAGIELLONKA, sandstone, 500 cm, (co-author) Szczecin 
 1978  FLOWER, copper sheet, 400 cm, Swinoujście 
 1979 BIRTH OF SPRING, copper sheet, 180 cm, Szczecin 
 1976 MASK, granite, 120 cm, Szczecin, amphitheatre 
 1978 GLORY OF THE FALLEN, stone, 300 cm, Barlinek- cemetery, co-author 
 1979 TO THE FALLEN, steel plate, 350 cm, Trzcińsko Zdrój - cemetery, co-author 
 1980 TO THE MURDERED, stone, 400 cm, Golczewo – Sosnowice 
1971 - 1986 cooperation with The Szczecin Shipyard - reliefs of copper metal, wood, ceramics and mosaics  
  on ships of foreign ship-owners. 

Leonia Chmielnik
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Collective exhibitions
1970  Riga, Latvia - exhibition of the local art community of Szczecin 
1970  Rostock, Germany - „Sculpture of Szczecin” 
1973  Burgas, Bulgaria - „Sculpture of Szczecin” 
1975  Rostock, Germany- exhibition of artistic community of Szczecin
1981 Poznań  - Biennial of Small Sculptural Forms 
1981  Radom - Jubilee National Winter Salon of Fine arts 
1981  Warszawa – Fourth  National Exhibition of Maritime Fine Arts 
1983  Orońsko – Outdoor painting work show
1983  Bolesławiec - Nationwide Sculpture and Ceramics Exhibition

1985  Poznań - Biennial of Small Sculptural Forms 
1985  Wałbrzych - Fourth Biennial of Polish Ceramics 
1986  Książ - Wdzydze 86 
1986  Gdańsk - Archaeological Museum 
1986  Bolesławiec - Nationwide Sculpture and Ceramics Exhibition 
1986  Orońsko - First Sculpture Exhibition 
1986  Warszawa - Fellows of the Ministry of Culture and Art
1987  Olsztyn - Art Gallery - Art Exhibitions Office 
1987  Elblag – Second Art Confrontations of Northern Poland Area
1988 Szczecin  - National Sculpture Exhibition „Environment” 
1989 Warszawa - The First International Exhibition „Endangered Wildlife Beauty”
1990 Wałbrzych, Książ – after open air exhibition of sculpture
1990 Heillingendamm, Germany- International Symposium and Sculpture Exhibition 
1990 Szczecin - National Sculpture Exhibition „Environment”
1992 Szczecin - National Sculpture Exhibition „Environment”
1993 Sopot - Triennial Portrait 
1993 Musberg, Germany - Paradoxes of Nature
1994 Szczecin - National Sculpture Exhibition „Environmental Protection”
1995 Hannover, Germany - Polish Art 
1996 Beringen, Belgium - exhibition of sculptures 
1998 Szczecin - National Sculpture Exhibition „Environmental Protection” 
2000 Hannover, Germany - „Expo 2000”
2000 Szczecin, Art Exhibitions Office - „Salon 2000” 
2008 Ueckermünde, Germany - Hafenmuseum, „Painting and Sculpture of Artists from Szczecin”
2008 Włoclawek - Artistic Exhibitions Bureau, „Szczecin Sculpture” „ 
2010 Szczecin - National Museum, „Contemporary Medals and Sculpture of Western Pomerania”
2011 Szczecin - The Castle of the Pomeranian Dukes, Polish - German exhibition of „What moves us”
2011 Szczecin - The Castle of the Pomeranian Dukes, „Presence. One Hundred Years of Polish Artists Association”
2016 Gavirate, Italy - „From Mimesis to Abstraction” - sculpture, painting, graphics, drawings 

Dama z kalendarza, 1987, brąz, 39 x 22 x 11 cm
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