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Opis  

Leszek Knaflewski był polskim artystą. 

Urodził się w 1960 roku w Poznaniu. 

Zmarł w 2014 roku. 

Tworzył rysunki, rzeźby i filmy. 

Interesował się też muzyką. 

Grał w różnych zespołach muzycznych. 

Na zdjęciu jest z kolegami z zespołu. 

Siedzi w środku. 

Ma czerwoną koszulkę i spodnie. 



W 1989 roku Leszek zrobił rzeźbę, którą widzisz na zdjęciu. 

To krzyż z korzeniem. 

Krzyż jest zrobiony ze starej książki. 

Leszek pociął książkę na kawałki. 

Z kawałków skleił krzyż. 

Leszek łączył ze sobą różne przedmioty. 

W tej rzeźbie połączył książkę, krzyż i korzeń.



Krzyż to znak chrześcijaństwa. 

Zazwyczaj krzyże nie mają korzeni. 

Kiedy widzisz rzeźbę Leszka musisz się zastanowić: 

Dlaczego ten krzyż ma korzeń. 

Kiedy widzisz krzyż, wiesz że oznacza chrześcijaństwo. 

Na przykład widzisz budynek: 

Nie znasz tego budynku. 

Ale widzisz na dachu krzyż. 

I wiesz, że budynek to kościół.



Korzeń to część drzewa. 

Trzyma drzewo w ziemi. 

Zbiera też wodę z ziemi. 

I pomaga drzewu rosnąć. 

Może korzeń doczepiony do krzyża ma trzymać krzyż w ziemi. 

Albo pomóc krzyżowi rosnąć. 

Knaflewski chciał, żeby ludzie zastanawiali się: 

Co znaczy jego rzeźba. 

Jego rzeźba to rebus, czyli zagadka. 

Rebus łączy dwie rzeczy albo słowa. 

Powstaje nowa rzecz albo nowe słowo. 

Nowe słowo jest w tytule rzeźby: „krzyżoksiążka”. 

krzyż książka krzyżoksiążka + = 



Ilustracje 

W tekście wykorzystano zdjęcia udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że ich autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie ze zdjęć musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć bezpłatnie. 

Zdjęcia możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy zdjęć proszą o napisanie, że to oni zrobili zdjęcia. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

Nazwę licencji zapisuje się skrótem, na przykład CC BY 4.0. 

W tym tekście wykorzystano: 

● Zdjęcie zespołu punkrockowego Sten zrobione przez Pawła Ceglarka 

i udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0. 

● Zdjęcie Kościoła Świętego Krzyża zrobione przez mhjohns 

i udostępnione w domenie publicznej. 

● Zdjęcie odsłoniętych korzeni drzewa mango zrobione przez Aarona Escobara 

i udostępnione na licencji CC BY 2.0. 

● Zdjęcie drewnianego krzyża zrobionego przez Krupo  

i udostępnionego w domenie publicznej.



Autorzy 

Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik, Leszek Bocheński 

i Aleksandra Sztajerwald. 

Finansowanie 

Ten tekst dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Minister przekazał Muzeum pieniądze, żeby zapłacić autorom. 
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