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Podczas lipcowych nocy w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach usłyszeć 
można powtarzające się miarowo nawoływania. To młode sowy uszate (Asio otus) 
natarczywie dopominają się o pokarm. Jeśli nieostrożny gość nadmiernie zbliży się do 
dorastających uszatek, może usłyszeć ostry, przypominający żabi rechot dźwięk 
wydawany przez ich rodziców. Zaniepokojone dorosłe sowy mogą nawet przelecieć nisko 
nad głową intruza. Lepiej zostawić je w spokoju i z oddali w zachwycie wsłuchiwać się 
w głosy natury.  Jeśli noc będzie ciepła, może uda się wypatrzeć świetliki.
            Nieodpartemu urokowi tego miejsca łatwo można ulec nie tylko nocą. Latem ogród 
w Bolestraszycach czaruje soczystą zielenią nadwodnej roślinności, barwną plątaniną 
kwiatów i motyli, ciemnym gąszczem rzadziej odwiedzanych zakamarków. Wystarczy 
przekroczyć bramę, by przekonać się o jeszcze innym jego bogactwie – to galeria sztuki pod 
gołym niebem. Wyróżnikiem arboretum wśród innych ogrodów w Polsce jest bowiem 
jego otwartość na działania artystyczne. Szczególne miejsce zajmuje tutaj jeden 
z najbliższych naturze materiałów, czyli wiklina. 
        Od kilkunastu lat właśnie w lipcu z gościnności ogrodu i jego dyrektora Narcyza 
Pióreckiego korzystają uczestnicy plenerów wikliniarskich współorganizowanych przez 
Tarnobrzeski Dom Kultury i kuratora Stanisława Dziubaka. Celem spotkań jest nie tylko 
wzbogacenie przestrzeni ogrodu o dzieła sztuki, ale także promocja wikliny jako materiału 
twórczego. Uczestnikami są twórcy z kraju i zagranicy, a wśród nich kadra naukowa uczelni 
artystycznych. Na XVI Międzynarodowym Plenerze Artystycznym „Wiklina w Arboretum 
2018” inspiracji w naturze szukali artyści z Polski, Ukrainy oraz Indii.
         Wiklina jest nietrwała. Warto zatrzymać się i popatrzeć, jak kropla uderza o taflę 
wody (Mirosław Maszlanko „Odbicie”), a nasionka dmuchawca unoszą się nad 
wrzosowiskiem (Stanisław Dziubak „Anemochoria”). Spojrzeć w niebo i poszukać 
„Gruszek na wierzbie” (Maria Polakowska-Prokopiak). Posłuchać „Tajemnicy XIII Fortu” 
(Aleksandra Dobrowolska), „Rozmowy” (Anna Juszczak) czy Matki Ziemi (Agnieszka 
Gołębiowska „Słyszysz?”). Spojrzeć, jak wiklina przeplata się z ceramiką (Bogdan 
Dobrowolski – małe formy z cyklu „Pejzaż z wieżą”). Cieszyć się jak dziecko, patrząc na 
„Wieloryba” (Nadiia Onyshchenko) i przestraszyć się „Aligatora” (Pavlo Nikolaychuk). 
Podziwiać misterne sploty w „Meduzach” (Anna Popova), „Dojrzewaniu” (Grzegorz 
Gordat), „Alternatach II” (Anna Waszczuk), „Obiegu zamkniętym” (Aleksandra Zuba-
Benn) czy „Plonie” (Józef Wąsacz). Poszukać własnych znaczeń  w pracach „Droga. Dotyk 
czasu” i „Zabawka” (Siraj Saxena), „Z wiązki” (Stanisław Dziubak), „Z cyklu Mapy. Wartość 
dodana” (Karolina Komasa), „Wierzbowa kostka” (Wojciech Hora).
        Sowy uszate, jak większość ich krewniaczek, nie budują gniazd. Chętnie zajmują 
gniazda kawek czy... wiklinowe kosze. Miłośnicy nocnych ptaków mogą nawet 
zamontować wśród drzew specjalny wiklinowy kosz gniazdowy dla uszatki, 
rekomendowany przez instytut zoologii.
         Nie przypuszczam, żeby któraś z artystycznych form w Bolestraszycach posłużyła 
tutejszym sowom do wychowania młodych. Widziałam natomiast, jak chętnie 
z wiklinowych pla�orm umieszczonych w tutejszych stawach korzystają żółwie błotne. 
Inspiracją do stworzenia konstrukcji była dla pracowników arboretum zaanektowana 
przez gady praca amerykańskiej artystki Kasi Ozgi z 2006 roku zatytułowana „Piersi”. Tak 
w Bolestraszycach natura, za sprawą wikliny, na wiele sposobów splata się z kulturą. 

Agnieszka Gołębiowska
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