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Lublin, 28 kwietnia 2017 r. 
    

    

    

    

    

    

    

Szanowny PanSzanowny PanSzanowny PanSzanowny Pan    

Wojciech DziobaWojciech DziobaWojciech DziobaWojciech Dzioba    

TBV sp. z o.o.TBV sp. z o.o.TBV sp. z o.o.TBV sp. z o.o.    

    

Szanowny Panie, 

 

Mając na uwadze zainaugurowanie procesu powstawania Parku na terenie Górek 

Czechowskich - byłego poligonu wojskowego na Czechowie w Lublinie, jako Rada Kultury 

Przestrzeni wspólnie z Panem Jarosławem Koziarą, zwracamy się do Państwa z propozycją 

udostępnienia części terenu należącego do TBV, w celu stworzenia tam wielkiego Land artu według 

projektu Pana Jarosława Koziary. Land art, zgodnie z ustaleniami powstałby na terenie płaskiej 

wysoczyzny, położonej wzdłuż osiedla TOR, przylegającej jednocześnie do tzw „lasku” od strony 

ulicy Północnej. Prace związane z powstaniem tego dzieła rozpoczęłyby się w maju 2017 i będą 

prowadzone przez cały okres wegetacyjny. 

Prosimy również o uprzątnięcie tego obszaru z zalegających od lat śmieci oraz ustawienie 

prowizorycznych koszy na śmieci, zwłaszcza w pobliżu instalacji bądź przy wejściach na teren 

Górek Czechowskich tak, by uniknąć niepotrzebnego zanieczyszczania tego terenu w przyszłości. 

Ze względu na umieszczenie obok Land artu logo Państwa firmy liczymy, zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami z Panem Jarosławem Koziarą, na finansowanie całego 

przedsięwzięcia. 

Dołączamy opis i wizualizację proponowanego dzieła, opracowane przez Pana 

Jarosława Koziarę, oraz fotografie zrealizowanych dzieł z różnych lat i lokalizacji. 
 

 

Z poważaniem 
 

 

 

 

 

 

Jarosław Koziara 

 

 

 

 

Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 

 

Do wiadomości:Do wiadomości:Do wiadomości:Do wiadomości: 
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Land art czyli obraz ziemnyLand art czyli obraz ziemnyLand art czyli obraz ziemnyLand art czyli obraz ziemny    

Oprac. Jarosław KoziaraOprac. Jarosław KoziaraOprac. Jarosław KoziaraOprac. Jarosław Koziara 

Koncentryczna forma o średnicy kilkudziesięciu metrów podzielona na kilkanaście regularnych 

okręgów, co drugi  z nich uprawiony rolniczo i obsiany nasionami różnych roślin  takich jak: gryka, 

gorczyca, facelia, słonecznik, rzepak, łubin i trawa. Wewnątrz kilka trawiastych alejek spacerowych 

dostępnych dla każdego. Obiekt o charakterze artystyczno ekologicznym przyjazny środowisku 

i okolicznym mieszkańcom, efemeryczny tzn. że nie jest trwały a jego egzystencja jest sezonowa: 

wiosna, lato, jesień. Może być odnowiony w roku następnym. 

 

Cel 

Adaptacja nieużytku celem podniesienia jego walorów estetycznych bardziej przyjaznych 

okolicznym mieszkańcom a także stworzenie unikatowego dzieła artystycznego promującego 

miasto Lublin i jego walory, kreatywność mieszkańców oraz relacje developera z lokalną 

społecznością. 

 

Autor : Jarosław Koziara artysta specjalizuje się w tego rodzaju sztuce od lat 20. Jest założycielem 

Fundacjj Latająca Ryba która od 7 lat organizuje Międzynarodowy Land Art Festiwal. Jarosław 

Koziara zrealizował już kilkanaście takich przedsięwzięć w kraju i za granicą m.in. na Lublin 

Airport, na granicy polsko-ukraińskiej , w Kazimierzu i Janowcu nad Wisłą. Wszędzie to obiekty 

cieszyły się dużym uznaniem  społeczności i specjalistów 

 

Załącznik: Naniesiony topograficzny projekt na Google Maps oraz zdjęcia innych land artów 

autora. 
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