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„Kolor i blask” – tytuł nadany książce przez jej autorkę wskazuje na emocjonalny 
stosunek tejże do opracowywanego tematu, czyli do ceramicznych dekoracji 
architektonicznych. Istotnie, Bożena Kostuch, znawczyni ceramiki, autorka wystaw 
i wydawnictw jej poświęconych, z wielkim zaangażowaniem przygotowywała 
przez parę lat niniejsze wydawnictwo, czyniąc badania terenowe, prowadząc 
wywiady, szperając w archiwach.

rezultatem jest prekursorskie opracowanie ponad stu czterdziestu dzieł 
znajdujących się w 32 miejscowościach Małopolski, czyli pierwsza monografia  
tego typu dekoracji w naszym regionie. 

Książka jest pracą naukową, z pełnym aparatem badawczym, słownikiem 
i indeksami, a równocześnie – interesująco opracowanym przewodnikiem- 
-informatorem popularyzującym coraz modniejsze ostatnio dekoracje ceramiczne 
i mozaikowe. Wśród wielu ustaleń, autorka określa m.in. specyfikę krakowskiego 
środowiska, w którym artyści eksperymentowali z ceramiką, bynajmniej nie mając 
wykształcenia w tym kierunku, ale to właśnie tutaj powstały niezmiernie 
interesujące dzieła. zarówno tekst, jak i fotografie ukazują piękno i wysoką 
wartość tych dekoracji. Bezcenne są też zdjęcia archiwalne obiektów, które już 
uległy zniszczeniu.

I tu objawia się kolejna wartość książki, która – jak oceniają recenzenci – odegra 
istotną rolę w toczącej się dyskusji o ochronie zabytków, w tym dziedzictwa PrL, 
a wręcz w ratowaniu niszczonych dziś często dzieł ceramiki architektonicznej 
z drugiej połowy XX wieku. W tym aspekcie, decyzja o wydaniu tej monografii 
przez Muzeum narodowe w Krakowie była oczywista, gdyż to ono właśnie 
przywiązuje olbrzymią wagę do ratowania dziedzictwa. nie tylko od ponad 135 lat 
przechowując i udostępniając powierzone zbiory, ale także włączając się we 
wszelkie akcje mające na celu zachowanie cennych przykładów naszej historii 
i sztuki, także poza budynkami Muzeum. Wobec mozaik i dekoracji ceramicznych, 
z inicjatywy autorki niniejszej książki, również podjęliśmy kilka działań 
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ochronnych. Ona sama pisze dalej: „Może to naiwne życzenie, ale bylibyśmy 
szczęśliwi, gdyby niniejsza monografia sprawiła, że pomysł usunięcia choćby 
jednej dekoracji architektonicznej w Małopolsce poprzedzony zostanie refleksją…”. 
nie uważam tego życzenia za naiwne, ale wręcz za obowiązek władz, 
odpowiedzialnych urzędników, a także instytucji kultury i wszystkich, którym 
drogie jest własne dziedzictwo.

Wyrazy wielkiego uznania i wdzięczności należą się więc kustosz Bożenie 
Kostuch za tę znakomitą i cenną pracę. Dziękuję również recenzentom, 
redaktorkom, projektantowi, autorom fotografii i wszystkim, którzy pomagali przy 
powstawaniu publikacji.

Podziękowania należą się też wymienionym dalej Partnerom wydawnictwa oraz 
Mecenasowi Muzeum narodowego w Krakowie firmie PzU, a szczególnie – Gminie 
Miejskiej Kraków. Fakt, że dofinansowała ona wydawnictwo i włączyła się w ten 
projekt budzi nadzieję na to, że – przynajmniej w naszym mieście – wartość 
dziedzictwa PrL będzie doceniona, także przez decydentów.

zofia Gołubiew
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niniejsze opracowanie to pierwsza monografia dekoracji plastycznych 
stworzonych z materiału ceramicznego oraz wykonanych techniką mozaiki, 
znajdujących się na terenie Małopolski. Omówione zostały w niej przede 
wszystkim prace z ceramiki, a także mozaiki ze szkła oraz z materiałów 
mieszanych i eksperymentalnych. Dzięki takiemu przedstawieniu tematu obraz 
dekoracji plastycznych stosowanych w małopolskiej architekturze jest z pewnością 
bogatszy i bardziej wielowymiarowy. Książka obejmuje kompozycje w budynkach 
użyteczności publicznej, powstałe na przestrzeni kilkudziesięciu lat, 
od zakończenia II wojny światowej po rok 1993, kiedy wykonano najpóźniejsze 
odnotowane w katalogu realizacje. Od początku prac nad monografią przyjęto 
założenie, że w katalogu nie zostaną uwzględnione realizacje znajdujące się 
w architekturze sakralnej. z racji miejsca przeznaczenia, kompozycje tworzone 
dla kościołów wykazują nie tylko dużą odrębność tematyczną i stylistyczną, 
lecz są zarazem zdecydowanie mniej narażone na zniszczenie od kompozycji 
świeckich. 

Celem monografii jest po pierwsze – zebranie dostępnych materiałów na temat 
obecności ceramiki w architekturze i budownictwie naszego regionu oraz 
przedstawienie ich na szerszym tle, z uwzględnieniem historii i kontekstu 
opisywanego miejsca. równie istotnym – a może nawet ważniejszym – celem 
opracowania jest zwrócenie uwagi na kompozycje zdobiące budynki w naszych 
miastach, miasteczkach i wsiach, ukazanie ich walorów dekoracyjnych 
i artystycznych, podkreślenie ich roli w kształtowaniu elewacji i wnętrz. Wiele 
z nich zaprojektowanych i wykonanych zostało przez znanych i cenionych twórców, 
działających zarówno w naszym regionie, jak i pochodzących z innych części 
Polski. Mozaiki i kompozycje ceramiczne umieszczane na elewacjach sprawiały, 
że nawet banalne budynki nabierały wyjątkowego charakteru, wyróżniały się 
z otoczenia, a ozdabiane w ten sposób wnętrza stawały się oryginalne 
i jednostkowe. 

O opracowaniu

1. Kraków, jedna z kompozycji na Teatrze „Bagatela” (zob. s. 212), fot. bK 2014
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niestety, wiele z kompozycji, które dekorowały nasze miejscowości, już nie 
istnieje. nie jest to oczywiście problem jedynie Małopolski. Straty polskiej kultury 
i sztuki w dziedzinie powojennej plastyki architektonicznej są już teraz wyjątkowo 
dotkliwe. Wiele tego typu realizacji zdobiło budynki, które w ostatnich latach 
uległy wyburzeniu, a kolejne są zagrożone. Inne zostały usunięte podczas 
przekształcania i remontów wnętrz. Mozaiki i dekoracje wykonane innymi 
technikami giną z braku ochrony instytucjonalnej, z powodu stosowania 
najprostszych rozwiązań podczas prac remontowych, przez niewiedzę, niedostatki 
w edukacji plastycznej skutkujące brakiem gustu i wrażliwości estetycznej, a także 
przez zwykłą ignorancję, bo jak inaczej wytłumaczyć argument, że to realizacje 
z minionej epoki, „komunistyczne”, a więc tym samym pozbawione większej 
wartości?! także istniejące kompozycje są często traktowane „po macoszemu”: 
zasłaniane przez reklamy, banery, roślinność. takie przykłady będzie można 
również zobaczyć na kartach tej książki i to pomimo prób kadrowania zdjęć w taki 
sposób, by omawiane dekoracje były jak najlepiej widoczne. tym bardziej należy 
podkreślać przypadki dbałości o tego typu dzieła, takie, jak wykonanie 
termoizolacji ścian teatru „Bagatela” bez szkody dla zdobiących elewacje 
kompozycji, konserwację monumentalnej mozaiki na budynku „Biprostalu” 
czy odsłonięcie – zakrytego przed laty – fryzu w restauracji hotelu „Polonia”, 
wszystkie w Krakowie. 

Może to naiwne życzenie, ale bylibyśmy szczęśliwi, gdyby niniejsza monografia 
sprawiła, że pomysł usunięcia choćby jednej dekoracji architektonicznej 
w Małopolsce poprzedzony zostanie refleksją oraz rozważeniem wszystkich za 
i przeciw takiej decyzji, że z dwojga złego zostanie wybrane jej czasowe zakrycie, 
a nie całkowite zniszczenie.

niniejsze opracowanie to efekt wieloletniej, mozolnej pracy, polegającej zarówno 
na poszukiwaniach w naszym regionie miejsc ozdobionych mozaikami 
i dekoracjami ceramicznymi, jak i na próbach ustalenia ich autorstwa i czasu 
powstania. Pracy, która z powodu wyjątkowej szczupłości i wyrywkowości 
archiwaliów, skupiała się w dużej mierze na kwerendzie prasowej, a kontynuowana 
była podczas wyjazdów terenowych oraz spotkań, rozmów i korespondencji 
z twórcami dekoracji architektonicznych, rodzinami nieżyjących artystów, 
architektami i projektantami wnętrz, właścicielami i użytkownikami 
poszczególnych budynków, lokalnymi pasjonatami, działaczami i urzędnikami. 
Wszystkim tym osobom winna jestem serdeczne podziękowania za życzliwość 
i poświęcony czas. Bez Państwa pomocy wiedziałabym o wiele mniej, a pewnych 
rzeczy nie byłabym w stanie sama ustalić. Mam nadzieję, że efekt mej pracy 
spotka się z Państwa uznaniem.

Od autorki

2. Stary Sącz, detal
kompozycji na domu
handlowym (zob. s. 425),
fot. bK 2013



Ceramika to tworzywo „od zawsze” związane z architekturą, stosowane przede 
wszystkim jako materiał budowlany, wykorzystywane jednak również często 
do ozdoby budynków, występujące zarówno we wnętrzach, jak i na elewacjach 
zewnętrznych, chętnie używane także ze względu na właściwości zabezpieczające 
oraz sprzyjające utrzymaniu czystości i higieny. W niektórych epokach 
i w niektórych miejscach częściej niż w innych wykorzystywano dekoracyjne 
walory ceramiki. W Polsce materiał ceramiczny był używany do ozdoby 
architektury nieco rzadziej niż w innych krajach, choć najwcześniejsze przykłady 
pochodzą już ze średniowiecza – najznakomitszym jest portal kościoła św. Jakuba 
w Sandomierzu z 2. ćwierci XIII w. W późniejszych wiekach chętnie stosowano 
choćby fajansowe płytki okładzinowe – holenderskie oraz robione na miejscu 
na wzór holenderski – którymi wykładano ściany sieni, pomieszczeń 
reprezentacyjnych czy pokoi kąpielowych. tego typu siedemnasto- a zwłaszcza 
osiemnastowiecznych przykładów znamy wiele z terenów dawnej rzeczypospolitej, 
krakowskim jest okładzina ścian w jednym z pomieszczeń domu „Pod Gruszką” 
przy ul. Szczepańskiej, wykonana zapewne na przełomie XVII i XVIII w. 
Ceramika – mająca charakter zabezpieczający a zarazem dekorujący – po raz 
kolejny zaczęła odgrywać w polskiej architekturze nieco większą rolę w ostatniej 
ćwierci XIX w. Stosowana była we wnętrzach kamienic i budynków użyteczności 
publicznej w postaci płytek, którymi pokrywano ściany sieni, a na elewacjach 
zewnętrznych w formie szkliwionych cegieł. Była materiałem praktycznym, 
trwałym i łatwym w utrzymaniu, i to te jej cechy często podkreślano 
w wypowiedziach teoretycznych i artykułach fachowych. Pojawiała się jednak 
na elewacjach także w roli czysto dekoracyjnej. Kilka takich przykładów znamy 
z terenu Krakowa: teodor talowski umieścił fryzy z płytek ceramicznych 
na fasadach domów przy ul. retoryka 7 i 15, a Karol zaręba wykorzystał płytki 
na elewacji pawilonu chirurgicznego kliniki św. Łazarza przy ul. Kopernika 21. 

Wprowadzenie

3. Tropiszów, fragment kompozycji na domu prywatnym (zob. il. 39), fot. bK 2014



KoloR i blAsK

16
KoloR i blAsK

17

na początku XX w. w Krakowie popularna stała się dekoracja mozaikowa, były 
to jednak mozaiki z materiału szklanego – wykonywane we Włoszech według 
projektów polskich artystów, komponowane z materiału sprowadzanego z Włoch, 
a także robione na miejscu, w zakładzie Witrażów S. G. Żeleński. Jedynym 
krakowskim przykładem mozaiki ceramicznej pochodzącej sprzed II wojny 
światowej jest kompozycja na fasadzie kina „Wanda” wzniesionego w 1912 roku 
przy ul. św. Gertrudy. 

Dopiero po zakończeniu II wojny światowej materiał ceramiczny zaczął być 
stosowany w Polsce i w Krakowie w celach dekoracyjnych na dużo większą niż 
wcześniej skalę. Początkowo ceramika i mozaiki były jednak wykorzystywane 
zdecydowanie rzadziej niż dekoracje malarskie, bądź wykonywane techniką 
sgraffita – to przede wszystkim tego typu kompozycjami ozdabiano budynki 
starych miast odbudowywane po zniszczeniach wojennych. Jeszcze w 1949 roku, 
przy okazji wystawy mozaik i ceramiki Hanny Żuławskiej, Jan Białostocki pisał: 
„Piękne mozaiki Żuławskiej nasuwają refleksje zabarwione uczuciem żalu, 
że sztuka o tak doniosłych możliwościach dekoracyjnych uprawiana jest obecnie 
tak rzadko”1, a Joanna Guze ubolewała: „Mozaika jest gatunkiem prawie zupełnie 
dziś zarzuconym…”2. Podkreślanie roli i znaczenia plastyki w architekturze 
w okresie realizmu socjalistycznego zaczęło jednak wkrótce sprzyjać jej 
popularności. W dyskusjach toczonych na przełomie lat 40. i 50. XX w. zwracano 
uwagę na konieczność bliskiej współpracy architektów i urbanistów z plastykami, 
bowiem tylko ich wspólne działania mogły doprowadzić do realizacji celów, jakie 
postawiono wówczas przed architekturą i powiązanymi z nią sztukami 
plastycznymi: kreowania nowego oblicza miasta, kształtowania kultury kraju, 
wychowywania społeczeństwa3. Już w 1949 roku postulowano, by wprowadzenie 
plastyki do architektury ująć w skali państwowej, by powołać specjalne organy, 
które będą kierowały zamówieniami i konkursami, które będą decydowały 
o „gradacji potrzeb” i o etapach realizacji4. Kierując się wytycznymi realizmu 
socjalistycznego podkreślano więc przede wszystkim znaczenie „kryterium treści”, 
ale także wskazywano na miejsca, w których plastyka ma do odegrania szczególną 

1 J. białostocki, Ceramika i mozaika Hanny Żuławskiej, „Przegląd Artystyczny”, 1949, 
nr 4, s. 8. Hanna Żuławska (1909–1988) – studiowała na AsP w warszawie i w Paryżu, 
współorganizowała PwssP w Gdańsku, gdzie w 1947 roku rozpoczęła działalność 
pracownia ceramiki, przekształcona w początku 1952 w Zakład Ceramiki, a następnie 
w wydział Ceramiki, którym kierowała do roku 1977. Uprawiała malarstwo i ceramikę, 
była autorką rzeźb ceramicznych, a także realizacji z zakresu ceramiki architektonicznej.
2 J. Guze, Mozaiki i ceramika Hanny Jasińskiej-Żuławskiej, „Kuźnica”, 1949, nr 12, s. 3.
3 Tym zagadnieniom były poświęcone wspólne zebrania członków sARP i ZPAP, 
relacjonował je miesięcznik „Architektura”. Tematem zajął się m.in. także Aleksander 
wojciechowski, zob. A. wojciechowski, O właściwą formę współpracy plastyków 
z architektami, „Przegląd Artystyczny”, 1953, nr 6, s. 8-11. 
4 Postulat przedstawiony przez stefana Tworkowskiego na zebraniu 26 lutego 1949 roku, 
zob. „Architektura”, 1949, nr 3, s. 121.

rolę, sugerowano, w jaki sposób powinna być eksponowana, akcentowano jej rolę 
„w skali urbanistycznej”5. W rezultacie toczonych dyskusji rada Kultury i Sztuki 
uznała za konieczne objęcie planem inwestycyjnym od roku 1954 twórczości 
malarskiej, rzeźbiarskiej i sztuk dekoracyjnych w architekturze, a także 
opracowanie wytycznych dla wyposażenia w prace plastyków zarówno „obiektów 
kluczowych”, jak i budownictwa masowego oraz przemysłowego6. Jesienią 1954 
roku na łamach tygodnika „Dziś i jutro” Jerzy Olkiewicz pisał: „Ściany świetlic, 
domów kultury, kin i teatrów czekają na monumentalną malarską dekorację”7, 
a Stefan rassalski w „Stolicy” tak kończył swój artykuł na temat koloru 
w architekturze Warszawy: „dekoracja malarska, przede wszystkim ceramika 
i sgraffito, wprowadzona do budynków osiedlowych, niewątpliwie przyczyniłaby 
się do zmiany ich oblicza i nastroju: z monotonnego i szarego – na barwny, 
estetyczny i wesoły”8. W wypowiedziach teoretycznych często podkreślano rolę 
mozaiki, która w architekturze mogła pełnić funkcje zbliżone do malarstwa, 
przewyższając je pod względem trwałości i intensywności koloru, propagowano 
więc jej użycie zarówno w budownictwie reprezentacyjnym, jak i typowym. 
zauważano zarazem, że do pełnego rozwoju plastyki architektonicznej może dojść 
dopiero wówczas, gdy zostanie ona wprowadzona do architektury współczesnej, nie 
obarczonej tendencjami historyzującymi i wynikającymi z nich uwarunkowaniami 
dotyczącymi choćby tematyki realizowanych kompozycji. realizm socjalistyczny 
nie wydał jednak wielu wybitnych prac w dziedzinie mozaiki i ceramiki 
architektonicznej, co więcej, sztandarowe dzieło, jakim są mozaiki Marszałkowskiej 
Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM) w Warszawie, zostało umieszczone na sufitach 
podcieni budynków przy Placu Konstytucji, a więc w miejscu stanowiącym 
zaprzeczenie – postulowanych w socrealizmie – „optymalnych warunków 
ekspozycji”9. 

5 Współpraca plastyka z architektem, przemówienie prof. bohdana Urbanowicza, 
w: „Architektura”, 1950, nr 7/8, s. 237–239. według Urbanowicza „przez treść rozumiemy 
całą naszą współczesność – współczesność budującego się socjalizmu”, a „treści tej 
odpowiadać ma forma realistyczna”. Kryterium treści uznawał Urbanowicz za „kryterium 
wyjściowe i podstawę sądzenia”.
6 O ścisłe powiązanie pracy architekta z malarzem i rzeźbiarzem, „Architektura”, 1954, 
nr 2, s. 51.
7 J. olkiewicz, Malarstwo przyszłości, „Dziś i jutro”, 1954, nr 40, s. 6.
8 s. Rassalski, Architektura może być wesoła, „stolica”, 1954, nr 41, s. 12. 
9 Cytat z wypowiedzi prof. Urbanowicza, według którego elementy plastyczne stosowane 
w architekturze powinny mieć „wyraźne uzasadnienie ideologiczne i optymalne warunki 
ekspozycji” – zob. „Architektura”, 1950, nr 7/8, s. 238. w 1952 Hanna Żuławska z zespołem 
wykonała mozaiki zatytułowane Cztery pory roku, liczące po 18 m² każda. Alegoryczne 
przedstawienia pracy (wiosna), obfitości (lato), walki z analfabetyzmem (jesień) oraz 
sportu (zima) umieszczone zostały w podcieniach budynków nr 5 oraz 6. Na ten temat 
zob. także s. 55.



KoloR i blAsK

18
KoloR i blAsK

19

Chętnie zwracano uwagę także na dydaktyczną i wychowawczą rolę plastyki 
i sztuk użytkowych w kontekście kształtowania gustu i wyczucia artystycznego. 
Spośród wielu wypowiedzi na ten temat warto przytoczyć zdanie adama Kotuli, 
który „wychowanie estetyczne, kształtowanie dobrego smaku, przyzwyczajanie 
ludzi do dobrej sztuki”, czyli „podniesienie kultury artystycznej najszerszych rzesz 
społeczeństwa” wskazał jako główny cel wystawy pod tytułem „Użyteczność 
sztuki” odbywającej się w początkach 1959 roku w zakopanem. Pisał m.in.: 
„Musimy pamiętać, że nie tylko człowiek modeluje swoje otoczenie, ale i ono 
z kolei modeluje człowieka. Dlatego też podstawową funkcję w estetycznym 
wychowaniu społeczeństwa spełnia «estetyka na co dzień», estetyczna jakość 
przedmiotów, które nas otaczają, z którymi stale obcujemy. […] nieustanne 
obcowanie z estetycznie wykonanymi sprzętami użytkowymi czy też służącymi 
do ozdoby urabia naszą świadomość artystyczną, kształtuje nasz zmysł plastyczny, 
wytwarza w nas – można by powiedzieć: mechanicznie – wrażliwość na piękno 
formy”10. Wychowywanie społeczeństwa przez sztukę było ideą, do której należało 
dążyć, lecz trzeba podkreślić, że autorzy dużych kompozycji dekoracyjnych 
osadzonych w pejzażu miasta musieli bardziej niż inni twórcy liczyć się zarówno 
z kontekstem otoczenia11, jak i ze społecznym odbiorem swych prac. tworzący 
na zlecenie zakładów pracy – ze zdaniem i gustem zamawiającego, który – jak 
wspominają artyści – niekiedy próbował narzucić twórcy tematykę mających 
powstać dekoracji i chciał mieć wpływ na ich wygląd. Jednak gdy pozostawiał  
im wolną rękę (a tak było chyba w większości wypadków), mogły powstać dzieła 
wybitne, jak nieistniejące już kompozycje autorstwa antoniego Haski z płyt 
okładzinowych wykonanych w Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze zdobiące 
dom kultury kopalni „Jaworzno” w Jaworznie12 czy – także już nieistniejąca – 

10 Zob. Wystawa Użyteczność Sztuki, Zakopane 1959. Temat ten powracał oczywiście 
również w późniejszych latach. o „wyrabianiu smaku artystycznego” oraz „wrażliwości 
estetycznej” przez sztukę pisano, choćby w 1974 roku w biuletynie wydawanym przez 
Pracownie sztuk Plastycznych (zob. przypis 161); nieco wcześniej o „podnoszeniu kultury 
społeczeństwa poprzez wychowawcze oddziaływanie sztuki, architektury i plastyki” oraz 
„o kształtowaniu osobowości człowieka współczesnego poprzez rozmiłowanie w pięknie, 
doznania estetyczne i wartości humanistyczne, które sztuka niesie” mówił Antoni 
Hajdecki, ówczesny prezes krakowskiego ZPAP, w wywiadzie, którego udzielił  
Nelly Zachajkiewicz – zob. O mecenacie i funkcji sztuki, „Gazeta Krakowska”, 1972,  
nr 13 (16.01.), s. 4.
11 Jak pisał Jerzy wielicki, plastyka mogła „nieznacznym stosunkowo kosztem, wzbogacić 
architekturę, związać ją z otoczeniem lub ją z niego wyodrębnić”, przekształcić w dzieło 
oryginalne i jednostkowe, a nawet „zmienić do niepoznaki” – por. J. wielicki, Techniki 
malarskie w architekturze wsi, „Architektura”, 1964, nr 2, s. 63.
12 Ceramiczne kompozycje Antoniego Haski wykonane w 1967 roku w spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze ozdobiły fasadę oraz wnętrze domu kultury KwK „Jaworzno”. 
budynek został przebudowany w 2003 roku na potrzeby banku, przy okazji uległy 
zagładzie znakomite kompozycje w duchu abstrakcji aluzyjnej zdobiące fasadę. 
Dekoracje z wnętrza, przedstawiające m.in. mocno przestylizowane postacie, dzięki 

monumentalna kompozycja o tematyce milenijnej autorstwa Ignacego Bieńka, 
która do 2000 roku znajdowała się na ścianie hali maszyn tkalni przy 
ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej. Jak podkreślano, wyróżniała się ona zarówno 
wielkością dekorowanej powierzchni, jak i awangardowością zastosowanych 
środków i metod realizacji13. W tym kontekście warto zasygnalizować problem 
swoistego mecenatu zakładów przemysłowych, wynikający z polityki kulturalnej 
państwa polegającej na chęci doprowadzenia do „mariażu dwóch odrębnych 
środowisk – wielkiego przemysłu i sztuki”, szczególnie widoczny w latach 60. XX w. 
Miało temu służyć m.in. organizowanie przez zakłady przemysłowe plenerów, 
konkursów, wystaw i obejmowanie patronatem wydarzeń artystycznych, 
zamawianie u artystów prac, które miały ozdobić zakład, a więc sprzyjać 
„humanizacji miejsca pracy”, czy wreszcie zatrudnianie plastyków czuwających  
m.in. nad wystrojem wnętrz zakładów i należących do nich ośrodków 
wypoczynkowych oraz nad oprawą plastyczną rozmaitych wydarzeń14. W te 
tendencje znakomicie wpisuje się realizacja mozaik i kompozycji ceramicznych 
oraz prac rzeźbiarskich umieszczanych na terenie zakładów, w należących do nich 
domach wczasowych i domach kultury. W Małopolsce widoczne jest to choćby 
w przypadku kopalń węgla kamiennego czy firm z tarnowa i Oświęcimia.

staraniom dyrektora Muzeum Miasta Jaworzna, zostały odkute i przekazane do Muzeum. 
Haska był również autorem figuratywnych i szczęśliwie zachowanych kompozycji 
dekorujących dom kultury kopalni „sobieski” w Jeleniu (obecnie część Jaworzna, 
w budynku mieści się dom kultury), od początku lat 60. XX w. pracował też dla kopalni 
„siersza” w Trzebini. Jaworzno i Jeleń, obecnie położone na terenie województwa 
śląskiego, do 1975 roku znajdowały się w województwie krakowskim. Na temat Antoniego 
Haski zob. s. 524.
13 Zrealizowana w latach 1966–1968 kompozycja zajmowała powierzchnię około 500 m² 
i przedstawiała historię regionu bielskiego od czasów piastowskich po współczesność 
w 86 odrębnych sekwencjach. odzwierciedlała fascynację artysty materią, chęć 
eksperymentowania zarówno jeśli chodziło o strukturę dzieła, materiał, z którego było 
zbudowane, jak i sam proces twórczy. Krytycy odnajdywali w niej kilka warstw treściowych 
i symbolicznych. Zob. M. Kliś, Z rusztowania… [w:] Malarstwo Ignacego Bieńka, pod red. 
M. Klisia, bielsko-biała 1999, nlb; Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca 
XX wieku, pod red. E. Chojeckiej, Katowice 2004, s. 494–495. (wyd. ii, Katowice 2009,  
s. 496–497). Piotr Głowacki w przedmowie do książki na temat bieńka zniszczenie 
kompozycji nazwał „absurdalnie niezrozumiałym” i uznał za „metaforę znaku czasu 
wszechwładnej komercji i bezmyślnego konsumeryzmu”, zob. K. Groń, Oddany sztuce. 
Życie i twórczość Ignacego Bieńka”, Kraków 2011, s. 5; na temat mozaiki: 55–62 (tu też 
zdjęcia archiwalne). ignacy bieniek (1925–1993) – malarz, grafik, projektant, studiował 
na wydziale Malarstwa krakowskiej AsP, dyplom w 1952. Plastyk w Zakładach Przemysłu 
wełnianego „welux” w bielsku-białej.
14 Na ten temat przykładowo: T. Gryglewicz, Twórczość Ignacego Bieńka, [w:] Malarstwo 
Ignacego Bieńka, pod red. M. Klisia, bielsko-biała 1999, nlb. Z kolei Antoni Hajdecki 
we wspomnianym wcześniej wywiadzie mówił o organizowaniu aukcji dzieł sztuki dla 
zakładów pracy i konieczności powstawania w nich galerii sztuki, co miało być efektem 
„socjalistycznego mecenatu” – zob. O mecenacie…, s. 4.
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Już w latach 50. XX w. wskazywano także na wyjątkową rolę sztuk plastycznych 
w środowisku przemysłowym. na temat roli plastyki, a ściślej ceramiki 
architektonicznej w tym kontekście, wypowiadali się również sami twórcy. W 1957 
roku tak o tym mówił roman Hussarski: „Ceramiczne wyprawy murów lub 
wielobarwne okładziny na elewację budynków pozwolą uzyskać nowe, wspaniałe 
efekty. aktualne to zwłaszcza na Śląsku i Wybrzeżu, gdzie tynki psuje osad sadzy, 
czy morski klimat. natomiast każdy deszcz, spłukując kurz, odkrywać będzie 
na nowo barwną glazurę”15. Osiem lat później do tematu nawiązał Wojciech Sadley. 
Opisując zrealizowany we współpracy z Bolesławem Książkiem fryz ceramiczny 
zatytułowany Odpływ morza, przeznaczony do osadzenia na budynku cechowni 
kopalni „Szombierki” w Bytomiu, zauważył, że w kontekście przemysłu niezwykle 
istotne stają się „humanizacja” przestrzeni, wyjście ze sztuką współczesną 
na zewnątrz, a także stworzenie właściwego „klimatu kolorystycznego”, w jego 
przypadku wynikającego z tęsknoty za czystym niebem i morzem. Co więcej, 
artysta podkreślił, że „materiałem dającym możliwości pełnej wypowiedzi 
artystycznej w tym otoczeniu jest ceramika”16. Materiał ceramiczny posiada szereg 
walorów przydatnych do wykorzystania w architekturze: okładzina ceramiczna jest 
lżejsza i tańsza od okładzin kamiennych, wykonane z niej dekoracje przewyższają 
kompozycje malarskie pod względem trwałości, charakteryzują się żywą 
i wyrazistą barwą, trwałością i odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, 
są stosunkowo łatwe w utrzymaniu, i co ważne, produkcja materiału ceramicznego 
nie nastręczała w minionych latach większych problemów. Wymienione walory 
ceramiki podkreślano w wypowiedziach w latach 50. i 60. XX w., a realizacje 
obecne w przestrzeni naszych miast często udowadniają, że nie były to zachwyty 
na wyrost17. 

Druga połowa XX w. w polskiej architekturze to prawdziwe apogeum stosowania 
technik ceramicznych w budownictwie, przy czym charakterystyczne są dwa fakty: 
traktowanie ceramiki przede wszystkim jako elementu dekoracyjnego i środka 

15 Piropiktura urodziła się w Przegorzałach, „Echo Krakowa”, 1957, nr 117 (20.05.), s. 5. 
Na temat Romana Hussarskiego zob. s. 524.
16 w. sadley, Poszukiwanie materii, „Polska”, 1965, nr 12, s. 12–13. Zrealizowany 
w spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze fryz sadleya miał powierzchnię około 100 m². 
obecnie nie istnieje, kopalnia „szombierki” została zlikwidowana, a większość budynków 
wyburzono. Zdjęcia archiwalne fryzu na: http://b.ksiazek.comitto.eu. wojciech sadley 
(ur. 1932) – malarz, twórca kolaży, tkanin, kompozycji przestrzennych, eksperymentów 
z tworzywem. studiował w wyższej szkole Muzycznej oraz na wydziałach Architektury 
wnętrz (dyplom w 1954) i Malarstwa (dyplom w 1959) warszawskiej AsP. od 1968 roku 
związany z tą uczelnią.
17 wspomniane walory ceramiki podkreślali zarówno specjaliści i teoretycy, jak i artyści. 
w 1956 roku w rozmowie z ireną bielińską tak o tym mówiła Zofia Czarnocka-Kowalska: 
„okładziny ceramiczne w naszym klimacie mają szansę długowieczności, podczas gdy 
freski, sgraffita i kolorowe tynki łatwiej podlegają zmianom atmosferycznym i trudniejsze 
są do konserwacji” – i. bielińska, Zofia Kowalska, „stolica”, 1956, nr 39, s. 5.

wyrazu artystycznego, a zdecydowanie rzadziej, jako budowlanego materiału 
wykończeniowego, oraz stosowanie kilku technik ceramicznych równocześnie 
i brak ilościowej czy jakościowej dominacji jednej z nich. Jak już wspomniano 
wcześniej, realizm socjalistyczny nie wydał w dziedzinie ceramiki 
architektonicznej wielu prac, jednak dopiero wraz z odstąpieniem od ideologii 
socrealizmu po połowie lat 50. XX w. sztuka – uwolniona od przytłaczającego 
balastu ideologii – mogła rozwijać się w nowych kierunkach. Podobna sytuacja 
panowała w architekturze i „na styku” architektury z plastyką. Dopiero ich 
powiązanie, pozbawione tak wyraźnych podtekstów i ideologicznych uzasadnień 
mogło przynieść wiele interesujących realizacji. Dostrzegalny już wcześniej 
problem syntezy sztuk doprowadził teraz do coraz powszechniej stawianego 
postulatu ich integracji, która powinna skutkować ścisłą współpracą między 
architektami, malarzami i rzeźbiarzami. Do tworzenia architektury stanowiącej 
organiczną całość z malarstwem i rzeźbą, i to zarówno jeśli chodzi o wnętrze, 
jak i bryłę budynku, a nawet rozwiązania urbanistyczne i osadzenie w pejzażu18. 
tak rozumiana plastyka nie miała być więc uzupełnieniem, dekoracją i elementem 
podporządkowanym architekturze, lecz miała z nią współistnieć i dopełniać ją 
estetycznie. Do pełnej integracji sztuk plastycznych i architektury dochodziło 
jednak stosunkowo rzadko, starano się jednak, by działania podejmowane 
w architekturze były przemyślane i uzasadnione. W latach 60. artyści plastycy 
działający na polu architektury nie musieli już tworzyć prac realistycznych, 
zrozumiałych dla mas. nie znaczy to jednak, że nie powstawały wówczas prace 
mające figuratywny czy symboliczny charakter, choć wśród tworzonych 
kompozycji dominowała abstrakcja, przede wszystkim niegeometryczna. Wydaje 
się, że same właściwości materiału ceramicznego, umożliwiające łączenie 
problemów malarskich z rzeźbiarskimi, w wyjątkowy sposób sprzyjały tworzeniu 
prac abstrakcyjnych. Wielu twórców ceramiki architektonicznej wybierało 
abstrakcję aluzyjną, czerpało inspirację z natury, z procesów biologicznych 
i geologicznych, tak w skali mikro, jak i makro19. niektóre prace były pokrewne 

18 Problem „udziału monumentalnego malarstwa czy monumentalnej rzeźby […] 
w rozwiązaniach urbanizacji przestrzennej” powracał także w późniejszych latach – 
Antoni Hajdecki przyznawał mu „znaczenie kapitalne” i za „niezwykle ważny moment” 
uznawał „wejście plastyków w sferę projektowania urbanistyczno-przestrzennego” 
(zob. O mecenacie…, s. 4). Z kolei Jerzy Napieracz, od końca 1972 roku Główny Plastyk 
m. Krakowa, na spotkaniach z reprezentantami spółdzielni mieszkaniowych „postulował 
m.in. wprowadzenie w osiedlach mieszkaniowych linii kolorystycznych odróżniających 
od siebie poszczególne budynki, proponował, aby granice osiedli wytyczały jakieś 
charakterystyczne elementy plastyczne. więcej powinno być także dekoracji 
przestrzennych, a ściany budynków można zdobić mozaikami czy nawet reklamami” – 
zob. (mik), Główny Plastyk Krakowa proponuje, „Dziennik Polski”, 1973, nr 57 (8.03.), s. 6.
19 Do tego typu inspiracji odwoływali się choćby Antoni Haska we wspomnianej 
kompozycji na elewacji domu kultury kopalni „Jaworzno”, czy Julian Henisz w realizacji dla 
sanatorium „Podhale” w Krynicy-Zdroju – na jej temat zob. s. 322.
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abstrakcyjnemu impresjonizmowi z jego harmonią, nastrojowością, 
dekoracyjnością, inne wydają się bliższe abstrakcji metaforycznej, dostrzegalne 
są w nich powiązania z surrealizmem. tworzono dzieła pełne ekspresji, zarówno 
w formie, jak i kolorystyce, lecz także prace bardziej stonowane i spokojne. 
Powstawały jednak również dzieła zgeometryzowane, operujące kontrastem barw 
czy stosujące efekty zaczerpnięte z op-artu. Jedni eksperymentowali 
z modularnością i powtarzalnością elementów, inni z materiałami, jeszcze inni 
z podłożem, plastycznie je opracowując i tworząc kompozycje wieloplanowe. 
Wzbogacaniu powierzchni służyło również łączenie mozaiki ceramicznej ze 
spiekami szklanymi, szlaką czy kamieniami, a więc z materiałami 
trójwymiarowymi, co wraz z ceramicznymi płytkami tworzyło rodzaj collage’u, 
wnosząc do dekorowanej powierzchni efekty fakturalne, niekiedy bliskie 
taszyzmowi i eksperymentom malarstwa materii20. Kompozycje wykonywane 
z materiału ceramicznego działały więc nie tylko samą powierzchnią, lecz również 
jej kształtem, nie tylko barwą, lecz także fakturą i formą. Od końca lat 50. 
w ceramice architektonicznej można dostrzec rozmaite nurty i tendencje, dziedzina 
ta rozwijała się bowiem w powiązaniu z tym, co działo się ówcześnie w polskiej 
sztuce, tworzona przecież była często przez artystów uprawiających także inne 
dziedziny sztuki. Wśród powstających w całej Polsce realizacji zdarzały się więc 
dzieła nowatorskie, znakomicie wpisujące się w aktualne tendencje, a nawet 
mogące stanowić ich ilustrację. Jak wspomniano powyżej, podczas dyskusji 
na temat roli plastyki w architekturze postulowano, by kompozycje plastyczne 
(a więc także ceramika architektoniczna i mozaiki) miały pełnoprawny udział w jej 
kreowaniu. W naszych miastach niejednokrotnie można trafić na realizacje, dzięki 
którym budynki otrzymały właśnie taki niepowtarzalny wygląd. Ciekawe efekty 
uzyskiwano także wprowadzając ceramikę do wnętrz budynków operujących 
dużym przeszkleniem – barwne powierzchnie widoczne przez szyby stanowiły 
element „ożywiający” architekturę, a równocześnie miały zaintrygować i zachęcić 
do wejścia do wnętrza. Wypada jednak zauważyć, że w większości wypadków 
kompozycje ceramiczne pełniły jednak przede wszystkim rolę dekoracyjną i tak też 
są odbierane obecnie. Ów niebagatelny walor dekoracyjny stanowi dla nas często 
o ich wartości. Ceramika architektoniczna, dzięki swej ogromnej popularności 
i znacznej liczbie powstałych prac, powinna więc być traktowana jako jeden 
z elementów ważnych dla stworzenia całościowego obrazu polskiej plastyki. 
Stanowi ona zarazem ciekawy i istotny rozdział w historii i rozwoju naszej 
ceramiki.

20 To, że „taszyzm rzutuje na mozaikę”, zauważył Roman Hussarski, zob. R. Hussarski, 
Renesans mozaiki, „Czasopismo techniczne”, 1963, nr 7, s. 41.

Obecność mozaik i kompozycji ceramicznych w powojennej architekturze 
nie była, oczywiście, specyfiką polską. tego typu dekoracje stosowano w tym 
czasie zarówno w krajach bloku wschodniego, jak i na zachodzie europy, a także 
w obu amerykach. Polscy architekci i artyści oraz decydenci zdawali sobie z tego 
sprawę. Informacje na temat obecności dekoracji plastycznych w architekturze 
docierały do wielu osób, w polskich czasopismach pojawiały się bowiem zdjęcia 
budynków zdobionych mozaikami, a o niektórych realizacjach informowano 
w szerszy sposób. z powodu braku dostępnych opracowań, trudno jednak porównać 
skalę tego zjawiska w Polsce i w innych krajach.

4. Łysa Góra, fragment kompozycji na budynku piecowni Spółdzielni „Kamionka”  
(zob. s. 352), fot. bK 2014



Od początku XX w. istniało w Krakowie niewielkie, ale liczące się środowisko 
ceramiczne. Wśród twórców pracujących w materiale ceramicznym warto 
wymienić choćby profesorów Konstantego Laszczkę, dla którego wzniesiony został 
piec ceramiczny na podwórku budynku akademii Sztuk Pięknych, oraz tadeusza 
Szafrana prowadzącego pracownię ceramiki w Państwowej Szkole Przemysłu 
artystycznego (PSPa). ze środowiskiem krakowskim związani byli artyści:  
zofia Szydłowska, Henryka Kernerówna, Henryk Hochman czy Franciszek Kalfas. 
Podczas II wojny światowej w krakowskiej Kunstgewerbeschule (przedwojenna 
PSPa) reaktywowana została na krótko działalność pracowni ceramiki. Jednym 
z uczących się w niej wówczas był Bolesław Książek. Po zakończeniu okupacji tylko 
nieliczni ceramicy powrócili do pracy twórczej. Krakowską powojenną ceramikę 
tworzyli więc przede wszystkim ci artyści, którzy zainteresowali się tą dziedziną 
twórczości już podczas trwania wojny, bądź tuż po jej zakończeniu. W lutym 1945 
roku krakowscy artyści, uprawiający różne dziedziny sztuki stosowanej, zrzeszyli 
się w Spółdzielni Pracy. W dniach od 28 sierpnia do 15 września 1949 roku 
w Pałacu Sztuki odbyła się wystawa pod tytułem „Sztuki potrzeba każdemu”, 
prezentująca ich dorobek z lat 1945-1949. na wystawie pokazano grafikę, tkaninę, 
metaloplastykę, zabawkarstwo, projekty dekoracji wnętrz, a także ceramikę. 
W wystawie wzięło udział 48 twórców, 10 z nich zaprezentowało prace z materiału 
ceramicznego. znajdowali się wśród nich Kazimierz Piętka, Halina (Helena) 
Hussarska i Bolesław Książek, którzy wkrótce stali się współtwórcami krakowskiej 
ceramiki architektonicznej21.

21 Sztuki potrzeba każdemu (Sztuka potrzebna każdemu), wystawa prac członków 
spółdzielni Pracy Artystów Plastyków w Krakowie, 1945-1949, TPsP, Kraków 1949. Zob. 
także: A. straszewska, współpr. A. A. szablowska, Rok 1949, [w:] Polskie życie artystyczne 
w latach 1944-1960, red. naczelna A. wierzbicka, warszawa 2012, s. 196-198.

Ceramika
w powojennej architekturze Krakowa 

i Małopolski – początki i charakterystyka

5. Kraków, fragment stropu w sklepie Cepelii przy Placu Centralnym w Nowej Hucie, fot. bK 2015
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Powojenną sytuację Krakowa i Małopolski można uznać za wyjątkową na tle 
pozostałych regionów Polski. to tu powstała eksperymentalna metoda dekoracji 
architektonicznych – piropikturę stworzoną przez Helenę i romana Hussarskich 
uznano za rewelację w skali światowej i wiązano z nią wielkie nadzieje. to tu, 
w Łysej Górze, działała Spółdzielnia „Kamionka”, gdzie od początku lat 60. 
XX w. powstawały ceramiczne okładziny, które wkrótce na dużą skalę zaczęły być 
wykorzystywane do ozdoby rozmaitych budynków na terenie całej Polski. 
W Małopolsce istniały także dwie szkoły kształcące adeptów ceramiki – 
technikum ceramiczne w Łysej Górze oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w nowym Wiśniczu, w którym znajdowały się klasy o profilu ceramicznym22. 
zajęcia z ceramiki prowadzono również w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w zakopanem i wśród twórców ceramiki, która znalazła miejsce 
w architekturze, zdarzają się także rzeźbiarze – absolwenci „Kenara”. Warto w tym 
miejscu dodać, że w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale rzeźby, 
od 1955 roku istniała Pracownia rzeźby w Ceramice, którą początkowo opiekował 
się prof. rudolf Krzywiec, a od 1958 do 1988 roku, czyli do czasu zawieszenia zajęć, 
prowadzona była przez Ludwikę Szemioth-Bursę. Kilkoro z krakowskich twórców 
ceramiki architektonicznej to artyści rzeźbiarze, absolwenci akademii, którzy 
uczyli się technik ceramicznych właśnie w tej Pracowni23.

Ceramika architektoniczna pojawiła się na większą skalę w Krakowie nieco 
później niż w innych rejonach Polski, choć już w 1950 roku planowano, 
że w jednym z lokali w nowej Hucie zostanie wykonana duża ceramiczna 
kompozycja. „Barwna mozaika ze scenami połowu ryb” projektu Mariana 
Sigmunda miała ozdobić bar rybny na osiedlu C-2 (obecnie os. Górali), należący 
do zespołu pierwszych „luksusowych” wnętrz nowej Huty, umieszczonych 
w – zaprojektowanych przez Janusza Ingardena – blokach 55a do 58. Kompozycja 
nie została jednak zrealizowana24.

22 Na temat obu szkół i ich historii zob.: Czterdzieści lat Technikum Ceramicznego 
i Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Artystycznych CZSP w Łysej Górze 1947-1987, praca 
zbiorowa pod red. J. Mleczki, Kraków [b.d.]; Zespół Szkół Zawodowych w Łysej Górze 
w roku swojego pięćdziesięciolecia 1997/98, pod red. J. Mleczki, Tuchów 1998; 60 lat Szkół 
Średnich w Łysej Górze, praca zbiorowa pod red. J. Mleczki, Łysa Góra 2008; Jubileusz 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu,1947-1997, 
pod red. b. Głąb, Kraków 1997; 60 lat Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, praca 
zbiorowa, Nowy wiśnicz 2008.
23 Na temat historii Pracowni zob. Cz. Dźwigaj, Zarys historii Pracowni Rzeźby 
w Ceramice na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, [w:] W ogniu tworzone… Ceramika 
krakowska po 1945 roku, Kraków 2008, s. 31-32.
24 T. Gołaszewski, Kronika Nowej Huty, Kraków 1955, s. 282. Projekt wnętrza baru rybnego 
z 1951 roku z widoczną kompozycją ceramiczną – najpewniej malowaną na płytkach 
ceramicznych, [w: ] l. J. sibila, Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy w latach 
1949-1959, Kraków 2007, s. 28, fot. 10. Tu także informacja, że projektant wnętrza, Marian 
sigmund, planował pokrycie okładziną ceramiczną dolnych partii kolumn znajdujących 
się w tym wnętrzu (zob. s. 13).

W tej sytuacji za jednego z prekursorów wprowadzenia ceramiki 
do budownictwa w okresie powojennym, i to w skali ogólnopolskiej, należy uznać 
Kazimierza Piętkę25. Piętka, absolwent i nauczyciel krakowskiej PSPa, w 1947 roku 
założył pracownię ceramiczną przy ul. Szlak 51, a w 1948 roku zainstalował w niej 
zbudowany przez siebie piec muflowy. Był autorem przede wszystkim niewielkich 
form ceramicznych, figurek zwierząt oraz ceramiki o tematyce sakralnej, a także 
dekoracyjnych płytek okładzinowych, które wykorzystane zostały w lokalu Centrali 
rybnej przy ul. Krupówki w zakopanem26 oraz w barze rybnym w Krakowie27. Jak 
pisano, płytki były plastycznie formowane i przedstawiały emblematy związane 
z morzem i rybołówstwem, takie jak okręt, kotwica, ryba, marynarz28. Piętka 
wykonał także ceramiczną okładzinę Kolumny Przodowników Pracy w budynku 
naczelnej Organizacji technicznej przy ul. Straszewskiego 28 w Krakowie. 
Fragmenty kolumny – uznanej za dzieło prezentujące najwyższy poziom 
artystyczny i techniczny – oraz jej fotografie pokazane zostały na kilku wystawach 
już po śmierci artysty29. Kazimierz Piętka chyba jako jeden z pierwszych po wojnie 
wykonywał ceramiczne płytki okładzinowe, które zastosowane zostały 
do ozdobienia wnętrz lokali użytkowych. Wkrótce to właśnie w takich miejscach 

25 Kazimierz Daniel Piętka (1902–1951) – grafik, autor polichromii, ceramik. studiował 
w PsPA w Krakowie, z którą następnie był związany jako nauczyciel. w jego twórczości 
dostrzegalne są inspiracje sztuką ludową, zwłaszcza podhalańską (ojciec Piętki pochodził 
z Czarnego Dunajca). Piętka zaczął uprawiać ceramikę podczas wojny. był autorem 
rzeźby kameralnej, dewocjonaliów, biżuterii ceramicznej, interesował się malarskimi 
walorami szkliw spływających i zaciekowych, chętnie łączył ceramikę z drewnem.
26 w notce biograficznej [w:] P. banaś, Współczesne polskie szkło i ceramika, warszawa 
1990, s. 201, wśród prac Kazimierza Piętki wymienione są „dekoracje (niezachowane) Hali 
rybnej w Zakopanem”.
27 Niektóre publikacje zamiast baru wymieniają sklep rybny. w 1950 roku Centrala 
Rybna miała w Krakowie 7 sklepów, w tym roku otwarto także bar rybny, który znalazł 
się w poddanym remontowi dawnym „barze Gotyckim” przy ul. szczepańskiej 5 i odtąd 
nosił nazwę „Pod Trzema Rybkami”, jednak informacje prasowe mówiące o jego otwarciu 
i opisujące jego wnętrza nie wspominają o obecności ceramiki. wzmianka, że to właśnie 
w restauracji „Pod Trzema Rybkami” znajdowały się ceramiczne płytki autorstwa 
Kazimierza Piętki, pojawiła się dopiero w 1965 roku w artykule poświęconym twórczości 
jego żony, stanisławy – zob. K. Zbijewska, Współczesna kuchnia alchemika, „Dziennik 
Polski”, 1965, nr 207 (1.09.), s. 4; a także w życiorysie artysty opracowanym przez jego 
siostrę, Zofię Nawrocką (maszynopis z 24.05.1972 roku przechowywany w archiwum TPsP 
w Krakowie). Kafle do Baru Rybnego w Krakowie pokazane zostały w 1952 w warszawie 
na I Ogólnopolskiej wystawie architektury wnętrz i sztuki dekoracyjnej (zob. katalog 
wystawy, s. 54, poz. 875); oraz w Krakowie na Wystawie Sekcji Architektury Wnętrz i Sztuki 
Dekoracyjnej (zob. katalog wystawy, s. 12, poz. 181).
28 M. starzewska, Pamięci Kazimierza Piętki, „Dziś i Jutro”, 1953, nr 4, s. 7.
29 I Ogólnopolska wystawa... 1952, s. 54, poz. 876, 878 (tu też zdjęcie sgraffita do wnętrza 
NoT, również autorstwa Piętki, poz. 877); Wystawa Sekcji... 1952, s. 12, poz. 179, 180; 
zdjęcie fragmentu kolumny [w:] W ogniu tworzone..., s. 11. więcej na temat kolumny: 
zob. s. 175.
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chętnie wykorzystywano ich walory dekoracyjne i funkcjonalne. W publikacjach 
na temat ceramiki, w kontekście działalności Bolesława Książka, można znaleźć 
wzmiankę o płytkach okładzinowych, które „znalazły duże zastosowanie w nowej 
Hucie (produkowane w Spółdzielni artystów Plastyków w Krakowie)”30. 
O produkowanych w krakowskiej Spółdzielni kafelkach wspomniała także Maria 
Starzewska31. Dwie płytki malowane rożkiem: jedna przedstawiająca murarza przy 
pracy, a druga hutnika, uznawane za płytki Książka wykonane dla nowej Huty, 
zostały w 1952 roku zakupione do zbiorów Muzeum narodowego we Wrocławiu32. 
to jedyne znane przykłady i jedyne wzmianki mówiące o zastosowaniu 
dekoracyjnych płytek okładzinowych we wnętrzach nowej Huty – przeprowadzone 
kwerendy niestety nie przyniosły żadnych danych na ten temat. Sprawa jest więc 
dosyć zagadkowa, tym bardziej, że wspomniane kafelki musiały zostać wykonane 
przed wyjazdem Książka do Łysej Góry, a więc przed końcem 1951 roku, mogły 
więc były się znaleźć jedynie w najstarszych nowohuckich wnętrzach, które 
są dobrze udokumentowane i opracowane. Wiadomo, że w budynkach wznoszonych 
w nowej Hucie stosowano ceramikę – smukłymi, ceramicznymi kształtkami 
o powierzchni wzbogaconej wklęsłym owalem, zostały pokryte trzony kolumn 
w części restauracyjnej otwartego 4 lipca 1951 roku zespołu handlowo-
gastronomicznego „Gigant” na osiedlu a-1 (obecnie os. Willowe). O jego 
nowoczesnych i „robiących imponujące wrażenie” wnętrzach pisał tadeusz 
Gołaszewski: „w hallach palmy, fotele klubowe, stoliki rozstawione między filarami 
okładanymi błękitnymi kafelkami”33. Ich wygląd znamy dzięki zachowanej 
dokumentacji fotograficznej – płytki te były jednak typową produkcją 

30 l. Madejczyk, Wystawa ceramiki artystycznej Bolesława Książka, (katalog wystawy), 
Tarnów 1960, nlb. spółdzielnia korzystała z pieca ceramicznego i pracowni przedwojennej 
„szkoły szafrana” krakowskiej PsPA, znajdującej się przy ul. stromej na krakowskim 
Podgórzu.
31 M. starzewska, Polska ceramika artystyczna pierwszej połowy XX wieku, wrocław 
1952, s. 56, fot. 26. 
32 Płytki (nr inw. XViii-5 i XViii-6), o wymiarach: 14 cm × 14 cm wymienione 
[w:] M. Jeżewska, Ceramika polska XX wieku (katalog zbiorów Muzeum Narodowego  
we wrocławiu), wrocław 1996, s. 66, poz. 936-937; P. banaś, Współczesne polskie szkło…, 
fot. 83; M. Jeżewska, b. Górecki, Ceramika i szkło polskie XX wieku (katalog zbiorów 
Muzeum Narodowego we wrocławiu), wrocław 2004, s. 104, poz. 1278, 1279 (tu ich 
barwne reprodukcje). w 2008 roku płytki eksponowane były w Muzeum Narodowym 
w Krakowie podczas wystawy „w ogniu tworzone... Ceramika krakowska po 1945 roku”.
33 T. Gołaszewski, Kronika…, s. 381. Część restauracyjna zespołu mieściła się na i piętrze 
i składała się z dwóch holi i ogromnej sali jadalnej. od roku 1969 lokal na os. willowym 
był zamknięty. ostatecznie zadecydowano, że znajdzie się w nim Centrum Kultury 
Młodzieży i studentów sZsP, które zaczęło działać pod koniec 1977 roku – na temat losów 
„Giganta” zob. M. Gil, Gigantyczne kłopoty z „Gigantem”, „Głos Nowej Huty”, 1975, nr 12 
(21-28.03.), s. 3; J. Ratajczak, Kto „giganta” na „centrum” zmienia, „Głos Nowej Huty”, 
1977, nr 21 (27. 05.-2.06.), s. 3; J. Frenkel, Efektowne wnętrza klubowe przekazane zostaną 
w Nowej Hucie młodej inteligencji, „Echo Krakowa”, 1977, nr 239 (21.10.), s. 3.

przemysłową, pozbawioną walorów artystycznych34 [il. 6]. to więc nie nowa Huta, 
lecz Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie stała się miejscem, 
gdzie po raz pierwszy zastosowano ceramiczne płytki na naprawdę dużą skalę. 
Pisząc o tej realizacji, podkreślano, że projektant wnętrz barów na MDM-ie 
„wprowadził dotychczas u nas nie spotykaną formę pokrycia całego wnętrza 
płytkami ceramicznymi”35. na łamach „Stolicy” zauważano nie tylko praktyczne 
i higieniczne walory okładziny ceramicznej, lecz także jej dekoracyjność 
i stosunkowo niską cenę. zdjęcia prasowe ukazują ściany pokryte kwadratowymi, 
jednobarwnymi płytkami, wśród których pojawiają się kafelki o malowanej 
dekoracji36 [il. 7]. W artykule zamieszczonym w „architekturze” płytki z MDM-u 
zostały określone jako „fajansowe”, oraz „wzorzyste […] majolikowe” – wydaje się, 
że pod tym pierwszym określeniem kryły się kafelki gładkie, a pod drugim mające 
malowaną dekorację. Jedne i drugie zostały wymienione wśród przykładów „bardzo 
jeszcze nielicznych prób zastosowania ozdoby ceramicznej u nas”37. Wspomniał 
o nich także Witold Szolginia w swym opracowaniu poświęconym ceramice 

34 Zob. l. J. sibila, Nowohucki design, s. 14, s. 30-31, fot. 14-16 i s. 32, fot. 18. 
35 K. Kunicki, Ceramika ozdobna MDM-u, „stolica”, 1953, nr 46, s. 5.
36 Zdjęcia barów zamieszczone zostały, np. [w:] „Architektura”, 1953, nr 1, s. 23; 
„stolica”, 1953, nr 46, s. 5.; fragment jednego z wnętrz także [w:] w. szolginia, Ceramika 
architektoniczna, „Prace instytutu Urbanistyki i Architektury”, 1955, z. 3, s. 137, fot. 68.
37 w. Czajkowski, Okładzina terrakotowa i detal ceramiczny w architekturze, 
„Architektura”, 1953, nr 4, s. 106. 

6. Kraków-Nowa Huta, sala restauracyjna w zespole „Gigant”, za: „Architektura”, 1984, 
nr 2, s. 73
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wyczarowany przez Książka swoisty świat baśni”41. O realizacji dla MDM-u 
wspominał także Franciszek Mleczko, według którego zadanie zlecono „Kamionce”, 
gdyż inne, starsze polskie wytwórnie odmówiły jego wykonania42. 12.000 kafelków 
zostało wysłanych partiami do Warszawy w 1952 roku. Pierwszą partię, w sumie 
14 skrzyń, konwojował sam Mleczko, który tak wspominał to wydarzenie: 
„rozpakowując 14 skrzyń na oczach inżynierów kierujących pracami budowlanymi 
na MDM-ie cieszyłem się, że widok ozdobnych kafelków budzi w nich okrzyk 
zachwytu. Mówiłem wzruszony: «Chcieliśmy wszyscy jak najlepiej, przecież to 
Łysa Góra – Stolicy!»”. Wyłożenie ścian barów na MDM-ie uznał Mleczko za duże 
osiągnięcie, choć zarazem ubolewał nad tym, że „w pośpiechu nie dobył się nikt 
na jakąkolwiek koncepcję kompozycyjną, bodaj najprostszą”. Odrzuconymi 
z różnych względów płytkami zostały po pewnym czasie pokryte ściany korytarzy 
w szkole ceramicznej w Łysej Górze – „te same, ba! gorsze, bo wybrakowane kafelki 
ułożono w holach zasadniczej Szkoły rzemiosł artystycznych w Łysej Górze 
w formie zwyczajnych lamperii – są przedmiotem podziwu”43 [il. 8]. Wnętrza barów 
na MDM-ie zostały przekształcone, a płytki usunięto, jednak – jak ustalił ostatnio 
Paweł Giergoń – w barze „złota Kurka” przy ul. Marszałkowskiej 55 „owa 
oryginalna okładzina ceramiczna z epoki przetrwała, zakryta dziś szczelnie przez 
wątpliwej jakości i urody panele ścienne typu siding”44.

Łysogórska ceramika, w tym płytki, pojawiły się w latach 50. XX w. także 
w Krakowie. „zielone kafelki i barwne brosze na tle szarych przerywników” miały 
ozdobić świetlicę technikum Kolejowego przy ul. Basztowej45. niestety nic nie 
przetrwało z tej realizacji. W „Kamionce” wykonana została wówczas także 
ażurowa ścianka do dziecięcego zakładu fryzjerskiego „Fala”, utworzona 
z ceramicznych kwadratów wypełnionych motywami figuralnymi – „…nawet nie 
wie takie bobo przybyłe z mamą do fryzjera, kiedy mu fryzurkę zoperowano, tak 
jest zajęte zwierzątkami, muzykantami, sportowcami, ptaszkami, których tyle 

41 l. Madejczyk, Wystawa ceramiki…, nlb.
42 F. Mleczko, Wieś rodzinna wzywa. Wspomnienia, warszawa 1963, s. 250. Franciszek 
Mleczko (1905-1990) – nauczyciel, działacz ludowy, poseł na sejm z ramienia Zsl, prezes 
spółdzielni „Kamionka”, wieloletni dyrektor Technikum Ceramicznego w Łysej Górze. Jego 
wspomnienia Wieś rodzinna wzywa (dwa, nieco różniące się wydania z 1963 i 1970 roku) 
są nieocenionym źródłem informacji na temat Łysej Góry.
43 Tamże, s. 250-251, 270. Płytki ze szkoły na zdjęciu [w:] F. Mleczko, Wieś rodzinna wzywa. 
Wspomnienia i refleksje, warszawa 1970, fot. 50. Na temat tej realizacji zob. s. 341. 
Na najstarsze łysogórskie płytki można natrafić także w innych miejscach, np. w i liceum 
ogólnokształcącym w Tarnowie oraz w budynku Powiatowej i Miejskiej biblioteki 
Publicznej w bochni – za informację o tym ostatnim miejscu serdecznie dziękuję panu 
Marcinowi sasze.
44 P. Giergoń, Mozaika warszawska. Przewodnik po plastyce w architekturze stolicy  
1945-1989, warszawa 2014, s. 254. Tu także zdjęcia mozaik zachowanych w „Złotej Kurce”.
45 F. Mleczko, Wieś rodzinna… wspomnienia, s. 270.

architektonicznej, opublikowanym w 1955 
roku. Wśród ceramiki zdobiącej MDM 
wymienił „zdobnicze glazurowane 
ścienne płytki okładzinowe”, czyli 
„oddzielne, zamknięte elementy 
dekoracyjne o reliefowo i wielobarwnie 
potraktowanej powierzchni, z motywami 
ptaków, owoców, kwiatów, rozet, wianków 
itp.”, oraz „płytki fajansowe gładkie”.  
te pierwsze – swobodnie rozmieszczone 
na ścianach barów mlecznego, mięsnego, 
rybnego i owocowego – potraktowane 
zostały „jako wstawki ożywiające 
monotonię zasadniczego tła ścian, 
licowanych gładkimi płytkami 
fajansowymi”38. te drugie, mające cztery 
różne kolory w zależności od wnętrza, 
charakteryzowały się 
nierównomiernością odcieni, która 
urozmaicała barwę tła. na łamach 

„Stolicy” pisano, że kafelki zostały wyprodukowane w radomskich zakładach 
Ceramiki technicznej, skądinąd wiadomo jednak, że we wnętrzach MDM-u 
zastosowano płytki wykonane w Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze – 
dekorowały je motywy zaprojektowane przez Bolesława Książka i malowane 
rożkiem przez zatrudnione w fabryce młode kobiety39. Uzupełniło je około  
200 dużych płyt z motywami owoców (do baru owocowego) oraz okrętów 
(przeznaczone do baru kawowego), które malował sam Książek40. Leszek Madejczyk 
w tekście poświęconym Książkowi uznał nawet MDM za „ekspozycję specjalnego 
typu”, gdyż jej „lokale wyłożone są 12.000 malowanych kafelków, tworzących 

38 w. szolginia, Ceramika architektoniczna, s. 136-137. obok „płytek zdobniczych” 
(o wymiarach 15 cm × 15 cm oraz 24 cm × 24 cm) i „płytek gładkich” (o wymiarach 
15 cm × 15 cm), w opracowaniu wymienione zostały także inne elementy ceramiczne 
zastosowane na MDM-ie: „wstawki zdobnicze w postaci dekoracyjnych mis wmontowane 
w tynk na ścianach sklepu ceramiki i szkła przy ul. Pięknej”, mozaiki, czyli cztery duże 
kompozycje na sufitach podcieni, zegar na jednej z elewacji oraz trzy obrazy we wnętrzu 
baru owocowego, a także „ceramiczne wstawki architektoniczno-zdobnicze” wypełniające 
kasetony na sklepieniach prześwitów budynków przy placu Konstytucji.
39 Zapewne z Radomia pochodziły płytki gładkie, a z Łysej Góry ozdobione dekoracją 
malarską – ten wątek wymaga dalszych badań.
40 Artysta wymienił tę realizację w swych wspomnieniach; płyty miały wymiary 
40 cm × 40 cm. serdeczne podziękowania dla pana Marcina sachy, wnuka bolesława 
Książka, za udostępnienie mi wspomnień Dziadka.

7. Warszawa, kafelki dekoracyjne  
w jednym z barów MDM-u, za: „Stolica”, 
1953, nr 46, s. 5, fot. l. Jarzemski
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8. Łysa Góra, płytki na ścianie
korytarza szkoły ceramicznej (zob. s. 341), fot. bK 2014
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wśród elementów ceramicznego ażuru”, pisał o niej Franciszek Mleczko 46 [il. 9]. 
Wspomniał też o lokalu Cepelii w nowej Hucie, w którym znajdują się dwa 
żyrandole o elementach ceramicznych zrealizowanych w „Kamionce” i konstrukcji 
kowalskiej wykonanej w szkole zawodowej, a na suficie misy łysogórskie47 [il. 5].

najwcześniejszym i na szczęście zachowanym w doskonałym stanie przykładem 
wykorzystania ceramiki w architekturze Małopolski jest więc wspomniana 
Kolumna Przodowników, jednak miejscem wyjątkowym na mapie naszego regionu 
jest zakopane, gdzie dekoracje ceramiczne pojawiły się na dużą skalę o kilka lat 
wcześniej niż w Krakowie i innych miejscowościach. Pierwsze powojenne, 
zakopiańskie kompozycje ceramiczne mające architektoniczny charakter pochodzą 
z połowy lat 50. XX w. to mozaiki w hotelu „Orbis” wykonane przez zespół 
warszawskich artystów kierowany przez zofię Czarnocką-Kowalską  
[il. 10] oraz prace Kazimierza Fajkosza i Pawła Szczerby dla Domu turysty48.

46 Tamże, s. 270; zdjęcie fragmentu ścianki [w:] A. bochnak, K. buczkowski, Rzemiosło 
artystyczne w Polsce, warszawa 1971, fot. 296.
47 F. Mleczko, Wieś rodzinna… refleksje, s. 270. Na temat lokalu Cepelii przy Placu 
Centralnym zob. także: l. J. sibila, Nowohucki design, s. 15; oraz: s. 38, fot. 34; s. 44, fot. 
44, 45; s. 46, fot. 48, 49; s. 122, fot. 198. Kolorowe zdjęcie jednego z żyrandoli [w:] W ogniu 
tworzone…, s. 13.
48 Na temat tych realizacji zob. s. 489 oraz 495.

10. Zakopane, jedna z mozaik w cocktail-barze „Murowana Piwnica”, 
za: „Architektura”, 1968, nr 9, fot. J. Piasecki

9. Kraków, ścianka w dziecięcym zakładzie fryzjerskim, za: A. Bochnak, K. Buczkowski, 
Rzemiosło artystyczne w Polsce, Warszawa 1971, fot. Z. Tomaszewska



Rodzaje ceramiki
w powojennej 
architekturze

ze szczególnym uwzględnieniem
Krakowa i Małopolski

Ceramikę w architekturze i budownictwie Krakowa 
i Małopolski wykorzystywano w trojaki sposób: tworzono 

kompozycje techniką piropiktury, wykonywano mozaiki 
oraz realizacje z płyt okładzinowych.

11. Zakopane, fragment dekoracji na filarze w Domu Turysty (zob. s. 495), fot. bK 2014



Piropiktura
Jedną z najciekawszych i najbardziej oryginalnych technik stosowanych 

do dekoracji architektury jest piropiktura, nazywana niekiedy „malarstwem 
ogniowym”. to zarazem chronologicznie pierwsza z ceramicznych technik deko- 
racyjnych, która zastosowana została w architekturze Krakowa na większą skalę. 

Piropiktura49 opracowana została przez Helenę i romana Hussarskich 
w pierwszej połowie lat 50. XX w. technika polegała na natryskiwaniu płynnego 
szkliwa ceramicznego na powierzchnię poddaną działaniu wysokiej temperatury 
za pomocą palników gazowych lub elektrycznych, w efekcie czego dochodziło 
do wtopienia się szkliwa w podłoże i pokrycia go trwałą warstwą dekoracyjną. 
W zależności od składu chemicznego szkliwa, temperatury i atmosfery 
(redukcyjnej lub utleniającej), w której był przeprowadzany proces natryskiwania, 
z jednego rodzaju szkliwa podstawowego można było uzyskać kilka barw i odcieni. 
trwałość warstwy badano za pomocą wielokrotnego przymrażania, a potwierdziły 
ją badania mikroskopowe przeprowadzone w zakładzie Chemii Ogólnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opatentowana w latach 1956 i 1957 technika, 
w kolejnych latach była rozwijana i udoskonalana50. Dekoracje wykonane techniką 
piropiktury to dekoracje malarskie; możliwość gradacji barw, a tym samym 
cieniowania kompozycji sprzyjała uzyskiwaniu głębi obrazu. Piropiktura mogła 
być także wzbogacana rytem podkreślającym kontury i akcentującym wybrane 
szczegóły kompozycji. Duże znaczenie odgrywały rodzaj i struktura powierzchni, 

49 b. Kostuch, Piropiktura – zapomniana technika ceramiczna, „szkło i Ceramika”, 2002, 
nr 6, s. 36-37.
50 opisy patentowe (Urząd patentowy PRl): nr 40274 z 1956 r. – Elektryczne urządzenie 
do wytwarzania glazur ceramicznych na różnego rodzaju podłożach; nr 40537 z 1957 r. – 
Sposób wytwarzania barwnych efektów z glazur ceramicznych na dowolnego rodzaju 
podłożach; nr 42489 (patent dodatkowy do nr 40274) z 1959 r. – Urządzenie zdalnie 
sterowane do wytwarzania glazur ceramicznych na różnego rodzaju podłożach; nr 99393 
(patent tymczasowy) z 1978 r. – Urządzenie do prac powierzchniowych i powłokowych.

12. Kraków, współczesny widok Ery Żelaza, fot. bK 2014
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którą piropiktura miała pokryć. technikę tę można było stosować na betonie, 
gruzobetonie, na niektórych rodzajach kamienia, a także na płytach plastycznych 
odpornych na działanie wysokiej temperatury i zmienność warunków 
atmosferycznych. Przeznaczona była zarówno do dekorowania płaskich, jak 
i trójwymiarowych powierzchni, na przykład rzeźb. W przypadku realizacji 
większych rozmiarów, a więc dekoracji, które miały znaleźć się w architekturze, 
kompozycja była tworzona w sposób cząstkowy na płytach, które następnie 
przytwierdzano do ściany. Uzyskana w ten sposób barwna powierzchnia miała 
świeży kolor i lekki połysk, była trwała, odporna na zmienne wpływy atmosfery 
i na działanie światła, i co najistotniejsze, będąc techniką ceramiczną, nie 
wymagała stosowania pieca do wypalania, a więc jej wykonanie zostało 
uniezależnione od miejsca. W zamyśle Hussarskich rozwinięciem piropiktury 
miała stać się telechromia pozwalająca na wykonywanie dekoracji na miejscu 
realizacji, na dużej powierzchni i wysokości, bez konieczności budowania 
rusztowań. Służyć do tego miało zdalnie sterowane urządzenie – zwane potocznie 
„pająkiem” – podwieszone na linach pod gzymsem budynku i przesuwane po 
ścianie za pomocą systemu elektromagnesów. „Pająk” mógł być zaopatrzony 
w wymienne głowice z rozpylaczami farb, palnikiem do piropiktury, rylcami, 
urządzeniami do wykonywania mozaiki lub do nakładania tynku. roman 
Hussarski uznał, że oba wynalazki będą wykorzystywane przez artystów 
plastyków do tworzenia dużych kompozycji ściennych oraz niewielkich płyt 
dekoracyjnych, a także przez wykwalifikowanych robotników, którzy będą 
wykonywać barwne płyty okładzinowe znajdujące zastosowanie w budownictwie. 
Sam „pająk” w zamyśle swego twórcy miał być także stosowany do celów 
pozaartystycznych. 

Pierwszą piropikturą wykonaną przez Helenę i romana Hussarskich była 
Dziewczyna z wiewiórką z 1953 roku. Była to niewielka kompozycja, o wymiarach 
zaledwie 50 cm × 50 cm, która została pokazana i nagrodzona na „I Ogólnopolskiej 
wystawie ceramiki i szkła artystycznego” we Wrocławiu w 1954 roku. W katalogu 
wystawy kompozycja została określona jako „fresk ceramiczny, szkliwo 
zewnętrznie zatopione na murze”51. Kolejne kompozycje powstały w 2. połowie lat 
50. XX w. W 1955 roku – Głowa egipska łącząca piropikturę z rytem, mająca 
wymiary 100 cm × 100 cm i żywe, mocne barwy52. W 1956 roku – Era Żelaza, 

51 I Ogólnopolska wystawa ceramiki i szkła artystycznego, katalog wystawy w Muzeum 
Śląskim we wrocławiu, wrocław 1954, s. 113, poz. 1259.
52 Kompozycja była eksponowana na kilku wystawach, poczynając od „wystawy Młodej 
Plastyki okręgu Krakowskiego ZPAP”, odbywającej się w krakowskim TPsP na przełomie 
1956 i 1957 roku (zob. katalog wystawy, poz. 482), a także w oslo (1957) i w Mediolanie 
(1958). Kolorowe zdjęcie Głowy egipskiej stanowi ilustrację tekstu szymona bojko 
pt. Piropictura zamieszczonego w miesięczniku „Polska” („Polska”, 1957, nr 3, s. 5); zdjęcie 
czarno-białe [w:] w. Nehring, O nowej technice plastyki w architekturze, „Architektura”, 
1957, nr 4, s. 123. Kompozycję tę widać także na zdjęciu prezentującym fragment wystawy 
rzeźby ilustrującym felieton Piotra skrzyneckiego na temat „wystawy Młodej Plastyki” 

będąca zarówno pierwszą kompozycją dużych rozmiarów (200 cm × 600 cm), 
złożoną z dwunastu kwadratowych płyt wykonanych z gruzobetonu 
i dekorowanych techniką piropiktury wzbogaconej rytem, jak i pierwszą 
architektoniczną realizacją Hussarskich wykonaną w nowej technice. Era Żelaza 
została zamówiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1955 roku i według 
pierwotnych zamierzeń miała zostać wmurowana w jedną ze ścian budynków 
kombinatu w nowej Hucie. Kompozycja w uproszczony, stylizowany sposób 
przedstawia pracę hutników i wytop stali, utrzymana jest w gamie ciepłych, 
jasnych barw – na ugrowo-pomarańczowym tle przedstawione zostały postacie 
w kremowych kombinezonach z ciemniejszymi akcentami (rękawice, okulary)53. 
W 1956 roku Hussarscy otrzymali nagrodę Plastyczną Miasta Krakowa „za 
wybitne i nowatorskie osiągnięcia artystyczne w dziedzinie plastyki”54, 
a piropiktura została okrzyknięta „rewelacją w skali światowej”. W tym samym 
roku Era Żelaza została pokazana w Krakowie na „Wystawie Młodej Plastyki”55, 

w Krakowie – P. skrzynecki, Gipsowa barykada, „Echo Krakowa”, 1957, nr 22 (26-27.01), 
s. 3.
53 Fotografia całej kompozycji [w:] w. Nehring, O nowej technice…, s. 123; jej fragment 
[w:] sz. bojko, Piropictura…, s. 5: tu kolorowe zdjęcie. Zob. także: b. Kostuch, Powojenne 
początki ceramiki architektonicznej – trudna droga do nowoczesności, [w:] Wizje 
nowoczesności. Lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styl życia (Materiały z sesji 
w Muzeum Narodowym w warszawie „lata 50. i 60. w Polsce i na świecie: estetyka, wizje 
nowoczesności, styl życia”, 15 kwietnia 2011), warszawa 2012, s. 106.
54 T. wroński, Nagrody M. Krakowa, informator wystawy w Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa, Kraków 1974, nlb.
55 Wystawa Młodej Plastyki..., katalog, poz. 481

13. Helena i Roman Hussarscy z Erą Żelaza, za: „Architektura”, 1957, nr 4, s. 123
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a w 1957 prezentowana była przed gmachem zachęty w Warszawie podczas 
„Ogólnopolskiej wystawy architektury wnętrz”56.  

Era Żelaza powstała w okresie, gdy idee wprowadzenia koloru do architektury 
i współtworzenia jej wyrazu plastycznego poprzez zastosowanie różnych technik 
malarskich były niezwykle popularne i – w innych ośrodkach – stosowane 
w praktyce już od pewnego czasu. W Krakowie w tym okresie projektowano 
jedynie zastosowanie kompozycji wykonywanych techniką mozaiki – a odtąd także 
piropiktury – do dekoracji nowo wznoszonych gmachów. W związku 
z przedłużającymi się budowami, na rezultaty tych zamierzeń trzeba było jednak 
poczekać. 

Od momentu zaprezentowania pierwszych prac wykonanych techniką 
piropiktury, w prasie pojawiały się na jej temat liczne, mniejsze i większe 
wzmianki, a także entuzjastyczne recenzje57. Piropiktura została zgodnie uznana  
za technikę wartą rozwoju i upowszechnienia, sprzyjającą kreowaniu nowych 
możliwości plastycznych. Podkreślając jej walory artystyczne, zwracano uwagę 
także na jej trwałość i stosunkową taniość, i zauważano, że nowa technika może 
przynieść przełom w zastosowaniu kompozycji dekoracyjnych w polskiej 
architekturze, uniezależniając je od niszczących wpływów powietrza. Co więcej, 
uznawano, że może doprowadzić do – jakże ważnego – zbliżenia plastyki 
do przemysłu, a co za tym idzie spowoduje znaczne oszczędności i stworzy 
możliwości eksportowe. Domagano się więc szerokiego jej zastosowania 
w budownictwie. Wspomniane zalety piropiktury i telechromii, a także fakt, że ich 
wykonywanie nie wymagało udziału wielu osób, paradoksalnie, przyczyniły się 
jednak do niewielkiej ich popularności. „Pająk” nigdy nie został wdrożony 
do produkcji, a piropiktura wykonywana była jedynie przez kilka lat przez 
Hussarskich i przez artystów z nimi współpracujących. także sama Era Żelaza 
nigdy nie dotarła na miejsce swego przeznaczenia. Kompozycja pozostała 
w depozycie u artystów, a w 1968 roku została zrekonstruowana i wmurowana 
w ścianę ich pracowni w Krakowie-Przegorzałach58 [il. 12, 13]. 

56 Ogólnopolska wystawa architektury wnętrz, warszawa 1957, katalog, s. 21.
57 Przykładowo: (g.), U laureatów Nagrody m. Krakowa, „Gazeta Krakowska”, 1956, nr 284 
(28.11.), s. 2; P. skrzynecki, Gipsowa barykada, „Echo Krakowa”, 1957, nr 22 (26-27.01), 
s. 3; J. setkowicz, Wiele hałasu o nic, czyli jeszcze o młodej plastyce krakowskiej, „Gazeta 
Krakowska”, 1957, nr 57 (7.03.), s. 3; M. Gutowski, Wystawa młodej plastyki w Krakowie, 
„Dziennik Polski”, 1957, nr 17 (20-21.01), s. 7; H. blumówna, Dwustu młodych plastyków, 
„Tygodnik Powszechny”, 1957, nr 4, s. 6; J. Garztecki, Przepraszam Kraków, „sztandar 
Młodych”, 1957, nr 21, s. 4; J. Garztecki, Najcenniejsza rezerwa, „sztandar Młodych”, 1957, 
nr 40, s. 6; Czy będziemy mieszkać w kolorowych domkach?, „sztandar Młodych”, 1957, 
nr 130, s. 2; Piropiktura urodziła się w Przegorzałach, „Echo Krakowa”, 1957, nr 117  
(20.05.), s. 5.
58 w ostatnim czasie dawna pracownia została przebudowana na elegancki pensjonat. 
Era Żelaza, mocno odnowiona na podstawie zachowanego projektu malarskiego, zdobi 
jedno z jego pomieszczeń.

Kolejną interesującą realizacją, mającą w zamyśle architektoniczny charakter, 
miała być kompozycja związana z pierwszym konkursem na Pomnik Bohaterów 
Warszawy, ogłoszony 15 lutego 1957 roku. zespół, który tworzyli Witold 
Cęckiewicz, Helena i roman Hussarscy oraz Maria Ledkiewicz (praca nr 134), 
zaproponował powrócenie do dawnej tradycji honorowania bohaterów poprzez 
usypanie ziemnego kopca, który miał powstać w Siekierkach. na jego szczycie 
zaprojektowano monumentalny znicz, otoczony przez pierścień, na którego 
wewnętrznej stronie miał się znaleźć fryz przedstawiający sceny związane z walką 
powstańców, wykonany w technice piropiktury i mozaiki. Pochodząca z 1957 roku 
kompozycja zatytułowana Ręka z granatem stanowiła szkic do jednego 
z fragmentów fryzu. zespół Cęckiewicza otrzymał jedną z trzech III nagród, jury 
uznało jednak, że „w mozaikach [...] stylizacja głuszy zamierzoną narrację”59.

W 1957 roku Hussarscy rozpoczęli prace nad dekoracją budynku Klubu 
Sportowego „Korona” przy ul. Pstrowskiego (obecnie Kalwaryjska) w Krakowie. 
W 1958 roku zostały wykonane w technice piropiktury wzbogaconej rytem dwie 
kompozycje na fasadzie klubu. to pierwsze zrealizowane w Krakowie duże 
kompozycje ceramiczne mające charakter architektoniczny, niepełniące roli 
„barwnego akcentu dekoracyjnego”, lecz wpływające na wygląd całej elewacji. 
Ich tematyka wiąże się z ozdabianym miejscem (po stronie prawej Biegacze,  
po lewej – Jeźdźcy). Obie kompozycje są bardzo dynamiczne, a postacie mocno 
przestylizowane i uproszczone. W 1962 roku roman Hussarski i Maria Ledkiewicz 
wykonali w technice czystej piropiktury dekoracje na dwóch ścianach w sali 
z basenem dziecięcym60.

W kolejnych latach Hussarscy nadal tworzyli niewielkie obrazy, a okazjonalnie 
także duże kompozycje ścienne, w których chętnie łączyli piropikturę z mozaiką 
i rytem. z 1959 roku pochodzą trzy płyty z ptakami wykonane jako godła dla 
domów w nowym Jorku61, a także dwie płyty zakupione w 1962 roku do zbiorów 
Muzeum narodowego we Wrocławiu: Chłopiec z piłką i Dziewczynka z fretką62. 
W 1960 roku powstał Koń, stanowiący szkic do fryzu pomnika grunwaldzkiego, 

59 „Architektura”, 1958, nr 8, s. 316.
60 więcej na temat tych realizacji zob. s. 176.
61 To dekoracyjne kompozycje o żywych barwach, operujące kontrastem tła 
i przedstawienia – mocno przestylizowanego ptaka. Jedna z płyt reprodukowana [w:] 
„Polska”, 1959, nr 12, s. 5.
62 Chłopiec z piłką (nr inw. XViii-380, wymiary 50 cm × 50 cm), reprodukowany [w:] 
P. banaś, Współczesne polskie szkło…, fot. 109; Dziewczynka z fretką (nr inw. XViii-379, 
wymiary 50 cm × 50 cm). obie kompozycje wymienione [w:] M. Jeżewska, Ceramika 
polska…, s. 56, poz. 747 i 746; M. Jeżewska, b. Górecki, Ceramika i szkło…, s. 78, poz. 
932 i 931. w 2008 roku eksponowane były na wystawie „w ogniu tworzone…” w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. w obu zastosowane zostały mocne, żywe, kontrastujące barwy, 
ukazujące duże możliwości dekoracyjne tkwiące w piropikturze. 
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także zakupiony przez Muzeum narodowe we Wrocławiu63. W 1962 roku powstał 
Byk, którego dwa lata później kupiono do zbiorów Muzeum narodowego 
w Krakowie64. W tym samym roku Hussarscy wykonali również kolejne dwie 
niewielkie kompozycje: Jednooką oraz Centaura65. ten ostatni został następnie 
zakupiony do Szwecji jako godło domu. 

Helena i roman Hussarscy wiązali z techniką piropiktury bardzo duże nadzieje, 
uznając, iż może stanowić przełom w stosowaniu barwnych technik elewacyjnych. 

63 Koń (nr inw. XViii-378, wymiary 85 cm × 85 cm). Pokazany na „ii ogólnopolskiej 
wystawie ceramiki i szkła” w Muzeum Śląskim we wrocławiu w 1960 (zob. katalog 
wystawy, nlb, poz. 168); wymieniony [w:] M. Jeżewska, 1992, s. 56, poz. 745, M. Jeżewska 
2004, s. 78, poz. 930.
64 Byk (nr inw. MNK-iV-C-3035, wymiary 60 cm × 120 cm). Pokazany na wystawach 
w Krakowie: „salon Towarzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych 1962/63”, Kraków [1962], nlb, 
poz. 77; oraz: „Ceramika europejska od średniowiecza do naszych dni”, (zob. katalog 
wystawy w MNK, Kraków 1964, s. 122, poz. 265), a także w 2008 roku na wystawie „w ogniu 
tworzone…”. wymieniony [w:] b. Kostuch, Ceramika z 2. połowy XX wieku w kolekcji 
MNK, Kraków 2005, s 83, poz. 62.
65 Pokazane w TPsP w Krakowie na wystawie „salon… 1962/63”, nlb, poz. 76 i 75.

Piropiktura pomyślana była jako technika architektoniczna, pozwalająca 
na tworzenie monumentalnych kompozycji. W tym kontekście, niewielkie płyty 
dekoracyjne miały stanowić jedynie prezentację możliwości i walorów techniki. 
Prawdziwe efekty miały przynieść realizacje na dużą skalę. Oprócz wspomnianych 
kompozycji w budynku KS „Korona” w Krakowie, Hussarscy z zespołem wykonali 
jeszcze trzy monumentalne dzieła, które potwierdziły nadzieje wiązane z techniką 
piropiktury, ale – mimo towarzyszącego ich powstaniu zainteresowania – nie 
przyczyniły się jednak do jej szerszego wykorzystania. największą realizacją stał 
się fryz należący do zespołu pomnika upamiętniającego bitwę pod Grunwaldem. 
W ogłoszonym w 1959 roku konkursie na pomnik I nagrodę zdobył profesor 
krakowskiej aSP, Jerzy Bandura, z którym współpracował Witold Cęckiewicz. 
Pomnik składać się miał z monumentalnego obelisku, 11 wysokich masztów oraz 
amfiteatru, pod którym zaplanowano umieszczenie Galerii Grunwaldzkiej. na 
półkolistej ścianie Galerii osadzony został Fryz Rycerski przedstawiający marsz 
rycerzy na miejsce bitwy, na pola Grunwaldu, wykonany w technice łączącej 
mozaikę i piropikturę, gdyż to tą metodą pokryto niewielkie kamyki, z których 
utworzona jest kompozycja. autorami byli Helena i roman Hussarscy, z którymi 
współpracowali Maria Ledkiewicz i Witold Cęckiewicz66. Pomnik Grunwaldzki, 
a także sam Fryz Rycerski wzbudziły duże zainteresowanie prasy, w 1960 roku były 
wielokrotnie omawiane i reprodukowane, na ich temat wypowiadali się także 
krytycy i specjaliści poddając analizie zarówno sposób wykonania kompozycji, jak 

66 Kompozycja została złożona z płyt (w zależności od źródła mowa o 106 lub  
150 płytach), o wymiarach 86 cm × 86 cm; ma 2,6 m wysokości i około 32 m długości. 
według „Przekroju”: „ilość drobnych elementów ułożonych własną ręką plastyków oblicza 
się na 180-200 tysięcy!”, materiał stanowiły odpady pozyskane z hut, wybierane z hałd 
i rozbijane na drobne kamyki. Tygodnik informował także, że decyzja o takim ozdobieniu 
Galerii zapadła pod koniec maja, czas na zaprojektowanie i wykonanie fryzu był więc 
„rekordowo krótki”, dlatego „prace nad nim prowadzono mimo niemal ustawicznego 
deszczu na wolnym powietrzu, dosłownie dzień i noc (przy reflektorach)” – zob. „Przekrój”, 
1960, nr 797, s. 5.

14. Jeden ze szkiców do fryzu grunwaldzkiego, praca w zbiorach rodziny Heleny  
i Romana Hussarskich, fot. bK 2014

15. Fragment fryzu 
grunwaldzkiego,  
za: „Stolica”, 1960,  
nr 29, s. 3, fot. H. Jurko
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i jej przekaz67. [il. 14, 15] W 1960 roku została wykonana również monumentalna 
Pietà umieszczona nad bocznym wejściem do kościoła Matki Bożej Fatimskiej  
i św. Józefa w tarnowie68. to spokojna, sumaryczna, statyczna kompozycja, której 
dramatyzm potęguje nieznaczna geometryzacja i uproszczenie przedstawienia, 
a przede wszystkim zastosowanie podwójnego kontrastu barw – jasne, szare tło 
kontrastuje z krzyżem oraz ciemnym płaszczem Matki Boskiej, od którego z kolei 
wyraźnie odcina się jasne ciało Chrystusa. Jedyny, niewielki akcent barwny 
stanowią krople krwi widoczne na głowie Chrystusa. z kolei z 1962 roku pochodzi 
dekoracja fasady Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły przy 

67 Na przykład: „stolica”, 1960, nr 29, s. 3; J. Adamczewski, Na polach Grunwaldu, „Dziennik 
Polski”, 1960, nr 167 (15.07.), s. 3; „Przekrój”, 1960, nr 797, s. 5; M. Gutowski, Hussarscy 
pod Grunwaldem, „Dziennik Polski”, 1960, nr 241 (9/10. 10.), s. 5; i. Huml, Polska sztuka 
stosowana, warszawa 1978, s. 245. Zob. także: b. Kostuch, Powojenne początki…, s. 107.
68 Reprodukowana [w:] „Życie katolickie w kraju i na świecie” (dodatek do pisma „słowo 
Powszechne”), 1961, nr 6, s. iV; oraz: b. Kostuch, Piropiktura..., s. 37. Kościół według 
projektu Jerzego Kozłowskiego, Krystiana seiberta i Zbigniewa wolaka wzniesiony 
w latach 1955-1960; rzeźby ołtarzowe autorstwa Marii Pinińskiej-bereś i Jerzego beresia; 
w kaplicy oświęcimskiej fryz Pochód więźniów Marii Hiszpańskiej-Neumann.

ul. Prostej w Kielcach. Oprócz Heleny i romana Hussarskich pracowali nad nią 
zygmunt Kaczor i Maria Ledkiewicz. tworzą ją dwie duże kompozycje: 
całopostaciowe przedstawienie króla w lewej części fasady oraz fryz ukazujący 
rycerzy, który umieszczony został na ściance wieńczącej środkową część budynku. 
Wizerunek władcy wykonany został przez Ledkiewicz i Kaczora techniką mozaiki 
utworzonej z elementów szklanych, ceramicznych oraz drobnych zabarwionych 
kamyków, z których znaczna część została pokryta szkliwem ceramicznym metodą 
piropiktury. niewielkie fragmenty przedstawienia wykonane zostały w technice 
czystej piropiktury na gładkim, betonowym podłożu69. We fryzie autorstwa 
Hussarskich – przedstawiającym pięć grup rycerzy na koniach – piropiktura 
odgrywa większą rolę, w technice mozaiki wykonano jedynie fragmenty uzbrojenia 
i drobne elementy dekoracyjne70 [il. 16, 17].

Piropiktura to jedna z najbardziej interesujących i nowatorskich technik 
stosowanych do dekoracji architektury, pozwalająca na otrzymanie trwałej powłoki 
barwnej charakteryzującej się dużą wytrzymałością na zmienne warunki 
atmosferyczne oraz możliwością zastosowania dużej skali kolorystycznej. Jednak 
po roku 1962 Hussarscy zarzucili wykonywanie piropiktury. Swe liczne realizacje 
architektoniczne wykonywali od tej pory przede wszystkim w technice mozaiki.

69 Kompozycja złożona jest z 40 płyt, z których 35 ma wymiary 85 cm × 85,5 cm,  
a rząd górny jest o połowę niższy. Fotografia [w:] „słowo ludu”, 1962, Nr 164 (13.06.), 
Magazyn, s. 9.
70 Fryz ma wysokość 3,2 płyty i długość 18 płyt.

16. Kielce, fryz na szkole przy ul. Prostej, fot. bK 2003

17. Projekt fryzu dla szkoły w Kielcach (fragment), praca w zbiorach rodziny Heleny  
i Romana Hussarskich, fot. bK 2014



Mozaika71 to jedna z najstarszych technik dekoracyjnych, niezwykle trwała, 
służąca zarówno do tworzenia kompozycji monumentalnych, architektonicznych, 
jak i niewielkich obrazów oraz ozdobnych akcentów, oddziałująca barwą 
i materiałem, z którego jest wykonana. Dzięki wykorzystaniu kontrastowych 
zestawień kolorów tła i motywu dekoracyjnego, powstają kompozycje „graficzne”, 
często operujące efektami optycznymi. z kolei mozaiki wielobarwne oddziałują 
na zasadzie kompozycji malarskiej, w której efekty plastyczne i głębia obrazu 
osiągane są za pomocą odpowiedniej gradacji barw. rodzaj zastosowanego 
materiału i technika jego układania sprawiają, że mozaiki wielobarwne oparte 
są na technice pointylistycznej, a ich kompozycja staje się czytelna z dalszej 
odległości. W technice mozaiki można wykonywać zarówno dzieła „tradycyjne” 
w wyrazie, jak i „nowoczesne”, to technika o ogromnej sile wyrazu artystycznego, 
może więc nie tylko ozdabiać architekturę, lecz także współtworzyć jej wyraz 
plastyczny. 

W potocznym języku termin „mozaika” jest stosowany niezwykle szeroko. 
za mozaikę uznawana jest każda kompozycja ułożona z większej liczby elementów, 
niezależnie od ich charakteru. Mianem tym często określa się więc kompozycje 
z „klasyczną” mozaiką mające niewiele wspólnego. „Prawdziwa” mozaika to 
kompozycja stworzona z większej ilości elementów (płytek, kostek czy kamyków), 
w której pojedynczy element pozbawiony jest jednostkowych walorów 
artystycznych i dekoracyjnych. W niniejszym opracowaniu termin mozaika 
stosowany będzie jedynie w tym przypadku. 

71 Na temat historii, rodzajów i techniki mozaiki, przykładowo: T. seweryn, Mozaika, 
„sztuki Piękne”, 1926, nr 4, s. 164-169; nr 5, s. 222-229; tenże, Mozaika florencka, „Rzeczy 
Piękne”, 1931, nr 4-6; tenże, Mozaika rzymska, „Rzeczy Piękne”, 1931, nr 7-12, s. 151-153;  
R. Hussarski, Renesans mozaiki, s. 39-41; w. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa 
mineralne, warszawa 1983, s. 108-137.

Mozaika

18. Nowy Sącz, fragment mozaiki na dawnym Domu Żołnierza (zob. s. 384), fot. bK 2013



Mozaika pojawiała się w polskiej architekturze sporadycznie. na większą skalę 
zaczęła być stosowana na początku XX w. wraz z wprowadzeniem jej jako techniki 
monumentalnej dekoracji architektonicznej do kościołów i budynków świeckich. 
Jak już wspomniano, w Krakowie wykonywano przede wszystkim mozaiki 
z materiału szklanego, przy zastosowaniu tradycyjnych, stosowanych od wieków 
metod specyficznych dla tego typu techniki, a jedynym przykładem mozaiki 
ceramicznej wykonanej przed II wojną światową jest kompozycja z 1912 roku 
dekorująca fasadę kina „Wanda”. W okresie powojennym sytuacja uległa zmianie – 
co prawda nadal wykonywano mozaiki z materiału szklanego, jednak nastąpiła 
wyraźna dominacja ceramiki, coraz częściej pojawiały się także kompozycje 
tworzone z różnych materiałów72. Według romana Hussarskiego, teoretyka, 
a zarazem twórcy kompozycji mozaikowych, to właśnie zastosowanie „spieków 
ceramicznych” w postaci cienkich płytek nadało mozaice nowe oblicze73.

72 w 2. połowie lat 70. XX w. pojawiła się tzw. „vitromozaika” – płytki szklane o wymiarach 
2 cm × 2 cm, produkowane w Hucie szkła w wałbrzychu, przeznaczone do pokrywania 
całych ścian bloków z wielkiej płyty, wykorzystywane także do tworzenia barwnych 
akcentów i większych kompozycji na elewacjach.
73 R. Hussarski, Renesans mozaiki, s. 40.

19. Mozaika wykorzystująca elementy plastyczne, Kraków, Dom Studentek UJ (zob. s. 186), fot. bK 2014

20. Mozaika układana ze stłuczki ceramicznej, Kraków-Nowa Huta, Muzeum Czynu 
Zbrojnego (zob. s. 264), fot. bK 2013
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Mozaiki dzieli się ze względu na materiał, z którego są wykonane, ze względu 
na sposób i miejsce jego układania, a także – kształt i wielkość tworzących ją 
elementów. najstarszą, tradycyjną techniką wykonywania mozaik jest wtłaczanie 
tworzących ją kostek w miękkie podłoże zaprawy w miejscu, które ma ozdobić, 
z wykorzystaniem kartonów lub podmalówki. Popularną metodą jest układanie 
mozaiki w pracowni, według kartonu, i przenoszenie poszczególnych fragmentów 
zabezpieczonych papierem na miejsce przeznaczenia. Mozaiki są także często 
układane na płytach, które są następnie montowane na ścianie jako okładzina. 
W 2. połowie XX w. najczęściej wykonywano mozaiki w pracowni, co sprzyjało 
większej swobodzie w organizacji samej pracy, ułatwiało ją, a zarazem 
przyspieszało, pozwalając na ocenę cząstkowych efektów i dokonywanie na bieżąco 
korekt. zdarzały się jednak także przypadki układania kompozycji bezpośrednio 
na ścianie. Materiałem ceramicznym wykorzystywanym do tworzenia mozaik były 
płytki wykonywane w specjalistycznych wytwórniach i warsztatach, które 
pozostawiano w niezmienionym kształcie lub odpowiednio przycinano dla potrzeb 
układanej kompozycji74, płytki wykonywane przez samych artystów, a także 

74 w przypadku Małopolski materiał ceramiczny na mozaiki najczęściej kupowano w Łysej 
Górze. Cenionym twórcą płytek mozaikowych był Jan Misiak z wawra pod warszawą, 

stłuczka ceramiczna [il. 20]. Czasem – dla wzbogacenia efektów plastycznych 
i fakturalnych, spotęgowania siły wyrazu i podkreślenia wybranych fragmentów 
kompozycji, łączono mozaikę z innymi technikami lub wprowadzano do niej 
elementy z innych materiałów (szkła, kamieni), także elementy płaskorzeźbione, 
mocno wystające przed lico tworzonej kompozycji [il. 19]. niekiedy pozostawiano 
niewielkie, puste fragmenty podłoża kontrastujące tak neutralną barwą, jak 
i pewną chropowatością i matowością z otaczającymi je barwnymi, lśniącymi 
płytkami ceramicznymi, bądź wykorzystywano plastyczne walory fug, specjalnie 
je podkreślając czy to kontrastowym kolorem, czy wyprowadzając w wałek 
wystający ponad powierzchnię obrazu, dzięki czemu powstawała tzw. „mozaika 
witrażowa”, dostarczająca wyjątkowych efektów plastycznych i światłocieniowych. 
zdarzało się także, że mozaika była komponowana nie na płaskiej, lecz 
na specjalnie ukształtowanej powierzchni, której fragmenty mniej lub bardziej 
cofały się bądź wystawały przed lico, powierzchnia obrazu stawała się więc 
wówczas bardziej dynamiczna [il. 21]. Powstawały w ten sposób albo kompozycje 
płaskie, geometryczne, albo rozwiązania wieloplanowe, „prawie barwne 
płaskorzeźby”, wielu artystów chciało bowiem wzbogacić i „unowocześnić” 
tę tradycyjną, znaną od wieków technikę.

Pierwsze polskie powojenne mozaiki pojawiły się w Warszawie oraz w Gdańsku. 
Jak ustalił Paweł Giergoń, do najwcześniejszych warszawskich mozaik należy 
abstrakcyjna kompozycja złożona z płytek w kilku kolorach i wymiarach, autorstwa 
niny Jankowskiej z 1948 roku, podkreślająca narożnik modernistycznego budynku 
przedszkola przy ul. Suzina 475. Pozostałe wczesne realizacje zdobią budynki 
starych miast odbudowane po zniszczeniach wojennych. Kompozycje w większości 
wypadków wykonane zostały tradycyjnymi technikami, a ich charakter, sposób 
wykonania i tematyka wiążą się z ozdabianą architekturą. autorem 
najwcześniejszych warszawskich mozaik architektonicznych był Jan Seweryn 
Sokołowski76, z którym współpracowała zofia Czarnocka-Kowalska. to oni w 1948 
roku zaprojektowali dekoracje dla Mariensztatu – zegar i fontannę o dnie 

to z jego materiału skomponowane zostały mozaiki w hotelu „orbis” w Zakopanem 
(zob. s. 489). Z kolei płytki terakotowe w kilku kolorach produkowano w zakładzie 
w suchedniowie. Pod koniec lat 70. XX w. pojawiły się płytki mozaikowe z Manufaktury 
Ceramicznej w bartoszycach, jednak jak dotąd nie udało się potwierdzić, czy były 
wykorzystywane także w realizacjach na terenie Małopolski (na temat Manufaktury zob. 
s. 62, przypis 104).
75 P. Giergoń, Mozaika warszawska…, s. 22-23. według autora, „to pierwsza mozaika 
wykonana w architekturze powojennej warszawy”.
76 Jan seweryn sokołowski (1904-1953) – artysta malarz, profesor na wydziale Malarstwa 
warszawskiej AsP. w latach 1949-1953 był głównym projektantem, kierownikiem robót 
i współtwórcą dekoracji architektonicznych starego Miasta w warszawie. Na temat 
sokołowskiego i jego ceramicznych realizacji zob. m.in. K. Tomorowicz, Wspomnienie 
o Janie Sokołowskim, „Przegląd Artystyczny”, 1953, nr 6, s. 50-51; l. J., Jan Seweryn 
Sokołowski współtwórca piękna Warszawy, „stolica”, 1955, nr 3, s. 17; J. Dutkiewicz, Jan 

21. Mozaika układana na plastycznej powierzchni, Kraków, COCH (zob. s. 210), fot. bK 2013
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pokrytym mozaiką77. Sokołowski interesował się techniką mozaiki już przed wojną. 
Współpracując z Felicjanem Szczęsnym Kowarskim, brał udział w projektowaniu 
monumentalnej kompozycji mozaikowej dla hali Dworca Głównego w Warszawie. 

Seweryn Sokołowski, „Projekt”, 1956, nr 2, s. 40-44; Słownik artystów plastyków...,  
s. 517-518. 
77 według Pawła Giergonia, mozaiki Mariensztatu zostały wykonane w 1949 roku, co jest 
zgodne z datą w życiorysie Zofii Czarnockiej-Kowalskiej przechowywanym w archiwum 
„Zachęty”. Z kolei rok 1948 występuje na przykład w życiorysie Zofii Czarnockiej- 
-Kowalskiej przechowywanym w archiwum krakowskiego TPsP oraz w podpisie pod 
zdjęciem u Dutkiewicza – zegar reprodukowany [w:] J. Dutkiewicz, Sokołowski…, s. 41, 
fot. 88; U. Zielińska-Meissner, Powojenne dekoracje i detal na Mariensztacie, „spotkania 
z zabytkami”, 2010, nr 11-12, s. 53; P. Giergoń, Archimapa. Mozaiki warszawskie, 
warszawa 2012, poz. 6. wśród wspólnych prac sokołowskiego i Czarnockiej-Kowalskiej 
wymieniana jest także mozaika na kuli zatytułowana Cztery pory roku, wykonana w 1950 
roku dla Targów Poznańskich.

Dekoracja Dworca uznawana jest za pierwszą polską mozaikę mającą nowoczesny 
charakter, a zarazem za jeden z nielicznych przykładów bliskiej współpracy 
architekta z plastykiem78. Jan Seweryn Sokołowski spędził część okupacji 
w zakopanem, gdzie w 1944 roku wykonał mozaikę przedstawiającą zbójnika 
na koniu walczącego z niedźwiedziem, umieszczoną nad wejściem do hotelu 
„trzaska”79. Pracując po wojnie w warszawskiej aSP, organizował Pracownię 
Malarstwa Ściennego i Mozaiki. na otwartej 24 sierpnia 1949 roku dorocznej 
wystawie prac studentów znalazły się także takie realizacje. to właśnie z tą 
techniką, jako niezwykle ściśle zespoloną z architekturą, wiązano szczególnie duże 
nadzieje na przyszłość: „Wskrzeszenie jej przez kształcenie uzdolnionych w tym 
kierunku plastyków będzie wielkim osiągnięciem warszawskiej aSP” – pisał 
Stefan rassalski na łamach „Stolicy”80. z 1952 roku pochodzą mozaiki 
warszawskiego MDM-u: zegar na rogu placu Konstytucji i ul. Wilczej autorstwa 
Hanny Główczewskiej [il. 22]81 oraz dekoracje czterech plafonów w podcieniach 
budynków przy placu Konstytucji, wykonane przez zespół absolwentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Sopocie pod 
kierunkiem Hanny Żuławskiej, przedstawiające pory roku82. W tym wczesnym 
okresie Żuławska należała do czołowych twórców mozaik83. Swe mozaiki 
i ceramikę dekoracyjną artystka pokazała w początkach 1949 roku na wystawie 
w Warszawie w Klubie Młodych artystów i naukowców. Według krytyków prace 
Żuławskiej ujawniały zarówno zrozumienie możliwości i wymagań stosowanej 

78 Na temat dworca i jego mozaik zob. D. Konstantynów, Dekoracje Dworca Głównego 
w Warszawie. O sztuce monumentalnej końca lat 30. XX w., „biuletyn Historii sztuki”, 
2007, nr 1-2, s. 73-102. Tu także odniesienia do licznych wcześniejszych publikacji. 
79 Na jej temat zob. s. 490.
80 s. Rassalski, Życie kulturalne stolicy, Roczny bilans ASP, „stolica”, 1949, nr 29, s. 12.  
Na temat wystawy zob. także: Rok 1949, [w:] Polskie życie artystyczne, s. 152-153. 
81 Zdjęcie zegara [w:] MDM, oprac. st. Jankowski, warszawa 1955, s. 206, 208, 283; jego 
fragment [w:] K. liwak-Rybak, Ceramika w architekturze warszawskiej, „spotkania 
z zabytkami”, 2008, nr 2, s. 11; P. Giergoń, Archimapa, poz. 27; P. Giergoń, Mozaika 
warszawska…, s. 258-261.
82 Mozaiki były wielokrotnie omawiane i reprodukowane, ostatnio [w:] K. Mordyński, 
Socrealistyczne mozaiki, „spotkania z zabytkami”, 2008, nr 2, s. 8-9; P. Giergoń, Mozaika 
warszawska…, s. 258-261. 
83 w 1948 roku Hanna Żuławska wraz z Jackiem Żuławskim, Romanem Madeyskim 
i Janem Zbielskim wykonała mozaikę Football, która zdobyła i nagrodę w dziale 
malarskim Konkursu olimpijskiego i została zakwalifikowana do wysłania na olimpiadę 
w londynie, a także uhonorowana nagrodą MKis za najlepszą pracę wykonaną 
w technice ściennej – zob. Wyniki konkursu olimpijskiego, „Przegląd Artystyczny”, 1948, 
nr 4-5, s. 5; Konkurs Olimpijski. Prace przeznaczone na XIV Olimpiadę w Londynie, 
„Przegląd Artystyczny”, 1948, nr 6-7, s. 7: zdjęcie mozaiki; s. Rassalski, Olimpijski konkurs 
sztuki rozstrzygnięty, „stolica”, 1948, nr 21, s. 11. Na temat Konkursu olimpijskiego, zob. 
także: Rok 1948, [w:] Polskie życie artystyczne, s. 88-90.

22. Praca nad zegarem dla warszawskiej MDM, za: St. Jankowski, 
MDM, Warszawa 1966, s. 20
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techniki, jak i posiadały niezbędne zalety monumentalnej kompozycji84. Hanna 
Żuławska związana była z Gdańskiem, drugim – obok Warszawy – ośrodkiem, 
w którym zainteresowano się monumentalnymi technikami malarskimi 
i dekoracyjnymi. te zainteresowania wiązały się oczywiście z odbudową Starego 
Miasta, gdzie w dekoracjach budynków miały odgrywać dużą rolę sgraffito, 
polichromia i ceramika. Podstawowym terenem działania pracowników 
i absolwentów sopockiej PWSSP były kamienice przy ulicach Długiej i Długi 
targ85. Wśród wykonanych tam w latach 1953-1955 realizacji znajdowały się 
mozaiki oraz liczne prace z materiału ceramicznego (medaliony, płaskorzeźby 
i rzeźby), a także elementy architektoniczne. efekty prac zostały zaprezentowane 
w 1955 roku w „zachęcie” na wystawie ukazującej dorobek zakładów tkaniny 
Dekoracyjnej i Ceramiki z PWSSP w Sopocie86. Jak pisano, eksponowane dzieła 
dowiodły, że dzięki współpracy z architekturą ceramika może „wydostać się 
z «zaczarowanego kręgu» garnka, talerza, czy «figurki» ceramicznej, w którym tkwi 
większość naszych artystów tej dyscypliny”87. Obawiano się jednak, że głównym 
niebezpieczeństwem dla tego typu realizacji może być „ciążenie ku historyzmowi”, 
które dostrzegano w pracach wykonanych dla budynków zabytkowych88. Piszący 
o wystawie zwracali uwagę przede wszystkim na pokazane mozaiki. niezwykle 

84 J. białostocki, Ceramika i mozaika, s. 8. Tekst ilustrują zdjęcia mozaik poświęconych 
tematyce teatralnej pt. Comedia oraz Tragedia, która została zakupiona przez MKis dla 
budowanego Teatru Kameralnego w warszawie. Na temat wystawy zob. także Rok 1949, 
[w:] Polskie życie artystyczne, s. 59-60.
85 Pracami malarskimi kierował Jacek Żuławski, który w 1947 roku w gdańskiej 
PwssP założył Pracownię Malarstwa Architektonicznego, głównym projektantem prac 
rzeźbiarskich został stanisław Horno-Popławski, a projektantem całości prac architekt 
lech Kadłubowski. Do zespołu należało ponad 40 plastyków. Na temat tych realizacji 
zob. J. Friedrich, Malarstwo monumentalne, [w:] Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
1945-2005, Tradycja i współczesność, Gdańsk 2005, s. 109, 119 (tu pełna lista artystów 
pracujących przy dekoracji Drogi Królewskiej).
86 Ceramika i tkanina Zakładów Badawczych PWSSP w Sopocie, warszawa 1955.
87 K. Czarnocka, Tkaniny i ceramika szkoły sopockiej, „Przegląd Kulturalny”, 1955, 
nr 23, s. 4. w latach późniejszych zauważano także, że „ukazane wtedy prace dokonały 
istotnego przewrotu w panujących konwencjach, wyprowadzając ceramikę z wąskiego 
kręgu form użytkowych na szerokie pole współdziałania z architekturą” – zob. i. Huml, 
Ceramika Hanny Żuławskiej, „Projekt”, 1967, nr 6, s. 40.
88 J. stadnicki, Tym razem o formach olbrzymich, „Tygodnik Powszechny”, 1955, nr 26, 
s. 8. obecnie zauważa się eklektyzm i swoisty akademizm kompozycji zdobiących 
gdańskie kamienice, dużą dowolność w doborze źródeł inspiracji tak stylistycznych, 
jak i ikonograficznych, całkowite odrzucenie inspiracji sztuką niemiecką, co w tamtych 
czasach było oczywistością, a także niemal całkowity brak powiązania między 
zastosowanymi motywami a rzeczywistą historią Gdańska, przy równoczesnym 
podkreślaniu związków miasta z Polską i z morzem – zob. J. Friedrich, Malarstwo 
monumentalne, s. 112-113.

wysoko ocenił je Juliusz Stadnicki na łamach „tygodnika Powszechnego”89. z kolei 
aleksander Wojciechowski podkreślając rolę i znaczenie mozaiki „w służbie 
rekonstrukcji czy restauracji zabytków”, zauważył odmienną wymowę mozaiki 
stosowanej w nowoczesnej architekturze i wynikające z niej konsekwencje dla 
projektującego tego typu dekoracje: „tu malarz dzieli się odpowiedzialnością 
z architektem za całość elewacji, nadając jej ostateczny wyraz artystyczny. Brać 
musi pod uwagę działanie budynku zarówno w odległej perspektywie ulicy czy 
placu, jak i w bezpośredniej bliskości przechodnia”90. Warto dodać, że w folderze 
towarzyszącym wystawie zaznaczono, że celem zakładu Ceramiki jest właśnie 
„związanie swoich prac w przyszłości z architekturą nowoczesną”91. 

Około połowy lat 50. XX w. projektowano ozdabianie techniką mozaiki kolejnych 
budynków. Dominowały wśród nich mozaiki figuratywne. takie kompozycje miały 
znajdować się na stacjach warszawskiego metra. tematem konkursu ogłoszonego 
w 1953 roku przez Stowarzyszenie architektów Polskich (SarP) były projekty 
szkicowe stacji „Plac teatralny” (odwołujące się do roli sztuki), oraz „Ulica 
targowa” (do oswobodzenia Pragi i Warszawy przez armię Czerwoną i Wojsko 
Polskie)92. Monumentalna, zrytmizowana kompozycja Korowód Młodzieży 
zaprojektowana przez Hannę Żuławską miała znaleźć się na północnej fasadzie 
torwaru. Jej neutralność i „samodzielny żywot” na elewacji, a także brak 
sprecyzowanego założenia kompozycyjnego skrytykował Wojciechowski93. tuż po 
połowie lat 50. XX w. mozaiki pojawiły się na nowym Mieście w Warszawie. na 
narożnej kamienicy przy ul. rybaki roman artymowski umieścił dekoracyjny fryz, 
którego tematyka nawiązywała do nazwy ulicy, a zofia Czarnocka-Kowalska wraz 
z zespołem wykonała dekorację kamienicy przy ul. Mostowej 9a, realizując w ten 

89 J. stadnicki, Tym razem..., s. 8.
90 A. wojciechowski, Wymowa nowej sztuki, „Przegląd Artystyczny”, 1955, nr 1-2, s. 69.
91 Ceramika i tkanina..., 1955, nlb.
92 „Architektura”, 1953, nr 5, s. 126-132. i nagrodę w konkursie na stację „Plac Teatralny” 
zdobył zespół Jana bogusławskiego, w którego projekcie przewidziano wykonanie 
fryzów mozaikowych z medalionami zawierającymi popiersia znanych postaci 
związanych ze sztuką. w konkursie na stację „Ulica Targowa” nie przyznano i nagrody, 
natomiast nagrodę ii otrzymał zespół Jana seweryna sokołowskiego. w projekcie 
tym przewidywano wykonanie mozaiki przedstawiającej zwycięstwo oręża polskiego 
i radzieckiego. Miała to być dynamiczna kompozycja o heroicznej treści i monumentalnie 
potraktowanych postaciach. Projekty mozaik autorstwa Jana seweryna sokołowskiego: 
zegar i fontanna na Mariensztacie, wnętrze stacji metra w warszawie oraz karton do fryzu 
kamienicy „Pod Zodiakami” zostały pokazane w „Zachęcie” na pośmiertnej wystawie 
artysty na przełomie 1954 i 1955 roku, zob. Wystawa prac Jana Seweryna Sokołowskiego, 
malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne, rysunki, warszawa 1954, s. 43, poz. 297, poz. 
298; s. 45, poz. 319, poz. 325, poz. 326. wystawa prezentowana była następnie w Poznaniu, 
Zakopanem i sopocie.
93 A. wojciechowski, Wymowa nowej sztuki, s. 69. ostatecznie Torwar ozdobiony został 
w 1957 roku freskiem autorstwa Żuławskich przedstawiającym hokeistów – zob. www.
sztuka.net, nr 66.
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sposób – w znacznie rozbudowanej formie – idee Jana Seweryna Sokołowskiego. 
Mozaiki pokryły dwie elewacje kamienicy od pierwszego piętra wzwyż, tworząc 
ramowy, architektoniczny podział ze stojącymi postaciami pośrodku oraz 
dynamicznymi scenkami wypełniającymi narożne pola94. realizacja ta została 
wymieniona w życiorysie Czarnockiej-Kowalskiej napisanym najprawdopodobniej 
w połowie 1956 roku, przechowywanym w archiwum krakowskiego towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych (tPSP), z uwagą, że jest to „pierwsza w Polsce cała 
elewacja w okładzinie ceramicznej – mozaika” [il. 23, 24]. zespół warszawskich 
artystów pod kierownictwem zofii Czarnockiej-Kowalskiej wykonał w tym czasie 
także mozaiki o tematyce zbójnickiej w barze hotelu „Orbis” w zakopanem. Była to 
pierwsza na terenie Małopolski zrealizowana kompozycja wykonana tą techniką, 
a zarazem jedna z najwcześniejszych prac z dziedziny ceramiki architektonicznej 
w naszym regionie95. 

94 J. Kania, Powojenna polichromia Starego i Nowego Miasta w Warszawie, [w:] 
Powinność i Bunt, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944-2004, warszawa 2004, 
s. 31, (s. 42: zdjęcie projektu, s. 43: zdjęcia budynku i Zofii Czarnockiej-Kowalskiej przy 
pracy).
95 Na temat tej realizacji zob. s. 489.

Około połowy lat 50. XX w. ceramika stosowana była okazjonalnie także 
w innych ośrodkach: „przyjemny w kolorze i formie” fryz ceramiczny ozdobił jedną 
z kamienic lubelskiego rynku96; mozaikowy zegar autorstwa zbigniewa 
Bednarowicza wykonany w 1956 roku – szczyt domu przy Starym rynku 87 
w Poznaniu97. 

W tym czasie pojawiały się jednak również projekty odmienne od dominującej 
dotąd tematyki przedstawieniowej. Wojciech Fangor zaprojektował nowoczesne 
w wyrazie mozaiki dla budynku Centralnego Domu towarowego (CDt) 
w Warszawie. abstrakcyjne i lekko zgeometryzowane kompozycje – fryz nad 
wejściem oraz dekoracje zewnętrznej strony bloków klatek schodowych, nie zostały 
jednak zrealizowane98.

Jak wspomniano wcześniej, dekoracje mozaikowe zaczęto wykorzystywać 
w architekturze Krakowa kilkanaście lat później niż w Warszawie, dopiero w latach 
60. XX w., choć krakowscy artyści tworzyli niewielkie mozaiki już wcześniej,  
a w 2. połowie lat 50. pojawiły się pierwsze projekty mające ściśle architektoniczny 
charakter. Mozaikami zaprojektowanymi przez Mariana Sigmunda zamierzano 
pokryć ściany tarasu widokowego w – niezrealizowanym – hotelu „Orbis”, który 
miał zostać wybudowany na osiedlu B-32 (obecnie os. Szklane Domy) w nowej 
Hucie. na projekcie z około 1957 roku widoczne są dekoracje mozaikowe 
z motywami uproszczonych ptaków99. Pod koniec lat 50. XX w. planowano także 
zastosowanie techniki mozaiki do dekoracji holu kina „Kijów”. Ostatecznie 
poczekalnię pokryła okładzina z płyt łysogórskich, a mozaika wykonana w połowie 
lat 60. ozdobiła ścianę wyjściową kina100. Pierwsze mozaiki zrealizowane 
w architekturze Krakowa pochodzą z 1963 roku. Wkrótce technika ta zaczęła być 
wykorzystywana na dużą skalę, a kompozycje mozaikowe znalazły się 
w budynkach ważnych dla miasta z architektonicznego, praktycznego 
i prestiżowego punktu widzenia – ozdobiły elewację pierwszego krakowskiego 
wieżowca, pojawiły się w gmachach wznoszonych w okazji jubileuszu 600-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w najnowocześniejszym i najbardziej luksusowym 
hotelu w mieście, a także na fasadzie i elewacjach bocznych budynku Sądu 
Wojewódzkiego i Prokuratury. z racji czasu powstania były to realizacje nie tylko 
nowoczesne w wyrazie, lecz także interesujące pod względem artystycznym.

96 A. wojciechowski, Osiągnięcia polskiej plastyki monumentalnej, [w:] A. wojciechowski, 
O sztuce użytkowej i użytecznej, warszawa 1955, s. 161 (tekst opublikowany wcześniej 
[w:] „Przegląd Artystyczny”, 1954, nr 5-6, s. 67-68, nie zawierał akapitu, w którym mowa 
o lubelskim fryzie).
97 H. Kondziela, Stare Miasto w Poznaniu, [wyd. 2] Poznań 1975, s. 114.
98 w. Mossoczy, Plastyka w architekturze, „stolica”, 1955, nr 33, s. 7.
99 l. J. sibila, Nowohucki design…, s. 10, fot. 2; s. 102, fot. 162.
100 Na temat tej realizacji zob. s. 202.

23. „Mozaika przeznaczona na dom przy  
ul. Mostowej 9” w Warszawie, za: „Stolica”, 1956,  
nr 27, s. 9, fot. E. Kupiecki

24. Zofia Czarnocka-Kowalska pracuje 
nad mozaiką przy Mostowej, za: „Stolica”, 
1956, nr 39, s. 5, fot. E. Kupiecki



najpopularniejszym i dającym największe możliwości plastyczne materiałem 
ceramicznym stosowanym w architekturze Małopolski okazały się płyty 
okładzinowe, łączące niezaprzeczalne walory dekoracyjne z trwałością i odpornością  
na zmienne warunki atmosferyczne. Pokrywano nimi ściany, tworząc kompozycje 
o dużych rozmiarach, a także formy trójwymiarowe, takie jak filary, czy ścianki 
działowe, wykonywano z nich rozmaite elementy dekoracyjne, jak fryzy czy napisy, 
kontrastujące barwą i fakturą z podłożem. W popularnych publikacjach okładzina 
nazywana jest niekiedy mozaiką, od „prawdziwej” mozaiki odróżnia ją jednak 
wielkość i masywność płyt, z których kompozycja jest układana, a przede 
wszystkim to, że pojedyncza płyta opracowana w sposób malarski czy rzeźbiarski 
może tworzyć „obraz ceramiczny”, stanowi więc dekorację sama w sobie. zaletą 
płyt okładzinowych była ich grubość sprzyjająca plastycznemu opracowaniu 
powierzchni poprzez wykonanie reliefu, rycie, groszkowanie, wyciskanie czy 
stosowanie plastycznych nakładek, a także możliwość użycia dużej gamy 
świetlistych bądź matowanych barw. Większość realizacji z płyt okładzinowych 
to kompozycje abstrakcyjne, zdarzają się jednak również dekoracje przedstawiające 
postacie ludzkie, a także zwierzęta i motywy roślinne. W Krakowie i Małopolsce 
dominują płyty pochodzące ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze101, choć 
pojawiają się także realizacje wykonane w innych zakładach, np. w kaflarni 
w Mielcu – okładzina sali koncertowej w nowej Pijalni w Krynicy102; w kaflarniach 
w Krzeszowicach i Bolechowicach – okładzina na ścianie szkoły muzycznej 

101 w publikacjach na temat płyt łysogórskich nazywane są one niekiedy „płytami 
kamionkowymi”. określenie ukute od nazwy spółdzielni, może być jednak mylące, gdyż 
może błędnie sugerować, że płyty wykonywane były z gliny kamionkowej. w niniejszym 
opracowaniu starano się więc unikać tego popularnego określenia.
102 Na ten temat zob. s. 326.

Płyty 
okładzinowe

25. Łysa Góra, detal kompozycji na ścianie piecowni Spółdzielni 
„Kamionka” (zob. il. 27 oraz s. 352), fot. bK 2015
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w nowej Hucie103; a nawet w podolsztyńskich Bartoszycach – kompozycje w domu 
wczasowym „Dzwonkówka” w Szczawnicy104.

Początki produkcji płyt okładzinowych w Łysej Górze związane są z inicjatywą 
powstałą w Krajowym związku Spółdzielni Przemysłu Ludowego i artystycznego 
(późniejsza Cepelia), której członkiem od 1950 roku była Spółdzielnia 
„Kamionka”105. Wśród archiwaliów towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie przechowywany jest list Krzysztofa Henisza z 25 lutego 1962 roku, 
w którym opisał swą drogę artystyczną i najważniejsze realizacje. W liście tym 
znajduje się zdanie: „W roku 1959 zwrócił się do Krzysztofa Henisza zarząd Cepelii 
z propozycją stworzenia zespołu dla podjęcia inicjatywy użycia materiału 
ceramicznego wielkopłytowego 60 × 40 cm jako elementu dekoracyjnego 
do architektury w oparciu o zakłady Ceramiczne CPLia w Łysej Górze. Wynikiem 
tej pracy były wystawy zespołowe (Henisz, Książek, Madejski) i realizacje 

103 Kaflarnia w bolechowicach należała wówczas do spółdzielni „Kafel”, organizowano 
w niej m.in. plenery artystyczne – dziękuję pani Maricie benke-Gajdzie za informacje 
na temat zakładu.
104 „Manufaktura Ceramiczna” w bartoszycach podlegała bezpośrednio P. P. Pracownie 
sztuk Plastycznych oddział w olsztynie, mieściła się w budynku starej kaflarni, który 
został przejęty na wiosnę 1974 roku. Początkowo nadal wyrabiano kafle, lecz wkrótce 
skupiono się na produkcji galanterii odlewanej oraz wyrobów prasowanych, czyli 
„wykładziny ceramicznej”: płyt ceramicznych, płytek mozaikowych oraz kształtek, 
różnobarwnie szkliwionych metodą natrysku oraz zdobionych poprzez wielowarstwowe 
nakładanie szkliw i bezpośredni druk sitowy. w wytwórni korzystano ze szkliw 
produkowanych w zakładach w Andrespolu oraz w białymstoku. Ze względu na znaczną 
nasiąkliwość czerepu, płytki z bartoszyc były wykorzystywane przede wszystkim we 
wnętrzach, choć znane są także realizacje zamontowane na elewacjach zewnętrznych. 
Manufaktura została zlikwidowana w 1990 roku. Zob. Wyroby ceramiczne w wystroju 
plastycznym. Informacje o technice i technologii produkcji Manufaktury Ceramicznej 
w Bartoszycach, (maszynopis powielany, do użytku jednostek organizacyjnych podległych 
Dyrekcji Naczelnej PsP w warszawie), olsztyn 1977; w. Kmieć, Manufaktura ceramiczna 
w Bartoszycach. Początki, rozwój, kres, praca magisterska napisana w 2014 roku na AsP 
we wrocławiu pod kierunkiem K. Koczyńskiej-Kielan. 
105 Ceramiczna spółdzielnia „Kamionka” istniała od 1947 roku – 31 sierpnia podczas 
zebrania założycielskiego, w którym wzięło udział 34 członków, przyjęto jej statut – zob. 
F. Mleczko, Wieś rodzinna… wspomnienia 1963, s. 159. Początkowo „Kamionka” należała 
do Centrali spółdzielczości Pracy, od 1950 działała w ramach Centrali Przemysłu 
ludowego i Artystycznego – CPliA. w tym roku o „Kamionce” wspomniano w „biuletynie 
wewnętrznym” Centrali: „spółdzielnia ceramiczna «Kamionka» […] podjęła wyrób 
doniczek maszynowych, które w planie na r. 1951 pokryją w znacznym procencie potrzeby 
rynku wewnętrznego. spółdzielnia ta wykorzystuje w pełni miejscowe złoża surowcowe, 
a dzięki pomocy CPliA przystąpi do wyrobów artystycznych z glinki białej pochodzenia 
kieleckiego. Równolegle z produkcją doniczek, rozwija się produkcja cegły” – zob. 
wł. szwajcerowa, Kronika, „Centrala Przemysłu ludowego i Artystycznego. biuletyn 
wewnętrzny” 1950, nr 8/9, s. 66 – dokument przechowywany w Archiwum Akt Nowych 
w warszawie (AAN 1/291).

architektoniczne”106. Obecnie trudno ustalić, kto w Cepelii wpadł na pomysł 
wyrobu płyt architektonicznych i czy toczone na ten temat były jakieś dyskusje. 
W dostępnych dokumentach związku ten wątek, niestety, nie pojawia się, choć 
w „Sprawozdaniu z wykonania planu pracy Wydziału Wzornictwa w 1959 roku” 
występuje znamienne zdanie: „największym osiągnięciem jest wprowadzenie 
nowych form architektonicznych realizowanych w Spółdzielni w Łysej Górze 
dzięki współpracy z Heniszem i Madejskim. Formy te, które znajdą niewątpliwie 
zastosowanie w budownictwie i architekturze, będą wystawione na wystawie 
w Kordegardzie w Warszawie w lutym 1960 r.”107. Franciszek Mleczko w swych 
wspomnieniach wskazuje na pewną rolę zofii Szydłowskiej, ówczesnej wiceprezes 

106 list Krzysztofa Henisza do redakcji „Pamiętnika TPsP” z 25. 02. 1962. biogram artysty 
zob. s. 524.
107 Sprawozdanie z wykonania planu pracy Wydziału Wzornictwa w 1959 roku – część 
Ceramika, [w:] Ocena wywiązywania się Spółdzielni ze statutowego wykonania zadań 

26. Otwarcie wystawy na dziedzińcu Pałacu pod Blachą w Warszawie, 6 maja 1960, 
zdjęcia z archiwum p. Juliana Henisza
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związku; z jej wypowiedzi podczas otwarcia wystawy na dziedzińcu Pałacu pod 
Blachą w 1960 roku wynikało, że „marzeniem Szydłowskiej było zawsze to, by 
«Kamionka» doszła z biegiem lat rozwoju właśnie do produkcji ceramiki 
architektoniczno-artystycznej”108.

technologia łysogórskiej okładziny ceramicznej została więc opracowana pod 
koniec lat 50. XX w. Początkowo produkcję płyt traktowano jako pewien rodzaj 
eksperymentu polegającego na próbie „bezpośredniego wprzęgnięcia ceramiki 
w służbę architekturze”109. Jednak już po pierwszym warszawskim pokazie uznano, 
że eksperyment wart jest dalszego rozwoju i upowszechnienia. Ów pierwszy pokaz 
otwarty został 6 maja 1960 roku na dziedzińcu Pałacu pod Blachą [il. 26]. 
twórcami „obrazów ceramicznych” byli Bolesław Książek, kierownik artystyczny 
Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, oraz dwaj artyści warszawscy, Krzysztof 
Henisz i zygmunt Madejski. Każdy z nich nieco inaczej potraktował tworzywo 
ceramiczne, wyznaczając tym samym kierunki przyszłych działań. Spośród nich 
Bolesław Książek był jedynym ceramikiem, twórcą doświadczonym i pełnym pasji, 
znakomicie rozumiejącym materiał, w którym pracował, i potrafiącym wykorzystać 
jego walory plastyczne. Jak pisano w prasie, kompozycje Książka były bardzo 
impresjonistyczne, charakteryzowały się głębią i świetlistością koloru, 
a zastosowane szkliwa wiązały się ze sobą „najbardziej organicznie”110. Płyty 
Henisza odznaczać się miały wyjątkową malarskością ujęcia i bogatym 
zróżnicowaniem faktury, uznano je za „obrazy w pełnym tego słowa znaczeniu”111; 
z kolei kompozycje Madejskiego miały być płaskie, „formizujące”, 
zgeometryzowane i zdawały się już wówczas „mocno wrastać w elewację i tworzyć 
z nią organiczną całość”112. nie można jednak zapominać, co zresztą podkreślał 
w swych wspomnieniach Franciszek Mleczko, że ze „śmiałych kompozycji 
plastycznych” Henisza i Madejskiego nic by nie wyszło, „gdyby nie wielkie 
doświadczenie ceramiczne Książka i wszelkie udogodnienia techniczne ze strony 

programowych Związku „Cepelia” w latach 1959-1961. Analizy. Protokoły, nlb – dokument 
przechowywany w Archiwum Akt Nowych w warszawie (AAN 10/222).
108 F. Mleczko, Wieś rodzinna… wspomnienia, s. 263. w ostatnim czasie pojawiły 
się sugestie, że jednym z pomysłodawców był Antoni Kamiński, dyrektor handlowy 
warszawskiego okręgu Cepelii, a prywatnie kuzyn Krzysztofa Henisza, który miał mu 
zasugerować wykonywanie trójwymiarowych obrazów abstrakcyjnych w materiale 
ceramicznym – dziękuję pani Annie wiszniewskiej za udostępnienie mi jeszcze 
nieopublikowanego artykułu na temat „łysogórskiego eksperymentu ceramicznego”. 
wizytę szydłowskiej i Kamińskiego w swej pracowni na wiosnę 1959 wspomina Henisz 
[w:] K. Henisz, Przygoda w Łysej Górze, „Życie literackie”, 1960, nr 10, s. 9.
109 K. Krzyżakowa, Czarodzieje z Łysej Góry, „stolica”, 1960, nr 12, s. 15.
110 s. Hołówko, A może... elewacje z „Kamionki”?, „Polska”, 1960, nr 9, s. 36; U. Pomorska, 
Wystawa „żywych ścian”, „Kurier szczeciński”, 1961, nr 184 (8.08), s. 5.
111 K. Krzyżakowa, Czarodzieje…, s. 14.
112 Tamże.

27. Bolesław Książek pracuje nad kompozycją dla piecowni Spółdzielni „Kamionka”  
w Łysej Górze (zob. il. 25), zdjęcie z archiwum Ośrodka KARTA, fot. J. Tarań, 4 maja 1968

Spółdzielni, Ludyni, jako kierownika technicznego, i całej załogi”113. Franciszek 
Mleczko opisując otwarcie wystawy, zacytował szereg pochlebnych wypowiedzi 
specjalistów i wpisów do księgi pamiątkowej. Prezentacja była także szeroko 
omawiana w prasie codziennej i fachowej. Większość wypowiadających się 
na temat płyt okładzinowych wiązała z ich pojawieniem się duże nadzieje 
na ożywienie i wzbogacenie architektury. Płyty ceramiczne odznaczały się bowiem 
znakomitymi walorami plastycznymi i dekoracyjnymi – charakteryzowały je 

113 F. Mleczko, Wieś rodzinna… wspomnienia, s. 266. Alfred ludynia (1923-1987) – przed 
przyjściem do „Kamionki” pracował w fabryce w bogucicach, następnie uczył w liceum 
Plastycznym w Nowym wiśniczu.
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intensywne, świetliste barwy, a dzięki opracowaniu reliefowemu lub 
płaskorzeźbionemu zyskiwały walory fakturalne. Miały także niebagatelne walory 
użytkowe – były lżejsze i tańsze od okładziny kamiennej, miały zdecydowanie 
większą trwałość od tynków i dekoracji malarskich, a ich produkcja nie nastręczała 
większych problemów. zastosowana technologia produkcji sprawiała, że były nie 
tylko łatwe w utrzymaniu, lecz także odporne na zmieniające się warunki 
atmosferyczne, nie pękały, nie traciły koloru, dzięki czemu mogły być stosowane 
zarówno we wnętrzach, jak i na elewacjach zewnętrznych. 

Płyty wykonywane były z oczyszczonej gliny czerwonej pochodzącej z Lipnicy 
Murowanej, zmieszanej z 50-60% szamotu, odpowiednio „wyprasowane” przy 
użyciu specjalnej maszyny o nacisku do 10 ton. Ułożone na płytach 
paździerzowych i przycięte do wymiaru, rozkładane były na podłodze obejmując 
całość przyszłej kompozycji lub w poszczególnych segmentach i rzeźbione 
na klęczkach. Wykonana w ten sposób kompozycja była dzielona na poszczególne 
elementy i pozostawiona do wyschnięcia, przy czym po wstępnym podsuszeniu 
płyty układane były na specjalnych ażurowych drabinkach oczekując na ostateczne 
wyschnięcie, po którym następował pierwszy wypał (tzw. przepałka) w opalanym 
gazem piecu tunelowym, w temperaturze około 820°C. Po zakończeniu pierwszego 
wypału i ostudzeniu kompozycja była rozkładana i szkliwiona, początkowo za 
pomocą pędzla (w okresie późniejszym używano do tego specjalnego pistoletu) 
białym szkliwem podstawowym (cynowym), tworzącym rodzaj gruntu 
malarskiego, na który nanoszone były szkliwa ołowiowe, barwione, początkowo 

także za pomocą pędzla, potem metodą natryskiwania przy użyciu pistoletu. 
Szkliwa wykonywano na miejscu, w laboratorium działającym w Spółdzielni, co 
umożliwiało panowanie nad całym procesem technologicznym i otrzymywanie 
kolorów pośrednich dzięki łączeniu szkliw. teraz następował kolejny wypał 
w temperaturze około 950-1000°C, płyty były układane w taki sposób, by nie 
mogły ulec skrzywieniu lub zlepieniu, lecz by płomień opływał płytę dookoła. 
niekiedy konieczne było wykonanie poprawek, a nawet wymiana pojedynczych 
płyt. Przed wysłaniem z „Kamionki” płyty były numerowane na odwrociu, cyframi 
rzymskimi i arabskimi, by oznaczyć pion oraz poziom114 [il. 27, 28, 29]. 
największym możliwym do wykonania rozmiarem był prostokąt 42 cm × 62 cm. 
Podczas dokumentowania poszczególnych kompozycji stwierdzono jednak, 
że w większości realizacji płyty były mniejsze – w latach sześćdziesiątych ich 
wielkość oscylowała wokół wymiarów 31-32 cm × 56-57 cm; później robiono płyty 
jeszcze mniejsze – o wielkości około 27-28 cm × 31-32 cm. Obok płyt prostokątnych 
wykonywano również płyty o bardziej fantazyjnych kształtach, a także ażurowe, 
jednak za każdym razem wychodzące z podstawowego modułu prostokąta. Płyty 
montowane były na cemencie, najczęściej od dołu ku górze, czasem dodatkowo 
umocowywane na hakach. Szybko pokonano początkowe braki technologiczne, 
takie jak niejednolita kolorystyka, czy spękanie szkliw, które dostrzegalne były 

114 skrócony opis technologii wykonywania okładzin z płyt łysogórskich opracowany 
został na podstawie kilku rozmów przeprowadzonych z panem Jerzym sachą w 2014 roku. 
Technologia wspomniana także [w:] Łysogórska ceramika eksperymentalna, Wystawa 
ceramiki, K. Henisz, B. Książek, Z. Madejski, szczecin 1961, nlb.

28. Luborzyca, fragment kompozycji w szkole podstawowej (zob. s. 334), fot. bK 2013

29. Płyty przeznaczone  
do montażu w szkole  
w Luborzycy, za: „Gazeta 
Krakowska”, 1963, nr 240,  
s. 4, fot. J. Uiberall
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w grupie pierwszych realizacji115. Ostatecznie ceramika z Łysej Góry odznaczała się 
znakomitą jakością, do tej pory w realizacjach ze szczytowego okresu produkcji – 
czyli z lat 60.  XX wieku – poza wtórnymi uszkodzeniami mechanicznymi nie 
widać najmniejszych śladów zniszczenia. 

zdecydowana większość realizacji z płyt łysogórskich to kompozycje 
płaskorzeźbione, dekoracje czysto malarskie stanowią niewielki procent tworzonych 
prac116. Jeszcze mniej jest prac łączących płyty np. z mozaiką117. W latach 60. XX w. 
produkowano około 6000 m² płyt okładzinowych rocznie, a do Łysej Góry 
przyjeżdżali artyści nieomal z całej Polski, którzy otrzymali zlecenie na wykonanie 
konkretnej dekoracji. W większości wypadków były to osoby niemające nic 
wspólnego z ceramiką, często nieznające jej specyficznych uwarunkowań, zalet, ale 
także ograniczeń. Gwarancją jakości byli Bolesław Książek i Jerzy Sacha oraz 
pracownicy „Kamionki”, dokonujący koniecznych korekt, nanoszący szkliwo 
na opracowaną plastycznie kompozycję oraz czuwający nad techniczną 
i technologiczną stroną przedsięwzięcia. Książek i Sacha muszą więc być uznawani 
za współtwórców większości realizacji118. Warto w tym miejscu zacytować 
wspomnienia kilkorga krakowskich artystów dotyczące ich pracy w „Kamionce”. 
Krystyna zgud-Strachocka wykonując swoje kompozycje zostawała na noc w Łysej 
Górze i spała na rozkładanym, polowym łóżku w miejscu, w którym pracowała. 
artystka wspomina, że rzeźbienie na klęczkach było ciężką i wyczerpującą fizyczną 
pracą. także Cecylia Wodnicka-ząbkowska podczas pracy nad swymi realizacjami 
spędzała w Łysej Górze kilka dni. antoni Hajdecki nie nocował w Łysej Górze, lecz 
cały czas jeździł między tamtejszą pracownią i Krakowem, a aniela Sztara-tymcik 
wspomina, że po pewnym czasie została „przyjęta do rodziny” Bolesława Książka 
i mieszkała w jego domu. Janusz trzebiatowski współpracę z „Kamionką” rozpoczął 
od poznania materiału – wykonywał naczynia i płaskorzeźby, i dopiero po pewnym 
czasie przystąpił do rzeźbienia. nie uczestniczył jednak w montażu swych prac 
i nigdy nie widział zamontowanej w Jordanowie kompozycji. ryszard Frankowicz, 
autor przebudowy dworca kolejowego w Suchej Beskidzkiej, wspomina, że gotowe 

115 Hajot, Wielu mówi, że ładne, „Przemysł Materiałów budowlanych”, 1960, nr 24, s. 1 i 4.
116 Kompozycją czysto malarską była okładzina ściany sali z basenem w sanatorium 
„budowlani” w Krynicy-Zdroju autorstwa Hanny i Gabriela Rechowiczów (zob. s. 331). 
spośród kompozycji poza Małopolską warto wymienić – zaprojektowaną także przez 
Rechowiczów – środkową kompozycję na budynku centrum szybowcowego w lesznie, czy 
ścianę na dworcu PKP w Gliwicach Zygmunta lisa i witolda bulika z 1967 roku.
117 Taką kompozycją jest ściana w holu Teatru Nowego w Zabrzu zaprojektowana przez 
Norberta Paprotnego.
118 w biogramach bolesława Książka można natrafić niejednokrotnie na realizacje 
wymieniane także w kontekście innych artystów. Przykładowo, wśród kompozycji jego 
autorstwa pojawia się kino „Kijów” (którego okładziny zaprojektowała Krystyna Zgud- 
-strachocka) czy teatr „Rozmaitości” (obecnie „bagatela”, o dekoracjach projektu witolda 
skulicza). w niniejszym opracowaniu zadecydowano, że w katalogu podawane będą 
jedynie nazwiska projektantów poszczególnych realizacji.

płyty przeznaczone dla monumentalnej ściany dworcowej poczekalni zostały 
ułożone na ziemi, przed budynkiem fabryki, a projektanci oglądali efekty swej pracy 
z góry, stojąc na dachu zakładu. Jerzy Sacha z kolei opowiada, że o ile artyści 
z reguły sami rzeźbili kompozycje, o tyle szkliwami malowali je już pracownicy 
„Kamionki” – Bolesław Książek oraz on – i tylko nieliczni twórcy, np. Witold Skulicz, 
robili to sami. zdarzało się jednak, szczególnie w późniejszym okresie, że pracujący 
w Spółdzielni musieli wykonać kompozycje od samego początku, czego przykładem 
mogą być dekoracje w stołówce krakowskiej akademii Górniczo-Hutniczej – Sacha 
wspomina, że otrzymał jedynie niewielkie kartki z rysunkami dekoracji i sam 
musiał opracować je w materiale ceramicznym – wyrzeźbić i poszkliwić. Jak 
wskazują relacje, współpraca między Spółdzielnią a artystami realizującymi w niej 
swoje zlecenia architektoniczne początkowo przebiegała bardzo dobrze. Pod koniec 
lat sześćdziesiątych pojawiły się jednak wątpliwości ze strony władz „Kamionki”, 
dotyczące charakteru udziału w niej plastyków zatrudnionych w Spółdzielni oraz 
czasu poświęcanego na te działania przez pozostałych pracowników, a także 
możliwości realizacji przez plastyków z Łysej Góry indywidualnej działalności 
artystycznej na terenie zakładu. Kontrowersje związane z przyszłością Spółdzielni 
i kierunkiem jej rozwoju miały w efekcie doprowadzić do odejścia Bolesława 
Książka.

30. Lublin, kompozycja na ścianie dawnej szkoły pielęgniarek, fot. R. Nowak 2009
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Pierwsze realizacje z łysogórskich płyt okładzinowych mające architektoniczny 
charakter zostały wykonane w 1960 i na początku 1961 roku. Były to: filar-ścianka 
w klubie Przyjaźni Polsko-Chińskiej przy ul. Senatorskiej 35 w Warszawie119, ściana 
na elewacji Szkoły Pielęgniarek i Położnych przy ul. Północnej w Lublinie oraz 
„słup” w biurze Orbis-Lot w Paryżu. Kompozycja z podrzeźbianych płyt 
okładzinowych, zrealizowana w sierpniu 1961 roku, ozdobiła także ścianę 
polskiego pawilonu na Międzynarodowych targach w Salonikach120. Małopolskim 
przykładem był sklep MHD w tarnowie (zob. s. ). Spośród tych najwcześniejszych 
realizacji do dziś zachowana jest jedynie okładzina zdobiąca dawną szkołę 
pielęgniarek w Lublinie, złożona z czerwonych, gładkich, układanych poziomo 
płyt, z których niektóre zaakcentowane zostały abstrakcyjnymi, plastycznie 
opracowanymi formami, luźno rozmieszczonymi na powierzchni ściany121 [il. 30]. 

W Krakowie pierwsza kompozycja z łysogórskich płyt okładzinowych pojawiła 
się w 1963 roku. Umieszczona została na ścianie wzorcowego sklepu Okręgowej 
Centrali nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa przy ul. Basztowej 17. Jej 
autor, antoni Haska, stworzył duży obraz w duchu abstrakcji niegeometrycznej, 
o jasnych, świetlistych barwach122. W tym samym roku Haska wykonał kolejną 
realizację, osadzoną na ścianie holu w Szkole Podstawowej im. 600-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w podkrakowskiej Luborzycy. to jedna z nielicznych 
dekoracji figuratywnych wykonanych z płyt okładzinowych – tworzy ją siedem 

119 „Podtrzymujące strop słupy błyszczą szkarłatnie niby prawdziwa chińska laka” – 
zachwycała się Krystyna wyhowska na łamach „Życia warszawy” – zob. (wyh.), Czy będą 
domy z majoliki?, „Życie warszawy”, 1960, nr 306 (23.12.), s. 3.
120 K. Henisz, Ceramika dla architektury, „stolica”, 1962, nr 31, s. 11 oraz: K. Henisz, 
Ceramika dla architektury, [w:] Krzysztof Henisz malarstwo ceramiczne, lublin 1962, 
nlb. Autor wymienia także planowane w przyszłości, warszawskie realizacje: elewację 
domu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Placu Trzech Krzyży oraz gmach szkoły 
Muzycznej przy ul. ordynackiej; a także realizacje, które miały zostać rozstrzygnięte 
na podstawie konkursów: „wykonanie całej elewacji bezokiennej hali operacyjnej banku 
Narodowego w warszawie między ulicami warecką i Świętokrzyską (9 × 150 m); gmach 
Archiwum Państwowego przy ul. opaczewskiej (kompozycja ceramiczna o powierzchni 
800 m²)”; oraz własny, niezrealizowany „projekt akcentu na Dom Międzynarodowej Książki 
i Prasy w alejach Jerozolimskich”.
121 Państwowa szkoła Pielęgniarstwa i Położnych mieściła się w budynku przy 
ul. Północnej od 1961 roku. Teraz znajduje się tu Medyczne studium Zawodowe (obecny 
adres ul. Jaczewskiego 5). okładzina o wymiarach 3 m x 9 m zdobiąca elewację budynku 
wymieniana jest we wszystkich biogramach Henisza, artysta wspomina o niej także 
w rozmowie opublikowanej na łamach „Kuriera lubelskiego”, przeprowadzonej przy 
okazji jego indywidualnej wystawy otwartej 20 stycznia 1962 roku w CbwA w lublinie – 
zob. GAl, Tworzymy pejzaże ceramiką – wyznaje plastyk K. Henisz, „Kurier lubelski”, 
1962, nr 17 (21-22.01.), s. 6. Reprodukowana w artykule na łamach „stolicy” (zob. 
K. Henisz, Ceramika…, s. 11), oraz [w:] b. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment” – 
architektoniczne płyty okładzinowe z Łysej Góry, „Rocznik Tarnowski”, 2011, s. 95.
122 Na ten temat zob. s. 282. wysokość to ponad 260 cm, długość ponad 550 cm.

ujętych hieratycznie postaci związanych z historią Uniwersytetu123. największą 
realizacją z płyt okładzinowych na terenie Krakowa jest – licząca ponad 300 m² – 
kompozycja w holu kina „Kijów” wykonana w 1965 roku przez Krystynę zgud- 
-Strachocką we współpracy z Haliną Garzyńską-Kańską i Bolesławem Książkiem. 
Dzięki przeszkleniu ściany wejściowej kompozycja była dobrze widoczna także 
z zewnątrz, robiąc duże wrażenie szczególnie po zmroku, gdy hol kina był jasno 
oświetlony124. Warto wspomnieć także o dekoracjach elewacji teatru „Bagatela”, 
które ze względu na miejsce usytuowania budynku, są chyba najbardziej znaną 
kompozycją ceramiczną w Krakowie. zaprojektowane przez Witolda Skulicza 
i zrealizowane we współpracy z Bolesławem Książkiem w 1967 roku, stanowią 
znakomity przykład wyjątkowych walorów dekoracyjnych płyt łysogórskich 125. 

Kompozycje dekoracyjne wykorzystujące łysogórskie płyty okładzinowe można 
było spotkać na terenie całego kraju – od Lublina po Leszno, i od zakopanego  
po Olsztyn i Gdańsk. Okładziny ceramiczne najczęściej stosowano w miejscach 
kojarzących się z rozrywką (kina, kawiarnie) i wypoczynkiem (domy wczasowe, 
sanatoria). W 1968 roku powstała jednak wyjątkowa realizacja, mająca 
symboliczny charakter – okładziną ceramiczną wykonaną w Spółdzielni 
„Kamionka” zostały pokryte dwie ściany w tzw. Sali epilogu w Bloku Martyrologii 
Żydów w hitlerowskim obozie zagłady auschwitz-Birkenau126. 

Płyty z „Kamionki” pojawiały się także w kościołach. realizowano z nich 
kompozycje płaskorzeźbione oraz stacje Drogi Krzyżowej127. Jedną z najbardziej 

123 szkoła – Pomnik Tysiąclecia zaprojektowana została przez Janusza borkowskiego 
i Zbigniewa włodeckiego, oddana do użytku w 1963 roku. Patronat nad nią objął 
Uniwersytet Jagielloński, co związane było z dawnymi tradycjami łączącymi Uniwersytet 
i luborzycę. Ścianę holu na pierwszym piętrze pokryła kompozycja autorstwa Jarosława 
sowińskiego wykonana także z płyt łysogórskich w 1963 roku. Prof. Antoni Haska 
wspominał, że wśród postaci historycznych nie pozwolono mu przedstawić królowej 
Jadwigi. Na temat kompozycji w szkole zob. s. 334.
124 Kino „Kijów” wraz z hotelem „Cracovia” miało tworzyć nowoczesny akcent przy jednej 
z głównych arterii Miasta. witold Cęckiewicz otrzymał zlecenie na zaprojektowanie 
kina w 1957 roku, według pierwotnych planów budynek miał zostać zrealizowany 
w latach 1960/1961. ostatecznie budowę rozpoczęto w 1962 roku, a pierwszy seans 
odbył się dopiero 6 listopada 1967. w 2001 roku kino zostało poddane remontowi (proj. 
architektoniczny Marek Rybowicz, projekt wnętrz Ewa Preisner), który wprowadził wiele 
niefortunnych zmian. Fotografie przedstawiające efekty remontu, oraz zdjęcia archiwalne 
wnętrz kina „Kijów” zamieszczono [w:] „Architektura & biznes”, 2002, nr 11, s. 76-77. 
więcej na temat kina „Kijów”, zob. s. 202.
125 Na temat tej realizacji zob. s. 212.
126 J. bogucki, Muzeum Martyrologii Żydów w Oświęcimiu, „Projekt”, 1969, nr 2, s. 14-19; 
Pamięć i Hołd, trwały protest, „Polska”, 1969, nr 4, s. 26-27. Na temat tej realizacji także, 
s. 416.
127 Najwięcej tego typu realizacji znajduje się w okolicach Łysej Góry, pojawiają się jednak 
również w bardziej odległych miejscach, na przykład w Piasecznie czy w warszawie, 
gdzie w 1966 roku Krzysztof Henisz wykonał stacje Drogi Krzyżowej w kościołach 
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31. Siepraw, współczesny wygląd prezbiterium  
kościoła pw. św. Michała Archanioła, fot. bK 2014

interesujących – a przy tym monumentalnych, 
par excellance architektonicznych – realizacji jest 
kompozycja znajdująca się w kościele pw. św. 
Michała archanioła i sanktuarium bł. anieli 
Salawy w Sieprawiu. Okładzina ceramiczna 
projektu Janusza trzebiatowskiego pokrywa dwie 
ściany zamykające prezbiterium, łączące się pod 
kątem rozwartym i doświetlone pośrodku przez 
wpadające z góry światło. Płyty opracowane 
reliefowo i płaskorzeźbione mają kolorystykę 
odwołującą się do walki dobra ze złem: jasne, 
błękitne i seledynowe barwy, które zdają się 
spływać w dół, wraz ze spływającym z nieba 
światłem, zostały skontrastowane z czerwienią 
mocno podrzeźbianych, pełnych niepokoju płyt 
pokrywających części boczne i dolne. Pierwotnie 
pośrodku ściany umieszczony był sztucznie 
podświetlony witraż przedstawiający św. Michała 
archanioła walczącego ze smokiem, ponad 
którym znajdował się smukły krzyż, co jeszcze 
bardziej podkreślało symbolikę kompozycji128  
[il. 31].

pw. Chrystusa Króla oraz Matki boskiej loretańskiej – 
zob. A. Krasińska, Dwa kościoły, „Za i Przeciw”, 1966, 
nr 5, s. 13.
128 Kościół pw. św. Michała Archanioła (i sanktuarium 
bł. Anieli salawy), wzniesiony w latach 1968-1975 
według projektu Jana Maderskiego, we współpracy 
z Janem Rączym, projekt wnętrza Janusz 
Trzebiatowski, wystrój rzeźbiarski Czesław Dźwigaj. 
wysokość ściany pokrytej okładziną to ponad 12 m,  
a powierzchnia całkowita wynosi 162,5 m². Kościół 
uwzględniony [w:] K. Kucza-Kuczyński, A. A. Mroczek, 
Nowe kościoły w Polsce, warszawa 1991; ściana 
wzmiankowana [w:] b. Kostuch, „Ceramiczny 
eksperyment”…., s. 99. biogram Janusza 
Trzebiatowskiego, zob. s. 532.



Przykłady
stosowania dekoracji ceramicznych 

w architekturze Krakowa i Małopolski

W budynkach na terenie Małopolski 
dekoracje ceramiczne stosowane były 
na dużą skalę. Warto przyjrzeć się 
miejscom, które zdobiły, oraz sposobom ich 
wykorzystania.

Kompozycje ceramiczne najczęściej 
umieszczano we wnętrzach budynków, choć 
pojawiały się także na elewacjach 
zewnętrznych (np. Kraków, KS „Korona”; 
Kraków-nowa Huta, szkoła muzyczna; 
Krynica, sanatorium „Continental”; 
Oświęcim, dom kultury; Chrzanów, Dom 
Kultury zakładów „Fablok”; tarnów, teatr 
im. Solskiego), niekiedy dekorowały 
zarówno wnętrza, jak i elewacje zewnętrzne 
(np. Kraków, kino „Kijów”; Gorzeń, 
restauracja „Czartak”; rabka, basen przy 
szkole rehabilitacyjnej). Ceramiką 
pokrywano nie tylko ściany, lecz także 
formy trójwymiarowe, takie jak filary 
o różnych przekrojach (np. Kraków, budynek 
nOt; Muszyna-złockie, dom wczasowy „Geofizyk”; Szczawnica, sanatorium 
„Hutnik” [il. 33]; nowy Sącz, „Dom Żołnierza”; zakopane, „Dom turysty”), 
tworzono z niej ażurowe ścianki mające dekoracyjny charakter, a zarazem 
wydzielające przestrzeń (np. Kraków, dziecięcy zakład fryzjerski [il. 9]; tarnów, 
kawiarnia „tatrzańska”). z ceramiki komponowano także „szyldy” różnych 
zakładów i instytucji (np. Kraków, ul. Długa, mozaika przy piekarni; Kraków, 

32. Kraków, fragment ściany w przychodni zdrowia przy ul. Szwedzkiej, fot. bK 2015

33. Szczawnica, mozaika na filarze  
w sanatorium „Hutnik” (zob. il. 77  
oraz s. 434), za: „Architektura”, 1963, 
nr 8, s. 280, fot. R. wesołowski
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Drukarnia Wydawnicza; Kraków, ul. Kopernika, przedszkole) i tworzono napisy 
(np. Muszyna-złockie, „Geofizyk” [il. 34]; zaborów, ośrodek zdrowia; Łysa Góra, 
ośrodek zdrowia oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej). niektóre z kompozycji 
miały wręcz zastępować neony i – będąc widocznymi przez przeszklone ściany – 
stawać się rodzajem reklamy dekorowanego miejsca zachęcającym do wejścia 
do środka (np. Kraków, kino „Kijów”; Grybów, kino „Biała”). Dekoracje ceramiczne 
tworzono z reguły pod koniec prac związanych z opracowywaniem wnętrz, znane 
są jednak również przypadki, gdy umieszczono je w budynkach wzniesionych dużo 
wcześniej (np. hala sportowa w andrychowie, Dom Kultury zakładu „Fablok” 
w Chrzanowie).

Co więcej, jak już w 1978 roku zauważyła Irena Huml, ceramika przejawiała 
także „aspiracje do współtworzenia monumentów”129. znakomitymi przykładami 
tych tendencji są prace krakowskich artystów Heleny i romana Hussarskich: ich 
monumentalny Fryz Rycerski umieszczony został na półkolistej ścianie Galerii 
należącej do kompleksu pomnika pod Grunwaldem [il. 35]; Hussarscy zaplanowali 
także wykorzystanie stworzonej przez siebie techniki piropiktury w pomniku 
Bohaterów Warszawy130. 

129 i. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, warszawa 1978, s. 245.
130 Na temat tych realizacji zob. s. 45 oraz s. 43.

Już z tego krótkiego przeglądu wynika, że ceramikę stosowano w miejscach 
o różnym charakterze. Pojawiała się we wnętrzach i na elewacjach budynków 
służących rozmaitym formom kultury, rozrywki i wypoczynku (kina, teatry, 
kawiarnie, restauracje, domy wczasowe, baseny, domy kultury), w miejscach 
służących ochronie zdrowia (szpitale, ośrodki zdrowia, sanatoria) i związanych 
z edukacją (szkoły, uczelnie), na dworcach, w biurowcach i w budynkach 
przemysłowych, oraz służących celom administracyjnym i urzędowym. 
Jak zauważa Paweł Giergoń „plastyka [a więc i ceramika – BK] nie zaistniałaby 
w tak dużej skali bez inicjatywy, wsparcia i pieniędzy państwowych. zjawisku 
temu sprzyjał ówczesny status własnościowy budynków i lokali użytkowych, 
stanowiących bez wyjątku majątek państwa”131. a Max Cegielski cytuje pełne 
goryczy słowa Mieczysława Gliszczyńskiego, warszawskiego architekta, znanego 
także z kilku realizacji na terenie Małopolski: „teraz jest więcej techniki 
i pieniędzy, ale mniej humanizmu. Wszystkie banki czy biura ubezpieczeniowe 
są takie same. Wtedy jeden do trzech procent budżetu inwestycji był przeznaczany 
na elementy plastyczne, dziś nikt nawet o tym nie pomyśli”132.

Co ciekawe, ceramika mająca dekoracyjny, a zarazem architektoniczny charakter, 
pojawiała się również w mniej oczywistych miejscach. Pokrywając fragment ściany 
w kopalni w Wieliczce, stanowiła tło dla rzeźb z drewna, dzięki czemu stawały się 

131 P. Giergoń, Mozaika warszawska…, s. 11.
132 M. Cegielski, Mozaika. Śladami Rechowiczów, warszawa 2011, s. 230.

34. Muszyna-Złockie, dom wczasowy „Geofizyk” (zob. s. 377),  
zdjęcie z archiwum p. bolesława Dąbrowskiego

35. Fryz grunwaldzki 
na okładce „Przekroju” 
z 17 lipca 1960,  
fot. w. Plewiński
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one bardziej wyraziste133 [il. 36], współtworzyła aranżację ekspozycji muzealnej 
w obozie auschwitz134 [il. 37], a nawet wykorzystywana była w wystroju 
plastycznym statków. Warto w tym miejscu zacytować niemal cały akapit z tekstu 
opublikowanego w 1965 roku na łamach „echa Krakowa”, opisującego jak będzie 
wyglądało wnętrze statku „Kraków”, ufundowane przez Prezydium rady 
narodowej w Krakowie: „antoni Haska robi ścianę z kolorowej ceramiki, 
przedstawiającą Wianki z widokiem na duży fragment nadwiślańskiego pejzażu 
od Wawelu po norbertanki. ewa Żygulska pracuje nad ceramiczną płaskorzeźbą 
Mieszczanie krakowscy – z kilkunastu płytek umieszczonych na śrubach różnej 
wysokości w stosunku do ściany statku. W płytki wplecione są motywy sylwetek 
mieszczan w strojach od gotyku po wiek XVIII oraz ornamenty wzorowane 
na kaflach wawelskich”135. Kompozycja Żygulskiej znalazła się w mesie załogowej, 

133 Na temat tej realizacji zob. s. 479.
134 Na temat tej realizacji zob. s. 416.
135 (bz), Co Kraków da „Krakowowi”, „Echo Krakowa”, 1965, nr 100 (1-2. 05.), s. 2. Na 
statku miała się także znaleźć szopka krakowska, relief z miedzi z motywami architektury 
Krakowa autorstwa leopolda Pędziałka oraz prace graficzne bogny Krasnodębskiej, 
ireny Cietrzewińskiej, Andrzeja Pietscha i Jerzego Napieracza. Niestety, raczej nic 
nie przetrwało z tych dekoracji, statki były bowiem sprzedawane wraz z całym 
wyposażeniem. Nie są także znane żadne zdjęcia, na których widoczny byłby wystrój 
plastyczny „Krakowa” (mail pana Jerzego Drzemczewskiego z 27.03.2014 r.). M/s 
„Kraków” (2) był drobnicowcem zbudowanym w stoczni szczecińskiej dla Polskiej Żeglugi 
Morskiej, wodowany 30.01.1965 roku, wszedł do eksploatacji 20.09.1965 roku. Matką 
chrzestną została Maria skolicka, żona przewodniczącego Rady Narodowej. w 1970 
przekazany Polskim liniom oceanicznym, sprzedany na złom do Chin w 1984 roku – 
na temat statku zob.: K. Adamczyk, J. Drzemczewski, b. Huras, Polskie Linie Oceaniczne. 

a Wianki Haski dekorowały mesę oficerską, nad całością prac związanych 
z montażem czuwał z ramienia związku Polskich artystów Plastyków (zPaP) 
i Wydziału Kultury rady miasta Krakowa artysta rzeźbiarz Józef Marek136.

Kompozycjami z ceramiki, a także ze szkła czy materiałów mieszanych, 
dekorowano również elewacje domów prywatnych137. takie realizacje można 

Album floty 1951-2011, Gdynia 2011, s. 157. o przekazaniu statku armatorowi donosił m.in. 
T. stec, Statek M/S „Kraków” przekazany armatorowi, „Dziennik Polski”, 1965, nr 223  
(19-20.09), s. 1-2. 
136 T. stec, „Kraków” wyrusza w morze, „Dziennik Polski”, 1965, nr 142 (17.06.), s. 4. 
137 Przystępując do opracowania ceramiki architektonicznej w Małopolsce, planowałam, 
że w katalogu zostaną uwzględnione także realizacje dekorujące tego typu budynki. 
Jednak w związku z tym, że kilkoro właścicieli nie zgodziło się na zamieszczenie zdjęć 
kompozycji zdobiących ich domy, a z kilkoma innymi nie udało się skontaktować – nie 
chcąc całkowicie rezygnować z tego wątku – zdecydowałam, że to właśnie we wstępie 
zostanie wymienionych kilka wybranych dekoracji, znajdujących się na domach, których 
właściciele wyrazili na to zgodę. Nie zobaczymy więc np. zdjęć interesujących kompozycji 
ceramicznych z willi przy ul. oświęcimskiej w Chrzanowie czy z ul. Poręba w Krakowie.

36. Wieliczka, rzeźba  
i mozaika Pawła 
Szczerby w kopalni  
(zob. s. 479), zdjęcie  
z archiwum p. Pawła 
szczerby

37. Oświęcim, nieistniejąca kompozycja w obozie zagłady Auschwitz (zob. s. 416),  
zdjęcie z archiwum p. Juliana Henisza
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spotkać w wielu miejscach Małopolski, chyba najwięcej w rejonie tarnowa138. Jerzy 
Sacha wspomina, że w dekoracjach wykonywanych z ceramiki łysogórskiej dla 
domów prywatnych często chodziło o to, by przy użyciu stosunkowo niewielkiej 
ilości materiału stworzyć kompozycje obejmujące całe ściany. tak postąpiono  
m.in. w przypadku realizacji na ścianie domu z warsztatem samochodowym przy 
ul. Czerwonej w tarnowie [il. 38] czy domu w tropiszowie139 [il. 39]. rzadziej 
zdarzały się kompozycje pokrywające całe ściany lub ich większe części, chyba 
najlepszy i najbardziej efektowny przykład takiej realizacji znajduje się na jednej 
z willi przy ul. Szymanowskiego w zakopanem [il. 40]. z łysogórskich płyt 
tworzono także „ceramiczne akcenty”, jak ten zdobiący fasadę innego domu przy 
ul. Czerwonej w tarnowie [il. 41]. Jednym z najciekawszych budynków w naszym 

138 Dziękuję panu Antoniemu sypkowi za wskazanie mi kilku tarnowskich realizacji.
139 Piętrowy budynek dekorują aż cztery realizacje z płyt łysogórskich: na ślepej ścianie 
północnej umieszczono rozłożystą kompozycję z ptakami, na równoległej do drogi ścianie 
z balkonami widnieje prostokątna płaskorzeźba z pawiami w chłodnej, niebieskawej 
gamie barw, ścianę południową podkreśla abstrakcyjna dekoracja rozwiązana w pionie, 
a obok wejścia do domu znajduje kolejna prostokątna abstrakcyjna płaskorzeźba 
o bogatej fakturze. Dziękuję panu Andrzejowi siwkowi za informację o tej realizacji.

38. Tarnów, kompozycja na domu prywatnym, fot. bK 2014

39. Tropiszów, kompozycja na domu prywatnym, fot. bK 2014

40. Zakopane, kompozycja na domu prywatnym, fot. bK 2014
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tle widnieją abstrakcyjne kompozycje w kolorach ciemnoczerwonym, czarnym 
i białym, utworzone z grudek szkła i – być może – porcelanowej stłuczki. Stanowią 
one mocny akcent barwny przydając swoistej dynamiki stonowanej, eleganckiej 
elewacji [il. 42, 43]. Obok, na bocznej ścianie domu sąsiadującego z ogrodem 
Stanisława Książka widnieje mozaika analogiczna do mozaik dekorujących dom 
doktora. Stanowi ona kolejny intensywny akcent w perspektywie ogrodu, a jej 
fragment widoczny jest z ulicy141. 

Dekoracje plastyczne wykonywali także sami artyści na domach, w których 
mieszkali. Wśród przykładów można wspomnieć mozaikę z paletami malarskimi 
autorstwa Ireny Weiss nad wejściem do domu Wojciecha i Ireny Weissów przy 
ul. Krupniczej w Krakowie [il. 44], ściankę pokrytą mozaiką ceramiczną 
i zwieńczoną niewielką rzeźbą w domu Pawła Szczerby przy ul. tetmajera 

ilustrują zdjęcia Jana smagi z 2010, s. 273-369: mozaiki widoczne na ss. 274, 368 oraz  
360 (kompozycja z ogrodu).
141 według informacji, jakie od właściciela domu otrzymała p. barbara bułdys z Muzeum 
okręgowego w Tarnowie, mozaiki miał zaprojektować wojciech Pietrzyk, a realizacji 
podjęli się Helena i Roman Hussarscy.

regionie jest tzw. dom lekarza, położony przy ul. Chopina w tarnowie. Dom – 
budowany w latach 1967-1977 – zaprojektowany został przez Wojciecha Pietrzyka 
dla Stanisława Książka, pierwszego w tarnowie lekarza radiologa, i miał łączyć 
funkcje przychodni oraz domu mieszkalnego. Pietrzyk wykonał projekt całościowy, 
obejmujący szczegółowo opracowane wnętrza z meblami i wszelkimi detalami 
tworzonymi na zamówienie, a także otoczenie budynku (samo wykańczanie 
budynku i wnętrz trwało ponad 3 lata). W opisach domu podkreślane jest użycie 
wielu gatunków drewna (modrzew, wiąz, jawor, grusza, limba), bogactwo 
ornamentyki (motywy liści powtarzające się w stolarce, ślimaki na zewnętrznych 
posadzkach), obecność dekoracyjnych elementów z metalu i szkła (fragmenty 
ścian, np. w okolicach okien, pokryte grudkami czerwonego szkła), a także 
charakterystyczna staranność wykonania i „totalność” projektu – „z taką samą 
dbałością wykończony jest salon, garaż i pralnia”140. Fasadę domu dekorują dwie 
kompozycje umieszczone na niewielkich, prostokątnych wykuszach: na czerwonym 

140 Na temat tej niezwykłej realizacji zob.: Rozmowa z Grzegorzem Piątkiem, s. 247-250;  
Dom doktora Książka, rozmowa z właścicielem, s. 267-270, [w:] Tarnów. 1000 lat 
nowoczesności, red. E. Łączyńska-widz i D. Radziszewski, Tarnów 2010; publikację 

41. Tarnów, kompozycja na domu prywatnym,  
fot. bK 2014

42-43. Tarnów, mozaiki na domu dra Stanisława Książka, fot. bK 2014
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w zakopanem [il. 45] czy interesującą kompozycję wykonaną na swoim tarnowskim 
domu przy ul. Wojtarowicza przez Władysława Burkata [il. 46]. na koniec warto 
dodać, że z łysogórskich płytek ceramicznych chętnie komponowano również 
proste mozaiki, które stawały się barwnymi akcentami na zewnętrznych 
elewacjach domów [il. 47].

Mozaiki i kompozycje wykonane z materiału ceramicznego obecne są oczywiście 
nie tylko w budownictwie świeckim, lecz także w miejscach kultu  
i w budynkach należących do Kościoła. Ceramika i mozaiki tworzone dla obiektów 
sakralnych to temat na odrębne, duże opracowanie. W tym momencie warto go 
jednak pokrótce zasygnalizować. Kompozycje mogące nas zainteresować znajdują 
się przede wszystkim w nowo budowanych kościołach, często stanowiąc istotny, 
a niekiedy nawet zasadniczy element wystroju. Do istniejących już, starszych 
budynków kościelnych były wprowadzane zdecydowanie rzadziej. Wśród realizacji 
sakralnych dominują mozaiki – z racji miejsca przeznaczenia i tematyki są to 
przede wszystkim kompozycje figuratywne, często realistyczne lub 
charakteryzujące się lekko uproszczoną stylizacją. Przyglądając się realizacjom 
sakralnym powstałym na przestrzeni kilkudziesięciu lat, można odnieść wrażenie, 
że wcześniejsze prace były bardziej „nowoczesne” – bardziej zróżnicowane, 
ekspresyjne, pełne wyrazu. Częściej tworzono je z różnych materiałów (ceramiki, 
brył szkła, naturalnego kamienia), niekiedy łącząc je w jednej kompozycji. Częściej 
też pojawiały się mozaiki abstrakcyjne, których jednak nie traktowano jako 

45. Zakopane, mozaika na domu Pawła Szczerby, fot. bK 2014

44. Kraków, mozaika na domu Ireny i Wojciecha Weissów, fot. bK 2014
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barwnego, dekoracyjnego tła dla rzeźb, lecz stanowiły one istotny i pełnoprawny 
element kreacji artystycznej, wpływając na całościowy odbiór dzieła. z kolei 
w pracach powstających w ostatnim czasie, dzięki dużej dostępności gotowych 
materiałów, coraz chętniej stosowane są małe płytki i kostki, a tworzone obrazy 
upodabniają się do mozaik wczesnochrześcijańskich i bizantyńskich. Coraz częściej 
też możemy zobaczyć kopie dzieł malarskich wykonane techniką mozaiki – 
szczególną popularnością cieszy się zwłaszcza przedstawienie Jezu ufam Tobie. 
Wśród autorów i projektantów realizacji tworzonych dla kościołów znajdziemy 
licznych twórców kompozycji świeckich. to m.in. Helena i roman Hussarscy, 
Bogdana Ligęza-Drwal, ewa Żygulska, Jerzy Sacha. Pojawiają się jednak również 
nowe nazwiska, choćby Józef Furdyna, tadeusz Szpunar, Maciej i Piotr Kauczyńscy 
czy Władysław Flis, twórca ceramicznych rzeźb i płaskorzeźb o monumentalnej 

skali. W naszym regionie – podobnie, jak w przypadku realizacji świeckich – 
dominują prace miejscowych artystów, choć ostatnio coraz częściej możemy 
natknąć się na dzieła twórców wywodzących się z innych środowisk142.   

142 spośród wcześniejszych realizacji warto wymienić dwie prace Marii Hiszpańskiej- 
-Neumann: mozaikę przedstawiającą Chrystusa Zmartwychwstającego w kościele 
św. stanisława Kostki w Zbylitowskiej Górze oraz – przerobione częściowo 
w niefortunny sposób – przedstawienie Chrystusa Dobrego Pasterza w prezbiterium 
kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piwnicznej; a także ceramiczne 
kompozycje z płyt łysogórskich (ściana ołtarzowa, Droga Krzyżowa) w kaplicy 
Zgromadzenia Księży Najświętszego serca Jezusowego przy ul. Rogoyskiego 
w Tarnowie, zaprojektowane w 1967 roku przez zabrzańskiego artystę Norberta 
Paprotnego.

46. Tarnów, kompozycja na domu Władysława Burkata, fot. bK 2014 47. Łysa Góra, mozaika na domu 
prywatnym, fot. bK 2014
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również realizacje małopolskich artystów docierają do wielu, często odległych 
miejsc. Wydaje się, że jedną z przyczyn może być powstawanie w całej Polsce 
pracowni artystycznych specjalizujących się w sztuce sakralnej, wybór tej, która 
zrealizuje mozaikę, zależy więc od upodobań inwestora. Kończąc wątek ceramiki 
sakralnej, należy zwrócić uwagę na dwie, opisane już wcześniej, wyjątkowe 
realizacje: Pietę Heleny i romana Hussarskich wykonaną w technice piropiktury 
dla kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa w tarnowie143 oraz 
monumentalną kompozycję z płyt okładzinowych ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, zaprojektowaną przez Janusza trzebiatowskiego dla sanktuarium 
w Sieprawiu144. 

zdecydowana większość małopolskich kompozycji ceramicznych ma charakter 
artystyczny i to one zostaną omówione w niniejszym opracowaniu. należy jednak 
dodać, że niekiedy stosowano także ceramikę mającą walory dekoracyjne, 
a zarazem zabezpieczające, lecz często pozbawioną indywidualnego wyrazu 

143 Na temat tej realizacji zob. s. 46.
144 Na temat tej realizacji zob. s. 73.

artystycznego, choć niekiedy projektowaną, a nawet produkowaną dla konkretnej 
realizacji145. Wśród tych ostatnich pojawiały się także bardziej jednostkowe kreacje, 
a proste mozaiki uzupełniano niekiedy większymi, dekoracyjnymi elementami  
[il. 48, 49, 50]. Ściany budynków, szczególnie prywatnych, pokrywano także 
chętnie stłuczką ceramiczną. Mozaika złożona z płytek, jak i ze stłuczki spotykana 
była również w mniej typowych miejscach, na przykład na stacjach benzynowych 
(CPn), czy kapliczkach oraz na elementach małej architektury, takich jak 
przystanki autobusowe (PKS), a nawet na donicach. Stosowana była także  
w rzeźbie plenerowej.

145 Ceramicznymi kształtkami, bądź płytkami pokrywano fragmenty ścian na zewnątrz 
budynków, a także ich klatki schodowe czy przestrzenie wspólne (np. sanatoria 
i domy wczasowe w Muszynie i Krynicy-Zdroju; dom wczasowy „Tatry” w Zakopanem); 
stosowano lekko cieniowane płyty ceramiczne, którymi pokrywano ściany (np. sanatorium 
„Continental” w Krynicy, część wnętrza dworca PKs w szczurowej) oraz filary (ośrodek 
„Polana Zgorzelisko” w Małym Cichym). warto wspomnieć także o szkliwionych 
cegłach mających pastelowe barwy, które wypełniają elewacje restauracji „Hawana” 
w Krynicy oraz o drobnych, smukłych, lśniących płytkach pokrywających murki obok hali 
sportowej w Andrychowie. Tego typu „akcenty barwne” utworzone z kolorowych płytek 
ceramicznych można zobaczyć także na domach w Łysej Górze.

48. Małe Ciche, jadalnia w ośrodku „Polana Zgorzelisko” (zob. s. 360), fot. bK 2014

49. Krynica-Zdrój, kształtki na ścianie  
w sanatorium „Budowlani”, fot. bK 2003

50. Nowy Targ, płytki na ścianie  
w dawnym Domu Partii, fot. bK 2014



Budynki na terenie Małopolski dekorowano 
oczywiście nie tylko ceramiką. Pomijając 
kompozycje malarskie, które należały 
do najczęściej wykonywanych, a których 
do dziś przetrwało niewiele, stosowano także 
mozaiki oraz wieloplanowe kompozycje 
realizowane ze szkła (np. ścianka przy 
Liceum im. Konarskiego w Oświęcimiu – 
tadeusz Gabor; kompozycja na budynku 
Centralnego Ośrodka Chłodnictwa 
w Krakowie – współautor andrzej rohacki; 
ściana w kawiarni hotelu „Forum” 
w Krakowie [il. 52] oraz w barze ośrodka 
Urzędu rady Ministrów „Polana zgorzelisko” 
w Małym Cichym – Krystyna zgud- 
-Strachocka146; mozaika na budynku zakładów 

146 obie realizacje skomponowane zostały ze 
szkła wykonanego w hucie przy ul. lipowej 
w Krakowie, której tradycje sięgają 1931 
roku. Nieco wcześniej niż realizacje 
małopolskie, powstały elementy wystroju 
wnętrz hotelu „Polonez” w Poznaniu i polskiego 
przedstawicielstwa przy oNZ w Genewie 
(budynek projektu władysława bryzka; zespół 
realizujący ambasadę, do którego należeli 
m.in. Krystyna Zgud-strachocka i Janusz 
Ziembiński, w 1977 roku otrzymał za tę realizację 

Inne materiały
używane w dekoracjach plastycznych
w powojennej architekturze Krakowa 

i Małopolski

51. Małe Ciche, ścianka w ośrodku „Polana Zgorzelisko”, fot. bK 2014

52. Kraków, mozaika w holu kawiarni 
hotelu „Forum”, kartka wydana przez 
Plastykę Kraków



KoloR i blAsK

92
KoloR i blAsK

93

„tamel” w tarnowie – Bogdana i anatol Drwalowie), niekiedy łączono różne 
materiały, na przykład ceramikę lub kamień i spieki szklane (np. kompozycja 
na budynku Wojewódzkiego związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Krakowie – Krystyna zgud-Strachocka; mozaika na dworcu 
w Oświęcimiu – Kazimierz Gąsiorowski) bądź używano niezwykłe, 
eksperymentalne materiały (mozaika na hotelu „tarnovia” w tarnowie wykonana 
z syntetycznych materiałów odpadowych pochodzących z zakładów radiowych 
im. Kasprzaka w Warszawie oraz z kamieni i grudek szkła – Kazimierz Gąsiorowski 
[il. 53]).

Ceramika i szkło nie były jednak jedynymi materiałami wykorzystywanymi 
do dekorowania architektury. Popularne – szczególnie w regionach górskich, choć 

nagrodę ii stopnia Ministra budownictwa). szkło z lipowej wykorzystane zostało także 
w pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego w bydgoszczy – wspomniano o tym na łamach 
„Gazety Południowej” w 1976 roku, ubolewając, że „jak na razie tylko w Krakowie nie 
zainteresowano się możliwością takiego użycia szkła” – zob. (eba.), Dobra sława 
pięknego szkła, „Gazeta Południowa”, 1976, nr 17 (22.01), s. 4.

nie tylko – były kompozycje wykonywane z kamieni147, umieszczane zarówno 
na zewnątrz, jak i we wnętrzach budynków (np. dom wypoczynkowy „Harnaś” 
w Bukowinie tatrzańskiej148 [il. 54]; dom wczasowy Huty im. Lenina w rabie 

147 Krakowskimi przykładami wykorzystania dekoracyjnych walorów kamieni mogą być – 
jeśli chodzi o wnętrza: kawiarnia „lili”, zaprojektowana przez leopolda Pędziałka i otwarta 
po remoncie w 1958 roku (zob. A. Pletty, Fafik i inni, „Art & business”, 2005, nr 12, s. 25), 
czy hol „skraplarki Helu i.F.J.”, budynku zaprojektowanego przez Janusza ingardena 
i Zbigniewa olszakowskiego, o wnętrzach projektu ireny Zaleśniej, który w 1967 roku 
otrzymał Nagrodę ii stopnia Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych 
(zob. Miastoprojekt Kraków 1951-1971, Kraków 1971, fot. s. nlb, dane s. 131), a jeśli chodzi 
o elewacje zewnętrzne, choćby budynki mieszkalne przy ul. Kazimierza wielkiego 52 
i Królewskiej 92. Za najbardziej spektakularny przykład wykorzystania otoczaków w skali 
całego kraju należy uznać elewacje zaprojektowanego przez wojciecha Pietrzyka 
i wzniesionego w latach 1969–1977 kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
(tzw. Arka Pana) w Nowej Hucie, w które wtłoczono około 2 milionów kamieni.
148 w domu wczasowym „Harnaś” zaprojektowanym przez leszka Filara, Przemysława 
Gawora i Jerzego Pilitowskiego, i oddanym do użytku w 1967 roku, według pana 
Przemysława Gawora miała się także znajdować interesująca kompozycja o tematyce 
zbójnickiej autorstwa Józefa Galicy. skądinąd wiadomo, że Galica wykonał tam 
płaskorzeźby z granitu.

53. Tarnów, mozaika na hotelu „Tarnovia”, widokówka z 1985 roku, fot. R. Dutkiewicz 54. Bukowina Tatrzańska, jadalnia w domu wczasowym „Harnaś”, za: Miastoprojekt 
Kraków 1951–1971, Kraków 1971, nlb.
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niżnej; restauracja „adria” w andrychowie [il. 55]; dom wczasowy „Ciżemka” 
w Żegiestowie; budynek rady Gromadzkiej w Łącku [il. 56] – dwie ostatnie 
realizacje zaprojektowane przez Jacka Czekaja i wykonane we współpracy z Marią 
Osterwą-Czekaj149, czy pawilon gastronomiczny w Łącku – zenon trzupek150). 
Budynki ozdabiano także płaskorzeźbami wykonywanymi np. z barwionego 
cementu czy polichromowanego gipsu oraz ze sztucznego kamienia (np. zakopane, 
Urząd Miasta – Henryk Burzec [il. 57]; nowy targ, Dom Kultury – Wacław 
Czubernat i Marek Medwecki [il. 58]; Kraków, biurowiec „Floriny”, nowy targ, kino 

149 informacje o autorstwie kompozycji przekazane przez pana Andrzeja Urbańca (mail 
z 13.09.2013). budynek obecnego Urzędu Gminy (przebudowany w ostatnich latach) 
zaprojektowany został przez Zbigniewa Chwaliboga i wzniesiony w latach 60. XX w. Jego 
zdjęcie zamieściła „Gazeta Krakowska” [wyd. E], 1971, nr 88 (15.04.), s. 4 z podpisem: 
„okazale prezentuje się łącki dom gromadzki z mozaikową elewacją i słonecznym 
zegarem”.
150 informując o nowych restauracjach i pawilonach gastronomicznych na łamach  
„Echa Krakowa”, wspomniano także o pawilonie w Łącku, „za którego wnętrza architekt- 
-projektant powinien otrzymać osobne brawa” („Echo Krakowa”, 1968, nr 174 (26.07.), 
s. 3). w sali jadalnej znajdowała się mozaika z otoczaków dunajcowych o ciekawej 
formie plastycznej, zaprojektowana przez Zenona Trzupka, architekta z Nowego sącza 
(informacja otrzymana od pana Andrzeja Urbańca, e-mail z 11.10.2013).

55. Andrychów, nieistniejąca już kompozycja na ścianie restauracji „Adria”,  
fot. bK 2013

56. Łącko, kompozycja na budynku  
Urzędu Gminy, fot. bK 2013

58. Nowy Targ, Pegaz na budynku MOK,  
fot. bK 2014

57. Zakopane, kompozycja na budynku Urzędu Miasta, fot. bK 2014
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„tatry” – Cecylia i Jerzy Lucjan ząbkowscy [il. 59]; a także instalacjami z metalu 
(np. płaskorzeźby w hotelach „Cracovia” w Krakowie – Leopold Pędziałek i „Beskid” 
w nowym Sączu – Bronisław Chromy [il. 61]; na fasadzie pijalni w Krynicy – 
Krystyna zgud-Strachocka; w holu Południowych zakładów Przemysłu 
Skórzanego w Chełmku oraz w sanatorium „Hutnik” w Szczawnicy – Leopold 
Pędziałek [il. 60]) oraz blachy emaliowanej (wschodnia elewacja pawilonu 
handlowego w Krakowie-Mistrzejowicach – Janusz trzebiatowski151 [il. 62]).  

151 Panneau liczące 47 m² wykonane zostało w Fabryce Naczyń Emaliowanych 
w olkuszu. Projekt już zrealizowanej kompozycji został pokazany przy okazji wystawy 
Trzebiatowskiego w Galerii Klubu MPiK przy Placu Centralnym w Nowej Hucie, 
zob. H. bohdanowicz, Malarstwo w emaliach Janusza Trzebiatowskiego, „Głos Nowej 
Huty”, 1975, nr 26 (27.06-3.07), s. 2. Pawilon na os. Złotego wieku zaprojektował 
olgierd Krajewski, został otwarty w 1975 roku, znalazło się w nim kilkanaście placówek 
handlowo-usługowych. Pawilon był jednym z kandydatów do tytułu „Mister Krakowa ’75”. 
warto dodać, że w informacji o wystawie i fryzie Trzebiatowskiego wspomniano także 
„naszego rodaka z londynu”, stefana Knappa, „z sukcesem używającego blachy jako 
podłoża do prac malarskich”. Knapp był twórcą licznych kompozycji architektonicznych, 
do których wykonania wykorzystywał płyty z brązu lub stali pokryte gruntem z porcelany 
i malowane farbami na bazie szkliwa litowego zabarwionego tlenkami metali. Jego 
monumentalne realizacje znajdują się w wielu miejscach świata, także w Polsce: 
w Toruniu (zewnętrzna ściana auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) i olsztynie (ściana 
atrium olsztyńskiego Planetarium).

59. Nowy Targ, detal kompozycji w kinie „Tatry”, fot. bK 2014

60. Szczawnica, fragment kompozycji przy recepcji w sanatorium „Hutnik”, fot. bK 2013

61. Nowy Sącz, płaskorzeźba 
w hotelu „Beskid”, fot. bK 2013
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z pewnością wyjątkowymi realizacjami były – zaprojektowane przez Witolda 
Skulicza – kompozycje zdobiące elewacje budynku portu lotniczego w Krakowie-
Balicach oddanego do użytku w 10 grudnia 1966 roku, którym warto poświęcić 
nieco więcej uwagi, gdyż później nie będę już ich omawiać. Dekoracje – wykonane 
najpewniej z metalu – były wzmiankowane w prasie, widoczne są także na wielu 
zdjęciach pokazujących budynek. Według „echa Krakowa” port miał nowoczesną 
sylwetę, a konstrukcję ścienną ze szkła i metalu spinał „niby klamrą ciekawie 
rozwiązany dach betonowy”. Jak pisano, „nowoczesnej architekturze odpowiada 
rozwiązanie wnętrza autorstwa mgr inż. a. Kurkiewicza i widniejąca na zewnątrz 
kompozycja artystyczna plastyka W. Skulicza”152. z kolei w „Skrzydlatej Polsce” 
zauważono, że „na zewnątrz, na dwóch przeciwległych ścianach frontowych, 
umieszczono wielokolorowe, oryginalne dekoracje, które cieszą oko i podkreślają 
nowoczesność budynku”. artykułowi towarzyszą zdjęcia z dobrze widocznymi 
kompozycjami (wśród nich barwna fotografia na okładce tygodnika), 
zgeometryzowanymi i mocno wystającymi przed lico ściany, które – zachowując 
jednolitą stylistykę – zarazem wyraźnie różnią się od siebie. W tekście znalazła się 
także wypowiedź kierującego portem, który podkreślił „skromność, elegancję 
i funkcjonalność nowego pawilonu oraz dopieszczenie szczegółów 

152 (z), Nowy port lotniczy w Balicach przygotowuje się na przyjęcie pierwszych 
pasażerów, „Echo Krakowa”, 1967, nr 34 (9.02), s. 5.

wykończeniowych”153. Budynek lotniska i jego dekoracje zostały jeszcze raz 
wymienione w „echu Krakowa”, które w lipcu 1968 roku poinformowało 
o nagrodzie Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
za „wybitne osiągnięcia twórcze w projektowaniu w dziedzinie budownictwa, 
architektury i planowania przestrzennego” dla inżyniera tadeusza Kucza, 
architekta andrzeja Kurkiewicza i artysty plastyka Witolda Skulicza, którzy 
w Miejskim Biurze Projektów w Krakowie opracowali „projekt międzynarodowego 
dworca lotniczego w Balicach”. „Dworzec […] uznano za nową i bardzo oryginalną 
koncepcję zarówno w rozwiązaniu architektonicznym jak i w wystroju 
plastycznym”154 [il. 63].

Warto także wspomnieć o tworzywach sztucznych, które w latach 60. XX w. 
„wkroczyły […] również w dziedzinę architektonicznych elementów 
dekoracyjnych” – tego typu materiały znalazły zastosowanie w wystroju baru 
na złotej Górze w Ojcowie, w cocktail-barze hotelu „Cracovia”, w holu biurowca 

153 H. Kucharski, Ładny i nowoczesny, „skrzydlata Polska”, 1967, nr 17 (23. 04.), s. 4-5, tu 
zdjęcia portu, w tym trzy, na których widać kompozycje (fot. M. Kobrzyński i H. Kucharski), 
dwa z nich (ze s. 4) zamieszczone [w:] K. sojka, Historia krakowskiego lotniska,  
Kraków 2014, s. 74.
154 (paw), „Echo Krakowa”, 1968, nr 171 (23. 07.), s. 3; tu kolejne zdjęcie z widoczną 
kompozycją na elewacji.

62. Kraków, kompozycja na pawilonie handlowym w Mistrzejowicach,  
za: A. Bujak, Krakowskie pejzaże, Kraków 1980, fot. A. bujak

63. Kraków, jedna z kompozycji na lotnisku w Balicach, za: „Skrzydlata Polska”,  
1967, nr 17, fot. H. Kucharski
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zjednoczenia Przemysłu azotowego w Krakowie oraz w pawilonie sztucznego 
lodowiska w Oświęcimiu. Wynalazcą i projektantem owych „nowoczesnych 
witraży prasowanych, wykonanych z termoplastów”, „elementów kompozycyjnych 
czy przedmiotów wtopionych w przezroczyste płyty z tworzywa sztucznego” był 
Jan Bruzda z Politechniki Krakowskiej, który od 1958 roku prowadził badania 
technologiczne i poszukiwania artystyczne związane z możliwościami 
zastosowania tworzyw sztucznych do technik malarskich. W efekcie tworzywa 
polistyrenowe były stosowane jako podłoże malarskie, a także używane 
w witrażownictwie, ich zaletami była duża trwałość oraz o wiele niższa cena niż 
tradycyjnych witraży155.

Do wnętrz chętnie wprowadzano również akcenty z drewna, z którego 
wykonywano zarówno płaskorzeźby i kompozycje ażurowe (np. dekoracyjne ścianki 
w ośrodku „Polana zgorzelisko” w Małym Cichym – Bronisław Chromy [il. 51]  
i w sanatorium „Dzwonkówka” w Szczawnicy – anna Praxmayer [il. 64]), jak 
i wykorzystywano je w bardziej „pierwotnej postaci” (np. przekrojone pnie osadzone 
na jednej ze ścian w hotelu „Beskid” w nowym Sączu [il. 65]). Często zdarzało się, 
że w jednym budynku występowały kompozycje dekoracyjne wykonane z różnych 
materiałów, np. z ceramiki i metalu (sanatorium „Walcownik” w Krynicy; 

155 (D. PAw), Tworzywo sztuczne elementem dekoracyjnym, „Echo Krakowa”, 1969, 
nr 67 (20.03), s. 5. Jan bruzda (ur. 1930) – architekt, kierował samodzielnym Zakładem 
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, prowadził 
badania na temat technologii i zastosowania tworzyw sztucznych w plastyce, poświęcił 
tej tematyce szereg opracowań, a jego prace były kilkakrotnie wystawiane. Na temat 
prof. bruzdy zob. M. J. Żychowska, Sztuka a eksperymenty technologiczne, „Teka Komisji 
Architektury, Urbanistyki i studiów Krajobrazowych ol PAN”, 2010, t. Vi, s. 170-176.

64. Szczawnica, ścianka i płytki ceramiczne w sanatorium „Dzwonkówka” (zob. s. 442),  
fot. bK 2013

65. Nowy Sącz, kompozycja na ścianie w hotelu „Beskid”, za: Miastoprojekt Kraków 
1951–1971, Kraków 1971, nlb.
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sanatorium „Hutnik” w Szczawnicy), niekiedy współtworzące dekorację jednego 
wnętrza (np. biuro LOt przy ul. Basztowej w Krakowie – Witold Skulicz i Leopold 
Pędziałek). Czołowymi przykładami zastosowania różnych materiałów 
w opracowaniu plastycznym wnętrz jednego budynku były orbisowskie hotele 
w zakopanem (malowidła ścienne, mozaiki ceramiczne, rzeźby i płaskorzeźby 
z drewna i kamienia, metalowe kraty) czy w nowym Sączu (dekoracje wykonane 
z ceramiki, metalu, drewna oraz otoczaków). Do elementów „trwałych” należały 
także dekoracyjne kraty i przepierzenia, niekiedy wzbogacone elementami ze szkła 
lub ceramiki (np. hala sportowa w andrychowie [il. 66]; Łysa Góra, budynki 
technikum Ceramicznego oraz internatu [il. 67]). Warto w tym miejscu dodać, 
że jedna z najciekawszych krat wykorzystujących elementy wypełnione mozaiką 
z materiału ceramicznego wykonanego w Łysej Górze zaprojektowana została 
przez alinę Szapocznikow dla salonu „Mody Polskiej” w Warszawie156 [il. 68]. 
Wnętrza projektowane przez artystów plastyków były więc przemyślane, 
jednorodne i traktowane indywidualnie. Całościowy projekt obejmował bowiem 
takie elementy wyposażenia, jak meble, oświetlenie, tkaniny. Dekoracyjne 
kompozycje z metalu czy ceramiki autorstwa cenionych artystów plastyków tę 
jednostkowość jeszcze uwypuklały i sprawiały, że nawet banalna sala jadalna 
umieszczona w typowym budynku nabierała charakteru i odróżniała się od innych 
sal jadalnych (przykładem choćby różnie rozwiązane kompozycje ceramiczne 
Bolesława Książka w stołówkach bliźniaczych domów wczasowych „Geofizyk” 
i „alchemik” w Muszynie-złockiem). 

156 w kawiarni mieszczącej się w tym lokalu znajdowały się także stoliki o blatach 
wyłożonych mozaiką, a ściany pokrywała okładzina z płyt łysogórskich zaprojektowana 
przez Krzysztofa Henisza – zob. (kk), Salon mody i urody, „stolica”, 1963, nr 19, s. 12.  
Na temat salonu zob. także P. Giergoń, Mozaika warszawska…, s. 238-241.

66. Andrychów, krata w hali sportowej, fot. bK 2013

67. Łysa Góra, krata w szkole ceramicznej, fot. bK 2014

68. Warszawa, krata  
w salonie „Mody Polskiej”,  
za: „Stolica”, 1963, nr 19, s. 12



Dla krakowskiej ceramiki architektonicznej niezwykle charakterystyczny jest 
fakt, że jej twórcy w większości wypadków nie tylko nie mieli wykształcenia 
ceramicznego, lecz nawet nie uprawiali ceramiki. Jedynie niektórzy z nich mogli 
podczas studiów zapoznać się z pracą w materiale ceramicznym, bowiem – jak już 
wspomniano – w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych istniała wyposażona 
w ceramiczny piec pracownia, w której prowadzone były zajęcia dla studentów 
Wydziału rzeźby. Wielu krakowskich artystów uprawiających ceramikę to 
rzeźbiarze, jednak równie wielu artystów tworzących kompozycje architektoniczne 
to absolwenci innych kierunków artystycznych. Przykładowo, spośród twórców 
wymienianych na kartach niniejszej monografii Witold Skulicz to artysta grafik, 
Krystyna zgud-Strachocka – projektantka wnętrz, antoni Haska, Janusz 
trzebiatowski oraz Cecylia i Lucjan ząbkowscy to malarze, Bogdana i anatol 
Drwalowie – rzeźbiarze. Jedynymi „ceramikami” – a więc autorami także innych 
prac ceramicznych – wśród twórców ceramiki architektonicznej byli Helena 
i roman Hussarscy, Bolesław Książek i Jerzy Sacha oraz ewa Żygulska, a także – 
w nieco mniejszym stopniu – antoni Hajdecki, anna Praxmayer i aniela Szatara- 
-tymcik. autorami mozaik i dekoracji ceramicznych byli także architekci – tadeusz 
Gabor, Otto Schier czy Marcin Włodarczyk. za interesujący można uznać fakt, 
że liczni twórcy ceramiki krakowskiej nigdy nie zainteresowali się działaniami 
w większej, architektonicznej skali, a także, że równie rzadko zdarzało się, by 
autorzy kompozycji monumentalnych tworzyli niewielkie, kameralne obrazy – 
mozaiki przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Warto dodać, że w Małopolsce 
dominują prace miejscowych (krakowskich, zakopiańskich czy tarnowskich) 
artystów, choć zdarzają się także kompozycje zrealizowane przez twórców z innych 
ośrodków, na przykład z Warszawy i Śląska. Biogramy twórców zostały 
zamieszczone w końcowej części opracowania.

Rola
P.P. Pracownie Sztuk Plastycznych

69. Kraków, fragment mozaiki na budynku „Biprostalu” (zob. s. 193), fot. bK 2015
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Patrząc na nieznaną mozaikę czy kompozycję ceramiczną niezwykle trudno 
pokusić się o ustalenie jej autorstwa, tym bardziej, że jedynie nieliczne prace 
są sygnowane. nie ułatwia tego materiał ceramiczny, mający swoją specyfikę, 
mnóstwo zalet, ale i pewne ograniczenia. Często zdarza się więc, że mimo dobrej 
znajomości twórczości danego artysty w dziedzinie ceramiki architektonicznej 
trudno jest bezsprzecznie przypisać mu kolejne prace. Co więcej, niektórzy 
z krakowskich artystów starali się tworzyć kompozycje mające bardzo różny 
charakter i styl, czego chyba najlepszym przykładem była twórczość Krystyny 
zgud-Strachockiej – tak bogata i różnorodna, że gdyby nie wiarygodne źródła 
mówiące o jej autorstwie, trudno byłoby przypuścić, że prace wyszły spod ręki 
jednej osoby.

Jak zauważono powyżej, autorami ceramiki architektonicznej byli więc artyści 
reprezentujący różne dziedziny twórczości plastycznej, musieli jednak być 
członkami zPaP lub mieć status artysty plastyka przyznany przez komisję 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. rolę pośrednika pomiędzy artystami 
a zleceniodawcami pełniły przede wszystkim Pracownie Sztuk Plastycznych, 
którym warto w tym miejscu poświęcić nieco uwagi157. 23 grudnia 1949 roku 
zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki zostało powołane Państwowe 
Przedsiębiorstwo robót Dekoracyjnych, od 3 maja 1951 roku działające pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Sztuk Plastycznych. Siedziba naczelnej 
Dyrekcji PSP znajdowała się w Warszawie, przy ul. Foksal 1/4. Początkowo PSP 
było niewielką instytucją, mającą charakter biura zleceń (miano w nim projektować 
i wykonywać dekoracje okolicznościowe i materiały o charakterze 

157 Jak podaje Łukasz Ronduda, PsP pobierały od wykonanej pracy 15% jako pośrednik 
oraz około 4% na koszty administracyjne. Artysta płacił 8% podatek dochodowy. Mimo 
tego, w zależności od liczby i wagi zleceń, wybrani twórcy mogli zarobić bardzo dużo, 
co powodowało niezadowolenie innych. w swym opracowaniu Ronduda skupił się 
na proteście przeciwko PsP zorganizowanym w 1975 roku przez Marka Koniecznego 
oraz Przemysława Kwieka i Zofię Kulik, którzy zarzucali Pracowniom preferowanie 
prac realizowanych tradycyjnymi mediami oraz „nie uwzględnianie propozycji sztuki 
awangardowej w cennikach i zleceniach PsP”, zob. Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. 
Awangarda, warszawa 2009, s. 246. Z kolei Paweł Giergoń zauważył, że „o kwotach 
wypłacanych artystom za ich projekty i realizacje stanowiły ministerialne cenniki, 
szczegółowo regulujące sumy, jakie państwo płaciło za metr kwadratowy mozaiki 
figuralnej, niefiguralnej, fresku, sgraffita czy monumentalnego transparentu…” i dodał, 
że „w opinii wielu artystów, mimo biurokratycznych ograniczeń i wiążących się z tym 
absurdów, praca tego typu była stosunkowo dobrze płatna i zawsze poszukiwana” – 
zob. P. Giergoń, Mozaika warszawska…, s. 11. Problem współpracy artystów z PsP 
dostrzegano już dużo wcześniej – w 2. połowie 1962 roku Naczelna izba Kontroli 
przeprowadziła kontrolę w PP PsP – uwagę kontrolerów zwróciła zbyt mała liczba 
plastyków współpracujących z PsP (jedynie 30,4 % wszystkich członków ZPAP) i znaczne 
dysproporcje w zarobkach – w zaleceniach pojawiły się więc „konieczność uregulowania 
zasad i kontroli zatrudnienia artystów-plastyków, systemu rozdziału prac i nadzoru 
artystycznego” – zob. Kulisy plastycznego rynku, „Głos wielkopolski”, 1963, nr 93 (20.04), 
s. 2. 

propagandowym) i koncentrującą się na pracach na terenie Warszawy. Po roku 
1954 objęło zasięgiem cały kraj, stając się „krajowym monopolistą, w którego 
gestii leżała realizacja wszelkich zamówień plastycznych w przestrzeni publicznej, 
od wystaw sklepowych po monumentalne założenia pomnikowe”158. Przedmiotem 
działania Pracowni było bowiem „przyjmowanie, organizowanie i wykonywanie 
własnymi siłami lub przez zaangażowanych artystów plastyków wszelkich 
zamówień, a przede wszystkim zamówień instytucji państwowych 
i uspołecznionych w dziedzinie wystawiennictwa, dekoracji okolicznościowych, 
malarstwa, rzeźby, grafiki i architektury wnętrz”159. Jednym z celów PSP miało być 
„podnoszenie kultury plastycznej społeczeństwa i upowszechnianie sztuki 
współczesnej”160, gdyż – jak pisano w „Biuletynie informacyjnym PP PSP” – 
„estetyka miast uzyskana dzięki ich zdobieniu pomnikami, rzeźbami, 
płaskorzeźbami, mozaikami i sgraffito na elewacjach budynków, a także 
kompozycjami przestrzennymi, reklamami ściennymi itp. poszerza 
w społeczeństwie wiedzę o sztuce, wyrabia u widza smak artystyczny i wrażliwość 
estetyczną”161. Łukasz ronduda określił te cele jednak bardziej dosadnie – PSP były 
„instytucją powołaną m.in. do wykonywania propagandowych dyrektyw partii 
komunistycznej dotyczących sztuk wizualnych w przestrzeni publicznej”, a więc 
„strategicznym, ściśle kontrolowanym elementem propagandowej machiny”, 
realizującym w praktyce „socrealistyczne uprzedmiotowienie sztuki”162. 

W 1954 roku naczelnym Dyrektorem PSP został Henryk Urbanowicz – pełniący 
tę funkcję przez kilkadziesiąt lat – który wydatnie przyczynił się do rozwoju 
przedsiębiorstwa i utrwalił jego monopol163. Wśród podległych mu pionów 
znajdował się m.in. zastępca ds. technicznych, któremu podlegały Pracownie: 
Grafiki, architektury Wnętrz, rzeźby i Malarstwa, Wystawiennicza, 
Doświadczalna oraz Form różnych. z kolei naczelnej Dyrekcji PSP w Warszawie 
podlegały Oddziały oraz Delegatury znajdujące się w terenie. Według schematu 
organizacyjnego na dzień 1 lipca 1968 roku, PSP posiadały 11 oddziałów, którym 
podlegało 5 Delegatur; 3 kolejne Delegatury podlegały bezpośrednio naczelnej 

158 Ł. Ronduda, Sztuka polska…, s. 246.
159 H. Kubaszewska, Pracownie Sztuk Plastycznych, [w:] Polskie życie artystyczne  
w latach 1945-1960, praca zbiorowa pod red. A. wojciechowskiego, wrocław 1992,  
s. 263.
160 Tamże, s. 263.
161 „biuletyn informacyjny PP PsP”, 1974, nr 4, s. 19.
162 Ł. Ronduda, Sztuka polska…, s. 248, 256.
163 Henryk Urbanowicz (1918 lub 1919 – 2002) – początkowo związany z państwowym 
przedsiębiorstwem estradowym, w 1954 został dyrektorem PsP. więcej na temat 
Urbanowicza, zob. M. Cegielski, Mozaika… s. 333-334. ostatnim dyrektorem PsP był  
Jan soyta, który został też likwidatorem PP PsP w 1994 roku.
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Dyrekcji, istniała także jedna ekspozytura164. Pod 
koniec 1954 roku powołane zostały stałe zespoły 
Doradcze przy Oddziałach PSP, z kolei w 1956 roku 
utworzono Komisje artystyczne (Centralną 
i terenowe), które od 1957 roku działały pod nazwą 
Kolegium rzeczoznawców. Wraz z powołaniem 
Komisji, zatwierdzono ich regulamin165. W skład 
Komisji (później Kolegium) Centralnej wchodzili: 
przewodniczący (dyrektor PSP), zastępca (kierownik 
artystyczny), wybrani przedstawiciele twórczości 
plastycznej (od 3 do 5 osób), fotograficy (4 osoby), 
przedstawiciele różnych resortów, znawcy zagadnień 
(do 4 osób) oraz sekretarz. Wśród zadań Komisji 
znalazły się: kontrola działalności kierownictwa, 
opiniowanie prac, określanie wysokości wynagrodzeń, 
rozpatrywanie odwołań, itd. Paragraf 16 regulaminu 
ustalał skład Komisji terenowych: przewodniczący 
(dyrektor Oddziału), jego zastępca, przedstawiciele 
twórczości plastycznej (1-2 osoby), fotograficy  
(1 osoba), znawcy (do 2 osób) oraz sekretarz; 
paragraf 17 określał ich zadania: typowanie osób 
do opracowywania i wykonywania prac plastycznych, opiniowanie prac (przy czym 
te, które miały znaczenie ogólnopaństwowe, opiniowało Prezydium Komisji 
Centralnej) oraz określanie wysokości wynagrodzenia; wreszcie paragraf 19 
precyzował, że poszczególne zadania muszą być rozpatrywane w składzie co 
najmniej 6 osób oraz że zatwierdza je Dyrektor Oddziału166. Poszczególne projekty 
były omawiane kilkakrotnie, na różnych etapach realizacji. zdarzało się, 
że zalecano wprowadzenie zmian i korekt, a nawet wykonanie nowego projektu. 
Skład Kolegium zmieniał się w zależności od opiniowanych prac, jeśli omawiano 
projekt realizowany przez artystę biorącego udział w Kolegium, był on wypraszany 
z zebrania, a jego miejsce zajmował ktoś inny [il. 70, 71, 72].

164 schemat organizacyjny PsP na dzień 1 lipca 1968 roku przechowywany w Archiwum 
Akt Nowych w warszawie (AAN 1/7).
165 Chronologiczny wykaz zarządzeń, pism okólnych i przepisów obowiązujących 
w PsP w latach 1954-1960: Zarządzenie Naczelnego Dyrektora nr 35 z 8.11.1954 
w sprawie powołania stałych Zespołów Doradczych przy oddziałach PsP; Zarządzenie 
Naczelnego Dyrektora nr 89 z 3.08.1956 w sprawie utworzenia Komisji Artystycznych 
oraz regulamin działania Komisji Centralnej i Terenowych; Zarządzenie Naczelnego 
Dyrektora nr 103 z 18.03.1957 w sprawie zmiany nazwy Komisji Artystycznych na Kolegium 
Rzeczoznawców – dokumenty przechowywane w AAN (AAN 1/83).
166 Zarządzenie nr 89, s. 7-9. Z przeglądniętych dokumentów Kolegium Rzeczoznawców 
oddziału Krakowskiego PsP z lat 70. XX w. wynika, że początkowo obradowały one 
najczęściej w składzie czteroosobowym, dopiero pod koniec lat 70. w składzie KR było 6 osób.

70-71. Projekt jednej ze ścian do 
Nowej Pijalni w Krynicy-Zdroju oraz 
pieczątka Kolegium Rzeczoznawców 
PP PSP w Krakowie zatwierdzająca 
go do realizacji, z archiwum  
p. Krystyny Zgud-Strachockiej

72. Projekt jednej ze ścian do 
Nowej Pijalni w Krynicy-Zdroju,  
z archiwum p. Krystyny  
Zgud-Strachockiej
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Krakowski Oddział PSP mieścił się początkowo przy ul. Solskiego 26 (obecnie 
św. tomasza), a od 1966 roku w rynku Głównym 11. Przez całe lata sześćdziesiąte, 
aż do roku 1976 kierował nim Jerzy Warchał167. 17 marca 1969 roku na łamach 
„echa Krakowa” ukazał się artykuł pod znamienitym tytułem: Pracownie Sztuk 
Plastycznych zdobią wnętrza, budują pomniki, czynią życie przyjemniejsze, zaczynający 
się od zdania: „Pracownie te – znak wzrastających wymogów estetyzacji życia 
codziennego – przychodzą z pomocą przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym 
i osobom prywatnym”. W tekście zostały wymienione działania Pracowni: 
przyjmują zlecenia na opracowanie form przemysłowych, projekty wnętrz, 
pomników, nagrobków, znaków fabrycznych, wystaw, itd., pośredniczą w sprzedaży 
dzieł sztuki, organizują wystawy, „zdobią ściany freskami, kują stalowe kraty 
i drzwi, lampy oraz – sprawa w naszym mieście niebagatelna – przygotowują 
projekty neonowych reklam”. Wymienieni zostali również liczni stali 
współpracownicy (znaleźli się wśród nich twórcy kompozycji ceramicznych 
Krystyna zgud-Strachocka, Bolesław Książek, Witold Skulicz i ewa Żygulska), 
a także ważniejsze realizacje (np. wnętrza hoteli „Cracovia” i „Beskid”, kin „Kijów”, 
„Uciecha”, „apollo” itd.)168. 

W krakowskiej prasie nieraz można natrafić na wzmiankę, że jakiś projekt 
opracowały Pracownie Sztuk Plastycznych. Decyzje PSP wzbudzały jednak 
niekiedy zdziwienie, czego najlepszym przykładem były kontrowersje towarzyszące 
powstaniu mozaiki na ścianie zamykającej wybieg dla drapieżnych kotów 
w krakowskim zoo – zaprojektowana przez Helenę i romana Hussarskich 
„kolorowa wykładzina wydała się zbyt wielkim luksusem Państw. Pracowni Sztuk 
Plastycznych, która opiniuje wszelkie tego typu projekty. Logicznie rozumując, 
sądzić by można, że Pracownia zatwierdza je tylko z punktu widzenia 
artystycznego, w trosce o estetykę naszego miasta, a troskę o celowość pozostawia 
kompetentnym czynnikom”169. na szczęście przeważyło zdanie dyrekcji Ogrodu 
oraz troska o zwierzęta, i ostatecznie ściany wybiegu pokryły barwne, a nie białe 
płytki. z kolei Mirosław Dzikiewicz opublikował na łamach „Dziennika Polskiego” 
artykuł, w którym poddał w wątpliwość wykonanie kompozycji dekoracyjnych, 
przede wszystkim ceramicznych, w kilku krakowskich lokalach, miały bowiem 
one – według niego – „podkreślać miejsca sekretne” (bar samoobsługowy u zbiegu 
ul. Karmelickiej i al. Słowackiego), „niszczyć garderobę” (restauracja „Polonia”), 
„zasłaniać dojścia do urządzeń sanitarnych” (kawiarnia „Słoneczko”). Dzikiewicz 
uważał, że wybór miejsc, które będą zdobić dekoracje plastyczne, powinien być 
dużo bardziej przemyślany, a błędne decyzje lub ich brak mogą w przyszłości 

167 w latach 50. XX w. dyrektorem oddziału był Józef słomiński, następcą warchała 
został Andrzej Górkiewicz, kolejnymi dyrektorami byli Franciszek Dębski i Adam Udziela 
(w latach 80.). ostatnim dyrektorem był stanisław szlezyngier.
168 (zs), Pracownie Sztuk Plastycznych…, „Echo Krakowa”, 1969, nr 64 (17.03), s. 3.
169 (hs), Lwy i pumy mają wymagania, „Echo Krakowa”, 1967, nr 176 (29-30.07), s. 5.  
Na temat tej realizacji zob. s. 217.

przynieść negatywne skutki: „Pracownie Sztuk Plastycznych projektują, ba – biorą 
nawet odpowiedzialność za poziom artystyczny swoich prac, a inwestor płaci 
państwowymi lub społecznymi pieniędzmi, naszymi pieniędzmi. Czy wobec tego 
nie należałoby pomyśleć o kimś w kierownictwie Pracowni, kto podołałby trudnym 
zadaniom wyważenia stosunku pomiędzy propozycjami artystycznymi projektów 
a celowością i opłacalnością zamierzonego dzieła? Dla nikogo bowiem nie jest 
tajemnicą, że zawyżanie kosztów realizacji wystroju wnętrz przyczynia się 
w konsekwencji do zmniejszenia ilości remontowanych obiektów, a często i do 
niechęci lub braku zaufania ze strony inwestora, co może się wyrażać 
zatrzymywaniem funduszy na zlecenie projektu wnętrz artystom plastykom”170. 

z zachowanych w archiwum akt nowych w Warszawie dokumentów wynika, 
że poszczególne oddziały miały obowiązek prowadzenia ewidencji realizowanych 
prac, a także, że informowały Centralę o ważniejszych realizacjach171. niektóre 
z nich wymieniane były także w „Biuletynie Informacyjnym PP PSP”172. niestety, 
dokumentacja przechowywana w aan jest dosyć wyrywkowa, a Pracownia Sztuk 
Plastycznych Sp. z o.o. będąca spadkobiercą PSP, według otrzymanych informacji 
najprawdopodobniej nie posiada żadnych archiwaliów z interesującego nas czasu. 
z kolei w archiwum narodowym w Krakowie przechowywane są dokumenty 
Oddziału Krakowskiego PSP stanowiące niezwykle cenne źródło wiadomości 
na temat prac plastycznych wykonywanych za pośrednictwem Pracowni. niestety 
także one nie są kompletne, w przypadku protokołów Kolegium rzeczoznawców 
obejmują bowiem jedynie lata 1974–1989173. 

170 M. Dzikiewicz, Projektowanie wnętrz – sztuka potrzebna i trudna, „Dziennik Polski”, 
1970, nr 306 (28.12), s. 4.
171 wśród dokumentów przechowywanych w AAN znajdują się informacje dotyczące 
przede wszystkim połowy lat 80. XX w., wymieniane są wśród nich także realizacje 
z dziedziny ceramiki architektonicznej – w przypadku Małopolski mozaika dla sanatorium 
wojskowego w Krynicy (informacja oddziału Rzeszowskiego) oraz prace Anny Praxmayer 
dla sanatorium w szczawnicy (informacja oddziału Krakowskiego).
172 w AAN przechowywane są numery biuletynu z lat 1973 i 1974; niestety nie ma w nich 
informacji na temat ceramiki architektonicznej z Małopolski.
173 Dokumenty przechowywane są w magazynach Ekspozytury w spytkowicach. 
Archiwalia z lat 50. i 60. XX w. obejmują jedynie dokumenty o charakterze księgowym 
i finansowym, takie jak protokoły kontroli finansowych czy bilanse roczne. Nie natrafiono 
na protokoły Komisji Rzeczoznawców sprzed 1974 roku (być może wynika to ze źle 
prowadzonej dokumentacji – w protokole rewizji gospodarczej w oddziale PsP 
w Krakowie z 14 grudnia 1970 roku stwierdzono m.in. nieprawidłowości w zakresie 
archiwizowania dokumentów i zalecono „zaprowadzenie archiwum i ewidencji”). Niestety, 
nawet protokoły Komisji Rzeczoznawców są często trudnym materiałem badawczym, gdyż 
zdarzało się, że podawano w nich nazwę zleceniodawcy, nie podawano jednak miejsca 
(a nawet miejscowości) realizacji, a pod koniec lat 70. zleceniodawcę zastępowano 
powołaniem się jedynie na numer umowy. Zespół dokumentów po PsP oddział 
w Krakowie zarejestrowany jest pod nr 29/2218.



Ceramikę architektoniczną i mozaiki można uznać za jedno z ciekawszych 
zjawisk artystycznych powiązanych z architekturą po 1945 roku. tego typu 
kompozycje wykonywano na terenie całego kraju, w budynkach o różnym 
przeznaczeniu, zarówno w ich wnętrzach, jak i na elewacjach zewnętrznych. 
Pełniły one przede wszystkim rolę dekoracyjną, choć zdarzały się również 
realizacje w zasadniczy sposób wpływające na wygląd budynków. tworzone były 
nie tylko przez artystów ceramików, lecz także przez malarzy, architektów wnętrz, 
rzeźbiarzy, a nawet grafików, studentów i uczniów szkół artystycznych. Stosowaniu 
ceramiki sprzyjał duży ruch budowlany, odbudowa zniszczonych podczas wojny 
budynków, pojawienie się budów o charakterze prestiżowym i reprezentacyjnym, 
jak również współpraca artystów z zakładami przemysłowymi. Początkowo także – 
w przypadku ceramiki widoczna przede wszystkim w rozważaniach 
teoretycznych – ideologizacja architektury i sztuki, która miała spełniać konkretne 
cele, być podporządkowana zasadom realizmu socjalistycznego, oddziaływać 
na społeczeństwo swym wyrazem plastycznym, przyczyniać się do kształtowania 
nowego człowieka. W późniejszym okresie wskazywano natomiast, że kompozycje 
ceramiczne – nie tracąc nic ze swych walorów plastycznych – mogą być 
„społecznie użyteczne”, współtworząc architekturę poprzez jej estetyczne 
dopełnianie. Osadzane na elewacjach zewnętrznych, mogą nadawać jej odpowiedni 
wyraz poprzez rozbicie monotonii dużych powierzchni ścian i wprowadzenie 
koloru, a umieszczone we wnętrzach – ocieplać je i sprawiać, by człowiek 
wchodzący do budynku dobrze się w nim czuł, by ładne, barwne otoczenie 
sprzyjało relaksowi. artyści – twórcy plastyki architektonicznej czy rzeźb – mieli 
więc współkreować rzeczywistość otaczającą człowieka i nadawać jej indywidualny 
charakter. 

Zakończenie

73. Bochnia, fragment kompozycji na klatce schodowej w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej (zob. s. 139), fot. bK 2015
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Ceramika była obecna w polskiej architekturze już od końca lat 40. XX w., jednak 
często przyjmuje się, że momentem przełomowym w wykorzystywaniu tego 
materiału do celów architektonicznych na naprawdę dużą skalę był rok 1960, który 
przyniósł dwie warszawskie prezentacje: w maju wystawę „Ceramiki 
eksperymentalnej”, czyli kompozycji z łysogórskich płyt okładzinowych autorstwa 
Krzysztofa Henisza, Bolesława Książka i zygmunta Madejskiego na dziedzińcu 
Pałacu pod Blachą, a w listopadzie wystawę prac Heleny i Lecha Grześkiewiczów 
w zachęcie. Obie ekspozycje miały sprawić, że ceramika przestała być kojarzona 
jedynie z wyrobami użytkowymi i dekoracyjnymi bibelotami, a zaczęto na nią 
patrzeć jako na kolejne medium, w którym może być realizowana sztuka 
współczesna, sztuka ściśle zespolona z architekturą i urbanistyką. O ile jednak 
nowatorskie ścianki Grześkiewiczów stanowiły zjawisko właściwie odosobnione 
i niemożliwe do powielenia w formie przemysłowej, o tyle „eksperyment 
łysogórski” – realizowany w zakładzie dysponującym odpowiednim wyposażeniem 
i pracownikami – w znacznym stopniu przyczynił się do upowszechnia materiału 
ceramicznego i jego dużej popularności. Prace powstałe w Łysej Górze stanowiły 
znakomity przykład połączenia sztuki, unikatu i przemysłu, zespolenia 
indywidualnej kreacji artystycznej z możliwościami wykorzystania mocy 
produkcyjnych, a więc czegoś, co w minionych latach było podkreślane i doceniane 
w szczególny sposób. 

Przeglądając stare czasopisma i oglądając zdjęcia, można odnieść wrażenie, 
że rozmaite formy plastyki architektonicznej były w Polsce zjawiskiem niezwykle 
częstym. rozpoczęte w kilku regionach naszego kraju badania z pewnością przyniosą 
wiele interesujących odkryć i pozwolą na sformułowanie wniosków zarówno 
ogólnych, jak i bardziej szczegółowych. W przypadku Małopolski już dziś można 
zauważyć, że wymienione we wcześniejszych częściach monografii przykłady 
kompozycji wykonanych z różnych materiałów świadczą o dużym bogactwie środków 
wyrazu plastycznego wykorzystywanych przez artystów opracowujących projekty 
wnętrz i elewacji budynków w naszym regionie. niestety, o tej różnorodności, 
a zarazem o spójności realizowanych wówczas projektów, dziś z reguły świadczą już 
tylko wzmianki prasowe, dokumenty archiwalne i stare fotografie, a także informacje 
o nagrodach zdobywanych przez kolejne projekty i realizacje. Mimo tego bogactwa 
i różnorodności, za charakterystyczny dla Małopolski należy uznać fakt dominacji 
kompozycji ceramicznych nad dekoracjami wykonywanymi z innych materiałów, 
a wśród nich liczebną przewagę realizacji z płyt okładzinowych produkowanych 
w Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze. Płyt stanowiących ciekawą symbiozę 
malarstwa, rzeźby i ceramiki, charakteryzujących się znakomitymi walorami 
dekoracyjnymi. należy dodać, że także w mozaikach wykonywanych na terenie 
Małopolski najczęściej wykorzystywano materiał ceramiczny kupowany 
w „Kamionce”. Bliskość Spółdzielni, której wyroby cieszyły się zasłużoną sławą, była 
tu z pewnością sprawą kluczową. na tym tle ceramika pochodząca z innych wytwórni 
stanowi zdecydowaną mniejszość, podobnie jak do mniejszości należą realizacje 
zaprojektowane przez artystów spoza naszego regionu. 

Katalog, stanowiący integralną część niniejszego opracowania, odnotowując 
nieistniejące już realizacje, ukazuje straty polskiej kultury i sztuki w dziedzinie 
ceramiki architektonicznej na terenie Małopolski. W przypadku innych regionów, 
informacje na ten temat można znaleźć w prasie i na forach internetowych, gdzie 
coraz częściej poruszane są problemy braku ochrony i dewastacji dzieł sztuki 
pochodzących z okresu po 1945 roku. 

Do tej pory ceramika architektoniczna nie była bowiem uwzględniana 
w dokumentacji znajdującej się w archiwach konserwatorów miejskich czy 
wojewódzkich, nie była wpisywana do rejestru zabytków i nie podlegała ustawowej 
ochronie, co niestety spowodowało utratę wielu dzieł, także tych o wyjątkowych 
walorach artystycznych i dekoracyjnych. nadzieją na zatrzymanie tego procederu 
stało się pojęcie „dobra kultury współczesnej”, a więc obiektu niebędącego 
zabytkiem, lecz zasługującego na ochronę, jako uznany dorobek współcześnie 
żyjących pokoleń, cechujący się wartościami artystycznymi lub historycznymi. 
niestety, nawet umieszczenie obiektu na liście dóbr kultury współczesnej nie 
skutkuje jego ochroną. Powojenna plastyka architektoniczna związana jest 
najczęściej z pozbawionymi ochrony budynkami z lat 60. i 70. XX w. i znika wraz 
z nimi. Detalu architektonicznego i elementów wystroju wnętrz nie chronią także 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których łatwiej zalecić 
ochronę bryły czy gabarytów interesującego budynku. Stąd też tak duża rola opinii 
publicznej, zaangażowania mediów i środowisk opiniotwórczych. Dopóki nie 
zmieni się prawo, tylko ich nacisk może sprawić, że nie będą niszczone kolejne 
realizacje.

Kompozycje ceramiczne znajdujące się w pejzażu naszych miast cieszą się 
od pewnego czasu sporym zainteresowaniem, wpisując się w swoisty trend 
polegający na odkrywaniu kolejnych aspektów kultury materialnej PrL-u. 
zapomniane i zaniedbane przez upływ czasu, zdominowane przez inną estetykę, 
powoli dołączają do „odkrytego” już wcześniej wzornictwa spod znaku IWP czy 
figurek i ceramiki użytkowej o nowoczesnych kształtach i dekoracjach, 
produkowanych w polskich fabrykach. Co więcej, dzięki osadzeniu w konkretnej 
przestrzeni, stały się bardziej rozpoznawalne, a informacje o chęci usunięcia 
niektórych z nich coraz częściej wzbudzają protesty, w które angażuje się wiele 
osób. Do największej tego typu akcji doszło w Krakowie, gdy pod koniec roku 2009 
okazało się, że właściciel budynku „Biprostal” podczas planowanego remontu 
zamierza usunąć monumentalną mozaikę pokrywającą jego elewację. W ocalenie 
kompozycji zaangażowali się społecznicy, artyści, historycy sztuki… Przez fora 
internetowe przetoczyła się dyskusja na temat jej walorów artystycznych 
i historycznych. O „Biprostalu” i jego mozaice pisano w prasie, informowano 
w radiu. W jej zachowanie zaangażował się także Miejski Konserwator zabytków, 
dzięki któremu kompozycja została wpisana do gminnej ewidencji zabytków 
miasta Krakowa. Dziś – odnowiona i odpowiednio oświetlona – stanowi zarówno 
ważny punkt na plastycznej mapie Krakowa, jak i przykład dbałości inwestora 
o dobro wspólne. to nie jedyna kompozycja ceramiczna, która zainspirowała 



KoloR i blAsK

116

protesty przeciwko zamiarom niszczenia architektonicznego i kulturowego 
dziedzictwa naszego miasta. Kolejnymi były Złota mozaika znajdująca się w holu 
hotelu „Cracovia” oraz fryz Miasta w dawnym biurze podróży mieszczącym się 
w tym budynku. Ich istnieniu zagroziły plany wyburzenia hotelu i wzniesienia 
w jego miejscu galerii handlowej. O konieczności (lub jej braku) zachowania hotelu 
i sposobach wykorzystania opuszczonego budynku dyskutowano na forach 
społecznościowych, informowano w mediach, a obie ceramiczne realizacje stały się 
inspiracją dla protestacyjnej akcji artystycznej zorganizowanej w marcu 2014 roku 
przez Cecylię Malik i zatytułowanej „Chciwość. Miasta”, której uczestnicy 
wystąpili w złotych kostiumach. należy podkreślić, że kompozycje ceramiczne 
zdobiące hotel „Cracovia” są obecne także w oficjalnych dyskusjach na temat 
przyszłości budynku i – niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących 
jego losu – przeważa zdanie, że to właśnie one powinny zostać zachowane.

Warto na koniec dodać, że w ostatnim czasie widoczne jest także 
zainteresowanie mozaiką jako techniką dekoracyjną sprzyjającą integracji 
i działaniom zespołowym, czego przykładem stały się kompozycje inspirowane 
twórczością Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera układane przez 
krakowian na rondzie Mogilskim w 2013 i 2014 roku.

z początkiem 1961 roku Jerzy Stajuda pisał na łamach „nowej Kultury” 
w artykule zatytułowanym Witaj, nadziejo architektów!: „Ceramika zaczyna być 
modna, w pełni na to zasługuje…”. Dziś, po latach zapomnienia, możemy zauważyć, 
że moda na ceramikę w architekturze powraca. 

74. Zakopane, fragment jednej ze ścianek w ośrodku „Kabel” (zob. s. 511), fot. bK 2015



Katalog obejmuje miejscowości położone na terenie Województwa Małopolskiego 
w obecnych granicach. Uwzględnione zostały w nim 32 miejscowości, w których 
opisano 150 budynków. nie są to z pewnością wszystkie miejscowości Małopolski, 
ani tym bardziej wszystkie budynki ozdobione mozaikami i dekoracjami 
ceramicznymi w naszym regionie – przedstawione zostały te, do których udało się 
dotrzeć i na których temat udało się znaleźć informacje. Liczymy jednak, że dzięki 
opracowaniu „odnajdą się” kolejne miejsca i mapa małopolskiej plastyki 
architektonicznej ulegnie uzupełnieniu i wzbogaceniu tak o nowe miejscowości, jak 
i o kolejne kompozycje. Pod koniec prac nad książką pojawiły się dwa nowe miejsca, 
których ze względów redakcyjnych nie udało się już zamieścić w katalogu. 
zbieranie informacji o tego typu realizacjach i ich dokumentowanie jest więc wciąż 
sprawą otwartą. Od lat 90. XX w. mozaiki oraz dekoracje ceramiczne 
są sukcesywnie usuwane lub zakrywane. Do tego typu sytuacji dochodziło także 
w ostatnim czasie, już podczas pracy nad monografią, i tak naprawdę do końca nie 
ma stuprocentowej pewności, czy wszystkie omówione w katalogu realizacje nadal 
istnieją. Wśród nieistniejących już kompozycji znajdowały się prace niezwykle 
wartościowe czy to w skali lokalnej czy szerszej, nawet ogólnopolskiej, dzieła 
autorstwa znanych i cenionych twórców. niektóre z nich udało się sfotografować 
przed paroma laty, gdy wciąż zdobiły budynki i cieszyły oczy, a nikt jeszcze nie 
myślał o ich usunięciu czy zakryciu. Inne znane są jedynie dzięki dokumentacji 
archiwalnej lub wzmiankom prasowym. to ciekawy i obszerny materiał 
wzbogacający obraz plastyki w architekturze i budownictwie naszego regionu, 
dlatego też zadecydowano, że także te – niedostępne już – dekoracje, na temat 
których udało się znaleźć informacje, będą uwzględnione w niniejszym 

O Katalogu

75. Krynica-Zdrój, fragment jednej z kompozycji w Starych Łazienkach Mineralnych  
(zob. s. 311), fot. bK 2015
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opracowaniu. niektóre z nich wymienione zostały we wprowadzeniach, inne 
zamieszczono w końcowych częściach tekstu katalogu poświęconych 
poszczególnym miejscowościom i wyróżniono jaśniejszym drukiem. Być może 
kiedyś, w przyszłości, katalog przyczyni się do ich odsłonięcia i wyeksponowania, 
być może zapobiegnie bezmyślnemu lub wynikającemu z niewiedzy zniszczeniu 
zakrytych realizacji. Układ katalogu jest alfabetyczny, z jednym, niewielkim 
odstępstwem, a w ramach poszczególnych miejscowości – chronologiczny, tak 
w przypadku istniejących, jak i nieistniejących dekoracji. Kompozycje 
o nieustalonym czasie powstania umieszczono na końcu listy. W kilku 
przypadkach część katalogową poprzedzono syntetycznym omówieniem ceramiki 
architektonicznej w danej miejscowości. We wprowadzeniu do katalogu realizacji 
z terenu Krakowa skupiono się przede wszystkim na kompozycjach odnotowanych 
w prasie i archiwaliach, a już nieistniejących. 

Każdy budynek (obiekt) ma własne omówienie, składające się z kilku elementów. 
rozpoczyna się ono od tytułu, czyli nazwy i adresu budynku lub instytucji 
w momencie wykonywania kompozycji wraz z podaniem aktualnych danych;  
tu także wymieniono autora i miejsce usytuowania prezentowanej kompozycji oraz 
datę jej powstania. Kolejną częścią jest „historia” obejmująca nazwiska architektów, 
skrótową historię instytucji lub miejsca, czasem też nieco większe omówienie 
budynku bądź wnętrza, jego wygląd, informacje na temat dalszych losów 
i przekształceń. W kilku przypadkach – dotyczących, na przykład gmachów o dużej 
wartości architektonicznej, ważnych ze względów historycznych czy też 
zagrożonych wyburzeniem – ta część jest wyjątkowo obszerna. Kolejnym 
elementem jest opis dekoracji zdobiących budynek, wraz z podaniem ich 
wymiarów, o ile możliwe było ich zmierzenie. Ostatnia część zatytułowana została 
„wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz informacje 
dodatkowe” i zawiera wymienione w tytule elementy, w tym niekiedy obszerne 
cytaty z prasy i opracowań fachowych. Oczywiście nie odnotowano wszystkich, 
odnalezionych w prasie wzmianek na temat poszczególnych budynków. W ich 
wyborze skoncentrowano się przede wszystkim na informacjach o omawianych 
kompozycjach, choć w wielu wypadkach zamieszczono również dane uzupełniające, 
a także „co smakowitsze” cytaty dotyczące samych budynków. W tej części 
znajdują się też informacje zebrane podczas kwerendy archiwalnej. Poszczególne 
omówienia mają więc jeden schemat, lecz w szczegółach różnią się w zależności 
od specyfiki opisywanego obiektu i zebranych materiałów. 

Fotografie ilustrujące poszczególne realizacje zostały zrobione przede wszystkim 
w latach 2013 i 2014. W wielu wypadkach uzupełniają je zdjęcia wcześniejsze, daty 
ich wykonania umieszczono w podpisach.

Materiał zgromadzony w opracowaniu jest niezwykle obszerny. Podczas pracy 
nad historią poszczególnych budynków i realizacji starałam się dołożyć wszelkich 
starań, aby omówienia były rzetelne, informacje były w różny sposób 
weryfikowane i sprawdzane, jednak z pewnością osoby związane z poszczególnymi 
miejscami będą mogły wyłapać niedomówienia czy nieścisłości. za wszelkie 

informacje uzupełniające i uściślające zebrane dane będę niezwykle wdzięczna. 
niestety, mimo wielorakich poszukiwań, nie udało się ustalić autorów i czasu 
powstania wszystkich realizacji – znajdują się wśród nich m.in. znakomite 
wnętrze dawnego sklepu rybnego przy ul. Królewskiej w Krakowie oraz mozaika 
na elewacji dawnego Domu Żołnierza w nowym Sączu. Jeśli ktoś z czytelników 
monografii jest w posiadaniu tych informacji, będę zobowiązana za ich przekazanie 
do Muzeum narodowego w Krakowie.

76. Wojnicz, detal kompozycji w holu kina „Wawel” (zob. s. 480), fot. bK 2014



Ceramika architektoniczna, element tak częsty w pejzażu polskich miast, nie 
wzbudzała w minionych latach większej uwagi. W opracowaniach ogólnych, 
omawiających polską sztukę i architekturę po II wojnie światowej, można spotkać 
jedynie pojedyncze wzmianki na jej temat. tak jest choćby w przypadku dwóch 
opracowań tadeusza Dobrowolskiego poświęconych sztuce polskiej oraz sztuce 
Krakowa; nieco więcej miejsca poświęcił ceramice andrzej K. Olszewski w Dziejach 
sztuki polskiej, choć ze względu na syntetyczny charakter publikacji także nie 
wyszedł poza stwierdzenia ogólnikowe174. Spośród autorów opracowań ogólnych, 
najwięcej uwagi ceramice architektonicznej poświęciła Irena Huml w Polskiej 
sztuce stosowanej XX w. Badaczka zauważyła, że początkowo ceramika powiązana 
z architekturą sięgała do wzorów historycznych, co wynikało z odbudowy 
zniszczonych podczas wojny budynków, a także dostrzegła w powstających 
realizacjach dwa różne nurty – bardziej tradycyjny, reprezentowany przez 
kompozycję Hussarskich dla Pomnika Grunwaldzkiego, oraz „odkrywczy”, którego 
przykładem była twórczość antoniego Starczewskiego, i wreszcie – jako pierwsza – 
wyróżniła rok 1960 uznając go za moment przełomowy, który przyniósł „próbę 
nowoczesnej interpretacji” powiązania i ściślejszego zespolenia ceramiki 
z architekturą i urbanistyką. zapowiedzią tego procesu stały się – według Ireny 
Huml – warszawskie wystawy obrazów z łysogórskich płyt okładzinowych 
autorstwa Krzysztofa Henisza, Bolesława Książka i zygmunta Madejskiego 
na dziedzińcu Pałacu pod Blachą, oraz ceramiki Heleny i Lecha Grześkiewiczów 

174 Por. T. Dobrowolski, Sztuka polska, Kraków 1974, s. 668, 690; tenże, Sztuka Krakowa, 
[wyd. V], Kraków 1978, s. 544; A. K. olszewski, Dzieje sztuki polskiej. 1890-1980, warszawa 
1988, s. 88, 142, 146. 

Stan badań
i źródła informacji

77. Szczawnica, fragment mozaiki na filarze w sanatorium „Hutnik” 
(zob. il. 33 oraz s. 434), fot. bK 2013
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w zachęcie, która ukazała „różne od poprzednich, nowatorskie koncepcje rozwiązań 
przestrzennych ścian, opartych na efektach światłocieniowych”175. 

Wzmianki na temat ceramiki architektonicznej można niekiedy odnaleźć 
w biogramach artystów zamieszczanych w katalogach wystaw, w recenzjach  
i w artykułach im poświęconych, oraz w słownikach biograficznych, opracowaniach 
monograficznych czy katalogowych176. rzadziej w opracowaniach dotyczących 
architektury i sztuki poszczególnych miast i regionów. Ponad 20 realizacji z różnych 
części Polski (w tym 4 z Krakowa) zostało wymienionych w katalogu towarzyszącym 
wystawie „Współczesna forma plastyczna w pejzażu miasta w Polsce”, 
zorganizowanej w 1974 roku w Muzeum architektury we Wrocławiu177.

Interesujące wiadomości można odnaleźć we współczesnych artykułach 
i omówieniach poświęconych poszczególnym twórcom bądź organizowanym 
wystawom, a także wznoszonym budynkom, publikowanych na łamach 
„architektury”, „Projektu”, „Stolicy” czy „Przeglądu artystycznego”. niezwykle 
cenne źródło stanowi także prasa codzienna (w przypadku Krakowa i Małopolski: 
„Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska” i „echo Krakowa”, wraz z wydaniami 
lokalnymi), w której zamieszczano informacje na temat projektowanych 
i oddawanych budynków zawierające niekiedy opisy ich dekoracji oraz zdjęcia. 
niestety, ze względu na jakość papieru i druku, zdjęcia prasowe – wykonywane 
niejednokrotnie przez znanych fotografików – mają z reguły kiepską jakość 
i zazwyczaj uniemożliwiają dokładniejsze opisy. należy jednak podkreślić, 
że wzmianki zawarte w tekstach prasowych często mogą stanowić punkt wyjścia 
do dalszych badań i poszukiwań, a niekiedy są jedynym źródłem informacji  
na temat autorstwa poszczególnych realizacji oraz ich datowania. 

Stan badań nad ceramiką architektoniczną był więc do niedawna dosyć skromny. 
Dopiero w ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania tematem. 
Pojawiły się próby dokumentowania poszczególnych realizacji, jak znakomity 
katalog „Plastyka w architekturze Warszawy 1945-1989” na: www.sztuka.net, 
„akcja Mozaika” realizowana przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 
akcja Fundacji architektury i Ceramiki Paradyż zatytułowana „ratujemy 
mozaiki”178. Wydanych zostało także kilka cennych opracowań mających charakter 

175 i. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, warszawa 1978, s. 244-246.
176 Przykładowo: Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945-1970. Słownik 
biograficzny, warszawa 1972; P. banaś, Współczesne polskie szkło i ceramika, warszawa 
1990; M. Jeżewska, Ceramika polska XX wieku (katalog zbiorów Muzeum Narodowego we 
wrocławiu), wrocław 1992. 
177 M. szelepin, Współczesna forma plastyczna w pejzażu miasta w Polsce, wrocław 1974.
178 warto dodać, że patronująca portalowi Ceramika Paradyż angażuje się w liczne 
akcje mające na celu zwrócenie uwagi na ceramikę architektoniczną, sponsoruje prace 
konserwatorskie czy wydawnictwa.

przewodników i monografii179, zaczęto publikować artykuły naukowe 
i popularyzatorskie oraz mające charakter interwencyjny180, a także organizować 
wystawy fotografii przedstawiających realizacje znajdujące się w różnych 
miastach181. Wzmianki na temat dekoracji ceramicznych zaczęły pojawiać się 
w publikacjach poświęconych architekturze182, ceramika architektoniczna jest 
także coraz częściej uwzględniana w przypadku omawiania dokonań 
poszczególnych środowisk artystycznych183, wzmiankowana bądź wręcz omawiana 

179 Przykładowo: M. lipok-bierwiaczonek, Tyskie mozaiki, Tychy 2011; P. Giergoń, 
Archimapa. Mozaiki warszawskie, warszawa 2012.; tenże, Mozaika warszawska. 
Przewodnik po plastyce a architekturze stolicy 1945-1989, warszawa 2014; P. oczko, 
Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta, Tychy 2015; kilka realizacji z dziedziny ceramiki 
architektonicznej uwzględnia Atlas dóbr kultury współczesnej Województwa 
Małopolskiego, Kraków 2009. Z kolei charakter monograficznych opracowań 
w odniesieniu do miejscowości Małopolski mają artykuły: b. Kostuch, Krakowska 
powojenna ceramika architektoniczna – historia i próba klasyfikacji, „Krzysztofory”, 2005, 
s. 167-176; taż, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, „Almanach Muszyny”, 
2006, s. 199-204; taż, Ceramika architektoniczna w Muszynie i Złockiem, „Almanach 
Muszyny” 2007, s. 179-185.
180 w ostatnim czasie wiele artykułów poświęconych mozaikom w warszawie, 
Krakowie, Częstochowie, na Śląsku i w Małopolsce ukazało się w kwartalniku „wokół 
płytek ceramicznych”. Tematyka ta pojawiała się także często na łamach lokalnej 
prasy, np. w dodatkach do „Gazety wyborczej”. Problematyce ochrony i niszczenia 
kompozycji ceramicznych zostało także poświęconych kilka wystąpień na konferencjach, 
przykładowo: b. Kostuch, O potrzebie dokumentowania i ochrony polskiej powojennej 
ceramiki architektonicznej, [w:] Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza 
do współczesności. Historia i konserwacja (Materiały międzynarodowej konferencji 
z okazji 30-lecia wpisu starego Miasta w warszawie na listę Światowego Dziedzictwa 
UNEsCo, warszawa 22-24 września 2010), warszawa 2010, s. 293-294; H. Mącik, 
Miasteczko akademickie w Lublinie – próba wstępnej charakterystyki potrzeby 
i problemów ochrony, [w:] Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona, 
konserwacja, warszawa – berlin, 2010, s. 169-178 (tu także wątek dotyczący ceramiki 
architektonicznej).
181 wystawy – w Gdańsku, Łodzi, warszawie, lublinie – zostały zorganizowane w ramach 
akcji „Ratujemy mozaiki”, której patronuje Ceramika Paradyż.
182 Na przykład: M. włodarczyk, Architektura lat 60-tych w Krakowie, Kraków 2006.
183 Jako pierwsza tematem zainteresowała się Magdalena weber-Faulhaber omawiając 
ceramikę poznańską, zob. M. weber-Faulhaber, Ceramika w Poznaniu. Od roku 1945 
do teraźniejszości (katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu), Poznań 2003. 
badaczka poświęciła tej tematyce także artykuł na łamach „spotkań z zabytkami” – zob. 
M. weber-Faulhaber, Detal ceramiczny w powojennej architekturze Poznania, „spotkania 
z zabytkami”, 2009, nr 1, s. 12-15. Ceramika architektoniczna tworzona przez krakowskich 
twórców została uwzględniona na wystawie „w ogniu tworzone… Ceramika krakowska 
po 1945 roku” zorganizowanej w 2008 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie, której 
kuratorką była autorka niniejszej monografii.
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78. Szczawnica, fragment kompozycji w Zakładzie Przyrodoleczniczym (zob. s. 437), fot. bK 2015

jest również w wydawanych ostatnio monografiach artystów i katalogach ich 
wystaw184, a także na stronach internetowych im poświęconych185.

Osoby zajmujące się powojenną ceramiką architektoniczną napotykają jednak 
na zaskakująco dużo przeciwności. Mimo szeregu biurokratycznych rygorów, 
którym poddana była sztuka w minionej epoce i które skutkowały koniecznością 
oceny i zatwierdzenia kolejnych projektów, dokumentacja dotycząca 
poszczególnych realizacji zachowana jest w sposób wysoce niepełny. 
Podstawowym źródłem informacji na temat powojennej ceramiki architektonicznej 
staje się więc często kwerenda prasowa, skupiająca się na czasopismach 
poświęconych sztuce i architekturze, a przede wszystkim prasie codziennej.  
Do pewnego stopnia mogą ją uzupełnić i ukierunkować teczki artystów 
przechowywane w związku Polskich artystów Plastyków, Instytucie Sztuki Pan 
czy w archiwach towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
i towarzystwa zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

184 Jednym z nielicznych artystów, którego twórczość w dziedzinie ceramiki 
architektonicznej była w minionych latach wielokrotnie omawiana, jest Antoni 
starczewski. wątek ten – w mniejszym lub większym stopniu – pojawia się także 
w opracowaniach poświęconych np. ignacemu bieńkowi (Malarstwo Ignacego Bieńka, 
pod red. M. Klisia, bielsko-biała 1999), irenie Zahorskiej (A. Czarnik, b. Zgodzińska, 
Pomorskie motywy w twórczości Ireny Zahorskiej, słupsk 2004), Hannie i leszkowi 
Nowosielskim (b. banaś, Nowosielscy, warszawa 2010); witoldowi skuliczowi (Grafika 
nade wszystko… Witold Skulicz, red. M. wanyura-Kurosad, Kraków 2012), Franciszkowi 
wyleżuchowi (P. oczko, Franciszek Wyleżuch. Grafika i malarstwo, Tychy 2014), wandzie 
Rodowicz (w. Rodowicz, Mozaiki, warszawa 2014).
185 Przykładowo, stronę poświęconą bolesławowi Książkowi tworzy jego wnuk, Marcin 
sacha – zob. http://b.ksiazek.comitto.eu



Ważniejsze dokumenty archiwalne wykorzystane przy opracowywaniu  
 monografii

Dokumenty dotyczące Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Sztuk 
Plastycznych przechowywane w archiwum akt nowych (aan) w Warszawie 
oraz w archiwum narodowym w Krakowie (ekspozytura w Spytkowicach).

Dokumenty dotyczące Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 
przechowywane w aan.

Dokumenty dotyczące Centrali Przemysłu Ludowego i artystycznego 
CePLia (Cepelia), przechowywane w aan.

Dokumenty dotyczące artystów plastyków, przechowywane w Instytucie 
Sztuki Pan w Warszawie, w towarzystwie zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie, w towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz 
w związku Polskich artystów Plastyków Oddział w Krakowie, a także 
opracowania i życiorysy przekazane autorce przez twórców ceramiki 
architektonicznej.

Prasa

artykuły i wzmianki zamieszczone w prasie codziennej: „Dzienniku 
Polskim”, „echu Krakowa” i „Gazecie Krakowskiej”, zarówno w wydaniach 
krakowskich, jak i w wydaniach lokalnych, a także w „trybunie Ludu”, 
„Dzienniku zachodnim”, „trybunie robotniczej” i innych.

artykuły i wzmianki zamieszczone w periodykach lokalnych: „Głosie nowej 
Huty”, „tarnowskich azotach” oraz „Oświęcimskim Chemiku”, a także m.in. 
w czasopismach: „Przekrój”, „tygodnik Powszechny”, „Stolica”, „Przegląd 
artystyczny”, „Projekt”, „Polska”, „Kuźnica”, „Skrzydlata Polska”, „tempo”.

Literatura
i archiwalia (wybór)

79. Kraków, kompozycja w holu kina „Kijów” (zob. s. 202), fot. K. Kowalik 2014
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Wybrane artykuły i opracowania dotyczące ceramiki architektonicznej 
lub ją odnotowujące, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Małopolski
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1974.
r. Hussarski, Techniki plastyczne w architekturze. Zarys możliwości ich użycia 
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I. Huml, Polska sztuka stosowana XX w., Warszawa 1978.
z. Żygulski jun., Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.
P. Banaś, Współczesne polskie szkło i ceramika, Warszawa 1990.
Jubileusz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym 

Wiśniczu. 50 lat. 1947-1997, red. B. Głąb, Kraków 1997.
B. Kostuch, Piropiktura – zapomniana technika ceramiczna, „Szkło i Ceramika”, 

2002, nr 6.
W. Wicher, Co się stało z kinem Kijów?, „architektura & Biznes”, 2003, nr 1.
B. Kostuch, Krakowska powojenna ceramika architektoniczna – historia i próba 

klasyfikacji, „Krzysztofory”, 2005, nr 23.
B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, „almanach Muszyny”, 

2006.
B. Kostuch, Ceramika architektoniczna w Muszynie i Złockiem, „almanach 

Muszyny”, 2007.
L. J. Sibila, Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy w latach 1949-1959, 

katalog wystawy w MHK, Kraków 2007.
W ogniu tworzone... Ceramika krakowska po 1945 roku, (katalog wystawy 

w Muzeum narodowym w Krakowie), Kraków 2008.
60 lat Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, praca zbiorowa, nowy Wiśnicz 

2008.
Atlas dóbr kultury współczesnej Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
B. Kostuch, O potrzebie dokumentowania i ochrony polskiej powojennej ceramiki 

architektonicznej, [w:] Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza 
do współczesności. Historia i konserwacja (Materiały międzynarodowej konferencji 
z okazji 30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego 
Dziedzictwa UneSCO, Warszawa 22-24 września 2010), Warszawa 2010.

B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment” – architektoniczne płyty okładzinowe z Łysej 
Góry, „rocznik tarnowski”, 2011.

a. Siwek, Między zabytkiem a dobrem kultury współczesnej, „Kurier 
konserwatorski”, 2011, nr 10.

„Biprostal” i jego mozaika. Historia i współczesność, pod red. a. Laskowskiego, 
Kraków 2012.

Grafika nade wszystko… Witold Skulicz, red. M. Wanyura-Kurosad, Kraków 2012.
B. Kostuch, Powojenne początki ceramiki architektonicznej – trudna droga 

do nowoczesności, [w:] Wizje nowoczesności. Lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styl 
życia, (Materiały z sesji w Muzeum narodowym w Warszawie „Lata 50. i 60. 
w Polsce i na świecie: estetyka, wizje nowoczesności, styl życia”, 15 kwietnia 2011), 
Warszawa 2012.

B. Kostuch, Mozaiki w powojennym pejzażu Krakowa, „Wokół płytek 
ceramicznych”, 2013, nr 4.

B. Kostuch, Mozaiki w małopolskich uzdrowiskach, „Wokół płytek ceramicznych”, 
2014, nr 1.

Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury, (wydawnictwo 
towarzyszące wystawie w Biurze Wystaw artystycznych w tarnowie), tarnów 2015.

B. Kostuch, Mozaiki w Zakopanem, „Wokół płytek ceramicznych”, 2015, nr 3.

Artykuły i opracowania poświęcone architekturze, w których odnotowano 
lub zamieszczono fotografie realizacji z dziedziny ceramiki architektonicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem architektury Krakowa i Małopolski

a. Górska, Przegląd dorobku architektonicznego Zakopanego i okolic, „architektura”, 
1963, nr 5.

a. Górska, Sanatorium „Hutnik” w Szczawnicy, „architektura”, 1963, nr 8.
W. Pencakowska, M. Gliszczyński, Problemy urbanistyczno-architektoniczne 

Szczawnicy, „architektura”, 1963, nr 8.
St. Ciechanowski, Co jeszcze nowego w krakowskiem?, „architektura”, 1963, nr 9.
W. Gepper, Domy wypoczynkowe, „architektura”, 1964, nr 3.
W. Bryzek, Dom studentek w Krakowie, „architektura”, 1964, nr 10.
S. Juszczyk, Wyższa Szkoła Rolnicza, „architektura”, 1964, nr 10.
St. Spyt, Dom Turysty w Krakowie, „architektura”, 1965, nr 6.
W. Cęckiewicz, Hotel „Cracovia” w Krakowie, „architektura”, 1968, nr 9.
S. Żychoń, Hotel „Orbis” w Zakopanem, „architektura”, 1968, nr 9.
St. Karpiel, Pływalnia i sala sportowa Zakładów Azotowych w Tarnowie, 

„architektura”, 1972, nr 5-6.
M. Gliszczyński, Sanatorium Budowlanych w Krynicy, „architektura”, 1973, nr  2.
St. Spyt, Nowa Pijalnia Wód Mineralnych w Krynicy, „architektura”, 1973, nr 2.
Miastoprojekt Kraków 1951-1971, Kraków 1971.
Miastoprojekt Kraków. 50 lat, red. B. Czarakcziew, K. Kiendra, S. Spyt, Kraków 

1999.
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t. P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1966-1970, Warszawa 1972.
t. P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1971-1975, Warszawa 1979.
t. P. Szafer, Nowa architektura. Diariusz lat 1976-1980, Warszawa 1981.
t. P. Szafer, Współczesna architektura polska, Warszawa 1988.
M. a. Urbańska, Kraków en face. W poszukiwaniu straconego modernizmu, 

„architektura & Biznes”, 2003, nr 4.
J. a. Włodarczyk, Archinotatnik. Opowieści o miejscach i stronach, Katowice 2006.
M. Włodarczyk, Architektura lat 60-tych w Krakowie, Kraków 2006.
W. Cęckiewicz, Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze, Kraków 2008.

80. Zdjęcie z otwarcia wystawy na dziedzińcu Pałacu pod Blachą 
w Warszawie, 6 maja 1960 roku, z archiwum p. Juliana Henisza

Katalog
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Andrychów
Hala sportowa Ks BesKid (obecnie Hala im. tadeusza szlagora), ul. 1 Maja
Marian Fugiel, boczne ściany budynku, godła we wnętrzu, 
materiał wykonany we własnej pracowni, 1975

Historia
Klub Sportowy Beskid został założony w 1919 roku, już w okresie 
międzywojennym był klubem o kilku sekcjach. Pomysł wzniesienia hali pojawił 
się w 1959 roku, budowę rozpoczęto w czwartym kwartale 1962 roku. Hala 
widowiskowo-sportowa na 500 osób została otwarta 24 kwietnia 1965 z okazji 
święta włókniarzy, otwarcia dokonał ówczesny dyrektor Andrychowskich 
Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Przekazano ją KS „Beskid”. W budynku, 
oprócz sali widowiskowej znalazły się rozmaite pomieszczenia służące działalności 
wielosekcyjnego klubu. Dziesięć lat później budynek otrzymał interesujące opra-
cowanie plastyczne, na które składały się kompozycje ceramiczne, a także deko-
racyjne kraty klatki schodowej z wprawionymi elementami ze szkła (zob. il. 66). 
KS Beskid został zlikwidowany w 2001 roku, obecnie hala jest własnością miasta.

Fot. BK 2013

opis
Kompozycja na lewej bocznej ścianie, od strony parkingu.
Prostokątna ściana dekorowana zarysem Polski oraz różnymi symbolami 
kojarzącymi się ze sportem (rower, żaglówka, rękawica bokserska, sztanga, itd). 
Płyty opracowane plastycznie – symbole oraz granice Polski w lekko wypukłym 
reliefie kontrastującym barwą z tłem. Większość płyt pokryta szkliwem w kolorze 
błękitno-turkusowym, płyty z symbolami beżowe. Na niektórych płytach 
dodatkowo lekko wypukłe „guzy”, wtórnie pomalowane lakierem karminowym, 
żółtym lub pomarańczowym.
Płyty w układzie pionowym, wysokość 9 płyt, długość 21; płyty o wymiarach 
59 cm × 29 cm.
Ściana wykorzystywana do zawieszania reklam i banerów, kompozycja częściowo 
zasłonięta.

Na przeciwległym boku hali kompozycja 
w gamie beżów i fioletów przedstawiająca 
dwie ujęte schematycznie postacie szermierzy. 
Płyty opracowane plastycznie, postacie w lekko 
wypukłym reliefie. 
Płyty w układzie pionowym, wysokość 4 płyty, 
długość 19; płyty o wymiarach 58 cm × 29,5 cm.

wewnątrz budynku wprawione w ścianę korytarza 
dwa godła: klubu Beskid oraz Włókniarza – każde 
złożone z dwóch płaskorzeźbionych płyt, w kolorze 
beżowym. Płyty o wymiarach 60 cm × 29 cm.

Fot. BK 2013

Fot. BK 2013
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Z tyłu hali dwa murki wyłożone wąskimi płytkami – jedna w gamie błękitów, 
druga – w dużej części zniszczona (wyrwane płytki) w gamie beżu i fioletu.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia
oraz informacje dodatkowe:
R. Kowalski, Andrychów bogatszy o nową halę sportową, „Tempo” [wyd. AB], 1965, 
nr 17 (26. 04.), s. 2: informacja, że powstał „piękny obiekt, który stał się już chlubą 
całego Andrychowa”.
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajduje się protokół nr 187 Komisji Rzeczoznawców (dalej: KR) 
z 1. 10.1975 roku dotyczący przyjęcia i zatwierdzenia zlecenia Andrychowskich 
Zakładów Przemysłu Bawełnianego z 1974 roku (AH 186/74), obejmującego: 
„Realizację mozaiki – słupek dekoracyjny – o pow. 3,50 m² z rysunkiem roboczym 
[…] nief. mozaika. Realizację mozaiki na murkach dekoracyjnych szt. 2 po 6,50 m² 
z rysunkiem roboczym – Kolegium Rzeczoznawców po dłuższej dyskusji przyjęło 
na poziomie dobrym, stwierdzając jednak, że wszystkie akcenty odbiegają w istotny 
sposób kolorystycznie od projektów i to na niekorzyść realizacji. Ponieważ autor 
sam wykonuje materiał we własnej pracowni, należy mu zwrócić uwagę ażeby 
przy projektowaniu uwzględniał możliwości techniczne realizacji. Realizację 
płaskorzeźby na ścianie południowej – 40 m² oraz realizację płaskorzeźby 
na ścianie północnej – 18,50 m² przyjęto na poziomie dobrym z uwagami odnośnie 
kolorystyki j.w. […] Realizację emblematów „Beskid” 60 × 60 cm i „Włókniarz”  
60 × 60 cm […] oraz elementów szklanych do krat ozdobnych o wym. 13 × 13 cm 
i 20 × 20 cm szt. 70 – przyjęto na poziomie dobrym”. (Protokół nr 187, s. 1;  
ANK 29/2218/70).
Według danych zawartych w protokole, Marian Fugiel miał wykonać ceramikę 
w swojej pracowni, artysta wspomina, że opracował własną technologię, którą 
wykorzystał w tej realizacji (rozmowa z 13.10.2014). 

Fot. BK 2013

Kino „BesKid” (obecnie dom Katolicki), ul. Krakowska 132
Cecylia wodnicka-Ząbkowska i lucjan Jerzy Ząbkowski, ściana poczekalni;
płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1975

Historia
Budynek został wzniesiony w 1925 roku dla Akcji Katolickiej, podczas wojny 
Niemcy urządzili w nim kino. Także po wojnie budynek przystosowano dla potrzeb 
kina „Beskid”, które działało od 1952 roku. Kino zostało poddane kapitalnemu 
remontowi w latach 1974-1975 (projekt wnętrz Andrzej Kurkiewicz, Janusz 
Kuchejda, Teresa Rogowska), podczas którego otrzymało m.in. interesująco 
rozwiązaną salę kinową, o ścianach pokrytych drewnem jaworowym w kolorze 
popielatego orzecha oraz dekorację ceramiczną na ścianie poczekalni. Po zmianie 
ustroju budynek powrócił do Kościoła, początkowo był wynajmowany. W ostatnim 
czasie kompozycja ceramiczna – wcześniej zasłonięta i zamalowana oraz 
przysłonięta przez kominek – została odsłonięta i oczyszczona. Obecnie budynek 
pełni funkcje kulturalne.

Fot. BK 2014
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opis
Ściana naprzeciw wejścia pokryta abstrakcyjną kompozycją z elementami figuracji 
wykonaną z płyt okładzinowych. Na gładkim, szafirowym tle o intensywnej barwie 
formy beżowe i kremowe wykonane w reliefie. W prawej części pomieszczenia 
zapewne wtórnie wstawiona lada przechodząca w przyścienny filar wydzielający 
część ściany. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 12 płyt, długość około 27; 
płyty o wymiarach 32,5 cm × 28,5 cm (całkowita powierzchnia około 40 m²).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
J. Olajossy, Kino „Beskid” po remoncie, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-F], 1975, nr 76 
(3.04.), s. 4: „Estetyczna poczekalnia posiada piękną mozaikę ceramiczną”, „według 
opinii fachowców kino w Andrychowie będzie należało do najpiękniejszych  
(po «Kijowie») w województwie”. 
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajduje się protokół nr 232 KR z 23.12.1974 roku dotyczący zlecenia 
Wojewódzkiego Zarządu Kin (AH 175/74) oceniającego na poziomie dobrym 
„projekt szkicowy oraz model płaskorzeźby do kina «Beskid» w Andrychowie” 
wykonany przez Józefa Ząbkowskiego (Protokół nr 232, s. 4; ANK 29/2218/68). 

Bochnia
powiatowa i MieJsKa BiBlioteKa puBliCZna, ul. Mickiewicza 5
Klatka schodowa i korytarz na parterze; płytki ze Spółdzielni „Kamionka w Łysej 
Górze, 1952, 1956 (?)

Historia
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bochni została powołana do życia 1 kwietnia 
1946 roku. W tym samym roku otwarto także Bibliotekę Miejską. Instytucje 
otrzymały pomieszczenia w wielokrotnie przebudowywanym budynku 
o tradycjach sięgających XVI wieku, w którym w czasach późniejszych mieściły 
się m.in. szkoła, szpital – przytułek dla ubogich, mieszkania i sklepy. W 1954 roku 
doszło do połączenia obu Bibliotek, w latach 1958-1964 instytucja działała pod 
nazwą Biblioteka – Dom Kultury, w 1969 roku otrzymał imię Jana Wiktora. Lokal 
Biblioteki był stopniowo powiększany, w 1956 przyznano jej cały budynek, który 
został poddany remontowi. Zapewne wówczas otrzymał dekorację ceramiczną 
z płytek łysogórskich. Do dużego remontu i rozbudowy doszło także w latach  
1969-1971, kiedy to dobudowano drugie piętro. 

Fot. BK 2015

Fot. BK 2014
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opis
W korytarzu na parterze, w wejściu do sali po lewej, a także na klatce schodowej 
dekoracyjny wzór utworzony z płytek ceramicznych o malowanej dekoracji. 
Na kremowym tle motywy geometryczne, zwierzęce, kwiatowe. 
Na ścianie klatki schodowej na drugim piętrze mozaika ze stłuczki ceramicznej 
przedstawiająca widok Bochni i legendę św. Kingi, wykonana zapewne w początku 
lat 70. XX w.
Na zewnątrz budynku, na jego trzech ścianach, smukłe lizeny wyłożone płytami 
ceramicznymi w gamie beżu, wzbogaconymi dużymi wklęsłymi owalami. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni. Informator, Bochnia 2011: 
na okładce zdjęcie fragmentu klatki schodowej z dekorującymi ją płytkami; s. 5: 
budynek z zewnątrz, widoczne ceramiczne lizeny.

 

Fot. BK 2015

Brzesko
W Brzesku i w okolicach – z racji bliskości Spółdzielni „Kamionka” w Łysej 
Górze – wykonano wiele dekoracji ceramicznych. Ozdobiły one zarówno budynki 
o charakterze publicznym, jak i prywatnym, a także lokale użytkowe. Ciekawe, 
ceramiczne „wyposażenie” znajdowało się, przykładowo, w – otwartej na początku 
1970 roku, a obecnie już nieistniejącej – restauracji „Zamkowa” w Dębnie. Według 
informacji otrzymanych od pana Witolda Mierzejewskiego z Fundacji Ceramiki 
Polskiej XX wieku, w 1975 roku Bolesław Książek wykonał do sali z kominkiem 
płaskorzeźby, mozaiki, witraż, kinkiety oraz żyrandol. W rejonie Brzeska 
chętnie wykorzystywano też ceramiczną, łysogórską stłuczkę, którą pokrywano, 
na przykład, ściany przystanków autobusowych czy donice. Niestety, obecnie 
w samym Brzesku możemy zobaczyć jedynie nieliczne dekoracje ceramiczne. 
Kilka zostało zniszczonych już wcześniej, jednak ten proceder trwa nadal – 
wśród usuniętych w ostatnich latach kompozycji znalazły się dwie najciekawsze 
i najważniejsze realizacje w mieście: ścianka w urzędzie miasta oraz kompozycja 
w kinie „Bałtyk”. To duża strata, szczególnie w kontekście widocznego w ostatnim 
czasie wzrostu zainteresowania ceramiką architektoniczną.

BudyneK powiatoweJ spółdZielni 
ogrodniCZeJ, plac Żwirki i Wigury 3
autor nieustalony, sklepy i lokale 
na parterze; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1969

Historia
Spółdzielnia Ogrodnicza w Brzesku 
rozpoczęła działalność na wiosnę 1958 
roku, jej biura mieściły się początkowo 
w dwóch różnych lokalach. 1 stycznia 1970 
roku oddano do użytku duży, dwupiętrowy 
biurowiec – wspólną inwestycję Banku 
Rolnego (jego biura znajdowały się 
na drugim piętrze) i Spółdzielni. Na parterze 
umieszczono magazyny, sklep owocowo- 
-warzywny, pijalnię oraz kwiaciarnię, w której można było nabyć także ceramikę 
z Łysej Góry. Obecnie gmach zajmują różne instytucje. Na kompozycje ceramiczne 
natrafiono w dwóch wnętrzach sklepowych na parterze budynku, po lewej stronie 
od wejścia (dawna kwiaciarnia i sklep; stan: lato 2013). Jak wspomina pani Janina 
Biernat, emerytowana księgowa Spółdzielni, dekoracje ceramiczne znajdowały się 
również w pijalni po prawej stronie od wejścia. Obecnie także ta część budynku 
pełni inne funkcje.

Fot. BK 2013
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opis
W dwóch wnętrzach ściany wyłożone płytami ceramicznymi. W sklepie po lewej 
na lewej ścianie, ceramika pomalowana farbą na kolor kremowy, przy ścianie 
półki, widoczna górna część okładziny, lecz wzór kompozycji oraz jej kolorystyka 
niemożliwe do ustalenia.
W sklepie obok na prawej ścianie, przysłoniętej półkami, widoczny górny fragment 
kompozycji (wzór niemożliwy do zobaczenia) – tło żółto-ugrowe oraz plastyczne, 
zielone formy. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 9 płyt, długość 8,5; płyty o wymiarach 
32 cm × 56,5 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
J. Burlikowski, Kronika powiatu brzeskiego 1967-1970, t. II, Brzesko 2009, s. 132; 
tenże, Kronika… 1945-1975, t. V, Brzesko 2009, s. 62-63.

Fot. BK 2013

BanK spółdZielCZy, ul. Kościuszki 3
autor nieustalony, sala operacyjna banku; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1971 (?)

Historia
Tradycje Banku Spółdzielczego w Brzesku sięgają XIX w., instytucja jest 
spadkobierczynią Brzeskiego Towarzystwa Zaliczkowego; w 1904 roku zakupiło 
ono kamienicę, w której miało siedzibę. Bank zajmuje nadal ten sam budynek. 
W 1971 roku doszło do dużego remontu – część architektoniczną projektował 
Bogusław Witowski, a wnętrze i sprzęty Janusz Ratajczak. To zapewne wówczas 
wykonana została okładzina ceramiczna. W 2000 roku wnętrza banku poddano 
kolejnemu remontowi, przeprowadzono go jednak tak, by nie ucierpiała ściana 
pokryta okładziną ceramiczną. 

Fot. BK 2013
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opis
Krótszy bok sali, na wprost wejścia do sali operacyjnej banku, pokryty abstrakcyjną 
kompozycją z płyt okładzinowych. Na tle w kolorach liliowofioletowym, duże, 
plastyczne, dynamiczne żółte formy. Kompozycja opracowana reliefowo, 
wzbogacona rytami.
Ściana w znacznym stopniu przysłonięta jest przez stanowiska obsługi, zrobienie 
fotografii całości nie jest możliwe.
Płyty w układzie poziomym, wysokość 5 płyt, długość 15; płyty o wymiarach 
59-60 cm × 40 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono

strażniCa powiatoweJ państwoweJ straży pożarneJ, 
ul. Solskiego 16
autor nieustalony, kompozycje w świetlicy oraz w pomieszczeniu szatni; 
płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1975

Historia
Komenda Powiatowa PSP w Brzesku została powołana w 1950 roku, początkowo 
miała siedzibę w Magistracie, a następnie – w budynku władz powiatowych. 
Do nowego lokalu Straż przeniosła się w 1970 roku, wtedy też została powołana 
zawodowa Straż Pożarna w Brzesku. Budynek wkrótce został rozbudowany, prace 
ukończono w 1975 roku, w nowej części znalazła się m.in. świetlica, w której 
odbywały się rozmaite wydarzenia mające oficjalny charakter.

opis
Kompozycja w świetlicy znana jest ze zdjęć archiwalnych, ukazujących 
uroczystości odbywające się w tym wnętrzu. Pokrywała dużą ścianę i miała 
najpewniej barwę w gamie czerwieni, a główny element stanowił plastyczny znak 
Straży Pożarnej. Po roku 2000 kompozycja została zakryta.

Kolejna, mniejsza ściana znajduje się w pomieszczeniu pełniącym funkcję szatni. 
Nie jest możliwe jej opisanie, gdyż jest zasłonięta przez szafy. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(tor), Strażacy z Brzeska rozbudowują bazę, „Gazeta Krakowska” [wyd. AB-D], 1974, 
nr 303 (30.12.), s. 7: informacja, że prowadzona jest rozbudowa strażnicy, która 
po zakończeniu prac będzie niezwykle funkcjonalna; powstaną nowe garaże, baza 
warsztatowa, a strażacy otrzymają nowe pomieszczenia socjalne.

KoMpoZyCJe Zasłonięte i nieistnieJąCe

BudyneK powiatoweJ rady narodoweJ (obecnie urząd Miasta), 
ul. Głowackiego 51
Bolesław Książek, kompozycja w sali obrad na I piętrze budynku; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1966 lub 1967

Historia
Nowy biurowiec Powiatowej Rady Narodowej, w którym znalazły miejsce 
wszystkie – wcześniej rozproszone w wielu miejscach – wydziały, został uroczyście 
przekazany do użytku 18 marca 1967 roku. Jego wnętrza – zaprojektowane przez 
Czesława Wallisa – charakteryzowały się funkcjonalnością i estetyką, meble 
wykonała Spółdzielnia „Meble Artystyczne” z Kalwarii Zebrzydowskiej. 
W sali obrad umieszczono kompozycję ceramiczną, która została usunięta pod-
czas ostatniego remontu. Z zachowanych fragmentów kompozycji, przekazanych 
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, utworzono trzy niewielkie obrazy.

opis
Kompozycja osadzona na ekranie złożonym z trzech części, usytuowanym przy 
krótszym boku sali konferencyjnej, przedstawiająca sumarycznie potraktowany 
pejzaż z dużym drzewem pośrodku i kominami po bokach. Płyty o plastycznej 
fakturze, wzbogacone reliefem, rytem i wyciskami, dekoracja w kolorach 
niebieskim, zielonym, brązowym, ugrowym, szarym i czerwonym. 

Fot. BK 2003
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Płyty w układzie poziomym, wysokość 5 płyt, długość około 8,5; płyty 
o wymiarach 31,5 cm × 55 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe: 
(sal), Kariera łysogórskiej „Kamionki”, „Dziennik Polski” [wyd. A-E], 1967, nr 277 
(23.11.), s. 6: „Spółdzielnia Kamionka w Łysej Górze […] wyprodukowała ostatnio 
ciekawe wykładziny ścian, które zdobią poczekalnię kina «Bałtyk» w Brzesku 
i ścienną kompozycję kina «Kijów» w Krakowie. Ceramiczna kompozycja zdobi 
także salę konferencyjną nowego biurowca Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku. 
Projekty opracował i nadzorował ich wykonanie artysta plastyk Bolesław Książek”.
J. Burlikowski, Kronika… 1967-1970, s. 25-28, s. 26: zdjęcie z otwarcia gmachu, 
widoczna ścianka ceramiczna; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment” – 
architektoniczne płyty okładzinowe z Łysej Góry, „Rocznik Tarnowski”, 2011, s. 99, 
zdjęcie kompozycji.

Fot. BK 2003

Kino „BałtyK”, ul. Kościuszki 64
Bolesław Książek, ściana poczekalni; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1967

Historia
Budynek wzniesiony z początkiem XX w. dla Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, już przed wojną wyświetlane były w nim filmy. Po wojnie budynek 
przystosowano dla potrzeb kulturalno-oświatowych, działało w nim kino „Bałtyk” 
dysponujące 272 miejscami. W latach 1966-1967 przeprowadzono rozbudowę 
i remont kina, które stało się kinem panoramicznym, otrzymało salę widowiskową 
ze sceną teatralną i zapleczem, górną poczekalnię, nowe oświetlenie, nowe 
meble, neon, a także efektowną dekorację ceramiczną na ścianie poczekalni. 
Do uroczystego otwarcia z udziałem władz wojewódzkich i powiatowych doszło 
8 grudnia 1967 roku.
W lecie 2013 roku budynek został wyburzony.

Fot. BK 2003
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opis
Okładzina dłuższej ściany poczekalni, równoległej do fasady budynku, złożona 
z dwóch cofniętych części oraz trzech pilastrów wystających przed lico 
na szerokość ¼ płyty. W ścianie znajdowały się drzwi wejściowe do sali kinowej. 
Kompozycja w duchu abstrakcji organicznej, płyty opracowane malarsko 
i fakturalnie – pokryte reliefem, rytami, groszkowaniem i wyciskami. Szkliwa 
o mocnych, lśniących kolorach: zielony, żółty, brązowy, błękitny, fioletowy.
Płyty w układzie poziomym, wysokość 9 płyt, długość 18,5; płyty o wymiarach 
31,5 cm × 55,5 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(pet), 8 bm. – otwarcie kina „Bałtyk” w Brzesku, „Dziennik Polski” [wyd. A-E], 1967, 
nr 289 (7.12.), s. 6: informacja o efektach remontu, „ścianę poczekalni zdobi 
mozaika z Łysej Góry”.
(L), Jeszcze raz o kinie…, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-D1], 1967, nr 297 (13.12.), s. 4: 
„W poczekalni kina jedną ze ścian wyłożono piękną mozaiką, zaprojektowaną przez 
prof. Bolesława Książka z łysogórskiej «Kamionki»”. 
J. Burlikowski, Kronika… 1945-1975, t. VI, Brzesko 2010, s. 46: historia kina; 
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 97.
Na temat prób ocalenia kompozycji zob. www.brzesko.ws (Almanach; Rzeźba). 

Fot. BK 2003

Kawiarnia „KluBowa”, ul. Mickiewicza
Bolesław Książek, kompozycja w sali restauracji na parterze; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1969

Historia
Kawiarnia otwarta w lecie 1969 roku w lokalu poddanym remontowi, jej 
sale mieściły się na parterze i na I piętrze (tu znajdowała się szafa grająca 
i organizowano wieczorki taneczne). Jak pisano w prasie, lokal był estetyczny 
i funkcjonalny oraz wyposażony w nowoczesny sprzęt, wśród którego znajdował 
się pierwszy w Brzesku ekspres do kawy. Data zamknięcia kawiarni nie została 
ustalona, w jej miejscu w początku XXI w. znajdował się punkt telekomunikacyjny. 
Los ściany nie jest znany, zapewne została zniszczona.

opis
Ścianę na parterze pokrywała abstrakcyjna kompozycja z płyt łysogórskich.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
J. Salamon, Brzeska gastronomia, „Dziennik Polski” [wyd. A-C], 1969, nr 185 (6.08.), 
s. 4: informacja na temat nowej kawiarni, w której „parter zdobi ścienna mozaika 
ceramiczna wykonana w Łysej Górze według projektu Bolesława Książka”; zdjęcie 
wnętrza kawiarni z widoczną ścianą (fot. J. Salamon).

KluB MieJsKiego prZedsięBiorstwa gospodarKi KoMunalneJ, 
ul. Ogrodowa 2
Mozaika ze stłuczki ceramicznej na ścianie klubu „Hades”; materiał ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, około połowy lat 60. XX w.

Historia
Klub „Hades” mieścił się w podziemiach budynku dawnej łaźni miejskiej, w której – 
według informacji otrzymanych od pana Zbigniewa Stósa – podczas wojny 
znajdował się pierwszy w Brzesku szpital. Po wojnie budynek stał się siedzibą 
MPGK. Sale klubowe zostały otwarte w 1963 roku. Klub prowadził ożywioną 
działalność kulturalną, w latach 60. i 70. odbywały się w nim Zaduszki Jazzowe, 
działał przy nim także zespół big-beatowy „Księżycowi Kawalerowie”.
Obecnie w miejscu dawnej łaźni znajduje się nowy budynek.

opis
Ścianę klubu zdobiła mozaika wykonana z łysogórskiej stłuczki ceramicznej.
Wygląd całej kompozycji nie jest znany, jej niewielki fragment można 
zobaczyć na fotografii zamieszczonej w „Dzienniku Polskim”, oraz na zdjęciu 
przedstawiającym dyrektora MPGO, Ryszarda Stósa i jego współpracowników, 
zamieszczonym na portalu www.brzesko.ws
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(sal), Mister klubów, „Dziennik Polski” [wyd. A-E], 1966, nr 300 (18-19.12.), s. 8: 
„Dziś jest to najestetyczniej urządzony klub w tym mieście. Nie chodzi tylko 
o wzorową czystość, ale i pomysłowo urządzone wnętrza. W pomieszczeniach, 
np. wykorzystano rozbitą ludową ceramikę, której nie brakowało w pobliskiej 
Łysej Górze. Osadzono ją na gipsie i w ten sposób ściany pokryte są kolorowymi, 
ludowymi mozaikami”; zdjęcie z widocznym fragmentem mozaiki (fot. J. Salamon).

Chrzanów
W Chrzanowie zachowanych jest kilka kompozycji ceramicznych, wiadomo  
jednak, że było ich więcej. Dekoracje plastyczne otrzymały, na przykład, trzy 
chrzanowskie Domy Kultury: Powiatowy (zachowana w części teatralnej, zapewne 
 zasłonięta w części klubowej) oraz dwa zakładowe – Fabloku (kompozycja 
na elewacji) i Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych (budynek 
przerobiony na sklep; według informacji otrzymanych od pani Agnieszki Bąk 
z Muzeum w Chrzanowie, jego wnętrza zdobiły płaskorzeźby oraz kompozycje 
łączące kamienie, szkło i stłuczkę ceramiczną). Z kolei pani Aniela Szatara- 
-Tymcik wspomina o swej realizacji z 1968 roku, która znajdowała się w budynku 
Chrzanowskich Zakładów Materiałów Budowlanych – była to kompozycja z białych 
płyt ceramicznych, podrzeźbianych w pionie, dodatkowo podmalowanych czarno 
i zielono. Ceramiczne dekoracje można także spotkać na domach prywatnych – 
na fasadzie willi przy ul. Oświęcimskiej znajduje się efektowna kompozycja 
autorstwa Bolesława Książka, wykonana prawdopodobnie w 1973 roku; inna 
ceramiczna dekoracja zdobi ścianę domu przy ul. Chechlanej.

powiatowy doM Kultury (obecnie Miejski ośrodek Kultury, sportu 
i rekreacji), ul. Broniewskiego 4
antoni Hajdecki i aniela szatara-tymcik, kompozycja płaskorzeźbiona na ścianie 
kawiarni, 1966
Helena i roman Hussarscy, foyer sali teatralnej, płaskorzeźby, 1970/1971 

Historia
Projekt architektoniczny Leszek Filar, Przemysław Gawor; oddany częściowo 
w 1967, ukończony w 1971.
Budynek powstał w okolicach Placu Tysiąclecia zaplanowanego jako nowe 
centrum miasta.

Inicjatywę budowy domu kultury w Chrzanowie podjęto w 2. połowie lat 50. XX w.  
(w 1957 powstał Społeczny Komitet Budowy Domu Kultury), prace rozpoczęto 
w 1960 roku, jednak budowa znacznie się przeciągnęła. Część klubowa budynku 
została oddana do użytku w styczniu 1967 roku, wciąż jednak trwały prace w sali 
teatralnej, która była gotowa dopiero w 1971 roku. 30 kwietnia 1971 roku doszło 
do uroczystego przekazania nowego Domu Kultury, w którym wzięło udział wielu 
oficjalnych gości (m.in. wicepremier Wincenty Kraśko i minister kultury Lucjan 
Motyka), po czym w sali teatralnej odbyła się akademia pierwszomajowa.
Dekoracje ceramiczne znajdowały się w obu częściach budynku.

opis
Kawiarnię, mieszczącą się w części klubowej, ozdobiła dekoracja ceramiczna 
autorstwa Antoniego Hajdeckiego i Anieli Szatary-Tymcik. Na zdjęciu 
archiwalnym (wykonanym zapewne z 1967 lub 1968 roku) widoczny jest jej 
fragment – wynika z niego, że była to duża, kilkuplanowa płaskorzeźba, o płynnie 
poprowadzonych liniach. Pani Aniela Szatara-Tymcik wspomina, że utrzymana 
była w gamie brązów i zieleni, ożywiały ją akcenty czerwieni.
Wnętrze kawiarni zostało przebudowane, a kompozycja – według otrzymanych 
informacji – została najpewniej przykryta ściankami gipsowymi. 

Wnętrze kawiarni, zdjęcie z archiwum p. Anieli Szatary-Tymcik
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Fot. BK 2003

Sala teatralna na I piętrze budynku poprzedzona obszernym foyer o płynnie 
poprowadzonej ścianie ozdobionej kompozycją ceramiczną Heleny i Romana 
Hussarskich. Tworzą ją pojedyncze, prostokątne, powycinane płyty ceramiczne 
przytwierdzone pionowo i poziomo do ściany, którym towarzyszą grupy 
prostopadłościennych bolców. Powierzchnia płyt opracowana reliefowo 
w charakterystyczne, wrzecionowate formy, pokryta szkliwem w ciepłej  
tonacji, z dominacją żółci, pomarańczu i zieleni. Płyty o wymiarach około  
60,5-61 cm × 31 cm.

Fot. BK 2013
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Sygnatura: na jednej z płyt ryty 
monogram wiązany: HRH

Na przedłużeniu foyer, 
w niewielkim pomieszczeniu, 
kompozycja ceramiczna 
pokrywająca całą ścianę, złożona 
z niemal kwadratowych płyt 
wypełnionych kołami i kółkami, 
o żywych barwach z dominacją 
żółci i zieleni, oraz z czerwonymi 
i błękitnymi akcentami. 
Wysokość 9 płyt, długość 12; 
płyty o wymiarach około 33 cm 
× 31 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(do), Nowoczesny obiekt kulturalno-oświatowy, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-C], 1967, 
nr 4 (5.01.), s. 4: informacja o oddaniu części budynku, „pomieszczenia PDK cieszą 
estetyką wnętrz, ciekawymi, nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi 
i starannym wykonaniem”. 
(ZG), Dom Kultury dla Chrzanowa, „Dziennik Polski”, 1971, nr 102 (1.05.), s. 1: 
informacja o uroczystym otwarciu ukończonego budynku.
R. Hussarski, Techniki plastyczne w architekturze. Zarys możliwości ich użycia 
na zewnętrznych ścianach budowli [skrypt dla studentów, wyd. II], Kraków 1977, 
s. 30: wymienia „okładzinę w foyer teatru w Chrzanowie” jako jeden z przykładów 
„okładzin wykonanych we wnętrzach, ale działających swą barwą i kompozycją 
poprzez przeszklenie”.
W życiorysie autorstwa Heleny Hussarskiej występuje dekoracja ściany foyer, lecz 
bez daty wykonania. Z kolei według wykonanego przez Romana Hussarskiego 
spisu prac, ma ona pochodzić z lat 1970/1971, przy czym powstać miały wówczas 
dwie wersje projektowe: dekoracyjna okładzina z płyt ceramicznych oraz mozaika 
ćwiekowa. (Kopie dokumentów przekazanych przed laty przez panią Helenę 
Hussarską w posiadaniu autorki.)
Chrzanów w kontekście działalności Hussarskich pojawia się także w pracy 
magisterskiej Teresy Lange pt. Działalność i dorobek artystyczny Heleny i Romana 
Hussarskich (maszynopis pracy magisterskiej z 1994 roku, pisanej pod kierunkiem 
prof. dr hab. W. Kubiczka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie; kopia 
w archiwum pp. Hussarskich), według której w 1966 roku wykonana została 
„mozaika na budynku w Chrzanowie”, w pracy nie sprecyzowano jednak, o jaki 
budynek chodzi. 

doM Kultury FaBryKi loKoMotyw iM. F. dZierżyńsKiego (Fablok), 
ul. Fabryczna
ewa żygulska, współpraca danuta Kowalska, mozaika na fasadzie budynku, 
data wykonania nieustalona

Historia
Dom kultury należący do najstarszego w Polsce zakładu produkującego 
lokomotywy został otwarty w 1956 roku. Oprócz pomieszczeń klubowych oraz 
przeznaczonych na zajęcia, mieściła się w nim m.in. sala kinowa i działało kino 
„Fablok”. Obecnie (stan: lato 2013) budynek zamknięty.

opis
Mozaika w kształcie koła, tło w gamie błękitów, szarości i jasnych fioletów. 
Środek zaakcentowany kółkiem w gamie szarości, od którego biegnie 9 promieni 

Fot. BK 2014
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łączących się z ramką ujmującą całość. W powstałych w ten sposób 9 polach 
widnieją symbole oraz imiona Muz: od góry w kierunku wskazówek zegara:  
Erato – cytra, Euterpe – flet, Klio – zwój pergaminu, Kaliope – tabliczka do pisania 
i rylec, Melpomene – maska teatralna o tragicznym wyrazie, Talia – maska 
teatralna komiczna, Terpsychore – lira, Polihymnia – bez atrybutu, jedynie napis, 
Urania – globus astralny (cyrkiel i księżyc).
Mozaika układana na ścianie za pomocą „plastrów mozaikowych”. 
Średnica około 550 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Mozaikę ceramiczną, która „przyozdobiła Dom Kultury w Chrzanowie” wymienił 
Ignacy Tekliński (zob. I. Tekliński, Pożegnanie Ewy Żygulskiej, „Cracovia- 
-Leopolis”, 1998, nr 1, s. 24); występuje także w niedatowanym życiorysie 
Ewy Żygulskiej przechowywanym w archiwum Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie (bez daty wykonania). Pani Danuta Kowalska niestety nie 
przypomina sobie roku wykonania kompozycji.

Fot. BK 2014

Dębno
BudyneK urZędu gMiny
Jerzy sacha, sala narad; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze,
koniec lat 80. XX w.

Historia
Budynek Urzędu Gminy wzniesiono w latach 1985-1990. Kompozycja wykonana 
najpewniej pod koniec lat 80. XX w. (oryginalnie orzeł bez korony).

opis
Krótsza ściana zamykająca salę pokryta okładziną ceramiczną w gamie zieleni 
i błękitu przedstawiającą motywy związane z Gminą. Pośrodku, w dolnej części, 
gruby pień drzewa, którego gałęzie w górnej części ściany rozdzielają się na dwie 
części, pomiędzy nimi słońce z czerwonym medalionem z Orłem białym pośrodku. 
U góry, po bokach napis drukowanymi literami: Gmina Dębno. W dolnej części 
kompozycji motywy pejzażowe, domki, drzewa, oraz po lewej drogowskaz kierujący 
do Łysej Góry i zabudowania „Kamionki”, a po prawej powóz zmierzający do zamku 
w Dębnie.
Płyty w układzie pionowym; wysokość 9 płyt, długość 16,3; płyty o wymiarach: 
30,5 cm × 28 cm (w sumie: 285 cm na 466 cm).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe: Nie natrafiono

Fot. BK 2014
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Gorzeń Górny
restauraCJa „CZartaK”
Bolesław Książek, kompozycje ceramiczne na zewnątrz i wewnątrz budynku; 
płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1969
 
Historia
Budowę dużej, piętrowej restauracji w turystycznej miejscowości Gorzeń (położonej 
blisko Wadowic, przy drodze do Suchej Beskidzkiej) rozpoczęto w 1967 roku. Jej 
otwarcie zaplanowane było na koniec roku 1969, ostatecznie restauracja była 
czynna od 1 lutego 1970 roku. W ukończonym budynku znalazły się restauracja, 
kawiarnia oraz bar z osobnym wejściem. Budowie i początkom działania lokalu 
towarzyszyło duże zainteresowanie ówczesnej prasy, w której zamieszczane 
były informacje o nowej restauracji, opisy i zdjęcia budynku (szczególnie dużo 
uwagi poświęcono jej w beskidzkim wydaniu „Dziennika Polskiego” z 1970 roku). 
Dekoracje ceramiczne ozdobiły elewacje zewnętrzne i wnętrza, tu także znalazły 
się kompozycje łączące ceramikę z kamieniem. 

Fot. BK 2013
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W 2001 roku doszło do remontu budynku, podczas którego zostały usunięte 
dekoracje ceramiczne znajdujące się na parterze; podczas kolejnego remontu 
usunięto kompozycję z elewacji bocznej.
 
opis (stan: marzec 2013)
Fasada 
Duża, niezwykle efektowna, na poły abstrakcyjna kompozycja ceramiczna 
pokrywająca ścianę w lewej części fasady, ze zgeometryzowanymi postaciami 
diabłów i z nazwą restauracji w górnej części. Płyty ceramiczne o bogatej fakturze, 
ryte, płaskorzeźbione, pokryte mocno wystającą siatką reliefu, o intensywnej 
kolorystyce w gamie szafirów, błękitów, zieleni, fioletu, beżu.
Płyty w układzie poziomym; wysokość 18 płyt, szerokość 8; płyty o wymiarach 
31,5 cm × 57 cm.

Fot. BK 2013

Ściana na klatce schodowej
Kompozycja przedstawiająca dużego, zielonego koguta, otoczonego przez 
schematycznie potraktowane motywy roślinne, na tle w gamie błękitów i fioletów. 
Niektóre z kwiatowych kielichów plastycznie opracowane, mocno wystające przed 
lico ściany (zob. s. 159).
Płyty w układzie poziomym; wysokość 14; szerokość 7 płyt; płyty o wymiarach 
31,5 cm × 57 cm.

Hol na i piętrze
Na bocznej ścianie kompozycja przedstawiająca stylizowane kwiaty, ugrowe, 
z zieloną siatką łodyg, na tle w gamie jasnego błękitu i fioletu. Dekoracja wykonana 
w wysokim reliefie. 
Płyty w układzie poziomym; wysokość 9 płyt, długość 5; płyty o wymiarach  
31,5 cm × 57 cm.

Fot. BK 2013
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Fot. BK 2003

Kompozycja na bocznej ścianie
Smukła kompozycja w duchu abstrakcji 
geometrycznej wykonana w bardzo 
wysokim reliefie, w gamie błękitów, 
czerwieni, żółci, zieleni, brązów. Na 10 
płycie od dołu i pierwszej od lewej 
widniała ryta sygnatura złożona z napisu: 
KAMIONKA / ŁYSA / GÓRA, a powyżej 
zgeometryzowanego monogramu 
wiązanego Bolesława Książka. 
W momencie wykonywania fotografii 
widoczne ubytki płaskorzeźbionych 
fragmentów dekoracji.
Płyty w układzie poziomym; wysokość 
17,5 płyt, szerokość  
3 płyty; płyty o wymiarach  
32 cm × 57 cm. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Czartak zaprasza, „Dziennik Polski” [wyd. A-F], 1970, nr 5 (7.01.), s. 4: „Nowe obiekty 
budowane przez Gminną Spółdzielczość mają często bogaty wystrój zewnętrzny. 
Oto fragment wejścia do restauracji – kawiarni (na 200 miejsc) w Czartaku. Zdobi 
ją majolika – nowoczesny, pełen radosnego koloru wzór…”; zdjęcie fragmentu fasady 
(fot. J. Rotter).
(ZL), Czartak czeka na zagospodarowanie, „Dziennik Polski” [wyd. A-F], 1970, 
nr 106 (6.05.), s. 6: zdjęcie restauracji ze ścianą ceramiczną na fasadzie 
(fot. J. Pleśniakiewicz). 
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1970, nr 50 (28.02-1.03.), s. 8: zdjęcie 
„najpiękniejszej restauracji w powiecie wadowickim”, którą charakteryzuje 
„przepych wnętrza”; zdjęcie fasady z kompozycją Książka (fot. A. Leń). 
(ORL), „Czartak” w legendzie i rzeczywistości, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 
1970, nr 175 (25-26.07.), s. 8: zachwyty nad lokalem i zdjęcie gości siedzących 
w restauracji, w ich tle kompozycja na ścianie, podpisane: „Wnętrza «Czartaka» 
są wyjątkowo piękne, za co słowa uznania należą się projektantom i wykonawcom” 
(fot. J. Orlewski).
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98; A. Siwek, Między zabytkiem a dobrem 
kultury współczesnej, „Kurier konserwatorski”, 2011, nr 10, s. 8: zdjęcia (fot. 5-6) 
budynku z nieistniejącą już kompozycją na elewacji bocznej oraz fragmentu 
kompozycji z fasady; fot. 5 podpisana: „…banalna bryła z interesującą dekoracją 
ceramiczną. Czy stanie się kiedyś przedmiotem ochrony?”.
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Grybów
Kino „Biała”, ul. Kościuszki 7
witold skulicz, mozaika w przedsionku z kasą; fryz dekoracyjny w poczekalni; 
płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1970

Historia
Budynek o mocno przeszklonej fasadzie dobudowany został do północnej ściany 
gmachu dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wzniesionego w latach 
1906-1910. Prace przygotowawcze do modernizacji kina i budowy domu kultury 
rozpoczęto w początkach 1968 roku. W efekcie doszło do generalnego remontu 
kina, które zostało rozbudowane, otrzymało nowe wyposażenie i wystrój. Kino 
po remoncie działało od 1 lutego 1971 roku. Obecnie w budynku mieści się Miejski 
Dom Kultury.

Fot. BK 2013
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opis
w przedsionku z kasą, na lewo od wejścia, na krótszej ścianie bezprzedmiotowa 
mozaika złożona z niewielkich, kwadratowych płytek w kolorach niebieskim, 
granatowym, czerwonym, białym, brązowym, żółtym. Mozaika stanowi tło dla 
asymetrycznej kompozycji ceramicznej, złożonej z białych, płynnych form, którym 
towarzyszą białe i barwne kule. Kompozycja podświetlana, stanowiąca znakomity 
akcent dekoracyjny i rodzaj reklamy kina, dobrze widoczny przez dużą, przeszkloną 
ścianę.
Wys. około 900 cm; szer. 370 cm.

na ścianie poczekalni dekoracyjny, dynamiczny fryz ceramiczny utworzony 
z wycinków łysogórskich płyt okładzinowych, tworzących formy o fantazyjnych 
kształtach, ryte, płaskorzeźbione, wzbogacone nakładkami, o jasnych, żywych 
barwach. Dodatkowo kule różnej wielkości.
Płyty w układzie pionowym; płyty o wymiarach: 58 cm × 32,5 cm.

Fot. BK 2013 Fot. BK 2013
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
Godne pozazdroszczenia, „Gazeta Krakowska”, 1971 [wyd. A-E], nr 9 (12.01), 
s. 4: informacja o planowanym otwarciu kina i efektach remontu: „W ramach 
remontu dobudowano dodatkowe skrzydło, na antresoli urządzono gustowną 
kawiarenkę, zainstalowano nowoczesną aparaturę i ekran panoramiczny, wystrój 
wnętrz otrzymał wielkomiejski wygląd. […] elementy dekoracyjne zaprojektowali 
krakowscy plastycy”.
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 97, s. 102: zdjęcie fragmentu fryzu.
Grafika nade wszystko… Witold Skulicz, red. M. Wanyura-Kurosad, Kraków 2012, 
s. 162: kompozycja w kinie w Grybowie wymieniona w kalendarium  
(bez konkretnej daty).

Jordanów
urZąd stanu Cywilnego, Rynek 1
Janusz trzebiatowski, sala ślubów; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, około 1970

Historia
Urząd Stanu Cywilnego mieści się w budynku ratusza wzniesionego w 1911 roku. 
Podczas przeprowadzonego po 2010 roku remontu dekoracja została zakryta 
płytami gipsowymi.

opis
W sali ślubów olbrzymi, szarobłękitny orzeł wykonany częściowo w płaskorzeźbie 
(korpus, pióra ogona), częściowo w reliefie. Tło rdzawe, gładkie.
Płyty w układzie poziomym, wysokość 10 płyt, długość 9; płyty o wymiarach 
32 cm × 57 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 99, s. 102: zdjęcie kompozycji.
Według kalendarium twórczości Janusza Trzebiatowskiego, kompozycja powstała 
w 1970 roku, sam autor mówi o roku 1971. Na tablicy ogłoszeń w USC widniał rok 
1973, a były kierownik Urzędu twierdził, że dekorację wykonano w latach 1967-1968. 
Artysta wspomina, że zrealizował kompozycję, lecz nie był przy jej montażu.

Fot. BK 2003Fot. BK 2013



Jedna z kompozycji na Teatrze Bagatela (zob. s. 212), fot. bK 2014

Kraków
Jak już wspomniano, najwcześniejszą realizacją z dziedziny ceramiki 
architektonicznej na terenie Krakowa jest okładzina Kolumny Przodowników 
Pracy, wykonana w 1950 roku przez Kazimierza Piętkę. Kolejne powstały 
po połowie lat 50. XX w., natomiast za apogeum wykorzystywania materiału 
ceramicznego w architekturze i budownictwie należy uznać lata 60. i początek 
lat 70. XX w. Można odnieść wrażenie, że w Krakowie wciąż istnieje wiele 
kompozycji ceramicznych, jednak rozmawiając z twórcami, przeglądając prasę 
z epoki oraz archiwalia, a także śledząc losy poszczególnych budynków i wnętrz, 
uświadamiamy sobie, jak wielu kompozycji już nie ma. Warto w tym momencie 
wspomnieć o kilku wybranych – odnotowanych bądź wspominanych realizacjach – 
które nie zostały zamieszczone w katalogu, przede wszystkim ze względu 
na szczupłość, lub też brak materiału ikonograficznego. 
Wydaje się, że ceramiczne płyty pokrywały lekko wklęsłą ściankę w sklepie 
meblowym przy ul. 18 stycznia (obecnie Królewska). Budynek, zaprojektowany 
przez Mieczysława Kuźniara i Danutę Mieszkowską w 1958 roku i zrealizowany 
w roku 1961, został w minionych latach przebudowany w drastyczny sposób. 
Zlikwidowano przeszklone elewacje, przez co pawilon utracił lekkość 
i modernistyczny charakter, zmienione zostało także jego wnętrze, pozostały 
jedynie zdjęcia archiwalne i nieliczne opisy1. W wypadku kilku wnętrz 
kawiarnianych, często wystarczyć muszą wzmianki prasowe, którym niekiedy 
towarzyszą – niestety niewyraźne – fotografie. Przykładowo, w 1966 roku 
przeprowadzono remont kawiarni „Florianka” znajdującej się przy ul. Floriańskiej 24. 

1 Miastoprojekt Kraków 1951-1971, Kraków 1971, fot. s. nlb.; dane s. 127. st. Ciechanowski, 
Co jeszcze nowego w krakowskiem?, „architektura”, 1963, nr 9, s. 331: zdjęcia i plany 
budynku; s. 323: „Ten zgrabny pawilon, którego przejrzystość układu funkcjonalnego 
potęguje pełne przeszklenie, umożliwiające wgląd do sal wystawowych wprost z ulicy, 
dobrze odpowiada funkcji, dla jakiej jest przeznaczony”. 
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Lokal został otwarty w początkach 1967 roku, jego wnętrza zaprojektował Andrzej 
Kurkiewicz, a Witold Skulicz wykonał kompozycję ceramiczną2. Skulicz był także 
autorem kompozycji w barze „Bistro” (późniejszy „Giermek”) przy ul. Karmelickiej 57. 
W przypadku tej realizacji udało się jedynie natrafić na krytyczną wzmiankę 
w artykule Mirosława Dzikiewicza, której towarzyszy nieczytelne zdjęcie: bar 
„ma w swym wnętrzu płaskorzeźby ceramiczne na ścianach nad wejściami 
do toalet. Wydaje się, że takie podkreślenie miejsc sekretnych jest zupełnie 
zbędne”3. Ceramika autorstwa Witolda Skulicza pojawiła się także w kawiarni 
„Lalka”, otwartej jesienią 1968 roku przy ul. Dzierżyńskiego 17 (obecnie Lea). 
Jak pisano w „Gazecie Krakowskiej”, lokal urządzono nowocześnie, a wnętrzu 
kawiarni „uroku dodają porozmieszczane po całym lokalu różnej wielkości lalki”. 
Narzekano zarazem na zbyt wysokie, niewygodne stołki. Informacji o otwarciu 
kawiarni towarzyszyło zdjęcie, na którym można dostrzec ścianę wyłożoną 
okładziną ceramiczną4. Ceramikę z Łysej Góry wykorzystano również do ozdoby 
baru „Wagant” przy ul. 1 Maja 2 (obecnie Dunajewskiego). Bar-bistro został 
otwarty przed świętami wielkanocnymi 1972 roku, jego wnętrza zaprojektowali 
Teresa Rogowska i Janusz Kuchejda. W „Echu Krakowa” pisząc o planowanym 
otwarciu nowoczesnego baru, zauważono, że będzie charakteryzować go „ciekawe 
oświetlenie (krzyżówka lamp żółtych i białych), wokół drewniane boazerie, 
strop z listew drewnianych”, a także, że „zaprojektowano m.in. oryginalny 
fryz z drewnianych dużych chochli, wkomponowano też elementy ceramiczne 
z Łysej Góry – w sumie będzie to jedno z ciekawszych wnętrz w Krakowie”5. 
Duża, ceramiczna kompozycja autorstwa Barbary Dzikiewicz-Obrąpalskiej znaj-
dowała się w holu wejściowym do restauracji „Ermitaż” przy ul. Karmelickiej 3. 
Płaskorzeźby przedstawiające stylizowane, zgeometryzowane cynie w gamie 
rudej czerwieni umieszczone na zielonawym tle, wypalone zostały w Pracowni 
Ceramiki krakowskiej ASP. Niestety, nie udało się natrafić na żadne zdjęcie tej 
kompozycji6. Z kolei nieczytelne zdjęcia towarzyszą relacjom z oddania do użytku 
stołówki stalowni martenowskiej w Hucie im. Lenina. Otwarta w przeddzień 

2 Cukiernia „Florianka” została otwarta z końcem 1950 roku w poddanym remontowi 
lokalu kawiarni „Turecka”. Po remoncie z 1966 roku lokal został przekształcony w bar 
kawowy. Na temat efektów remontu zob. (hz), Nowy bar kawowy przy Floriańskiej, 
„Gazeta Krakowska”, 1967, nr 28 (2.02), s. 4: informacja o nowym barze, którego „jasne, 
nowoczesne” wnętrza zaprojektował andrzej Kurkiewicz. „Wnętrze […] ozdabia bardzo 
miła dla oka mozaika”; zdjęcie nieczytelne.
3 M. Dzikiewicz, Projektowanie wnętrz – sztuka potrzebna i trudna, „Dziennik Polski”, 1970, 
nr 306 (28.12), s. 4. Kompozycja pochodziła najprawdopodobniej z 1967 roku.
4 „Gazeta Krakowska”, 1968, nr 253 (24.10), s. 6: zdjęcie wnętrza (fot. W. Klag).
5 „Wagant” nowy bar bistro, „Echo Krakowa”, 1972, nr 74 (28.03), s. 5.
6 „Ermitaż” był remontowany w 1969 roku, jego wnętrza zaprojektował Zdzisław 
szpyrkowski. restauracja otwarta została lipcu 1969. W lokalu znajdowała się jeszcze 
jedna kompozycja ceramiczna barbary Dzikiewicz – płaskorzeźba w gamie szmaragdu 
zasłaniająca kratkę wentylacyjną. Niestety we wzmiankach prasowych mówiących 

święta 1 Maja 1969 roku stołówka dysponowała salą przeznaczoną dla 150 osób 
i nowoczesnym, zmechanizowanym zapleczem. Ścianę lokalu ozdobiła dekoracja 
ceramiczna7. Jedynie lakoniczna wzmianka odnotowuje istnienie kompozycji 
Ewy Żygulskiej wykonanej w latach 60. XX w. do Sali Tradycji w jednostce 
wojskowej przy ul. Tynieckiej. „Mozaika na całą ścianę w sali tradycji jednostki 
wojskowej w Krakowie przedstawiająca szlak bojowy I Armii od Lenino do Berlina” 
wspomniana została przy okazji artykułu na temat kompozycji zdobiących elewacje 
gmachu Sądów8. W przypadku ceramicznego fryzu wykonanego w Łysej Górze 
przez Krystynę Zgud-Strachocką, który ozdobił sklep warzywno-owocowy (obecnie 
apteka) przy ul. Grodzkiej 26, wystarczyć muszą jedynie wspomnienia, mówiące 
m.in. o jego pięknej, szmaragdowej barwie i pokrytej reliefem powierzchni9. Kilka 
realizacji odnotowanych zostało w dokumentach Oddziału Krakowskiego P.P. 
Pracownie Sztuk Plastycznych. Warto wspomnieć choćby o mozaice na elewacji 
internatu garnizonowego przy ul. Księży Pijarów 3. Kompozycję w gamie szafirów 
zaprojektował w połowie lat 70. XX w. Tadeusz Bajwoluk, a ułożyli na ścianie 
Zenobia i Józef Sumerowie, niestety zniknęła ona pod warstwą styropianu.10

Nie istnieje już także kompozycja zdobiąca hol biurowca MERA-KFAP przy 
ul. Gabrieli Zapolskiej 38, autorstwa Haliny Cieślickiej-Szczurek, wykonana 
w 1986 roku11. Niestety nie udało się także dotrzeć do żadnych zdjęć, na których 
byłaby widoczna, bowiem archiwum artystki uległo zniszczeniu. Jak wynika 
z zachowanych dokumentów, Halina Cieślicka-Szczurek wykonała projekt 
całościowy aranżacji holu wejściowego oraz stropu podwieszanego w świetlicy. 
Z początkiem 1986 roku artystka przedstawiła kilka wariantów kompozycji 
ceramicznej, spośród których Kolegium Rzeczoznawców wybrało do dalszego 

o otwarciu „gustownego lokalu” po remoncie dekoracje ceramiczne nie zostały 
odnotowane.
7 br, Stalownicy z martenowskiej mają nową stołówkę, „Głos Nowej Huty”, 1969, 
nr 18 (3.05-8.05), s. 4: informuje, że załoga stalowni martenowskiej otrzymała „nową, 
piękną stołówkę”, której ozdobą jest „efektowny wystrój ściany”; zdjęcie nieczytelne 
(fot. J. rośkiewicz); „Głos Nowej Huty”, 1969, nr 37 (13.09-19.09), s. 4: zdjęcie wnętrza 
stołówki, podpisane: „Tak wygląda wnętrze stołówki w stalowni Martenowskiej. Czysto, 
nowocześnie i estetycznie…” (fot. st. Gawliński).
8 (bz), Mozaika na gmachu Temidy, „Echo Krakowa”, 1969, nr 215 (13-14.09), s. 5.
9 sklep ten z pewnością pamięta wielu krakowian, gdyż po szybie witryny spływała woda.
10 Protokół nr 27 Kr z 10.02.1975 dotyczący zlecenia Wojskowego biura Projektów 
budowlanych (aH 1606) wymienia „projekt mozaiki na elewacji północnej budynku 
internatu 32 m²” oraz „projekt sgraffita do holu głównego 20 m².” (aNK 29/2218/69). 
sgraffito przedstawiające uproszczony widok Krakowa istnieje do dziś.
11 Krakowska Fabryka aparatury Pomiarowej MEra-KFaP to firma odwołująca się 
do tradycji działającego od 1922 roku biura Technicznego „oros”, upaństwowionego 
w 1951 roku. Wówczas też utworzono KFaP. W 1956 zatwierdzono nową lokalizację  
Fabryki przy ul. Zapolskiej 38 w bronowicach Małych. Pierwsze hale fabryczne gotowe 
były z końcem 1959, w 1964 oddano do użytku budynek administracyjny. To jego hol ponad 
20 lat później ozdobiła kompozycja ceramiczna.
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opracowania warianty o numerach 1 i 2. Projekt został przyjęty w połowie lutego12. 
Dekoracja była gotowa jesienią 1986 roku13.
Najmłodszą pracą odnotowaną w katalogu realizacji są dwie mozaiki zdobiące 
dawny lokal Stowarzyszenia Księgowych przy ul. Małej, autorstwa Marcina 
Włodarczyka z 1993 roku. W przeciwieństwie do Warszawy, gdzie mozaiki 
tworzono w latach 90. XX w., a nawet w początkach XXI w., w Krakowie nie 
powstawały już tego typu kompozycje. 

12 Protokół Kr nr 4/86 z 30.01.1986 dot. wykonania projektu całościowego aranżacji holu 
wejściowego i stropu podwieszonego świetlicy budynku – G. Zapolskiej 38, na zlecenie 
Krakowskiej Fabryki aparatów Pomiarowych MEra-KFaP (aH/115/85/EN) dla Haliny 
Cieślickiej-szczurek z zespołem: „Komisja rozpatrzyła na roboczo przedstawione 
kompozycje ceramiki. Przyjęto jako wyjściowe do dalszego opracowania kompozycje: 
1 i 2”. Protokół nr 9a/86 z 13.02.1986 dot. wykonania proj. całościowego aranżacji holu 
wejściowego i stropu podwieszonego świetlicy: „przyjęto bez zastrzeżeń proj. całościowy 
wnętrz MEra-KFaP i proj. ceramiki i zatwierdzono rachunek” (aNK 29/2218/86).
13 Protokół nr 72/86 z 9.10.1986 dot. wykonania kompozycji ceramicznej do holu 
wejściowego w budynku MEra-KFaP-u wraz z nadzorem autorskim nad: realizacją 
ceramiki, przygotowaniem powierzchni dla dzieła obrazowego, wypaleniem ceramiki: 
„Komisja na miejscu stwierdziła zgodność realizacji (ceramika) z projektem, oceniając ją 
jako dobrą”. (aNK 29/2218/86).

Szkic przedstawiający nieistniejącą już kompozycję w restauracji „Ermitaż” 
wykonany przez Barbarę Dzikiewicz-Obrąpalską w listopadzie 2014 roku

doM teCHniKa
(obecnie budynek naczelnej organizacji 
technicznej), ul. Straszewskiego 28
Kazimierz piętka, Kolumna Przodowników 
Pracy, 1950

Historia
Budynek Towarzystwa Technicznego 
wzniesiony został w latach 1905-1906 
według projektu Sławomira 
Odrzywolskiego i od tego czasu służy 
krakowskiemu środowisku technicznemu. 
W 1945 roku została utworzona Naczelna 
Organizacja Techniczna, której siedziba 
znajduje się w budynku. W 1951 roku 
ukończono remont wnętrz, wstawiono 
wówczas m.in. witraże na klatce schodowej 
zaprojektowane przez Czesława Wallisa 
i wykonane w Zakładzie Żeleńskiego 
w Krakowie, publikacje wspominają 
także o dekoracji sgraffitowej autorstwa 
Kazimierza Piętki. W budynku oprócz 
pomieszczeń służących celom biurowym 
i konferencyjnym znajduje się lokal 
gastronomiczny. Ozdobna kolumna 
to zarówno najwcześniejszy przykład 
ceramiki architektonicznej w Krakowie, 
jak i znakomity okaz socrealizmu 
w ceramice, łączący aktualną tematykę 
z charakterystycznym dla tego stylu 
dekoracjonizmem. 

opis
Kolumna na I piętrze obszernego wnętrza 
holu, po bokach ujęta balustradą. Pokryta 
smukłymi, plastycznie modelowanymi 
płytkami o szkliwie w kolorze 
turkusu i delikatnych krakelurach, 
z przedstawieniami sumarycznie 
potraktowanych postaci robotników 
na przemian z motywami roślinnymi.
Wysokość 12 płytek; wkoło 8 płytek; 
płytki o wymiarach: 23,5 cm × 12,5 cm.

Fot. BK 2014
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
I Ogólnopolska wystawa architektury wnętrz i sztuki dekoracyjnej, Warszawa 1952, 
s. 54, poz. 876, 878; Wystawa Sekcji Architektury Wnętrz i Sztuki Dekoracyjnej, 
Kraków 1952, s. 12, poz. 179, 180; K. Zbijewska, Współczesna kuchnia alchemika, 
„Dziennik Polski”, 1965, nr 207 (1.09), s. 4; W ogniu tworzone… Ceramika krakowska 
po 1945 roku, (katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie), Kraków 
2008, s. 34 (s. 11: zdjęcie fragmentu kolumny); Atlas dóbr kultury współczesnej 
Województwa Małopolskiego, Kraków 2009, s. 48, poz. 6: „kryteria wpisu: kryterium 
artystyczne, kryterium nowatorstwa, kryterium unikalności, kryterium próby 
czasu”, postulowana „ochrona: okładziny ceramicznej kolumny jako detalu 
architektonicznego”; zdjęcie fragmentu kolumny.

BudyneK KluBu sportowego Ks włóKniarZ-Korona, 
ul. Pstrowskiego 9/15 (obecnie Ks Korona, ul. Kalwaryjska)
Helena i roman Hussarscy, fasada, dwie kompozycje, 1958
roman Hussarski i Maria ledkiewicz, pomieszczenie z basenem dziecięcym, 
dwie kompozycje, 1962

Historia
Projekt architektoniczny Jan Krug, Władysław Marona; projekt wnętrz Zbigniew 
Chudzikiewicz; oddany w 1960.
Klub Sportowy Korona istnieje od 1919 roku. Kompleks budynków klubu przy 
ówczesnej ul. Pstrowskiego miał być pierwszym tzw. „kombinatem sportowym” 

Fot. BK 2014

w Krakowie, jego budowie towarzyszyło więc duże zainteresowanie prasy. 
Budowę rozpoczęto w 1956 roku, główny gmach ukończony został w 1960, jednak 
prace przy dużym basenie znacznie się przeciągnęły. Ostatecznie został oddany 
do użytku dopiero w 1965 roku. 
Częściowo ukończony budynek został opisany na łamach „Architektury”: „Dom 
składa się z trzech bloków powiązanych łącznikami i podcieniami z tarasem 
do opalania na zewnątrz i kinem letnim”. Według opisu, budynek klubowy 
zawierał m.in. świetlicę, kawiarnię, pokoje sekcji sportowych i administracji 
oraz hotel sportowy (a w podziemiu… basen kajakowy). W skład kompleksu 
wchodziły także pływalnia kryta z trybuną, bufetem i infrastrukturą oraz „bardzo 
interesująco pomyślany basen do nauki pływania dla dzieci”, jak również zespół 
sal gimnastycznych z dużą halą z widownią, itd. (zob. „Architektura”, 1963, nr 9, 
s. 322). Planowano połączenie kompleksu z zielenią pobliskiego parku oraz budowę 
terenów rekreacyjnych i otwartych kąpielisk na południowych stokach wzgórza 
Krzemionki. 
Hussarscy rozpoczęli prace nad projektem piropiktury dla „Korony” w 1956 roku, 
o czym lakonicznie wspominał Roman Hussarski w wywiadzie udzielonym 
„Gazecie Krakowskiej” – zob. (g.), U laureatów nagrody miasta Krakowa, „Gazeta 
Krakowska”, 1956, nr 284 (28.11), s. 2.
W momencie wykonywania fotografii kompozycji na fasadzie (sierpień 2013; 
oraz powtórnie w 2014) górny fragment kompozycji po lewej stronie zasłonięty 
częściowo reklamami.

Fot. BK 2014
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W 2011 roku pomieszczenie z basenem dziecięcym zostało przebudowane 
i wyremontowane (diametralnie zmieniono m.in. wygląd samego basenu), 
na szczęście zadbano o pozostawienie dekoracji na krótszych ścianach.

opis
Fasada
Biegacze (po prawej stronie) – mocno przestylizowane, dynamiczne postacie 
biegnące w lewą stronę, ku słońcu; kolory: czerwony, jasnoszary, błękitny; tło 
szare. W prawym dolnym rogu monogram wiązany: HRH.
Piropiktura i ryt na płytach z gruzobetonu; płyty w układzie poziomym; wysokość 
5 płyt, długość 15 płyt; płyty o wymiarach 54 cm × 60 cm.

Jeźdźcy (po lewej stronie) – mocno przestylizowane postaci koni i jeźdźców; kolory: 
szary, zielony, czerwony, tło szare. W prawym dolnym rogu monogram wiązany: 
HRH.
Piropiktura i ryt na płytach z gruzobetonu; płyty w układzie poziomym; wysokość 
5 płyt, długość 15 płyt; płyty o wymiarach 54 cm × 60 cm.

pomieszczenie z basenem dziecięcym
Dawna ściana wejściowa (obecnie wejście do pomieszczenia obok, na dłuższej 
ścianie) – stylizowane, zgeometryzowane ryby, rośliny i zwierzęta wodne oraz duże 
koło; kolory: biały, szaro-beżowy, czerwony, granatowy, tło niebieskie z białymi 
i granatowymi akcentami.

Fot. BK 2013

Piropiktura na płytach z gruzobetonu; wysokość około 6 płyt, długość około  
20,5 płyty; płyty o wymiarach 60 cm × 60 cm.

Ściana naprzeciw – stylizowane ryby, rośliny i zwierzęta wodne; kolory: niebieski, 
czerwony, żółty, czarny, tło kremowo-białe. W prawym dolnym rogu monogram 
wiązany: HRH.
Piropiktura na płytach z gruzobetonu; wysokość około 7 płyt, długość ponad 
20 płyt; płyty o wymiarach 60 × 60 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i fotografie, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
St. Ciechanowski, Co jeszcze nowego…, s. 322, 326: zdjęcie budynku z widocznymi 
kompozycjami (fot. I. Markiewicz); M. Szelepin, Współczesna plastyka…, nlb, poz. 2;  
(zdjęcie kompozycji Biegacze); B. Kostuch, Piropiktura – zapomniana technika 
ceramiczna”, „Szkło i Ceramika”, 2002, nr 6, s. 36-37 (s. 37: zdjęcie fragmentu 
kompozycji Biegacze); B. Kostuch, Krakowska powojenna ceramika architektoniczna – 
historia i próba klasyfikacji, „Krzysztofory”, 2005, nr 23, s. 168-170 (s. 168: zdjęcie 
fragmentu ściany w sali z basenem dziecięcym; s. 169: zdjęcie kompozycji Jeźdźcy); 
W ogniu tworzone…, s. 24-25 (s. 15: zdjęcie fragmentu kompozycji Biegacze); 
B. Kostuch, Ceramiczny Kraków, „Sztuka.pl”, 2008, nr 7/8, s. 115 (tu też zdjęcie 
fragmentu kompozycji Jeźdźcy). Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb; dane, 
s. 135.
Wielkoformatowe zdjęcie kompozycji Biegacze zostało pokazane w lecie 2008 roku 
na wystawie „W ogniu tworzone… Ceramika krakowska po 1945 roku” w Muzeum 
Narodowym w Krakowie.

Fot. BK 2013
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Zdjęcie z archiwum Miastoprojektu 
(identyczne zamieszczone w: „Architektura”, 1965, nr 6, s. 232),
fot. I. Markiewicz

doM turysty pttK (obecnie hotel „wyspiański”), ul. Westerplatte 15/16 
aniela szatara-tymcik i antoni Hajdecki, akcenty plastyczne w holu oraz 
w dawnym hotelu dziennym; materiał ceramiczny ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1963

Historia
Projekt architektoniczny Stanisław Spyt, Zbigniew Mikołajewski; projekt wnętrz 
Zdzisław Szpyrkowski; oddany w 1963.
Dom Turysty to pierwsza tak duża inwestycja hotelowa w Krakowie w okresie 
powojennym. Prace projektowe i budowlane trwały dosyć długo ze względu 
na zmiany koncepcji kształtu i programu budynku (pierwszy projekt został 
przedstawiony w 1956, projekt końcowy pochodzi z 1958 roku). O budowie 
Domu i jego programie informowała krakowska prasa. Zasadniczą część Domu 
Turysty stanowił tzw. budynek „A”, w którym na parterze znajdowało się biuro 
obsługi turystów oraz pomieszczenia administracyjne, a w części centralnej hol 
z recepcją, z którego spiralnymi schodami można było zejść na poziom niskiego 
parteru, gdzie – od strony ulicy Bitwy pod Lenino (obecnie Zyblikiewicza) – 
według pierwotnych planów miał się znaleźć „hotel dzienny” (zwany także 
„wypoczywalnią”). Tworzył go tzw. „hall passantów” z informacją turystyczną, 
kioskiem z pamiątkami, miejscem do wypoczynku i aneksem telewizyjnym. 
Otwarcie Domu Turysty było kilkakrotnie przekładane, ostatecznie doszło do niego 
w sobotę 20 lipca 1963 roku. Jak napisano w „Gazecie Krakowskiej”, powstał 

Fot. BK 2003



Kolor i blasK

182
Kolor i blasK

183

„największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce” – zob. (wb), Święto 
Lipcowe w Krakowie. Jesteśmy bogatsi, „Gazeta Krakowska”, 1963, nr 172 (23.07), s. 1.
Budynek ozdabiało (zapewne) 5 kompozycji ceramicznych o łącznej powierzchni 
około 35 m², które umieszczono w holu głównym i w „hallu passantów”. Podczas 
remontu holu głównego usunięto m.in. pokrytą ceramiką ściankę wydzielającą 
recepcję, a także schody łączące hol z „wypoczywalnią”, którą oddzielono od reszty 
budynku i przekształcono w sklep sportowy z wejściem od ul. Zyblikiewicza. 
Jeszcze w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. można było zobaczyć w sklepie 
(czyli dawnym hotelu dziennym) mozaikową mapę województwa krakowskiego 
oraz kompozycje znajdujące się pierwotnie nad schodami. Po kolejnej zmianie 
użytkownika i związanym z tym remoncie zostały one najpewniej przykryte 
ściankami gipsowymi. Jedyna zachowana płaskorzeźba (obcięta przez wbudowaną 
ścianę) znajduje się na obecnym zapleczu sklepu (stan: listopad 2013).

opis
Duża, wieloplanowa, powycinana, asymetryczna kompozycja w gamie zieleni, żółci,  
ugru, z akcentami karminu i brązu na lewej ścianie zaplecza sklepu (zob. s. 184).
Wysokość około 120 cm; długość około 380 cm.

Kompozycje nieistniejące lub zasłonięte:
Mozaikowa mapa województwa krakowskiego, z elementami płaskorzeźbionymi 
w miejscu punktów turystycznych (Kraków, Wieliczka, itd.) w dawnym „hotelu 

Fot. BK 2003

dziennym”. Płytki w różnych kształtach, w kilku odcieniach zieleni oraz w kolorach 
żółtym i błękitnym; płaskorzeźby podbarwiane.

Dwie plastyczne, asymetryczne kompozycje utworzone z płyt oraz płytek 
ceramicznych o różnych kształtach i wielkościach, w kolorach terakoty, ugrowym, 
brązowym i zielonym. Umieszczone pierwotnie ponad  zlikwidowanymi  schodami 
łączącymi hol główny z wypoczywalnią.

Ścianka ceramiczna przy recepcji, oddzielająca biuro obsługi turystów od holu 
głównego, złożona z kwadratowych płyt pokrytych szkliwem w barwach 
szarozielonej i oliwkowej z jaśniejszymi akcentami.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(j) Dom Turysty z 890 miejscami noclegowymi od dziś – czynny, „Echo Krakowa”, 1963, 
nr 169 (20,21,22.07), s. 1: informacja o otwarciu Domu i jego opis, z zaznaczeniem, 
że „Wnętrze urządzone w sposób dyskretnie nowoczesny wzbogacone jest licznymi, 
bardzo efektownymi akcentami plastycznymi, głównie ceramicznymi”; zdjęcie fasady.
(md.), Rumuni w Warszawie. Kronika plastyczna, „Życie Literackie”, 1963, nr 37  
(15.09), s. 11: dekoracje ceramiczne to „niewielkie, ruchliwe kompozycje”, 
„nadzwyczaj udany fryz, rytmiczny i sprawiający, mimo bezprzedmiotowego 
założenia, wrażenie figuralnej płaskorzeźby”. „Piękne w kolorze i zróżnicowane 

Fot. BK 2003
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w fakturze, ożywiają monotonię szarych ścian, tworząc rzucające się w oczy 
zamknięcia przestrzeni”; zdjęcie fragmentu jednej z kompozycji.
T. C. [T. Chrzanowski?], Z krakowskich wystaw. Wiele i niewiele, „Tygodnik 
Powszechny”, 1963, nr 47 (24.11), s. 3: w artykule poświęconym odbywającym 
się w Krakowie wystawom, pojawia się informacja: „I na zakończenie coś, co 
nie jest wystawą, ale na co, jak sądzę, warto zwrócić uwagę: w tymże Domu 
Turysty dwoje krakowskich plastyków: Aniela Szatara i Antoni Hajdecki wykonali 
dekoracje ceramiczne. Obejmują one: długi fryz i stylizowaną mapę województwa 
krakowskiego w hallu oraz inne elementy dekoracyjne w sekretariacie i w recepcji. 
Raz jeszcze ceramika przekonuje o swych walorach dekoracyjnych: najlepszy może 
ze wszystkich części owej dekoracji jest długi fryz – kompozycja abstrakcyjna, 
operująca dyskretnie kolorem, natomiast silnie akcentująca bryłę rzeźbiarską – 
niewątpliwie bardzo udany akcent w wieloplanowej przestrzeni hallu. Dla Domu 
Turysty i dla autorów – duże brawa”.
St. Spyt, Dom Turysty w Krakowie, „Architektura”, 1965, nr 6, s. 227-234: w tym 
s. 233: „Dla wzbogacenia plastyki wnętrza zaprojektowano w hallu głównym 
ściankę ceramiczną w rejonie lady dzielącej wnętrza hallu i biura obsługi turystów, 
zaś w hallu passantów plastyczną mapę województwa oraz barwny fryz w rejonie 
aneksu telewizyjnego”; s. 232: zdjęcia kompozycji ponad schodami oraz dolnej 
części mapy (fot. I. Markiewicz).
Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb (zdjęcia fragmentu fasady oraz schodów 
prowadzących do wypoczywalni z akcentami ceramicznymi na ścianie); dane s. 134-
135; Miastoprojekt Kraków. 50 lat, red. B. Czarakcziew, K. Kiendra, St. Spyt, Kraków 
1999, s. 62; B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 170; M. Włodarczyk, Architektura 
lat 60-tych w Krakowie, Kraków 2006, s. 125-129 (s. 128: zdjęcie archiwalne).

urZąd stanu Cywilnego, Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 2
Barbara i Mirosław dzikiewiczowie, sala ślubów, ściana naprzeciw wejścia, 1963

Historia
Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Hucie mieści się na III piętrze budynku dawnej 
Dzielnicowej Rady Narodowej (obecnie Urząd Miasta). Został uroczyście otwarty 
w październiku 1963 roku z udziałem licznie zaproszonych gości. Pomieszczenia 
Urzędu były kilkakrotnie odnawiane, pierwotna dekoracja ceramiczna została 
jednak zachowana.

opis
16 kompozycji różnych rozmiarów (pionowych i poziomych), utworzonych 
z niewielkich, nieregularnych płytek ceramicznych w chłodnej gamie barw 
z dominacją seledynu, błękitu i szarości.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W obiektywie, „Głos Nowej Huty”, 1963, nr 44 (26.10.–1.11), s. 8: informacja, że od 
kilku dni młode pary biorące ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowej Hucie, 
korzystają z „nowocześnie i efektownie wyposażonego lokalu”, mieszczącego się 
w Prezydium DRN. „Przyjemny nastrój w pomieszczeniach tworzą nowoczesne 
meble, efektowne oświetlenie, mozaika na ścianie…”; zdjęcie grupy osób, w ich tle 
mozaika.
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 172; B. Kostuch, Mozaiki w powojennym 
pejzażu Krakowa, „Wokół płytek ceramicznych”, 2013, nr 4, s. 41-42, (s. 41: zdjęcie 
fragmentu kompozycji).

Fot. P. Czernicki 2013

Fot. BK 2013
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sala Jadalna w doMu studenteK uniwersytetu 
JagiellońsKiego (obecnie dom studencki „piast”), ul. Piastowska 47
roman Hussarski, Barbara sokalska, Bogdan Kotarba, ściana zamykająca 
jadalnię na parterze budynku; materiał ceramiczny ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1964 
Helena Hussarska, ścianka zamykająca balkon; materiał ceramiczny wykonany 
przez Helenę Hussarską w pracowni w Przegorzałach, 1964

Historia
Projekt architektoniczny Władysław Bryzek; projekt wnętrz Teresa Lisowska- 
-Gawłowska, Irena Zaleśna, Alina Zięba; budowa rozpoczęta pod koniec 1961 roku, 
oddany w 1964.
Dom Studentek – znajdujący się na terenie krakowskiego Miasteczka 
Studenckiego – to jedna z inwestycji, których powstanie związane było 
z jubileuszem 600-lecia złożenia Uniwersytetu Jagiellońskiego; podczas 
uroczystości jubileuszowych w lecie 1964 roku pełnił funkcję międzynarodowego 
hotelu studenckiego. Studentki zamieszkały w akademiku pod koniec listopada 

Fot. BK 2014

1963 roku, stołówka oddana została do użytku kilka miesięcy później (według 
prasowej informacji z jesieni 1963 jej otwarcie zaplanowano na koniec marca 
1964). Wyróżniała ją wielobarwna, dekoracyjna kompozycja na ścianie zamykającej 
salę, a także duże przeszklenie długiej ściany bocznej, która dodatkowo została 
przepruta przez smukłą rzeźbę, co miało za zadanie spotęgowanie wrażenie 
połączenia sali z przestrzenią zewnętrzną. Rzeźba o szkielecie z prętów 
obciągniętym siatką została wykonana z cementu – koncepcja bryły Teresa 
Lisowska-Gawłowska, projekt szczegółowy oraz wykonanie Józef Marek i Tadeusz 
Ostaszewski.
Zespół projektujący budynek otrzymał Nagrodę II stopnia Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1964 roku.

opis 
Jadalnia
Na dużej, trapezoidalnej, pionowo rowkowanej ścianie zamykającej jadalnię 
luźna, sieciowa kompozycja dekoracyjna złożona z płynnych fal, stylizowanych 
kwiatów i mocno uproszczonych ptaków. Kompozycja utworzona z płytek 

Fot. BK 2014



Kolor i blasK

189

Fot. BK 2014

i płyt ceramicznych o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Płytki małe 
jednobarwne, płyty większe cieniowane. Dodatkowo zastosowane pojedyncze, 
wystające bryły szkła. Fragmenty kompozycji układane na plastycznie 
opracowanym, lekko wystającym podłożu, dodającym całej realizacji dodatkowej 
dynamiki. Kolory płytek: czerwony, żółty, szafirowy, zielony, szary, tło szare, 
pozostawione w betonie.

Balkon 
Na trapezoidalnej ściance zamykającej balkon, stanowiącej przedłużenie ściany 
jadalni, bezprzedmiotowa, niezwykle barwna kompozycja o płynnym układzie, 
utworzona z niewielkich, kwadratowych (oraz odpowiednio przyciętych) płytek 
ceramicznych i pojedynczych bryłek szkła. Kolory: czerwony, żółty, pomarańczowy 
(zob. także il. 19).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
KR ZB (K. Zbijewska), Młodość i zapach kwiatów, „Dziennik Polski”, 1964, nr 110 
(10-11.05), s. 4: „Piękne wnętrze (według projektu Teresy Lisowskiej-Gawłowskiej) 
uzupełniają imponujące dzieła plastyczne. A więc całościenna mozaika (oczywiście 
Romana Hussarskiego i Barbary Sokalskiej) oraz interesująca bryła kamiennej 
rzeźby…”, „Wnętrze znakomite nie tylko dla oka. Także dla żołądka”; zdjęcie 
budynku „od kuchni” z widoczną rzeźbą (fot. E. Węglowski).
W. Bryzek, Dom studentek w Krakowie, „Architektura”, 1964, nr 10, s. 402-405, 
w tym: s. 404-405: „Mimo pewnych oporów inwestora udało się przeforsować 
w ostatnim okresie budowy zrealizowanie w sali jadalnej ceramicznej mozaiki 
ściennej o płynnym motywie na tle surowej faktury podkładu cementowego”; plany 
i zdjęcia budynku, s. 405: zdjęcie fragmentu jadalni z mozaiką (fot. W. Łoziński).
Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb (zdjęcie elewacji z rzeźbą); dane: 
s. 132; B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 170-171 (s. 170: zdjęcie fragmentu 
kompozycji); M. Włodarczyk, Architektura…, s. 130-134 (s. 134: zdjęcie niewielkiego 
fragmentu kompozycji); Atlas dóbr kultury…, s. 62, poz. 19: „kryteria wpisu: 
kryterium artystyczne, kryterium nowatorstwa, kryterium próby czasu”; 
postulowana „ochrona: bryły, kompozycji elewacji (w tym podziałów okiennych 
i kolorystyki), detalu architektonicznego – rzeźba przenikająca do wnętrza 
budynku”; zdjęcie niewielkiego fragmentu mozaiki balkonu. Co ciekawe, mimo 
zamieszczenia zdjęcia fragmentu mozaiki, dekoracje ceramiczne nie zostały 
wymienione wśród elementów wartych ochrony!
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wyżsZa sZKoła rolniCZa
(obecnie uniwersytet rolniczy im. Hugona Kołłątaja), al. Mickiewicza 24
Krystyna Zgud-strachocka, mozaika na bocznej ścianie holu na wysokim 
parterze; materiał ceramiczny ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1964

Historia
Projekt architektoniczny Stanisław Juszczyk, Maria Bińkowska; projekt wnętrz 
Irena Zaleśna, Krzysztof Syrek; oddany w 1964.
Od 1890 roku istniało na Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Rolnicze, 
przekształcone w 1923 roku w Wydział Rolniczy, a po wojnie – Rolniczo-Leśny. 
Wydział został wyodrębniony z Uniwersytetu w 1953 roku tworząc Wyższą 
Szkołę Rolniczą. Nowy budynek WSR to jedna z inwestycji, których powstanie 
związane było z jubileuszem Uniwersytetu Jagiellońskiego. O jego budowie 
często informowała krakowska prasa zamieszczając fotografie wznoszonego 
gmachu, w informacjach prasowych brak jednak wzmianek na temat mozaiki. 
Do uroczystego otwarcia budynku WSR doszło 11 maja 1964 roku, wziął w nim 
udział premier Józef Cyrankiewicz. Jak pisano: „przybyła krakowskiemu ośrodkowi 
naukowemu budowla imponująca, jedna z największych inwestycji jubileuszowych 
i na pewno najładniejsza” – zob. (stein), Nowoczesny, dostatnio wyposażony gmach 
otrzymała Wyższa Szkoła Rolnicza, „Dziennik Polski”, 1964, nr 111 (12.05), 
s. 1. Wyróżniające budynek dwupoziomowe wejście: „w poziomie przyziemia 
przeznaczone było dla studentów i prowadziło do centralnej szatni. W poziomie 

Fot. BK 2007

wysokiego parteru przeznaczone było dla osób z zewnątrz oraz niekorzystających 
z szatni centralnej i miało reprezentacyjny charakter”. To tym wejściem wchodziło 
się do obszernego holu głównego, którego cała przeciwległa ściana przeszklona 
została oknami typu „porte-fenêtre” (zob. M. Włodarczyk, Architektura…, s. 140)  
i na którego bocznej ścianie wykonana została mozaika. 
Obecnie kompozycja w dużym stopniu zasłonięta przez rośliny w donicach 
i terraria.

opis
Stylizowany pejzaż z drzewami i sadzawką z rybami; kolory: zielony, niebieski, 
żółty, czerwony.
Mozaika złożona z niedużych płytek ceramicznych przycinanych do różnych 
kształtów i rozmiarów; niewielkie fragmenty pozostawione w betonie.
Wysokość około 310 cm, długość około 540 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia
oraz informacje dodatkowe:
S. Juszczyk, Wyższa Szkoła Rolnicza, „Architektura”, 1964, nr 10, s. 392-393: plany 
i zdjęcia budynku, w tym s. 393: zdjęcie mozaiki (fot. W. Łoziński). Miastoprojekt 
Kraków 1951-1971, fot. s. nlb (zdjęcia budynku oraz mozaiki), dane s. 130; 
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 171 (s. 170: zdjęcie mozaiki); M. Włodarczyk, 
Architektura…, s. 139-143 (s. 143: zdjęcie niewielkiego fragmentu mozaiki).

Fot. BK 2015
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Biuro studiów i proJeKtów HutniCtwa „Biprostal”,
ul. 18 Stycznia 57 (obecnie Królewska)
Celina styrylska-taranczewska, boczna ściana wieżowca od strony 
ul. Królewskiej, 1964

Historia
Projekt architektoniczny Mieczysław Wrześniak, Paweł Czapczyński; oddany 
w 1964.
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Nowa Huta, zawierające w swej 
strukturze biuro projektów mające wspomagać budowę kombinatu, powstało 
w 1949 roku. Początkowo zajmowało budynek przy ul. Oleandry 4. Od 1954 roku 
działało pod nazwą Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal”. Wkrótce 
firma postanowiła wznieść dla siebie nowy, duży biurowiec. Gmach „Biprostalu” 
miał być pierwszym w Krakowie „punktowcem”, jego budowie towarzyszyło więc 
duże zainteresowanie ówczesnej prasy, w której m.in. podkreślano innowacyjność 
i nowoczesność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych. 
Budynek jest wymieniany w większości opracowań omawiających powojenną 
architekturę Krakowa. To zarazem jeden z nielicznych obiektów, którego 
ceramiczna dekoracja jest wzmiankowana w tego typu publikacjach, choć z reguły 
bez podania nazwiska autorki lub z błędną atrybucją.
Mozaika o powierzchni około 670 m² utworzona została z barwionych w masie, 
nieszkliwionych płytek kamionkowych o wymiarach 2 cm × 2 cm, które w tamtym 
czasie stosowano do wykładania podłóg przemysłowych.
Już w XXI w. budynek poddano przebudowie i remontowi, zagrożone było także 
istnienie mozaiki, którą jednak udało się ocalić dzięki zaangażowaniu w jej obronę 
wielu osób. Kompozycja została także wpisana do gminnej ewidencji zabytków 
miasta Krakowa. W 2011 roku zespół pod kierownictwem Dominiki Tarsińskiej- 
-Petruk przeprowadził jej kompleksową konserwację.

opis
Abstrakcyjna, geometryczna kompozycja złożona płytek tworzących różnej 
wielkości, przenikające się prostokąty i kwadraty obejmuje całą, wysoką, 
podwieszaną ścianę biurowca. Płytki w kolorach białym, szarym, czarnym, 
ugrowym, pomarańczowym i czerwonym. W częściach bocznych ściany dominuje 
jasna kolorystyka, w części środkowej ciemniejsza, podkreślająca wertykalizm 
ściany.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
T. Żarnowski, Na najwyższej budowie Krakowa, „Echo Krakowa”, 1961, nr 167 (18.07.),  
s. 3: informacja o planach budowlanych w okolicy ul. 18 Stycznia i o budowie 
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„Biprostalu” – „wspaniały gmach […] akcentować będzie skrzyżowanie dwóch 
ważnych arterii komunikacyjnych”. „Boczna ściana wieżowca (bez okien) otrzyma 
od tej strony barwną dekorację mozaikową z płytek terakotowych. W ten sposób 
uniknie się nużącej monotonii na tak dużej płaszczyźnie ściany, a poza tym – takie 
rozwiązanie jest korzystne ze względów funkcjonalnych obiektu, gdyż eliminuje 
światło południowe, które w biurach projektowych jest utrapieniem planistów”; 
zdjęcie z budowy.
(ri), Na południowej ścianie „Biprostalu”, „Dziennik Polski”, 1967, nr 231 (30.09), 
s. 6: „Niestety robota sprzed zaledwie kilku lat pokazała się bardzo niechlujna 
i płytki zaczęły odpadać. Mozaika wybrzuszyła się w wielu miejscach, popękała, 
potworzyły się rysy”, konieczna jest więc jej „przedwczesna konserwacja”, 
powierzchnię ściany bada więc czwórka alpinistów, którzy opracowują „wykaz 
mozaikowych braków”; zdjęcie mozaiki oraz alpinisty przy pracy (fot. L. Saduś).
T. Dobrowolski, Sztuka Polska, Kraków 1974, s. 668 (s. 670, fot. 564: zdjęcie 
budynku z widoczną mozaiką); T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, [wyd. V], 
Kraków 1978, s. 522 (s. 520, fot. 355: zdjęcie budynku z widoczną mozaiką); 
M. Fabiański, J. Purchla, Historia architektury Krakowa w zarysie, Kraków 2001, 
s. 102: budynek uznany za „symbol popaździernikowej odwilży”, wspomniana 
mozaika; M. Fabiański, J. Purchla, Architektura Krakowa. Przewodnik, Kraków 2012, 
s. 199 (s. 142: zdjęcie budynku z widoczną mozaiką); M. Szelepin, Współczesna 
plastyka…, nlb, poz. 15; R. Hussarski, Techniki plastyczne…, s. 30; Z. Żygulski 
jun., Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987, s. 90: odnotowana 
„kolosalna ściana […] ozdobiona […] geometryzującą kompozycją ceramiczną, 
zaprojektowaną przez Celinę Taranczewską”; M. A. Urbańska, Kraków en face. 
W poszukiwaniu straconego modernizmu, „Architektura & Biznes”, 2003, nr 4, s. 74: 
zdjęcie budynku z widoczną mozaiką; tu zdanie, że „Biprostal”: „demonstruje 
dumnie wertykalną elewację szczytową ozdobioną wielkoskalową, abstrakcyjną, 
geometryczną terakotową mozaiką wg projektu mistrza Taranczewskiego” (sic!); 
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 171 (s. 170: zdjęcie niewielkiego fragmentu 
mozaiki); M. Włodarczyk, Architektura…, s. 75: zdjęcie górnej części budynku; 
s. 236: kolejne zdjęcia fragmentów mozaiki; W ogniu tworzone…, s. 23 (s. 20: zdjęcie 
mozaiki); B. Kostuch, O potrzebie dokumentowania i ochrony polskiej powojennej 
ceramiki architektonicznej, [w:] Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza 
do współczesności. Historia i konserwacja (Materiały międzynarodowej konferencji 
z okazji 30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, Warszawa 22-24 września 2010), Warszawa 2010, s. 293-294 
(s. 293: zdjęcie budynku z widoczną mozaiką; s. 294: zdjęcie fragmentu mozaiki); 
„Biprostal” i jego mozaika. Historia i współczesność, pod red. A. Laskowskiego, Kraków 
2012; B. Kostuch, Mozaiki w powojennym pejzażu…, s. 42-43 (s. 43: zdjęcie budynku 
z widoczną mozaiką).
Wielkoformatowe zdjęcie fragmentu mozaiki z „Biprostalu” zostało pokazane 
w lecie 2008 roku na wystawie „W ogniu tworzone… Ceramika krakowska po 1945 
roku” w Muzeum Narodowym w Krakowie.
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Hotel „CraCovia”, al. Puszkina 1 (obecnie al. F. Focha)
Krystyna Zgud-strachocka, Złota Mozaika, wysoki parter, prawa strona holu, 
1965
Helena i roman Hussarscy, fryz Miasta, biuro turystyczne, 1965
witold Cęckiewicz, Helena i roman Hussarscy, cocktail-bar, 1965
Bronisław Chromy (?), mozaikowa fontanna w kwiaciarni, 1965

Historia
Projekt architektoniczny Witold Cęckiewicz; projekt wnętrz Witold Cęckiewicz, 
Krystyna Zgud-Strachocka, Jerzy Chronowski, Jarosław Kosiniak; „akcenty 
plastyczne” Helena i Roman Hussarscy, Krystyna Zgud-Strachocka, Witold Skulicz, 
Leopold Pędziałek, Bronisław Chromy, Jan Bruzda.
Otwarcie hotelu było kilkukrotnie przesuwane; część hotelowa była czynna od  
22 czerwca 1965; uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 7 grudnia 1965 roku.
Pierwszymi gośćmi hotelu była 65-osobowa grupa Polaków z USA, którzy 
zameldowali się 22 czerwca 1965 roku – „choć tu i ówdzie uwijają się jeszcze 
robotnicy, choć jeszcze wiele prac pozostało do wykonania” – zob. Pierwsi goście 
w hotelu „Cracovia”, „Dziennik Polski”, 1965, nr 147 (23.06), s. 4; zaraz po nich 
zamieszkali w „Cracovii” uczestnicy I Kongresu Międzynarodowej Rady Ochrony 
Zabytków ICOMOS, którzy od 24 czerwca obradowali na Wawelu.

Fragment projektu fryzu Miasta pokazanego na wystawie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki,
fot. bK 2014

„Cracovia” to pierwszy luksusowy budynek hotelowy wzniesiony po wojnie 
w Krakowie. O jego budowie zadecydował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, 
który uchwałą z 12 maja 1959 roku zobowiązał Orbis do budowy hotelu 
w Krakowie. Postanowiono wykorzystać w tym celu miejsce, w którym miał 
stanąć budynek Okręgowej Rady Związków Zawodowych, a którego budowa 
została wstrzymana, wykorzystane miały jednak zostać istniejące już piwnice 
i części parterowe (kamień węgielny pod związkowy biurowiec położony został 
w 1951 roku, jednak budowa okazała się bardzo kosztowna i nie znalazła się 
w planie 6-letnim; pod koniec lata 1956 zadecydowano, że w budynku będzie 
się mieścić dom partii wraz ze szkołą partyjną, jednak KW PZPR zrezygnował 
z kontynuowania inwestycji; pojawiły się więc propozycje, by nowym inwestorem 
był „Biprostal” lub Politechnika Krakowska, sugerowano, by o losach rozpoczętej 
budowy wypowiedzieli się architekci i mieszkańcy, a zarazem zwracano uwagę, 
że „reprezentacyjny charakter miejsca lokalizacji nie pozwala na traktowanie tej 
budowy jako wyobcowanej z otoczenia” – zob. (i. j.), Kto będzie inwestorem budynku 
przy Al. Puszkina, „Gazeta Krakowska”, 1956, nr 280 (23.11), s. 4). W 1959 roku 
doszło do ostatecznych ustaleń między architektem a inwestorem dotyczących 
kubatury obiektu – miał być jednym z największych hoteli budowanych 

Fot. BK 2014
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wówczas w Europie. O postępach w budowie hotelu wielokrotnie informowała 
ówczesna prasa. Wraz ze wznoszonym obok budynkiem kina, miał tworzyć 
nowoczesny, reprezentacyjny akcent architektoniczny przy jednej z głównych 
arterii miasta, a stanowiąc przeciwwagę dla gmachu Muzeum Narodowego, 
współtworzyć wraz z nim rodzaj „bramy do miasta” od strony Błoń. W efekcie 
powstał nowoczesny budynek hotelowy, uznawany – obok hotelu „Merkury” 
w Poznaniu – za sztandarową inwestycję hotelową połowy lat 60. XX w. Nowością 
było m.in. „zastosowanie elementów konstrukcyjnych stanowiących jednocześnie 
obudowę pionów sanitarnych”, a także użycie po raz pierwszy w polskim 
hotelarstwie „systemu konstrukcji wielkopłytowej, co przyspieszyło tempo 
montażu powtarzalnych kondygnacji mieszkalnych” (Z. Błądek, T. Tulibacki, Dzieje 
krajowego hotelarstwa. Od zajazdu do współczesności. Fakty, obiekty, ludzie, Poznań-
Warszawa 2003, s. 42). Budynek był najdłuższym hotelem w Polsce, jednak jego 
fasada, do której rozczłonkowania wykorzystano specjalnie wyprodukowane 
płyciny z aluminium (materiału wówczas strategicznego, którego użycie 
wymagało zgody najwyższych władz PRL), została zaprojektowana w ten sposób, 
że jej wygląd zmieniał się w zależności od punktu patrzenia czy pogody. Marta 
A. Urbańska pisząc o „wspaniałym hotelu Cracovia”, wspomniała o „metalowo- 
-szklanej elewacji jak z reliefów Stażewskiego” (zob. M. A. Urbańska, Kraków 
en face…, s. 75), zaś Małgorzacie Włodarczyk dłuższe ściany hotelu „obłożone 
aluminiową blachą ryflowaną, ułożoną pomiędzy oknami w charakterystyczny 
sposób, tworząc geometryczny, lekko rozrzeźbiony, «»szachownicowy» wzór 
wykonany naprzemiennie z aluminium, szkła i czarnego marblitu” skojarzyły 
się z włoską architekturą Vitellozziego czy Pontiego (zob. M. Włodarczyk, 
Architektura…, s. 88). Wejście do hotelu podkreśliło mocno wysunięte i intensywnie 
oświetlone zadaszenie prowadzące w kierunku schodów i do asymetrycznego 
podjazdu mającego kształt wachlarza, a także charakterystyczny neon. 
Pomieszczeniom hotelu towarzyszyła rozbudowana część gastronomiczna 
oraz część handlowo-usługowa (lokale zajmowane przez Cepelię, księgarnię, 
salon fryzjerski, Orbis, PKO, Jubilera, kwiaciarnię), w budynku znalazły się 
także stanowiska garażowe dla gości. W 1966 roku przeprowadzona została 
kategoryzacja hoteli należących do Orbisu. „Cracovii” – obok hoteli „Europejskiego” 
w Warszawie i „Merkury” w Poznaniu – przydzielono najwyższą kategorię Lux. 
Wnętrza hotelu i lokali użytkowych zostały starannie zaprojektowane. Przestrzenie 
wspólne ozdobiły nowoczesne akcenty plastyczne wykonane z metalu (trzy 
kompozycje autorstwa Leopolda Pędziałka z aluminium oraz miedzi), tworzyw 
sztucznych („ścianka ażurowa będąca kompozycją prętów stalowych, drewna 
i polistyrenu oraz przesłona wnęki oświetleniowej również z płyty polistyrenowej” 
projektu Jana Bruzdy w cocktail-barze – zob. przypis 155, s. 101), ceramiki i szkła 
autorstwa cenionych krakowskich plastyków. Ciąg dwupoziomowych sklepów 
i lokali dostępnych zarówno z zewnątrz, jak i z hotelu miał połączyć wspólny fryz, 
którego kolejne fragmenty odpowiadające poszczególnym wnętrzom miały zostać 
indywidualnie zaprojektowane. Wnętrza tych lokali uległy przekształceniom 

jeszcze w czasie działania hotelu – zmianom poddano „wszystkie oryginalne 
i integralnie projektowane wnętrza galerii usługowej w parterze hotelu […] 
Najbardziej żal tropikalnego, malachitowo-turkusowego wnętrza kwiaciarni 
z betonową sadzawką” (zob. M. A. Urbańska, Kraków en face…, s. 75). „Mozaikowa 
fontanna” w kwiaciarni wzmiankowana była w ówczesnej prasie.
Współcześnie (stan: początek 2014) widoczna jest kompozycja o wymiarach około 
200 cm na 250 cm w pierwszym lokalu po lewej stronie od wejścia do hotelu. 
Jak wynika ze zdjęć archiwalnych, zawsze znajdowała się ona w osobnym 
pomieszczeniu, a kolejna kompozycja – obecnie najprawdopodobniej przykryta 
płytami kartonowo-gipsowymi – dekorowała biuro podróży. Z zachowanych 
fotografii wynika, że zakrytą realizacją był relief Miasta autorstwa Heleny 
i Romana Hussarskich. Hussarscy wykonali ponadto mozaikę z czarnego marblitu 
i luster o powierzchni około 6 m² w cocktail-barze.
W związku z bardzo dużym obłożeniem hotelu, konieczny okazał się szybki remont 
pomieszczeń mieszkalnych połączony z wymianą ich wyposażenia (nowe meble, 
nowe urządzenie łazienek), a także zmiana wyposażenia lokali gastronomicznych 
(nowe meble w kawiarni, barze i części sal restauracyjno-bankietowych), który 
ukończono już przed połową 1976 roku. W 1977 roku wyłożono marmurem ścianę 

Fot. BK 2014
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przy windzie oraz posadzkę w holu, wymieniono wykładziny oraz pokrycie foteli, 
zakończono wymianę mebli, zmodernizowano oświetlenie wymieniając przy okazji 
klosze lamp. W prasie pisano także o planach przebudowy kawiarni i cocktail-baru, 
które miały stworzyć jedną całość, oraz o planowanej na rok 1977 modernizacji 
dawnych magazynów w podziemiach, które miały zostać przeznaczone na lokal 
nocny – zob. Cracovia w remoncie, „Gazeta Południowa”, 1976, nr 16 (21.01), s. 4.

Zespół realizujący hotel „Cracovia” otrzymał Nagrodę Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych II stopnia.

Od 2011 roku budynek hotelu jest zamknięty. Nowy właściciel chce go wyburzyć, 
a w miejscu hotelu i na zieleńcu oraz parkingu znajdującym się przed obecnym 
budynkiem zaplanował wzniesienie gmachu galerii handlowej. Budynek „Cracovii” 
co prawda nie jest objęty ustawową formą ochrony konserwatorskiej, został 
jednak – wraz z kinem „Kijów” – wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Został także uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Błonia Krakowskie, przyjętym przez Radę Miasta Krakowa 
2 lipca 2014 roku, choć nie w sposób zadowalający jego obrońców. Plan nie 
przesądził o przyszłych losach hotelu, bowiem jedynie w przypadku zachowania 
i przebudowy lub remontu budynku nakazał ochronę bryły, jej gabarytów czy 
wystroju elewacji. Charakter dokumentu, jakim jest plan miejscowy, niestety 
skutkuje brakiem możliwości odniesienia się do elementów wyposażenia wnętrz, 
dlatego też nie zawarto w nim nakazu ochrony mozaiki w holu i innych akcentów 
plastycznych.

opis
Prawa ściana holu hotelu – Złota mozaika – dekoracyjna, wieloplanowa kompozycja 
z niewielkich płytek ceramicznych, złotych i iryzujących (zob. s. 197). 
Mozaika utworzona została z płytek ceramicznych z Opoczna, które pokryto 
24-karatowym złotem i wypalono w pracowni Mariana Gargi, a następnie 
odpowiednio poprzycinano pod kątem realizowanej kompozycji.

Kompozycja zakryta
Relief Miasta w dawnym biurze turystycznym – przedstawienia budynków 
stanowiących symbole poszczególnych miast na tle mozaiki szklanej i frytowej, 
z dodatkiem złotej kostki, luster i szlaki, fragmenty w piropikturze. Materiał – 
za wyjątkiem stłuczki szklanej – wykonany przez Helenę Hussarską. Powierzchnia 
około 37 m². 
Wygląd kompozycji znany dzięki zdjęciu z archiwum prof. Cęckiewicza 
opublikowanemu w „Dzienniku Polskim” (2014, nr 28, s. B3), a także dzięki 
kolorowemu zdjęciu przedstawiającemu wnętrze biura. Projekt kompozycji 
z archiwum rodziny państwa Hussarskich został pokazany na wystawie „Chciwość. 
Miasta” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki wiosną 2014 roku.

Wystawę zorganizowali studenci Uniwersytetu Pedagogicznego pod kierunkiem 
Mateusza Okońskiego, który dotarł też do archiwalnych zdjęć fryzu.

Z prawej strony, w osobnym pomieszczeniu, ciąg dalszy fryzu w formie 
abstrakcyjnej mozaiki szklanej w gamie szafirów i fioletów z kolistymi, wypukłymi 
akcentami czerwieni, fioletu i złocieni oraz z białym szlaczkiem w części dolnej 
(zob. s. 199).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Hotel na 400 łóżek i kino panoramiczne, „Dziennik Polski”, 1957, nr 197 (20.08), 
s. 6: o wstępnym projekcie hotelu i planach jego budowy – o ile projekt zostanie 
uchwalony, to budowa rozpocznie się jeszcze w roku 1957, a budynek ukończony 
zostanie w 1959. Za hotelem od strony ul. Wąsowicza ma być wzniesione duże 
i nowoczesne kino, „ponadto planuje się w przyszłości budowę – obok hotelu – 
dużego gmachu opery z salą, w której odbywałyby się przedstawienia operowe, 
operetkowe oraz koncerty symfoniczne”.
(kr), Rozpoczęła się budowa orbisowskiego hotelu, „Dziennik Polski”, 1960,  
nr 177 (27.07), s. 6.
„Echo Krakowa”, 1963, nr 240 (12-13.10), s. 5: zdjęcie przedstawiające „front 
budynku hotelu Orbis – Domino upodabniający się coraz bardziej do zdjęć makiet, 
prezentowanych w gablotach przed gmachem” (fot. J. Lewicki).
„Echo Krakowa”, 1965, nr 154 (5.07), s. 3: informacja o uruchomieniu 3 lipca 
nowego punktu sprzedaży kwiatów. „Jest to z pewnością najpiękniejsza 
kwiaciarnia, jaka znajduje się na terenie naszego miasta. Pośrodku sklepu znajduje 
się mozaikowa fontanna zraszająca stojące w wazonach cięte kwiaty…”; zdjęcie 
fontanny (fot. J. Lewicki).
W. Cęckiewicz, Hotel „Cracovia” w Krakowie, „Architektura”, 1968, nr 9, s. 342-348 
(s. 348: zdjęcie Złotej mozaiki; fot. J. Piasecki); T. P. Szafer, Nowa architektura polska. 
Diariusz 1966-1970, Warszawa 1972, s. 46; s. 52-53: plany i zdjęcia hotelu; Z. Błądek, 
T. Tulibacki, Dzieje krajowego hotelarstwa…, s. 42; M. A. Urbańska, Kraków en face…, 
s. 75; B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 171; M. Włodarczyk, Architektura…, 
s. 87-91; W ogniu tworzone…, s. 23; (s. 19: zdjęcie Złotej mozaiki); Atlas dóbr kultury…, 
s. 70, poz. 26: „kryteria wpisu: kryterium artystyczne, kryterium nowatorstwa, 
kryterium próby czasu, kryterium uznania współczesnych, kryterium unikalności”, 
postulowana „ochrona: bryły, kompozycji elewacji, dekoracji wnętrza z mozaiką 
w sąsiedztwie recepcji oraz kompozycji metaloplastycznej w hallu głównym”.
 
Marian garga (1922-1967) – autor ceramiki użytkowej i dekoracyjnej, miał 
pracownię przy ul. Langiewicza w Krakowie; płytkami pozostałymi po wykonaniu 
złotej mozaiki pokrył słupki w swym mieszkaniu (zachowane fragmenty mozaiki 
w posiadaniu syna ceramika).
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Kino „KiJów”, al. Z. Krasińskiego 34
Krystyna Zgud-strachocka, współpraca Halina garzyńska-Kańska, główna 
ściana holu, naprzeciw wejścia do kina; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej 
Górze, 1965
witold Cęckiewicz, współpraca Jerzy Kowal, mozaika na wyjściowej, tylnej 
ścianie, 1965 lub 1966

Historia
Projekt architektoniczny Witold Cęckiewicz; projekt wnętrz Krystyna Zgud- 
-Strachocka; oddany w 1967.
Kino należące do kompleksu nowego hotelu „Cracovia” (łączące się z nim 
tarasami oraz cocktail-barem umieszczonym w przyziemiu hotelu i dostępnym 
m.in. spiralnie poprowadzonymi schodami) miało być najnowocześniejszym 
i najbardziej eleganckim kinem Krakowa. Witold Cęckiewicz otrzymał zlecenie 

Fot. BK 2014

na zaprojektowanie kina w 1957 roku, budynek miał zostać zrealizowany w latach 
1960/1961, ostatecznie budowę rozpoczęto w 1962 roku. Prace związane z budową 
oraz wyposażeniem technicznym kina znacznie się przeciągnęły. Pierwszy 
seans (film Wojna i pokój w reżyserii Sergieja Bondarczuka) odbył się 6 listopada 
1967 roku, co związane było z uczczeniem 50. rocznicy wybuchu rewolucji 
październikowej. W uroczystym otwarciu kina wzięli udział przedstawiciele 
władz państwowych i wojewódzkich, kinematografii, konsul ZSRR oraz delegacja 
z Kijowa.

W 1968 roku zespół realizujący kino został uhonorowany nagrodą II stopnia 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
W tym samym roku Krystyna Zgud-Strachocka otrzymała nagrodę Sekcji 
Architektury Wnętrz ZPAP w Krakowie za ścianę ceramiczną w kinie „Kijów”.

Fot. K. Kowalik 2014



Fot. K. Kowalik 2014
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Pracę nad kinem „Kijów” oraz problemy z wykończeniem ściany wyjściowej opisał 
Witold Cęckiewicz w eseju Wielkie kłamstwo, [w:] Krótkie eseje i najkrótsze myśli 
o architekturze, Kraków 2008, s. 131.

Według pierwotnej koncepcji ścianę holu miała pokrywać mozaika, a ścianę 
wyjściową piropiktura. Ostatecznie w holu zrealizowano okładzinę ceramiczną, 
a ściana wyjściowa została pokryta mozaiką ceramiczną, choć architekt chciał, aby 
była to mozaika z marmuru. 
Okładzina holu to największa pod względem powierzchni ceramiczna realizacja 
architektoniczna wykonana z płyt łysogórskich na terenie Krakowa, zapewne także 
jedna z większych w Polsce. Autorka pracowała nad nią przez około sześć miesięcy 
w „Kamionce” w Łysej Górze, rzeźbiąc własnoręcznie kolejne płyty. Poszkliwił 
je Bolesław Książek. Projekt okładziny obejmował całość kompozycji, wykonany 
został w skali 1:20. Płyty na poszczególne ściany były wykonywane od dołu ku 
górze. Realizację tak dużej kompozycji o charakterze ciągłym umożliwiał piec 
tunelowy. Każda płyta była numerowana i oznakowana. Podczas montażu płyty 
zostały dodatkowo zamocowane na hakach. Ściana znakomicie widoczna przez 
przeszkloną elewację i robiąca duże wrażenie szczególnie po zmierzchu, gdy hol 
był jasno oświetlony, miała zachęcać do wejścia do środka stając się reklamą kina. 
Pani Krystyna Zgud-Strachocka wspomina, że realizując kompozycję, inspirowała 
się kosmosem i przestrzeniami międzygwiezdnymi, dlatego też „Kijów” zaliczany 
bywa do tzw. „kosmicznych kin” – kin, których nazwy i dekoracje nawiązywały 
do podboju kosmosu.

W 2001 roku przeprowadzono remont kina (projekt architektoniczny Marek 
Rybowicz, projekt wnętrz Ewa Preisner), którego efekty zostały przedstawione 
w 11. numerze czasopisma „Architektura & Biznes” z 2002 roku – zestawiono 
archiwalne fotografie Wojciecha Plewińskiego (s. 76) z kolorowymi zdjęciami Jacka 
Ury (s. 77). W ramach przeprowadzonych prac dokonano szeregu niefortunnych 
przekształceń, m.in. zmieniono strop w holu – nowy, podwieszany nieco „odciął” 
górny fragment okładziny. Wymieniono także szyby elewacji wejściowej, 
zamieniając przezroczyste szkło na przyciemnione, o zbyt wyrazistych podziałach, 
przez co zniknął cały efekt powiązania holu z ulicą, rozbudowano część wejściową 
dodając daszek i dodatkowo rozbijając w ten sposób szklaną ścianę oraz widok 
na poczekalnię. O planach i efektach remontu pisała ówczesna „Gazeta Wyborcza” 
w krakowskim wydaniu; wspomniane oraz omówione zostały one także w dwóch – 
niezwykle krytycznych – artykułach na łamach miesięcznika „Architektura & 
Biznes” w 2003 roku (patrz: bibliografia poniżej).
Latem 2014 roku okładzina pokrywająca ściany holu została odświeżona przez 
zespół Lubosza Karwata, fugi zostały pomalowane na kolor sąsiednich płyt, ścianę 
pokryto także impregnatem mającym walory zabezpieczające przed graffiti. Efekt 
przeprowadzonych prac wzbudził jednak pewne kontrowersje wśród specjalistów, 
a także u autorki kompozycji.

opis
Hol 
Abstrakcyjna kompozycja z płyt okładzinowych na czterech wielkich, ustawionych 
kulisowo ścianach, z których ostatnia po stronie prawej w górnej części 
poprowadzona po łuku i przecięta antresolą z barem na piętrze. Okładzina 
opracowana całościowo pod względem plastycznym, płyty pokryte reliefem 
o różnej wysokości, plastycznymi listwami i wałkami (najszersze wystające 
5 cm przed lico ściany), rytami, groszkowaniem, wyciskaniem; jedynie elementy 
o kontrastowych barwach utworzone z płyt gładkich z niewielką ilością rytów 
i wycisków. Ściana w gamie zieleni i szafirów, z akcentami beżowoszarymi, 
żółtymi i pomarańczowymi. 

Fot. K. Kowalik 2014
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Płyty w układzie poziomym; w najwyższym punkcie ściany lewej wysokość  
33 płyty. Długość od lewej: ściana 1 – 13,75 płyt; ściana 2 – 13,75 płyt; 
ściana 3 – 14 płyt; ściana 4, część dolna – 10,5 płyt, część górna – 23 płyty. 
Płyty o wymiarach: 31-32,5 cm × 56,5-57 cm.
Kompozycja liczy ponad 300 m².

Ściana wyjściowa
Trapezoidalna ściana pokryta geometryczną mozaiką przedstawiającą duże, 
czerwone słońce po prawej stronie, wokół którego znajdują się fragmenty białych 
i szarych okręgów; w środku i po stronie lewej kompozycji biegnące lekko po łuku 
pasy różnej szerokości w kolorach czerwonym, pomarańczowym, czarnym, szarym 
i białym (zob. s. 202).
Kompozycja złożona z kwadratowych płytek o wymiarach 5 cm × 5 cm. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia
oraz informacje dodatkowe:
D. Pawłowska, Supernowoczesne kino panoramiczne powstanie w Krakowie, „Echo 
Krakowa”, 1959, nr 122 (27-28.05), s. 3: opis przyszłego kina i nowoczesnych 
rozwiązań, które zostaną w nim wykorzystane. Będzie je charakteryzować 
m.in. „silne przeszklenie elewacji wejściowej ukazującej całe wnętrze holu 
kasowego i poczekalni wraz z antresolą. Ściana dzieląca poczekalnię od sali 
kinowej pokryta zostanie mozaikami ściennymi o współczesnej kompozycji”. 
Z kolei „elewacja wyjściowa jako ściana pełna pokryta barwną piropikturą”; s. 1: 
zdjęcia makiet kina, przedstawiających je od frontu i od tyłu.
Nowe kino panoramiczne, „Dziennik Polski”, 1963, nr 1 (2.01), s. 4: wywiad Jerzego 
Kwietniewskiego z Witoldem Cęckiewiczem, w którym architekt wspomniał, 
że „jasno oświetlone, kolorowe wnętrze hallu i poczekalni stanie się reklamą kina, 
zastępując napisy neonowe”, gdyż „głównym akcentem plastycznym jest wielka 
kompozycja ścienna, wykonana z żywej w kolorach mozaiki”, „zewnętrzną ścianę 
wyjściową ozdobi kompozycja ścienna, wykonana techniką piropiktury”.
„Echo Krakowa”, 1967, nr 208 (5.09), s. 5: informacja o planowanym na początek 
listopada otwarciu oraz planowanym na piątek, 8 września, odbiorze gmachu.
„Echo Krakowa”, 1967, nr 259 (4-5.11), s. 7: informacja, że w najbliższy poniedziałek, 
6 listopada, swoje podwoje otwiera kino „Kijów” – „jedno z najpiękniejszych 
i najnowocześniejszych w całej Europie środkowej”; (zdjęcie kawiarni na antresoli; 
fot. J. Lewicki).
„Gazeta Krakowska”, 1967, nr 195 (16.08), s. 4: zdjęcie kina od strony wyjściowej, 
część lewa z mozaiką oraz komentarz: „Prawdopodobnie «historyczna» – 
ze względu na czas wykonywania – budowa kina «Kijów» dobiegnie wreszcie 
końca. Otwarcie kina ma nastąpić w listopadzie br. Czy termin zostanie wreszcie 
dotrzymany?” (fot. W. Klag).
(ans), Na cztery dni przed otwarciem…, „Gazeta Krakowska”, 1967, nr 263 (3.11), 
s. 4: opis kina i jego nowoczesnej aparatury, informacja o ostatnich pracach 

porządkowych, prowadzonych także w głównym holu kina: „na jednej z jego ścian 
zaprojektowano efektowną kompozycję ceramiczną, którą wykonał B. Książek 
z Łysej Góry”; zdjęcia sali kinowej oraz prac na antresoli – widoczny niewielki 
fragment okładziny (fot. W. Klag).
„Gazeta Krakowska”, 1968, nr 148 (22-23.06), s. 8: zdjęcie ściany wyjściowej 
z mozaiką, z komentarzem, że [kino] „od zaplecza prezentuje się może nawet 
ciekawiej niż od frontu” (fot. W. Książek).
T. P. Szafer, Nowa architektura… 1966-1970, s. 120-121: plany i zdjęcia kina (fot. 376: 
fragment elewacji z mozaiką; fot. 378: fragment holu z okładziną); M. Szelepin, 
Współczesna forma…, nlb, poz. 14 (fot. mozaiki); R. Hussarski, Techniki plastyczne…, 
s. 30: wymienia okładzinę w holu jako jeden z przykładów „okładzin wykonanych 
we wnętrzach, ale działających swą barwą i kompozycją poprzez przeszklenie”; 
Z. Żygulski jun., Dzieje…, s. 90: wymienia mozaikę „według rysunków Witolda 
Cęckiewicza” i „ceramiczne panneau dekoracyjne pomysłu Krystyny Strachockiej- 
-Zgud”; T. P. Szafer, Współczesna architektura polska, Warszawa 1988, s. 117, fot. 335: 
zdjęcie elewacji tylnej; fot. 334: fragment holu; „Architektura & Biznes”, 2002, 
nr 11, s. 76-77 (zdjęcia przedstawiające efekty remontu z 2001 roku oraz zdjęcia 
archiwalne przed dokonanymi zmianami); M. A. Urbańska, Kraków en face…, s. 75 
(zdjęcie „pięknej, słonecznej mozaiki”); W. Wicher, Co się stało z kinem Kijów?, 
„Architektura & Biznes”, 2003, nr 1, s. 80; B. Kostuch, Krakowska powojenna…, 
s. 171, 174 (s. 173: zdjęcie okładziny); M. Włodarczyk, Architektura…, s. 87-92 
(s. 74: zdjęcie fragmentu mozaiki; s. 92: zdjęcie elewacji z mozaiką); W ogniu 
tworzone…, s. 23, 26 (s. 18: zdjęcie fragmentu okładziny); W. Cęckiewicz, Krótkie 
eseje i najkrótsze myśli o architekturze, Kraków 2008, s. 131 (s. 133, fot. XVIII: 
zdjęcie elewacji z mozaiką); B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 96-97; 
Atlas dóbr kultury…, s. 68-69, poz. 25: „kryteria wpisu: kryterium artystyczne, 
kryterium nowatorstwa, kryterium kontekstu, kryterium próby czasu, kryterium 
uznania współczesnych”, postulowana „ochrona: bryły, kompozycji elewacji 
(w tym pierwotnej formy elewacji frontowej), dekoracji ceramicznej zewnętrznej 
oraz w hallu”; s. 68: zdjęcie mozaiki; B. Kostuch, Mozaika na „Biprostalu” na tle 
innych krakowskich mozaik z lat 60. XX wieku, [w:]„Biprostal” i jego mozaika. Historia 
i współczesność, pod red. A. Laskowskiego, Kraków 2012, s. 27, 31 (s. 27: zdjęcie 
mozaiki); A. Wyżykowski, Detal w przestrzeni miejskiej, [w:] Biprostal i jego mozaika…, 
s. 38 (s. 37: zdjęcie mozaiki); B. Kostuch, Mozaiki w powojennym pejzażu…, s. 43, 
tu też zdjęcie mozaiki; M. Fabiański, J. Purchla, Architektura… Przewodnik, s. 347, 
fot. 177b: zdjęcie elewacji z mozaiką. Tylna elewacja kina „Kijów” reprodukowana 
także [w:] Małopolska. Znaki w przestrzeni, red. K. Bik, Kraków [2010], s. 149.

Wielkoformatowe zdjęcie kompozycji z holu zostało pokazane w lecie 2008 roku 
na wystawie „W ogniu tworzone… Ceramika krakowska po 1945 roku” w Muzeum 
Narodowym w Krakowie oraz w roku 2015 na wystawie „Łysogórski eksperyment. 
Ceramika artystyczna dla architektury” w BWA w Tarnowie.
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Centralny oŚrodeK CHłodniCtwa (CoCH), 
ul. Dzierżyńskiego 118 (obecnie ul. Lea)
andrzej rohacki i inni, mozaika na budynku, lata 60. XX w.

Historia
Tradycje Ośrodka sięgają roku 1946, gdy utworzone zostało Centralne Biuro 
Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych. To z niego w 1960 roku 
wydzielony został Centralny Ośrodek Chłodnictwa. Budynek przy ówczesnej 
ul. Dzierżyńskiego wzniesiono około 1960 roku według projektu Stanisława 
Ćwiżewicza i wkrótce, bo już w 1963 roku, został rozbudowany. Zapewne z tego 
czasu pochodzi bardzo dekoracyjna, plastyczna kompozycja na elewacji.

opis
Kompozycja wykonana z płytek szklanych w gamie błękitów i koloru perłowego. 
Na płaskim tle mocno wystające elementy plastyczne; w prawej górnej części 
metalowy skrót COCH.
Płytki o podstawowym wymiarze 5 cm × 5 cm, docinane do kompozycji.
Wymiary: 302 cm × 455 cm.

Fot. BK 2014

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
M. Włodarczyk, Architektura…, s. 237: zdjęcie mozaiki; M. Włodarczyk, 
Relacja pomiędzy sztuką/architekturą a modernizmem, czy aby relacja dychotoniczna? 
Rozważania na przykładzie zespołu COCH w Krakowie, [w:] Sztuka i przemysł. 
Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec 
i Polski, pod red. I. Koziny, Katowice 2013, s. 280: zespół charakteryzuje się 
„szczególną harmonią użycia języka modernistycznego oraz wykorzystaniem 
możliwości kształtowania tektoniki i detalu w oszczędny sposób”; „Na elewacji 
parteru znajduje się powściągliwa, a zarazem ekspresyjna i przestrzenna mozaika. 
Jej dynamiczny wyraz […] wzmocniony jest poprzez wklęsłości i wypukłości” 
(zdjęcie kompozycji, s. 286).
O tym, że Rohacki brał udział w realizacji dekoracji mozaikowej na budynku, 
świadczy wykaz prac artysty zawarty [w:] Zofia Stokowska Tkaniny. Andrzej 
Rohacki Rzeźba w drewnie, katalog wystawy w Salonie Sztuki Współczesnej 
„Desa” w Warszawie, Warszawa 1974, nlb. Kim byli pozostali twórcy (lub twórca) 
kompozycji – nie udało się ustalić. 
W archiwum COCH przechowywana jest dokumentacja budowlana, która nie 
uwzględnia dekoracji budynku.

Fot. BK 2014
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teatr „roZMaitoŚCi” (obecnie teatr „Bagatela”), ul. Karmelicka 6
witold skulicz, elewacje od strony ul. Karmelickiej i Krupniczej; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1967

Historia
Teatr powstał w tym miejscu w 1919 roku, od roku 1926 w budynku mieściło 
się kino, a po pożarze w 1928 roku – kino-rewia. W 1938 roku budynek został 
zmodernizowany i przeznaczony na kino „Scala”, po wojnie przystosowane 
do celów teatralnych. W latach 1958-1972 działał tu Teatr „Rozmaitości”, którego 
budynek poddano remontowi i rozbudowie w latach 1959-1960. W 1967 roku 
odnowiono elewacje teatru, projekt ich „architektonicznego uporządkowania” 
opracował Andrzej Kurkiewicz, a w latach 1972-1973 wyremontowano wnętrze 
teatru. Do kolejnego remontu doszło w 2002 roku. Przeprowadzony wówczas 
kompleksowy remont budowlano-konstrukcyjny, połączony był z ociepleniem 
budynku i odświeżeniem elewacji, a także odnowieniem kompozycji ceramicznych 
przeprowadzonym pod kierunkiem Józefa Czajki.

Fot. BK 2014

opis
Dwie duże, asymetryczne kompozycje oraz fryz z płyt kamionkowych 
w układzie poziomym. Kompozycje o intrygujących  kształtach utworzone 
z płyt prostokątnych oraz fantazyjnie powycinanych, o fragmentach gładkich, 
pokrytych rytami, groszkowaniem i reliefem oraz płaskorzeźbionymi nakładkami, 
wzbogacone metalowymi pasami. Harmonijna gama kolorystyczna z dominacją 
błękitów i szarości oraz akcentami zieleni, żółci, brązu i bieli.

dekoracja od strony ul. Karmelickiej 
Abstrakcyjna, dwuczęściowa kompozycja utworzona z mocno powycinanych 
płyt łysogórskich, gładkich i wzbogaconych rytami oraz różnymi rodzajami 
plastycznych nakładek. Płyty w gamie błękitów, szarości, delikatnych fioletów 
i ugru. W górnych częściach kompozycji białe „oczka” o niebieskich środkach. 
Dodatkowo cztery dynamicznie poprowadzone, krzyżujące się wałki o chropowatej 
fakturze. W dolnej części kompozycji krzyżujące się, metalowe pasy. 
Płyty w układzie pionowym, wysokość około 12,5 płyt.

Fot. BK 2014
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dekoracja od strony ul. Krupniczej 
Abstrakcyjna, dwuczęściowa kompozycja utworzona z mocno powycinanych 
płyt łysogórskich, gładkich i wzbogaconych rytami oraz różnymi rodzajami 
plastycznych nakładek. Płyty w gamie błękitów z akcentami turkusu, szarości 
i ugru. Dodatkowo dynamicznie poprowadzone, krzyżujące się wałki o chropowatej 
fakturze. W poprzek kompozycji biegnące metalowe pasy (zob. s. 170).
Płyty w układzie pionowym; wysokość około 11 płyt.

Fryz od strony ul. Krupniczej 
Długi fryz w niewielkiej wnęce. Płyty groszkowane, ryte, wzbogacone różnymi 
plastycznymi nakładkami, niektóre z płyt mocno wycięte. 
Płyty w układzie poziomym; wysokość 5 płyt; długość 26.

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia
oraz informacje dodatkowe:
„Dziennik Polski”, 1967, nr 275 (21.11), s. 6: zdjęcie przedstawiające końcowe prace 
przy elewacji od ul. Karmelickiej wraz z informacją, że fasada „otrzymała piękną 
dekorację” (fot. E. Węglowski).
(l), Nowe szaty Teatru, „Echo Krakowa”, 1967, nr 191 (16.08), s. 3: informacja, że w na 
początku sierpnia rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Budownictwa 
rozpoczęła wykonywanie elewacji, których ukończenie planowane jest na 30 
października. W wyniku przeprowadzonych prac elewacje teatru otrzymają 
kolor niebiesko-złocisty, a „ściany ciągnące się wzdłuż ul. Karmelickiej i ul. 
Krupniczej przyozdobione będą ponadto płytkami ceramicznymi, tworzącymi 
barwny plastyczny wzór, który wraz z pasami dekoracyjnej białej blachy tworzyć 
będzie kompozycyjną całość. Ozdobne blachy znajdą się także na frontowej części 
budynku”.
(bz), Piękna ceramika ozdobiła „Rozmaitości”, „Echo Krakowa”, 1967, nr 254,  
(28-29.10), s. 5: wiadomość o zakończeniu pierwszego etapu prac, podczas których 
„po obu stronach Teatru […] zamontowano ciekawą kompozycję ceramiczną łączoną 
z pasami wykonanymi z antikordu. Projektantem tej kompozycji jest Witold 
Skulicz, realizatorami ceramiki Witold Skulicz i Bolesław Książek z Łysej Góry”.
F. Mleczko, Wieś rodzinna wzywa. Wspomnienia, refleksje, Warszawa 1970 [wyd. 2], 
zdjęcie kompozycji od ul. Karmelickiej (fot. 33); B. Kostuch, Krakowska powojenna…, 
s. 173; M. Włodarczyk, Architektura…, s. 251: zdjęcie kompozycji od ul. Karmelickiej 
i środkowego fragmentu kompozycji od ul. Krupniczej; W ogniu tworzone…, 
s. 26 (s. 21: zdjęcie kompozycji od ul. Krupniczej; okładka: zdjęcie fragmentu 
kompozycji od strony ul. Karmelickiej); Atlas dóbr kultury…, s. 71, poz. 27: „kryteria 
wpisu: kryterium artystyczne, kryterium nowatorstwa, kryterium kontekstu, 
kryterium próby czasu, kryterium unikalności”, postulowana „ochrona: kompozycji 
dekoracji”; zdjęcia obu kompozycji i fragmentu fryzu; B. Kostuch, „Ceramiczny 
eksperyment”…, s. 97-98; B. Kostuch, O potrzebie dokumentowania…, s. 296-297 (s. 297: 
zdjęcia budynku przed i po remoncie oraz środkowego fragmentu kompozycji 
od ul. Krupniczej).
Grafika nade wszystko…, s. 35: „projekt mozaiki na elewację Teatru Bagatela 
(fragment)”; s. 146: projekt mozaiki na Bagateli; s. 147: zdjęcie kompozycji. 
Wymieniona także w kalendarium, s. 160. Fragment kompozycji od ul. Karmelickiej 
reprodukowany także [w:] Małopolska. Znaki w przestrzeni, s. 148.

Wielkoformatowe zdjęcie kompozycji od strony ul. Krupniczej zostało pokazane 
w lecie 2008 roku na wystawie „W ogniu tworzone… Ceramika krakowska po 1945 
roku” w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w roku 2015 na wystawie 
„Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury” w BWA 
w Tarnowie.

pawilon ZwierZąt drapieżnyCH, ogród Zoologiczny
Helena i roman Hussarscy, mozaika na ścianie zamykającej wybieg, 1967

Historia
Krakowski Ogród Zoologiczny założony został w Lesie Wolskim, do jego otwarcia 
doszło 6 lipca 1929 roku, w uroczystości wziął udział Prezydent RP, prof. Ignacy 
Mościcki. 
Budowa pawilonu dla lwów przewidywana była już w połowie 1963 roku. 
Całkowicie ukończony został kilka lat później, przy czym powstaniu zamówionej 
przez zoo mozaiki zamykającej wybieg towarzyszyły kontrowersje, o których 
informowała prasa.

opis 
Mozaika umieszczona została na ścianie zamykającej poszczególne – oddzielone 
od siebie ściankami – fragmenty wybiegu, tworząc całościową kompozycję. 
Dochodzi do podestu, na który wychodzą zwierzęta, lub sięga podłoża. 
Ograniczona została od góry pasami wypełnionymi otoczakami. Mozaikę tworzą 
płytki różnej wielkości i rozmiarów. Na jasnym, piaskowym tle (płytki żółte 
i szare) widnieją zgeometryzowane lub wrzecionowate formy utworzone z płytek 
czarnych, białych, szarych i czerwonych.

Fot. P. Czernicki 2008
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(hs), Lwy i pumy mają wymagania, „Echo Krakowa”, 1967, nr 176 (29-30.07), 
s. 5: gazeta obszernie informowała o kontrowersjach towarzyszących powstaniu 
mozaiki – w związku z tym, że zwierzęta drapieżne nie znoszą zamknięcia 
„w jednostajnym białym pomieszczeniu”, dyrekcja zoo zdecydowała o pokryciu 
ścian pawilonu „kolorowymi kafelkami” i zamówiła projekt u Heleny i Romana 
Hussarskich. „Ale kolorowa wykładzina wydała się zbyt wielkim luksusem 
Państwowej Pracowni Sztuk Plastycznych, która opiniuje wszystkie takie projekty”. 
Tymczasem dyrekcji nie chodzi jedynie o walory estetyczne, lecz przede wszystkim 
o dobro zwierząt, na które ciemne barwy działają uspokajająco i dają im poczucie 
bezpieczeństwa. 
(hs), Lwy na tle ciemnej mozaiki, „Echo Krakowa”, 1967, nr 234 (5.10), s. 5: informacja, 
że Hussarscy rozpoczynają prace nad mozaiką. Ostatecznie na ścianie zamykającej 
wybieg zostanie wykonana „mozaikowa wykładzina, o stylizowanych afrykańskich 
motywach roślinnych, utrzymana […] w gamie ciepłych kolorów, o dość ciemnych 
odcieniach”. 
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 172, 176; W ogniu tworzone…, s. 25 (s. 22: 
zdjęcie fragmentu mozaiki).

Fot. P. Czernicki 2008

dworZeC KoleJowy KraKów-płasZów, ul. Dworcowa (obecnie pl. Braci 
Dudzińskich 1)
aniela szatara-tymcik i antoni Hajdecki, hol dworcowy: ściana oraz filary; płyty 
i płytki ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1968

Historia
Projekt architektoniczny Maria Richter, Jadwiga Szajta, Jerzy Wokal; oddany 
w 1968.
Stacja na Podgórzu (obecnie Kraków-Płaszów) została utworzona w 1884 roku, 
w kolejnych latach obok dworca powstawały rozmaite budynki kolejowe. W latach 
60. XX w. zadecydowano o zastąpieniu starego, austriackiego dworca nowym 
budynkiem.
W 1964 roku prasa informowała, że został uporządkowany teren dworca i perony, 
kończy się budowa tunelu dla pasażerów i wkrótce rozpocznie się gruntowna 
przebudowa budynku dworcowego, w wyniku której dotychczasowy przystanek 
„awansuje na duży, drugi prawie, główny w mieście” – zob. „Dziennik Polski”, 1964, 
nr 199 (22.08), s. 4.

Fot. BK 2014
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Nowy budynek został wzniesiony w latach 1966-1968 na miejscu zburzonego 
starego dworca. Został przekazany do użytku 16 sierpnia 1968 roku. Według relacji 
w „Dzienniku Polskim” charakteryzowały go „efektowna sylwetka, nowoczesne 
i estetyczne rozwiązania wnętrz, przestronny hall wraz z poczekalnią, bufet, 
duża sala szkoleniowa, świetlica oraz pomieszczenia sanitarne dla podróżnych” 
(zob. „Dziennik Polski”, 1968, nr 195, s. 6). 
W roku 2015 rozpoczęła się przebudowa dworca. Inwestor zadecydował, 
że kompozycja ceramiczna zostanie poddana konserwacji i jej część będzie 
eksponowana.

opis
Dekorację ceramiczną holu dworca tworzą okładzina ściany naprzeciw wejścia oraz 
mozaika na pięciu filarach. W ścianie wyjście na perony oraz okienko kasowe.
Abstrakcyjna kompozycja wykonana z płyt gładkich, pokrytych szkliwem w kolorze 
turkusowym, z ciemniejszymi akcentami, oraz z płyt dekorowanych plastycznie, 
o mocno wystającej, reliefowej dekoracji i rdzawej barwie. 

Fot. BK 2013

Płyty w układzie poziomym; wysokość 9 płyt, długość około 26 płyt; 
płyty o wymiarach 32 cm × 57 cm. Niektóre z płyt dzielone – dostosowane 
do ukształtowania ściany.
Filary: pokryte kwadratowymi i prostokątnymi płytkami ceramicznymi 
o podstawowym module 10 cm × 10 cm; w kolorach turkusowym i szarym.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(jerz), Dworzec kolejowy – Płaszów otrzymał nowoczesny budynek stacyjny, 
„Dziennik Polski”, 1968, nr 195, (17.08) s. 6: nowy budynek dworca ma 
„nowoczesne i estetyczne rozwiązania wnętrz, przestronny hall…”, w którym 
„mozaikę ceramiczną wykonała Pracownia Sztuk Plastycznych w Krakowie”.
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 175; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98.

Fot. BK 2013
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BiurowieC woJewódZKiego ZwiąZKu gMinnyCH spółdZielni 
„saMopoMoC CHłopsKa” (obecnie spółdzielnia Handlowo-usługowa 
„Kłos”), ul. Szlak 65
Krystyna Zgud-strachocka, dekoracja na zewnątrz budynku, mozaika w sali 
klubowej na parterze budynku; materiał ceramiczny ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1968

Historia
Projekt architektoniczny Józef Gołąb, Artur Stachowski; projekt wnętrz Alina 
Zięba; oddany w 1968.
W 1948 roku powołano do życia Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, zostały w niej obowiązkowo zrzeszone wszystkie gminne spółdzielnie 
w Polsce. Biurowiec Samopomocy Chłopskiej przy ul. Szlak to kolejny krakowski 
wieżowiec, o postępach w budowie i jego ostatecznym wyglądzie informowała 
ówczesna prasa. „Echo Krakowa”, 1968, nr 170 (20-21.07), s. 7, zamieściło zdjęcie 
budynku z widoczną niską częścią, której ściana pokryta była kompozycją 
ceramiczną, informując, że 31 lipca nastąpi „wielka przeprowadzka” WZGS 
z ul. Warszawskiej do „nowego, wspaniałego, 11-kondygnacyjnego gmachu”, a sam 
budynek „to jeszcze jeden akcent nowoczesnego Krakowa”.
W 1968 roku budynek został zgłoszony do konkursu na „Mistera Krakowa’68”, 
Zajął w nim drugie miejsce i otrzymał tytuł „Wicemister”.

Zdjęcie z archiwum p. Krystyny Zgud-Strachockiej

Dekoracje wykorzystujące ceramikę umieszczono zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz budynku ozdabiając ściany sali klubowej. Usunięto ją w 1992 roku 
podczas przebudowy wnętrza dla potrzeb wynajmu (według otrzymanych 
informacji, w tej części budynku znajdował się bank, a ściany zostały wówczas 
pokryte okładziną marmurową). Obecnie wnętrza służą innym celom.

opis
Ściana wejściowa 
Kompozycja dekoracyjna w tylnej części ściany wejściowej, prostopadłej 
do ul. Szlak, odpowiadającej wnętrzu dawnej sali klubowej. Złożona z płyt 
okładzinowych o zatartych podziałach. Na tle o plastycznej fakturze utworzonej 
ze spieków szklanych, asymetryczne kompozycje pionowe i poziome złożone 
z fragmentów szkliwionych i nieszkliwionych płytek ceramicznych, w kolorach 
morskim, żółtym, brązowym i ugrowym.
Wysokość około 4 m, długość około 13 m.

sala klubowa
Kompozycja przedstawiająca stylizowane konie o rozwianych grzywach, którym 
towarzyszyły pionowe akcenty. Złożona z niewielkich, barwnych płytek ceramicznych 
o różnej wielkości i kształtach, podrzeźbianych oraz opracowanych plastycznie 
za pomocą rytów i wycisków, umieszczonych na gładkim, zapewne betonowym, tle. 

Fot. P. Czernicki 2013
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W. Książek, Kawiarnia na… wysokim poziomie, „Dziennik Polski”, 1968, nr 159, 
(5.07), s. 4: „Wykonawca – ZBM Kraków postarał się o solidną robotę i staranne 
wykończenie. Na zewnętrznej ścianie i w sali klubowej na parterze – ładne 
kolorowe mozaiki art. plastyka – Zgud-Strachockiej”. W artykule mowa 
także o tym, że na parterze znajdują się świetlica i stoisko z narzędziami 
ogrodniczymi oraz że rozważane jest ewentualne otwarcie delikatesów, a także 
zagospodarowanie tarasu na XI piętrze, gdzie zaproponowano umieszczenie 
kawiarni letniej, dostępnej dzięki dwóm szybkobieżnym windom – „Zarząd WZGS 
ma jednak pewne obiekcje – jak odbywać się będzie komunikacja między piętrami, 
jeśli obie windy zajęliby kawiarniani goście? Jak utrzymać dyscyplinę pracy, gdy 
w biurze kusi kawa?”.
„Echo Krakowa”, 1968, nr 82 (5.04), s. 1: zdjęcie budynku z widoczną kompozycją 
podpisane: „Doskonale prezentuje się wykańczany ostatnio […] biurowiec WZGS-u 
przy ul. Szlak w Krakowie, ozdobiony piękną, kolorową szklaną mozaiką” 
(fot. J. Lewicki).
Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb (zdjęcie mozaiki we wnętrzu), dane 
s. 137; B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 174 (zdjęcie kompozycji na zewnątrz); 
M. Włodarczyk, Architektura…, s. 234: zdjęcia kompozycji na zewnątrz budynku 
oraz jej fragmentu.

Fot. P. Czernicki 2013

BudyneK ogólnopolsKiego ZrZesZenia prywatnyCH
wytwórCów (obecnie Małopolska izba rzemiosła i przedsiębiorczości), 
Plac Słowiański 3
witold skulicz (?), ściany klatki schodowej prowadzącej na parter budynku; 
sala na parterze; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1968 (?)

Historia
Budynek wzniesiony przez krakowski oddział Ogólnopolskiego Zrzeszenia 
Prywatnych Wytwórców, oddany w 1968.
W 1972 doszło do połączenia Zrzeszenia z Izbą Rzemieślniczą, od tej pory budynek 
stanowi własność Izby Rzemiosła.

opis
wejście do budynku
Na prawej ścianie klatki schodowej i naprzeciw wejścia okładzina ceramiczna. 
Na głównej ścianie kompozycja przypominająca olbrzymiego, sumarycznie 
potraktowanego, kroczącego ptaka w kolorze białym z akcentami szafiru. 
Tło w większej części kremowe, z rdzawymi i sinofioletowymi fragmentami. 
Kompozycja opracowana malarsko i plastycznie, wzbogacona reliefem (zob. s. 226). 
Płyty w układzie poziomym; wysokość 8 płyt, długość 5 płyt; płyty o wymiarach 
31,5-32 cm × 56,5-57 cm.

Fot. BK 2014
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Na ściance naprzeciw wejścia dekoracja abstrakcyjna złożona z plam i zacieków 
w kolorach rudym, szarym i sinofioletowym, z elementami wykonanymi w reliefie. 
Płyty w układzie poziomym; wysokość 8 płyt, długość 1,3 płyty; płyty 
o wymiarach 32 cm × 57 cm.

sala
W sali na parterze krótsza ściana pokryta okładziną o abstrakcyjnej dekoracji 
w gamie szafirów, błękitów. Płyty opracowane plastycznie, ryte, wzbogacone 
reliefem (zob. s. 225).
Płyty w układzie poziomym; wysokość 7,25 płyt; długość 9; płyty o wymiarach 
32 cm × 57 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 175.
Informacje na temat budynku i Zrzeszenia przekazane przez panią Annę Adamczyk 
(rozmowa: kwiecień 2014). Niestety nie udało się dotrzeć do archiwaliów 
związanych z realizacją kompozycji ceramicznych.

Fot. BK 2014

pieKarnia MeCHaniCZna i wyróB CiasteK adaMsKi FeliKs, ul. Długa 7
aniela szatara-tymcik, Kłosy, mozaika po prawej stronie wejścia do piekarni; 
materiał ceramiczny ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, przed 1969 

Historia
Mozaika zamówiona przez Feliksa Adamskiego, ówczesnego właściciela piekarni, 
stanowi jej szyld.

opis
Kompozycja przedstawiająca złociste kłosy na tle o barwach błękitnych, 
szafirowych i lila, złożona z niewielkich ceramicznych płytek o różnych kształtach. 
Wysokość 140 cm, długość 114 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 172; W ogniu tworzone…, s. 51 (zdjęcie 
mozaiki); Atlas dóbr kultury…, s. 74, poz. 30: „kryteria wpisu: kryterium artystyczne, 
kryterium kontekstu, kryterium unikalności, kryterium próby czasu”, postulowana 
„ochrona: kompozycji dekoracji”; zdjęcie fragmentu mozaiki na okładce Atlasu.

Fot. BK 2013
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Kino „wanda” (obecnie sklep samoobsługowy),
ul. Waryńskiego 7 (obecnie św. Gertrudy)
witold skulicz, hol kasowy i poczekalnia; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1969

Historia
Otwarte w 1912 roku kino „Wanda” znajdowało się w specjalnie w tym celu 
wzniesionym budynku. Szczyt jego fasady ozdobiony został trójdzielną, ceramiczną 
mozaiką. Po wojnie budynek kilkakrotnie poddawano remontom. Po trwającym 
prawie cały 1969 rok remoncie, budowla zmieniła się nie do poznania, stając się 
nowoczesnym, panoramicznym kinem z 10-metrowym ekranem i 555 wygodnymi 
fotelami. Otrzymała także ulepszoną akustykę i oświetlenie oraz ogrzewanie 
gazowe i nową wentylację. Podczas remontu wykonano również dekorację 
ceramiczną holu kasowego i poczekalni. „Wanda” została otwarta pod koniec roku. 
W 2005 roku kino zostało zaadaptowane na duży sklep samoobsługowy, 
na szczęście kompozycje ceramiczne znajdujące się na lewej ścianie sklepu nie 
zostały usunięte, lecz jedynie przysłonięte regałami. 

Fot. BK 2002

opis
Dekoracja ceramiczna na lewej ścianie holu i poczekalni. Niezwykle efektowna 
kompozycja złożona z kół wykonanych z płyt okładzinowych. W holu kasowym 
dwa koła: bardzo duże i niewielkie, umieszczone u góry, po skosie. Na ścianie 
poczekalni, od wejścia: dwa koła, wysoki prostokąt z płyt w układzie poziomym, 
z pustym kołem pośrodku, kolejne trzy koła, wśród nich bardzo duże. Dekoracja 
opracowana malarsko (poszczególne elementy o bogatej, zróżnicowanej 
kolorystyce) i fakturalnie – relief o zróżnicowanej wysokości, ryty, groszkowanie, 
plastyczne nakładki. 
Płyty w układzie pionowym, o wymiarach 56,5 cm × 32 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(SJ), Kino Wanda już wkrótce po remoncie, „Dziennik Polski”, 1969, nr 201  
(24.08), s. 8: informacja na temat remontu i planowanego na październik otwarcia, 
„nowoczesny wystrój wnętrza, m.in. mozaiki ceramiczne w hallu, oraz oświetlenie 
sali zadecydują, że będzie to jedno z nowoczesnych kin naszego miasta…”.
(sj), Kino „Wanda” po remoncie, „Dziennik Polski”, 1970, nr 2 (3.01), s. 6: „doskonale 
prezentuje się hall, urozmaicony pięknymi mozaikami i portretami gwiazd 
filmowych”. 
(D), Kina w nowych szatach, „Echo Krakowa”, 1970, nr 3 (5.01), s. 3: „Ostatnio 
poważny remont przeszła «Wanda», zmieniając swój wygląd nie do poznania 
i awansując tym samym do rzędu kin na prawdziwie europejskim poziomie. 
Projektantem nowej szaty «Wandy» jest zespół arch. Andrzeja Kurkiewicza (arch. 
J. Kuchejda i T. Rogowska), autorem rozwiązań ceramicznych – Witold Skulicz”.
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 173 (zdjęcie kompozycji); B. Kostuch, 
„Ceramiczny eksperyment”…, s. 97; Grafika nade wszystko…, s. 162: kompozycja w kinie 
„Wanda” wymieniona w kalendarium (bez konkretnej daty).

Fot. BK 2002



Kawiarnia „MoZaiKa”, Kraków-Nowa Huta, os. Szkolne 35
witold skulicz, filary wydzielające aneksy w sali kawiarni; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1969

Historia
Kawiarnia „Mozaika” otwarta została w kwietniu 1969 roku w poddanym 
generalnemu remontowi i powiększonym lokalu „Krasnoludek”. Otrzymała nowe 
meble i oświetlenie. Wyremontowane zostało także zaplecze. Projektantem 
wnętrza był Andrzej Kurkiewicz.

opis
Cztery wysokie, prostokątne filary różnej szerokości, każdy złożony z dwóch 
ścianek pokrytych płytami okładzinowymi. Trzy, przy lewej ścianie kawiarni, 
wydzielają w sali aneksy, a czwarty, w głębi, oddziela bar przy prawej ścianie. 
Obecnie pomiędzy ścianki środkowego filara po lewej wstawiona ścianka działowa, 
dzieląca salę na dwa pomieszczenia. Okładzina ażurowa, płyty opracowane 
reliefowo, ryte, groszkowane, wzbogacone plastycznymi, asymetrycznymi 
nakładkami. Każdy z filarów inaczej rozwiązany pod względem elementów 
ażurowych i plastycznych oraz kolorystyki, przy dominujących barwach szarych 
i błękitnych. 

Płyty w układzie poziomym; wysokość 15-16 płyt; płyty o różnych wymiarach, 
w zależności od szerokości filaru (około 90 cm oraz 130 cm) i miejsca umieszczenia 
na filarze.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(bg), Nowa kawiarnia „Mozaika” zaprasza…, „Głos Nowej Huty”, 1969, nr 16  
(19.04-25.04), s. 7: „wnętrze sali konsumpcyjnej posiada szereg dekoracji, głównie 
w postaci dużych akcentów ceramicznych (stąd nazwa «Mozaika»)”. „Wnętrze 
projektował artysta plastyk Andrzej Kurkiewicz, autorem dekoracyjnych ścianek 
ceramicznych jest inż. Witold Skulicz (obaj z krakowskiej Pracowni Sztuk 
Plastycznych).” „Kawiarnia jest naprawdę bardzo ładna i nowoczesna”. 
„Głos Nowej Huty”, 1969, nr 17 (26.04-2.05), s. 7: zdjęcie fragmentu wnętrza 
kawiarni z widocznymi ściankami, podpisane: „W kawiarni «Mozaika» jest jak 
widać bardzo miło…” (fot. J. Brożek).
L. Sibila, Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy w latach 1949-1959, katalog 
wystawy w MHK, Kraków 2007, fot. 139: zdjęcie archiwalne wg Nowa Huta, oprac. 
J. Skarbowski, Kraków 1971; B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 174; Grafika nade 
wszystko…, s. 162: kompozycje w kawiarni „Mozaika” wymienione w kalendarium 
(bez konkretnej daty).

Fot. P. Czernicki 2013
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restauraCJa „Balaton”, ul. Grodzka 37
witold skulicz (?), ścianka zasłaniająca wejście do toalety; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1969

Historia
Restauracja „Balaton” została otwarta 2 października 1969 roku w dawnym lokalu 
„Grodzisko”, który poddano kompleksowemu, długiemu i kosztownemu remontowi. 
Specjalizowała się w kuchni węgierskiej, stąd też nowa nazwa. 

opis
W jednej z sal, przy krótszej ścianie, wolnostojąca ścianka pokryta okładziną 
ceramiczną o ciepłej, bogatej gamie barwnej z dominacją ugrów i zieleni. 
Kompozycja abstrakcyjna, o zarysie motyla. Płyty opracowane plastycznie, 
płaskorzeźbione (elementy wystające na 8-10 cm), z charakterystycznymi, rytymi, 
niewielkimi nakładkami.
Płyty w układzie pionowym; wysokość 4 płyty, długość 7,2 płyt; płyty 
o wymiarach 56,5 cm × 32 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Zapraszamy do „Balatonu”, „Dziennik Polski”, 1969, nr 235 (3.10), s. 6: informacja 
o otwarciu „Balatonu”, restauracji o „typowo narodowym węgierskim 
charakterze” – „węgierskie potrawy i napoje, a także wystrój wnętrza, urządzenia, 
nakrycia stołowe. Personel w madziarskich strojach ludowych. Aż by się 
chciało zahukać czardasza…”; zdjęcie fragmentu wnętrza ze ścianką ceramiczną 
(nieczytelne, fot. E. Wesołowski).

Fot. BK 2015

restauraCJa „polonia”, ul. Pawia 2
witold skulicz (?), korytarz wejściowy oraz sala restauracyjna; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1970 lub przed 1970

Historia
Hotel „Polonia” istnieje w tym budynku od 1917 roku. Pod koniec 1949 roku „Echo 
Krakowskie” donosiło o przekształceniach w krakowskiej gastronomii (na przykład 
zamianie dawnego „Wentzla” w… punkt zbiorowego żywienia, nadaniu „Hawełce” 
nazwy „Gastronom”, a „Feniksowi” – „Krokus”), a także, że „od 1950 r. restauracja 
w Hotelu Polonia zostanie przekształcona na gospodę turystyczną, z której 
przede wszystkim będą mogły korzystać wycieczki ze wsi” – zob. (b.p.), Tanio, 
smacznie i przyjemnie. „Krokus” zamiast „Feniksa” czyli kawiarnia dla świata pracy, 
„Echo Krakowskie”, 1949, nr 346 (19.12), s. 5. Około 1970 roku dokonano remontu 
restauracji wprowadzając do dekoracji elementy ceramiczne (hotel należał wówczas 
do przedsiębiorstwa „Wawel-Tourist”). Na jednym ze zdjęć przedstawiających 
fragment restauracji widoczne są trzy smukłe ścianki ceramiczne różnej 
wysokości, ustawione przy jednej ze ścian, wyraźnie od niej odstające, pokryte 
szkliwami w gamie błękitów z akcentami bieli i ugru, w ich górnych częściach 
znajdowały się jasne fragmenty z plastycznymi wałeczkami. Ścianka środkowa 

Fot. BK oraz K. Kowalik 2014 
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miała barwę ugrową. W 1990 roku ścianka została zasłonięta płytą kartonowo- 
-gipsową (wcześniej usunięto ścianki boczne), w 2014 roku została odsłonięta; 
kompozycje dekorujące korytarz i salę zostały poddane wówczas konserwacji przez 
zespół Józefa Czajki.

opis
Korytarz
Na prawej ścianie wejściowego korytarza kompozycja dekoracyjna z płyt 
okładzinowych w bogatej gamie ciemnych granatów, brązów i zieleni, 
z akcentami żółci i błękitu, oraz z dekoracyjnymi plamami szkliwa. Niektóre 
z płyt o groszkowanej fakturze. W górnej części ściany kremowy owal pokryty 
wyciskami, do którego przytwierdzone zostały wałeczki różnej długości w kolorach 
płyt otaczających owal. Część wałeczków dorobiona podczas prac konserwatorskich 
w 2014 roku (zob. s. 233).
Płyty w układzie poziomym; wysokość 8 płyt, długość 5 płyt; płyty o wymiarach 
32 cm × 57 cm.

sala
Na początku prawej ściany restauracji smukły fryz z płyt okładzinowych w gamie 
ugrów, z akcentami szarości i szafiru. Płyty opracowane plastycznie, ryte, 

Fot. K. Kowalik 2014 

płaskorzeźbione, dodatkowo wzbogacone plastycznymi elementami. Dekoracja 
przypominająca drzewko: w dolnej i górnej części pośrodku mocno wystające, 
pionowe fragmenty, pomiędzy nimi płynnie poprowadzona kompozycja utworzona 
z wałeczków, niewielkich kulek i innych trójwymiarowych elementów. 
Płyty w układzie poziomym; wysokość 10,5 płyt, długość 2 płyty; płyty 
o wymiarach 32 cm × 57 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
M. Dzikiewicz, Projektowanie…, „Dziennik Polski”, 1970, nr 306, s. 4: wspomina 
o dekoracji wykonanej w korytarzu prowadzącym do restauracji – w kuriozalny 
sposób ją krytykując: „W restauracji «Polonia» przy Dworcu Głównym w korytarzu 
wejściowym o szerokości 2 m przy samej szatni umieszczono płaskorzeźbę 
ceramiczną z wystającymi elementami, tak że konsumenci przechodząc 
i rozbierając się niszczą garderobę o artystyczny, lecz zarazem niepotrzebny 
element, którego nawet widoczność jest ograniczona przy tej szerokości korytarza, 
a fragmenty kompozycji już poodłamywano”.
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 174; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, 
s. 98.

Zdjęcie z ulotki reklamowej hotelu „Polonia”
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Zespół gMaCHów sądów i proKuratury woJewódZKieJ 
(obecnie sąd okręgowy i sądy rejonowe), ul. Przy Rondzie 7
ewa żygulska, współpraca Janina Karbowska-Kluziewicz i tadeusz Kluziewicz, 
mozaiki na fasadzie oraz skrzydłach bocznych budynku; materiał ceramiczny 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1970

Historia
Projekt architektoniczny Stanisław Tomczak, Leszek Kołacz, Czesław Nowowiejski; 
generalny wykonawca Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych 
i Budownictwa; oddany w końcu 1970.
Plan budowy kompleksu gmachów Sądów w okolicach Ronda Mogilskiego 
pojawił się już na przełomie lat 50. i 60. XX w. Według pierwotnych zamierzeń 
budynki miały być gotowe w 1965 roku (w połowie 1961 roku „Dziennik Polski” 
podał informację, że gmachy Sądów zostaną wzniesione w latach 1963-1965), 
tymczasem dopiero w tym roku rozpoczęto budowę. O powstającym kompleksie 
informowało także „Echo Krakowa”, zamieszczając zdjęcie z placu budowy, opisując 
jej miejsce („wieś w sercu miasta”, teren po osuszonych stawach będący rozległym 
torfowiskiem, które wymusiło budowę na żelbetowych słupach sięgających nawet 

Fot. BK 2003

12 m w głąb ziemi), a także program olbrzymiego kompleksu o bardzo dużej 
kubaturze, w którym najobszerniejszy miał być budynek prokuratury – z dużą 
salą konferencyjną, gabinetami prokuratorów dzielnicowych, pomieszczeniami 
biurowymi, archiwami. Dla sądownictwa przeznaczone były budynki pawilonowe, 
w których miały znaleźć się sale rozpraw, gabinety sędziów, hole-poczekalnie 
oraz restauracja pełniąca też rolę stołówki. Nowy kompleks budowany był 
w oparciu o projekt wyłoniony w drodze konkursu. Pisano, że budynki odznaczać 
się będą „lekką, bardzo odważną konstrukcją”, dużą ilością płaszczyzn szklanych, 
zastosowaniem fragmentów aluminiowych, „oknami umocowanymi na środkowej 
osi obrotowej” – zob. (bp) W sąsiedztwie Ronda powstaje kompleks gmachów dla 
sądownictwa i prokuratury, „Echo Krakowa”, 1966, nr 227 (27.09), s. 3. Pod  
koniec 1968 roku oddano do użytku – „jeden z budynków przyszłego miasteczka 
sądowego” – czteropiętrowy gmach prokuratury – zob. „Gazeta Krakowska”,  
1968, nr 292 (9.12), s. 1 i 2. Z kolei w 1969 roku „Dziennik Polski” informował, 
że mimo iż konkurs na budowę gmachów wygrał inż. Tomczak, to projekt wykonali 
Leszek Kołacz i Czesław Nowowiejski. Ostatecznie budynki zostały ukończone  
u schyłku 1970 roku, a sądy wprowadziły się do nich w styczniu 1971. W budynku 
znalazły się rozproszone dotąd wydziały Sądu Powiatowego dla Miasta Krakowa 
oraz dla Dzielnicy Nowa Huta, połączone od tej pory w jedną instytucję, a także 
Sąd Wojewódzki.

Abstrakcyjne mozaiki (pierwotnie 16 kompozycji) o całkowitej powierzchni 
około 200 m², które ozdobiły ściany gmachu (fasadę oraz skrzydła boczne), 
zainspirowane zostały symboliką związaną z sądownictwem i walką dobra 
ze złem, stąd motywy takie, jak trąby wzywające na sąd, waga czy wołowa skóra. 
W 1970 roku Ewa Żygulska otrzymała Nagrodę Roku Sekcji Architektury Wnętrz 
ZPAP w Krakowie za realizację mozaik na gmachu Sądów.

Fot. BK 2003



Kolor i blasK

238
Kolor i blasK

239

W początku XX w. stan kompozycji na skrzydłach bocznych nie przedstawiał się 
najlepiej, niektóre z płytek były popękane, miały ubytki powierzchni, a fugi były 
wypłukane, podczas remontu mozaiki skrzydła lewego zostały usunięte, bądź 
zasłonięte, obecnie wykusze mają gładkie, otynkowane powierzchnie. Podobny 
los spotkał mozaikę noszącą sygnaturę Ewy Żygulskiej, znajdującą się na skrzydle 
prawym, nad przejazdem na dziedziniec wewnętrzny. Jeszcze wcześniej zniszczona 
została jedna z mozaik fasady. Podczas ostatniego remontu usunięto zarówno ją, 
jak i kolejną mozaikę z fasady, mimo że jej stan był bardzo dobry. Obecnie (stan: 
2013) pozostały więc jedynie cztery mozaiki na fasadzie – co gorsza, kompozycje 
flankujące wejście główne zasłaniają posadzone akurat w tym miejscu iglaki – 
a także trzy mozaiki na skrzydle prawym.

opis
Fasada 
Pierwotnie 6 (obecnie 4) prostokątnych kompozycji flankujących wejścia 
do gmachu, umieszczonych około 140 cm nad ziemią, złożonych z płyt 
okładzinowych w układzie poziomym, płyty o wymiarach 49,5 cm × 100-100,5 cm; 
wysokość 4 płyty, długość 6 płyt.

skrzydło prawe 
Pierwotnie 4 (obecnie 3) prostokątne kompozycje, widoczne z korytarza łączącego 
gmachy Sądu oraz z pomieszczeń w dobudowanym budynku. Pierwotnie zapewne 
umieszczone były analogicznie do kompozycji skrzydła lewego, obecnie stanowią 
akcenty barwne na – niedostępnym – patio. 
Mozaiki utworzone z geometrycznych płytek w różnych rozmiarach; kolory: 
niebieski, czarny, szary, żółty, biały, tło ceglaste.
Złożone z płyt okładzinowych w układzie pionowym, wysokość 3, długość 12 płyt.

Fot. BK 2014

Kompozycja piąta – nieistniejąca – umieszczona została na wykuszu, pod którym 
znajduje się przejazd na dziedziniec gmachu. Złożona z pokrytych mozaiką płyt 
okładzinowych w układzie pionowym; wysokość 3 płyty, długość 12.
Sygnatura: monogram Ewy Żygulskiej w prawym dolnym rogu.

skrzydło lewe 
5 kompozycji, z których 4 mniejsze znajdowały się na wykuszach okiennych, 
a największa, na ryzalicie; złożonych z pokrytych mozaiką płyt okładzinowych 
w układzie pionowym; kompozycje mniejsze wysokość 3 płyty, długość 12 płyt; 
kompozycja większa wysokość 4 płyty, długość 16 płyt.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(bp), W sąsiedztwie Ronda powstaje kompleks gmachów dla sądownictwa i prokuratury, 
„Echo Krakowa”, 1966, nr 227 (27.09), s. 3: informacja, że „kamienna elewacja 
zewnętrzna uzupełniona zostanie mozaikami”; zdjęcie trwającej budowy.
A. Teneta, Miasteczko pod paragrafem, „Dziennik Polski”, 1969, nr 142 (17.06), s. 3: 
„zespół gmachów sądowych przy Rondzie jest największą po wojnie inwestycją 
wymiaru sprawiedliwości […]. Czy będzie to budynek nowoczesny? Na pewno 
tak – jasna bryła z kolorowymi mozaikami (projekt E. Żywulskiej – sic!) z Łysej 
Góry, przeszklony budynek z fasadą pokrytą kamieniem wapiennym, częściowo 
z aluminiową stolarką”. 
(bz), Mozaika na gmachu Temidy, „Echo Krakowa”, 1969, nr 215 (13-14.09), s. 5: 
rozmowa z Ewą Żygulską o planowanej realizacji – „poszczególne fragmenty 
kompozycji z płytek ceramicznych wykonanych w Łysej Górze, zostaną osadzone 
na cemencie uzbrojonym siatką metalową, a potem umieszczone na ścianie”. 
„Jest to kompozycja w zasadzie abstrakcyjna, geometryczna, ale nawiązująca 

Projekt jednej z nieistniejących już kompozycji, z archiwum prof. Zdzisława 
Żygulskiego jun.
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do symboli sądu. Jeżeli ktoś zechce to tak odczytać, może dopatrzeć się kształtu 
wagi, wołowej skóry, Temidy z opaską na oczach, klepsydry oznaczającej mijający 
czas. Przystępując do projektu chciałam także podkreślić związek z miastem 
i dlatego wkomponowałam biało-niebieskie krakowskie chorągiewki. Całość 
będzie na czerwonym tle, fugi łączące płytki zalane szarym cementem, natomiast 
kontur kompozycji zaznaczony szerokim pasem cementu czarnego.” Kompozycja – 
wg umowy – powinna być zrealizowana do 30.06.1970, artystka planuje 
poproszenie do współpracy 2 kolegów.
„Echo Krakowa”, 1970, nr 214 (12-13.09), s. 3: „Do kolekcji ładnych 
architektonicznie budynków doliczyć trzeba także kompleks budynków sądu, które 
stanęły w ostatnim czasie w dzielnicy Grzegórzki”; zdjęcie lewej elewacji budynku 
z widocznymi mozaikami (fot. J. Lewicki).
„Echo Krakowa”, 1970, nr 266 (12.12), s. 3: informacja o zespole realizującym Sądy 
oraz tym, że elewacje budynku zaprojektował inż. arch. Tomczak, a „mozaika 
ozdabiająca obiekty jest dziełem art. plast. Ewy Żygulskiej, z którą współpracowali 
art. plastycy Kluziewiczowie”; zdjęcie lewej elewacji budynku z widocznymi 
mozaikami (fot. J. Lewicki).

Fot. BK 2014

(wp), Krakowskie sądy w nowych obiektach, „Gazeta Krakowska”, 1971, nr 25 
(30-31.01), s. 8: opis budynku (brak wzmianek o mozaikach); zdjęcie jednego 
z członów fasady z widocznymi dwiema kompozycjami.
M. Szelepin, Współczesna plastyka…, nlb, poz. 7; R. Hussarski, Techniki plastyczne…, 
s. 30; Z. Żygulski jun., Dzieje…, s. 90: wspomina wykonane przez Ewę Żygulską 
„kompozycje z mozaiki ceramicznej o motywach symbolicznych”; B. Kostuch, 
Krakowska powojenna…, s. 172 (s. 171: zdjęcie mozaik na lewym skrzydle); 
B. Kostuch, Ceramika, mozaiki i witraże Ewy Żygulskiej (1924-1997), [w:] Arma 
Virumque Cano, Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w 85-lecie urodzin, Kraków 
2006, s. 195-196 (s.193: zdjęcie jednej z mozaik); W ogniu tworzone…, s. 23-24 (s. 23: 
zdjęcie jednej z mozaik); B. Kostuch, Mozaika na „Biprostalu”…, s. 31; (s. 27: zdjęcie 
jednej z mozaik; s. 31: zdjęcie fragmentu jednej z mozaik); B. Kostuch, Mozaiki 
w powojennym pejzażu…, s. 43, tu też zdjęcie jednej z mozaik. Jedna z mozaik 
reprodukowana [w:] Małopolska. Znaki w przestrzeni, s. 148-149.
Wielkoformatowe zdjęcie jednej z kompozycji fasady (obecnie już nieistniejącej) 
zostało pokazane w lecie 2008 roku na wystawie „W ogniu tworzone… Ceramika 
krakowska po 1945 roku” w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Fot. BK 2014
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BudyneK spółdZielni „Florina” (obecnie biurowiec firmy „Bielenda”), 
ul. Fabryczna 20
Cecylia wodnicka-Ząbkowska i Józef lucjan Ząbkowski, mozaiki na zewnątrz 
i wewnątrz budynku, kompozycja z płyt okładzinowych, 1969, 1971, 1974

Historia
Spółdzielnia produkująca kosmetyki założona została w 1945 roku. W 1970 
roku produkcję uruchomiono w nowych budynkach przy ul. Fabrycznej 
w dzielnicy Grzegórzki. Dyrekcja „Floriny” już wcześniej nawiązała współpracę 
z krakowską ASP, jej wynikiem był zamknięty konkurs na logo firmy. W kolejnych 
latach zamawiano kompozycje dekoracyjne u Józefa Ząbkowskiego, z którym 
współpracowała żona, Cecylia. Trzy kompozycje ceramiczne, jedna z barwionego 
stiuku w holu I piętra oraz witraż na klatce schodowej tworzyły bogatą 
i zróżnicowaną dekorację plastyczną budynku Spółdzielni. W 2006 roku doszło 
do fuzji firm „Florina” oraz „Bielenda”, obecnie firma działa pod tą drugą nazwą. 
W ostatnich latach przeprowadzono remont budynku biurowego, w którego efekcie 
większość kompozycji została zasłonięta, pozostawiono jedynie kompozycję w holu 
na parterze budynku.

Fot. BK 2005

Fot. BK 2014
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Fot. BK 2005

opis
parter: okładzina, 1974
Kompozycja abstrakcyjna, złożona z płyt okładzinowych opracowanych reliefowo 
i groszkowanych, ugrowych z akcentami bieli i błękitu (zob. s. 243). 
W prawej części pośrodku sygnatura: Ząbkowscy 74.
Wysokość 11 płyt, długość 8; płyty o wymiarach 33 cm x 32 cm.

Kompozycje zasłonięte
Ściana zewnętrzna: mozaika Kosmos, 1969
Asymetryczna, wydłużona kompozycja przedstawiająca wizję fragmentu kosmosu, 
osadzona na płytach okładzinowych, złożona z niewielkich, kwadratowych kostek, 
utrzymana w gamie błękitów z akcentami granatowymi, białymi i żółtymi (zob. s. 242). 
Wysokość około 5 płyt; długość około 18 płyt.

i piętro budynku: mozaika, 1971
Kompozycja przedstawiająca duży, stylizowany kwiat, złożona z kwadratowych 
płytek w kolorach szarym, kremowym, błękitnym, granatowym i żółtym, 
z akcentami ciemnej zieleni. Mozaika osadzona na płytach.
Wysokość 6 płyt, długość 4; płyty o wymiarach 42 cm x 71,5 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Józef Lucjan Ząbkowski, Cecylia Wodnicka-Ząbkowska, Malarstwo, Kraków 2003, 
s. 113: zdjęcie mozaiki na ścianie zewnętrznej; W ogniu tworzone…, s. 24: zdjęcie 
fragmentu mozaiki na ścianie zewnętrznej.
Biogram Cecylii Ząbkowskiej z 1981 przechowywany w archiwum Instytutu Sztuki 
PAN zawiera jedynie: mozaikę na budynku (pow. około 40 m²), z datą: 1972 oraz 
płaskorzeźbę w stiuku polichromowanym w holu (pow. około 16 m²). 
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum 
Narodowym w Krakowie znajdują się dokumenty związane z realizacją dwóch 
zleceń Spółdzielni „Florina”: protokół nr 114 z 8.06.1974 dotyczący płaskorzeźby 
ceramicznej o powierzchni 8,4 m² (zlecenie AH 1520/73), przyjętej na poziomie 
dobrym; oraz witraża (zlecenie AH 1225/74): protokół nr 170 z 3.10.1974 (protokół 
nr 114 oraz protokół nr 170; ANK 29/2218/68).

Fot. BK 2014
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pawilon „egZotariuM”, ogród Zoologiczny
Helena i roman Hussarscy, kompozycje płaskorzeźbione na zewnętrznych 
ścianach budynku, opracowanie wnętrza, 1971 lub 1972

Historia
Budowę pawilonu dla płazów i gadów zaplanowano już w 1968 roku, ostatecznie 
terrarium zostało wzniesione w początku lat 70. XX w. Pierwotnie elewacje 
budynku zdobiły dwie dekoracje ceramiczne: umieszczona przy wejściu 
płaskorzeźba przedstawiająca krokodyla na tle kompozycji z kamieni, wśród 
których „rozrzucone” były płynnie poprowadzone szlaczki z płytek ceramicznych, 
oraz kompozycja z żółwiem na ścianie bocznej. Wewnątrz terrarium ściany pokryto 
rodzajem mozaiki z kamieni rzecznych, wśród których umieszczone zostały płynne 
odcinki z barwnych płytek ceramicznych, wykorzystano także muszle. 
Pawilon został ocieplony, płaskorzeźbę z krokodylem osadzono w pionie, los 
płaskorzeźby z żółwiem nie został ustalony.

Fot. BK 2003

opis
Na jasnym, turkusowym tle duży, płaskorzeźbiony krokodyl, ponad którym napis: 
EGZOTARIUM.
Kompozycja utworzona z płyt w układzie poziomym; wysokość 2 płyty; długość  
4 płyty.
Wymiary całkowite: wysokość 66 cm, długość około 218 cm.

Żółw
Kompozycja o kształcie wydłużonego owalu, złożona z prostokątnych, 
płaskorzeźbionych płyt przedstawiających dwa żółwie w kolorze ugrowym, 
z ciemniejszymi akcentami na szafirowym tle.
Kompozycja utworzona z płyt w układzie poziomym, wysokość 4 płyty, długość  
3 płyty; wymiary niemożliwe do ustalenia.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(hs), Plany rozbudowy ZOO w stadium realizacji, „Echo Krakowa”, 1968, nr 230  
(30.09), s. 3: informacja o pracach nad powiększeniem krakowskiego ogrodu oraz 
opracowywanym szczegółowym planie budowy pawilonu płazów i gadów.
(mg), Nowe terrarium w krakowskim ZOO, „Gazeta Krakowska”, 1971, nr 98 (27.04),  
s. 4: informacja o otwarciu „działu akwariów i terrariów” i związanym z tym 
zjazdem herpetologicznym, którego uczestnicy zwiedzili nowy pawilon. Brak 
wzmianek na temat jego wyglądu.
(hs), W ZOO nowe zwierzęta, „Echo Krakowa”, 1972, nr 180 (3.08), s. 5: nowe 
nabytki zoo (płazy i gady) „zostały umieszczone w nowym terrarium, 
ozdobionym piękną mozaiką i witrażem autorstwa znanej pary krakowskich 
plastyków – pp. Hussarskich”.

Fot. BK 2003
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prZedsZKole iM. stanisława wyspiańsKiego (obecnie samorządowe 
przedszkole nr 1), ul. Kopernika 16
ewa żygulska, mozaika na ścianie budynku, kompozycje na szczycie i pergoli, 1973

Historia
W tym miejscu już w 1861 roku istniała ochronka, którą prowadziły siostry 
Felicjanki. Od 1962 przedszkole działało pod zarządem świeckich władz 
oświatowych, uporządkowano wówczas budynek i jego otoczenie. 2 czerwca 1973 
roku, z udziałem wnuczki Stanisława Wyspiańskiego, odbyła się uroczystość 
nadania przedszkolu imienia artysty, który w dzieciństwie uczęszczał do tej 
ochronki. Wtedy też budynek otrzymał dekoracje autorstwa Ewy Żygulskiej – 
kompozycje ceramiczne i witraże. W późniejszym okresie jedna z wychowawczyń 
wykonała na tylnej ścianie mozaikę ze szklanych płytek przedstawiającą smoka.
Jesienią 2014 roku na szczycie budynku wandale wymalowali czarny napis, który 
częściowo pokrył środkową mozaikę ceramiczną. Na szczęście udało się go usunąć.

opis
Mozaika według pastelu Stanisława Wyspiańskiego Helenka z wazonem z 1902 
roku, przechowywanego w Muzeum Narodowym w Krakowie, u dołu napis: 
PRZEDSZKOLE nr 1 / im. ST. WYSPIAŃSKIEGO

Fot. BK 2013

Fot. BK 2013



Kolor i blasK

250
Kolor i blasK

251

Na szczycie od strony ul. Radziwiłłowskiej umieszczono trzy bukiety kwiatów, 
których rozplanowanie przypomina dekoracje z Zalipia. Ceramiczne kwiaty 
na wijących się łodygach zdobią także osiem filarów pergoli znajdującej się przy tej 
ścianie.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(ko), Przedszkole nr 1 nazwane imieniem St. Wyspiańskiego, „Dziennik Polski”, 
1973, nr 131 (3-4.06), s. 8: najstarsze przedszkole w Krakowie, do którego swego 
czasu uczęszczał Wyspiański, znajduje się pod opieką Spółdzielni Przemysłu 
Artystycznego im. St. Wyspiańskiego. W sobotę, 2 czerwca, odbyła się uroczystość 
nadania imienia, przy okazji: „Krystyna Michalska wnuczka St. Wyspiańskiego 
dokonała wczoraj aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej nadającej imię naszego 
poety przedszkolu nr 1 przy ul. Kopernika 16. Tablica jest dziełem art. plastyka 
Ewy Żygulskiej”. Informacji towarzyszy zdjęcie przedstawiające odsłonięcie 
mozaikowej tablicy.
(wam), Najstarsze krakowskie przedszkole otrzyma imię Stanisława Wyspiańskiego, 
„Gazeta Krakowska”, 1973, nr 130 (1.06), s. 6: precyzuje, że „tablicę pamiątkową – 
mozaikę będącą kopią obrazu St. Wyspiańskiego Dziewczynka z garnuszkiem 
ufundowała Krakowska Spółdzielnia Gospodarcza, która jest jednym z opiekunów 
przedszkola”.
B. Kostuch, Mozaiki w powojennym pejzażu…, s. 42, tu też zdjęcie mozaiki na fasadzie.

Fot. BK 2015

Xiii liCeuM ogólnoKsZtałCąCe iM. BoHaterów 
westerplatte, ul. Sądowa 4
Helena papée-Bożyk, kompozycja na klatce schodowej; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1974 lub 1975

Historia
Budynek szkoły wzniesiony z końcem lat 60. XX w., naukę rozpoczęto w nim 
w roku szkolnym 1970/1971. Według informacji zapisanej w Księdze Pamiątkowej 
Liceum obejmującej rok szkolny 1974/1975: „w tym roku pojawiła się na ścianie 
półpiętra mozaika symbolizująca łuny nad «Westerplatte». Została ona ufundowana 
wspólnym wysiłkiem komitetu rodzicielskiego i uczniów, którzy w tym celu zebrali 
kilkanaście ton makulatury”.

Fot. BK 2014
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opis
Abstrakcyjna, koncentryczna kompozycja na ścianie klatki schodowej, utworzona 
z płyt opracowanych plastycznie, o mocnej, wyrazistej gamie barw z dominacją 
błękitów i szafirów po lewej, a czerwieni i żółci po prawej.
Płyty w układzie poziomym; wysokość 12 płyt, długość 10 płyt; płyty 
o wymiarach około 24 cm × 42 cm. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Projekt mozaiki Westerplatte (nazywanej także Żołnierze Westerplatte) został 
pokazany podczas wystawy zorganizowanej w lokalu TPSP w al. Róż w Nowej 
Hucie w marcu 1975 roku: Helena Papee-Bożykowa, Eugeniusz Bożyk, Piotr Bożyk, 
katalog wystawy prac, Kraków 1975 (nlb, IV).
Serdecznie dziękuję pani Grażynie Lichończak-Nurek za informację o tej 
kompozycji.

Projekt kompozycji, z archiwum prof. Piotra Bożyka

polsKo-aMeryKańsKi sZpital dZieCięCy 
(obecnie uniwersytecki szpital dziecięcy) w Krakowie-Prokocimiu
anna Malik, Zabawy dziecięce, kompozycja na filarze w dawnym holu (w czasie 
wykonywania dokumentacji: lato 2013 – koło pracowni rentgenowskiej, 
przeznaczona do przeniesienia), 1975

Historia
Polsko-Amerykański Szpital Dziecięcy budowany był z inicjatywy Polonii 
amerykańskiej i przy wsparciu rządu USA, najstarsza część szpitala została oddana 
do użytku w 1965 roku. W 1974 roku – dzięki dalszej pomocy władz Stanów 
Zjednoczonych – otwarto nowe skrzydło, gdzie pomieszczono laboratoria. To w tej 
części znajdowała się dekoracja ceramiczna autorstwa Anny Malik. Kompozycja 
pt. Zabawy dziecięce to praca dyplomowa autorki wykonana na Wydziale Rzeźby 
krakowskiej ASP u prof. Antoniego Hajdeckiego.

Fot. BK 2013
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W momencie wykonywania dokumentacji (lato 2013) około 20 cm prawego boku 
kompozycji przysłonięte zostało przez ściankę wydzielającą prowadzony obok 
remont, a cała kompozycja przeznaczona była do przeniesienia w inne miejsce.

opis
Prostokątny filar obłożony okładziną drewnianą, na 3 bokach (dłuższym 
i dwóch krótszych) kompozycja ceramiczna utworzona z płaskorzeźbionych płyt, 
o mocnych, żywych barwach. Ściana centralna – kompozycja naśladująca figurę 
do gry w „chłopka”, wypełniona rozmaitymi elementami i scenami z bawiącymi się 
dziećmi. 
Wysokość kompozycji około 278 cm; szer. około 125 cm. W części dolnej 4 płyty 
w układzie poziomym, wysokość 29 cm, długość 45 cm.
Na krótszym boku kompozycja z dwóch płyt (36 cm × 41,5 cm), przedstawiająca 
dziewczynkę i wóz; na drugim krótszym boku samochód (38,5 cm × 41,5 cm).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Szpital w Prokocimiu nie był jedynym, w którym znalazły się prace studentów 
i dyplomantów krakowskiej ASP. W 1973 roku „Gazeta Krakowska” informowała, 
że uczelnia utrzymuje kontakty, na przykład ze Szpitalem Wojskowym, do którego 
w 1972 roku przekazano 30 prac dyplomowych, a w 1973 – 40. Studenci ozdobili 
także malunkami na szkle poczekalnię gabinetu dziecięcego – zob. (ag), Kultura 
plastyczna w szpitalu, „Gazeta Krakowska”, 1973, nr 88 (12.04), s. 4. 

Fot. BK 2013

państwowa sZKoła MuZyCZna (obecnie Zespół państwowych szkół 
Muzycznych im. M. Karłowicza), Kraków-Nowa Huta, os. Centrum E2
Zygmunt Jansohn, Marek i Jerzy Jabłońscy, z zespołem, zewnętrzna strona 
ściany sali koncertowej; materiał ceramiczny wykonany w kaflarniach 
w Bolechowicach oraz Krzeszowicach, 1975-1976

Historia
Projekt architektoniczny Marek Jabłoński; oddany w 1974.
Od 1953 roku działało w Nowej Hucie ognisko muzyczne, w 1958 roku 
przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną. Już wówczas pisano 
o konieczności wzniesienia dla szkoły odpowiedniego budynku, wspominano także 
o lokalizacji – w pobliżu kina „Światowid”. Według planów z 1960 roku, szkoła 
miała zostać ukończona w roku 1966. Ostatecznie budowę rozpoczęto jednak 
dopiero z końcem 1970 roku.
O planach, budowie i przebiegu prac wykończeniowych w szkole wielokrotnie 
informował „Głos Nowej Huty”, gazeta zamieściła makietę szkoły – zob. „Głos 
Nowej Huty”, 1972, nr 11 (18.03.-24.03), s. 5), a także nazwiska osób związanych 
z budową – zob. D. Rybarczyk, Szkoła muzyczna na miarę potrzeb i marzeń, „Głos 
Nowej Huty”, 1974, nr 25 (22-28.06), s. 7. 
Do uroczystego otwarcia szkoły – połączonego z ogólnomiejską inauguracją roku 
szkolnego – doszło 2 września 1974 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
kuratorium, władz miasta i dzielnicy, partii, a także delegacje młodzieży z innych 
nowohuckich szkół. Kompozycja ceramiczna została wykonana nieco później.

Fot. BK 2013
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opis
Zachodnia, trapezoidalna w kształcie ściana sali koncertowej pokryta okładziną 
ceramiczną. Szkliwa o mocnych, intensywnych barwach z dominacją żółcieni, 
brązu, zieleni i granatu. Z lewej strony abstrakcyjna, mocno wystająca kompozycja 
złożona z długich, wrzecionowatych form. Kolejne, mniejsze akcenty plastyczne, 
pośrodku i po prawej stronie ściany. 
Płyty w układzie poziomym; wysokość 23 płyty (w najwyższym miejscu), długość 
około 80 płyt; płyty o wymiarach 50,5 cm × 33 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(ak), Ogólnomiejska inauguracja roku szkolnego w Państwowej Szkole Muzycznej 
im. Mieczysława Karłowicza, „Dziennik Polski”, 1974, nr 207 (3.09.), s. 6: otwarto 
„nowy – bodaj najpiękniejszy w Krakowie – budynek lekcyjny”, „szkoła przedstawia 
się imponująco”.
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 175; W ogniu tworzone…, s. 26: zdjęcie 
fragmentu kompozycji; Atlas dóbr kultury…, s. 78, poz. 34: „kryteria wpisu: 
kryterium artystyczne, kryterium nowatorstwa, kryterium próby czasu, kryterium 
unikalności”, postulowana „ochrona: bryły, elewacji, w tym okładziny ceramicznej”; 
(zdjęcie budynku ze ścianą ceramiczną).
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się dokumenty związane z realizacją kompozycji ceramicznej: 
protokół nr 54 KR z 17.03.1975 przyjmujący na poziomie dobrym „projekt szkicowy 
płaskorzeźby na elewacji Szkoły Muzycznej w Nowej Hucie” wykonany przez 
Jabłońskich i Jansona (sic!) na zlecenie Dyrekcji Inwestycji Miejskich (AH 234/75) 
(protokół nr 54; ANK 29/2218/69); protokół nr 65 KR z 28.03.1975 przyjmujący 
na poziomie dobrym „model rzeźbiarski płaskorzeźby ceramicznej w skali 
1:50, fragment płaskorzeźby w skali 1:10 oraz 1:25…” (protokół nr 65, s. 2; ANK 
29/2218/69); protokół nr 73 KR z 12. 04. 1975 przyjmujący na poziomie dobrym 
„model architektoniczno-rzeźbiarski – makieta – płaskorzeźba na elewacji…” 
(protokół nr 73, s. 1; ANK 29/2218/69); protokół nr 242 KR z 12.12.1975 
przyjmujący na poziomie dobrym „wykonanie ceramiki – płaskorzeźby na ścianie 
budynku Szkoły Muzycznej w Nowej Hucie – zaawansowanie prac w 50%”, 
tu jako zleceniodawca występuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Krakowa, a wśród 
wykonawców wymienieni są: Jansohn, Szyszko, Jerzy Jabłoński, Renata Jabłońska 
i Marek Jabłoński (protokół nr 242, s. 1; ANK 29/2218/70); oraz protokół nr 190 KR 
z 15.10.1976 dotyczący odbioru prac plastycznych „wykonanie ceramiki na ścianie 
Szkoły Muzycznej w Nowej Hucie na pow. 210 m²”, przyjęto na poziomie dobrym, 
tu wśród wykonawców wymienieni: J. Jabłoński, J. Szmuk i Janson (protokół 
nr 190; ANK 29/2218/74).

Fot. BK 2013
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BudyneK MiesZKalny, ul. Nawojki 4/8
Maria żmigrodzka-dubowy, mozaika na fasadzie, 1976

Historia
Projekt architektoniczny Maria i Jerzy Chronowscy; projekt konstrukcyjny 
Zdzisław trzepla; oddany w 1976.
Wysoki i długi blok mieszkalny został „Misterem Krakowa ’76”.

opis
W części parterowej ściana pokryta trzema odrębnymi kompozycjami 
rozdzielonymi drzwiami i witrynami sklepowymi. Mozaika złożona 
z prostokątnych płytek-cegiełek w kolorach turkusowym, ugrowym, brązowym 
i czerwonym, układanych w poziomie, bądź w pionie, w sekwencjach po dwie, 
tworzących dwie zgeometryzowane „maski” w części lewej oraz układ 
geometryczny w pozostałych częściach realizacji. Ścianę dynamizują fragmenty 
kompozycji nieco wystające nad powierzchnię. Część po lewej najdłuższa, część 
środkowa najkrótsza. Współcześnie (stan: jesień 2014) ubytki pojedynczych płytek, 
w kompozycji prawej i środkowej częściowo wtórnie wypełnione.
Wysokość: 38 płytek (wraz z fugami: 238 cm); długość: część lewa 50 płytek; 
środkowa: 18 ¾; prawa: 24 ¾ płytki; pojedyncza płytka o wymiarach 6 cm × 24 cm.

Fot. BK 2014

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Przedstawiamy kandydatów do tytułu „Mister Krakowa 76”, „Echo Krakowa”, 1977, 
nr 25 (1.02), s. 3: prezentacja 8 budynków, kandydatów do tytułu „Mister Krakowa 
76”, wśród nich bloki z ul. Nawojki, zdjęcie z widoczną mozaiką na elewacji 
(fot. J. Rubiś). Budynki wybrano spośród 28 kandydatur, musiały być całkowicie 
ukończone, łącznie z elewacjami, oraz oddane do użytku między 16 października 
1975 a 31 grudnia 1976 roku. 
Tytuł najlepszego budynku roku zdobył blok mieszkalny przy ulicy Nawojki 4/8, „Echo 
Krakowa”, 1977, nr 34 (12-13.02), s. 1-2: prezentacja architektonicznych rozwiązań 
budynku oraz informacja o zespole realizującym projekt, brak wzmianek na temat 
mozaiki.
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się dokumenty związane z realizacją mozaiki wykonanej 
przez Marię Żmigrodzką na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki 
w Krakowie (AH 595/76): protokół nr 117 KR z 24. 06.1976, s. 3: „projekt mozaiki 
na elewacji budynku 47,5 m², kompozycja przy wejściu, mozaika fig., przyjęto 
na poziomie dobrym warunkowo brak podpisanej umowy” (protokół nr 117, s. 3; 
ANK 29/2218/71); protokół nr 119 KR z 28.06.1976: przyjmujący na poziomie 
dobrym „projekt mozaiki na elewacji budynku ul. Nawojki, 17,5 m²” (protokół 
nr 119, s. 2; ANK 29/2218/ 71); protokół nr 115 KR z 20.06.1977: przyjmujący 
na poziomie dobrym „realizację mozaiki 65 m²” (protokół nr 115, s. 1; ANK 
29/2218/73). 

Fot. BK 2014
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oKręgowy sZpital KoleJowy, ul. Dzierżyńskiego 44 (obecnie Lea)
anna Malik, fryz dekoracyjny na ścianie korytarza na parterze oraz kompozycja 
z płyt okładzinowych na półpiętrze, 1976

Historia
Okręgowy Szpital Kolejowy mieścił się w przekształconym budynku dawnego tzw. 
Małego Seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy, wzniesionym w latach 90. 
XIX w. Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili w nim szpital. Po zakończeniu 
wojny gmach powrócił do Małego Seminarium, w 1952 roku został jednak 
odebrany i przekazany Wydziałowi Zdrowia. 
W 1976 roku przestrzenie wspólne szpitala ozdobiły dwie kompozycje ceramiczne 
zaprojektowane przez Annę Malik. Szkliwa skomponowała Ludwika Szemioth- 
-Bursa, ceramikę wypalono w Spółdzielni „Kafel”. Kompozycje składał i montował 
Andrzej Czarniecki.
Szpital w likwidacji od 2005 roku, budynek ostatecznie sprzedany w 2012 roku. 
W lecie 2015 roku budynek wciąż istniał, jednak działka przeznaczona została pod 
budowę budynku wielorodzinnego.

Fot. BK 2005
opis
parter: mozaikowy fryz dekoracyjny
Na ścianie korytarza po lewej stronie od wejścia długi fryz przedstawiający trzy 
duże drzewa z owocami i ptakami, na ugrowo-brązowym tle. Powierzchnia fryzu 
opracowana plastycznie, kostki ceramiczne tworzące mozaikę cięte do drobnych 
elementów, ptaki i owoce plastyczne, mocno wystające, z rytymi elementami, 
w gamie szafirów i zieleni. Kompozycja osadzona na płytach o zatartych 
podziałach.

półpiętro
Rajskie drzewo – kompozycja z płyt okładzinowych przedstawiająca duże, fantazyjne 
drzewo w gamie żółcieni i brązów na błękitnym tle.
Płyty w układzie pionowym; wysokość 7 płyt, szerokość 8 płyt; płyty o wymiarach 
49,5 cm × 34,5 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Płaskorzeźby ceramiczne” ze szpitala kolejowego wymienione w biogramie Anny 
Malik [w:] 20. Rzeźba Roku. Jubileuszowa wystawa rzeźby krakowskiego okręgu ZPAP, 
Kraków 1983, nlb. 

Fot. BK 2005
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sZpital iM. dr anKi (obecnie Jana pawła ii), ul. Prądnicka
Czesław dźwigaj, kompozycja na elewacji pawilonu M-VIII, 1977

Historia
Szpital znajduje się w miejscu mającym lecznicze tradycje sięgające czasu przed 
wybuchem I wojny – w 1913 roku rozpoczęto tu budowę Miejskich Zakładów 
Sanitarnych. W okresie międzywojennym przy ul. Prądnickiej działały sanatoria 
gruźlicze i szkarlatynowe, istniało także laboratorium. Po II wojnie działał Miejski 
Szpital Zakaźny, przekształcony następnie w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. dr Anki. Pawilon M-VIII mieści Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń.

opis
Na ryzalicie pawilonu, około 168 cm nad ziemią, abstrakcyjna, płaskorzeźbiona 
kompozycja, w gamie jasnej zieleni, złożona z płyt różnej wielkości. Obecnie 
częściowo zasłonięta przez bezsensownie posadzone akurat w tym miejscu iglaki.
Wymiary: wysokość około 132 cm, długość 305 cm.

Fot. BK 2014

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Realizacja płaskorzeźby ceramicznej w Szpitalu im. Dr Anki w 1977 r.” 
wymieniona [w:] 20. Rzeźba Roku, Kraków 1983, nlb.
K. Ślusarczyk, Czesław Dźwigaj, dzieło w spiżu, Kraków 2006, s. 154-155, 165 oraz 
zdjęcie na okładce – tu informacja, że to praca z 1974 roku.
Kompozycja dekorująca ścianę pawilonu – jak wspomina prof. Dźwigaj, mająca 
związek z muzyką – została wykonana w pracowni na krakowskiej ASP i wypalona 
w tamtejszym piecu. Autor obecnie skłania się ku późniejszej dacie wykonania.

Fot. BK 2014
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MuZeuM CZynu ZBroJnego praCowniKów Hil 
(obecnie Muzeum Czynu Zbrojnego i dom Kombatanta rp), 
Kraków-Nowa Huta, os. Górali 23
Helena trzebiatowska, Kombatantom XX wieku, mozaika na ścianie świetlicy, 1978

Historia
Klub ZBoWiD-u był częścią Zakładowego Domu Kultury Huty im. Lenina. Zapewne 
w 1968 roku otrzymał pomieszczenia w lokalu zaadaptowanym po byłym teatrzyku 
lalek „Miś”, które zostały poddane starannemu remontowi i zaprojektowane 
„gustownie i z wyczuciem” przez Janusza Trzebiatowskiego. Powstał w ten sposób 
„klub-muzeum” z salą kawiarnianą na parterze i salą kinowo-odczytową na piętrze 
oraz zaaranżowaną ekspozycją w poprzedzającym ją holu, gdzie umieszczono 

m.in. pamiątki przekazywane już od kilku lat przez 
kombatantów-pracowników huty (pierwsza wystawa 
miała miejsce w 1963 roku w Domu Kultury HiL). 
W klubie odbywały się spotkania, pogadanki, 
zajęcia dla młodzieży. Muzeum Czynu Zbrojnego 
Pracowników Huty im. Lenina zostało oficjalnie 
otwarte 9 maja 1970 roku. W 1977 roku rozpoczęto 
nadbudowę budynku, dzięki czemu powstała nowa 
część klubowa, ponowne otwarcie zaplanowano 
na 9 maja 1978 roku, jednak prace związane 
z modernizacją budynku i urządzaniem ekspozycji 
nieco się przeciągnęły. 

opis
Mozaika pokrywa całą krótszą ścianę świetlicy 
(naprzeciw wejścia do sali), znajdującej się na 
II piętrze budynku. Układana była bezpośrednio 
na ścianie, z ceramicznej stłuczki o kształtach 
i wymiarach dobranych do kompozycji. Przedstawia 
dwie grupy ludzi po bokach sztandaru, część górna 
mozaiki w gamie zieleni, dolna w gamie brązów.
Wysokość około 292 cm; długość około 965 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia 
i reprodukcje, archiwalia oraz informacje 
dodatkowe:
JB, Dokonania Zbowidowców w 1978 roku, „Głos 
Nowej Huty”, 1979, nr 1 (5-11.01), s. 2: informacja 
o uroczystym spotkaniu, które odbyło się 29 grudnia 
1978 roku „w nowowyremontowanej zbowidowskiej 
sali klubowej, ozdobionej piękną mozaiką, 
wykonaną przez artystkę plastyczkę mgr Helenę 
Trzebiatowską”.
„Biuletyn Informacyjny”, 1985, nr 5, s. 29: wzmianka 
o rozbudowie budynku i powiększeniu przestrzeni 
ekspozycyjnej oraz informacja, że „całe nadbudowane 
II piętro przeznaczono na salę imprez i posiedzeń, 
mogącą pomieścić do 160 osób, ozdobioną piękną 
mozaiką ścienną o tematyce wyzwoleńczej”.
B. Kostuch, Mozaiki w powojennym pejzażu…, s. 42 
(zdjęcie mozaiki).

Fot. BK 2013
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stołówKa aKadeMii górniCZo-HutniCZeJ
(obecnie stołówka „tawo”), ul. Reymonta 13A
Jerzy sacha (według projektu Eryka Moja?), cztery kompozycje; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, około 1984 (?)

Historia
Projekt architektoniczny i projekt wnętrz Eryk Moj; oddany w 1984.
W budynku znalazło się kilka sal różnej wielkości położonych na parterze i piętrze. 
Od 1997 roku kompleks gastronomiczny Akademii Górniczo-Hutniczej działa pod 
nazwą „TAWO”. W ostatnim czasie część sali restauracyjnej na parterze została 
wydzielona na pomieszczenie samorządu studenckiego.

opis
parter
Na parterze, w pomieszczeniu zajmowanym obecnie przez samorząd studencki 
AGH, na lewej ścianie duża kompozycja w gamie ugrów, czerwieni, zieleni, brązów. 
Płyty opracowane plastycznie, pokryte lekkim reliefem.
Wysokość: 8,5-9 płyt, długość 27 płyt; płyty o wymiarach: 31 cm × 28 cm.

Fot. K. Kowalik 2014

piętro
w holu, na ścianie po prawej ciemna, grafitowa dekoracja z akcentami turkusu. 
Płyty opracowane plastycznie, ryte, płaskorzeźbione (fragmenty wystające 
do 10 cm przed lico ściany).
Wysokość: 9 płyt, długość 17 płyt; płyty o wymiarach: 30,5 cm × 28 cm.

w sali bankietowej, na ścianie zamykającej pomieszczenie, kompozycja w kolorach 
zgniłozielonym, zielonym i czerwonym. Płyty plastycznie opracowane, pokryte 
reliefem (zob. s. 268).
Wysokość 9 płyt, długość 22 i 1/3; płyty o wymiarach: 31 cm × 28 cm (ostatni rząd 
po prawej: 31 cm × 42 cm).

w sali bistro kolejna, mniejsza realizacja: na szafirowym tle dynamiczna 
kompozycja w kolorze błękitnym, z akcentami szarości i czerwieni (zob. s. 268).
Wysokość 7 płyt, długość 11 płyt; płyty o wymiarach: 31 cm × 28 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowa:
Według informacji przekazanych przez pana Jerzego Sachę (rozmowa: lato 2013), 
kompozycje zaprojektowali architekci stołówki, którzy przekazali mu niewielkie 

Fot. K. Kowalik 2014
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rysunki, na podstawie których zrealizował kompozycje rzeźbiąc i opracowując 
kolorystykę. Niestety, artysta nie przypomina sobie nazwisk owych architektów.
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się dokumenty związane z projektami wnętrz i elewacji 
stołówki wykonanymi przez Eryka Moja: protokół nr 455 KR z 1.12.1981 
oceniający projekt całościowy obejmujący poszczególne wnętrza, wykonany 
na zlecenie Politechniki Krakowskiej (AH/73/81/WB), w którym wskazano 
konieczne poprawki (protokół 
nr 455; ANK 29/2218/82); protokół 
nr 461 KR z 11.12.1981, w którym 
ostatecznie zatwierdzono projekt 
i przyjęto realizację zalecanych 
poprawek (protokół nr 461; ANK 
29/2218/82); oraz protokół nr 76/82 
KR z 21.09.1982, dotyczący zlecenia 
AGH (AH/157/81/AK), w którym 
zalecono „urealnienie wszystkich 
elewacji przedstawionego modelu” 
oraz „uspokojenie kolorystyczne 
całości”; tu jako zleceniodawca 
występuje AGH (protokół nr 76/82; 
ANK 29/2218/83).

Fot. K. Kowalik 2014

Fot. BK 2010

Hotel „ForuM” (początkowo „Kongresowy”), ul. Konopnickiej 28
Krystyna Zgud-strachocka, agnieszka Zgud-sobol, Janusz Ziembiński, 
mozaika ze szkła w holu przed kawiarnią „Panorama”; elementy wykonane 
w hucie szkła na ul. Lipowej w Krakowie, 1987

Historia
Projekt architektoniczny Janusz Ingarden z zespołem (Bronisław Drabczyński, 
Marianna i Piotr Miłkowscy); konstrukcja Józef Mielecki; projekt wystroju wnętrz 
Wojciech Kocurek, projekt wystroju apartamentów i części wnętrz Bogdan Wells; 
oddany w 1988.
Budowa orbisowskiego hotelu „Kongresowego” położonego nad brzegiem Wisły, 
naprzeciwko Skałki, na terenach dawnego boiska klubu sportowego „Garbarnia”, 
który musiał opuścić teren zajmowany od czasów przedwojennych, trwała bardzo 
długo. Rozpoczęto ją po połowie 1975 roku. W kwietniu 1976 roku robotnicy 
przystąpili do prac fundamentowych, według pierwotnych planów hotel miał 
działać już w 1978 roku. Od początku wiadomo było, że hotel zostanie włączony 
do sieci Intercontinental. Przez pierwsze dwa lata prace przebiegały bardzo 
sprawnie. Pod koniec roku 1978 budynek był niemal gotowy w stanie surowym, 
trwały ostatnie prace przy części skośnej hotelu. Planowano, że na przełomie 
roku 1978 i 1979 rozpoczną się prace wykończeniowe we wnętrzach, pojawiły się 
jednak problemy m.in. z opracowaniem dokumentacji instalacji, które znacznie 
opóźniły dalsze roboty. Hotel został otwarty dopiero 10 lat później. Na początku 
roku 1988 pojawiły się w prasie informacje, że hotel przyjmie pierwszych 
gości w połowie kwietnia; ostatecznie doszło do tego w sobotę, 14 maja. Hotel 
nie był jeszcze wówczas w całości gotowy, czynne były jedynie dwa piętra, 
nadal trwało wyposażanie wnętrz (czekano m.in. na… okrągłe łóżko i lustro 
do apartamentu „Romeo i Julia”), działały dwie kawiarnie i mały drink-bar. Jak 
pisano, hotel znajdował się w fazie „miękkiego otwarcia”. „Forum” pojawiło się 
w międzynarodowej sieci hotelowej 24 września 1988 roku. 
Budynek o dużych gabarytach (8 kondygnacji, w tym 5 mieszkalnych, 
z podziemnym parkingiem) został oparty na żelbetowych filarach, co 
dodało mu lekkości. Jego delikatnie załamana linia nawiązywała do biegu 
Wisły, a elewacja od strony rzeki opadała ku niej kaskadowo, lekkości bryle 
dodawała także roślinność porastająca balkony. „Forum” było wówczas 
jednym z najnowocześniejszych hoteli, w pełni klimatyzowanym, o całkowicie 
skomputeryzowanej obsłudze (rozwiązaniom zastosowanym w hotelu poświęcono 
jeden z odcinków popularnego programu „Sonda”). Oprócz dwuosobowych 
pokoi i 15 apartamentów (w tym 3-pokojowe apartamenty „Romeo i Julia” oraz 
„Królewski”), znajdowały się w nim m.in. cztery sale wielofunkcyjne (bankietowo- 
-konferencyjne), kawiarnie „Jadwiga” na parterze i „Panorama” – kawiarnia 
wiedeńska, na najwyższej kondygnacji dysponująca tarasem widokowym, 
ogólnodostępna za pomocą windy; trzy drink-bary, dwie restauracje, rozmaite 
punkty handlowe i usługowe, basen, sauna, korty.
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Zdjęcie z archiwum p. Janusza Ziembińskiego

Zespół złożony z Krystyny Zgud-Strachockiej, Janusza 
Ziembińskiego i Agnieszki Zgud-Sobol wykonał dla hotelu 
mozaikę szklaną do kawiarni „Panorama”, dwustronną 
płaskorzeźbę drewnianą oddzielającą salę restauracji 
od aneksu bankietowego oraz kompozycję z metalu 
do klubu nocnego znajdującego się w podziemiach. 
W 1988 roku twórcy otrzymali za swe realizacje 
nagrodę Spółdzielni Pracy Twórczej Polskich Artystów 
Plastyków Oddziału Krakowskiego w dziale projektowania 
architektonicznego.

Hotel został zamknięty pod koniec 2002 roku.

opis
Na ścianie zamykającej ostatni podest schodów przed 
wejściem do kawiarni, efektowna, wielobarwna, plastyczna 
mozaika, utworzona ze szklanych baniek różnej wielkości.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, 
archiwalia oraz informacje dodatkowa:
J. Frenkel, Szybko zachodzą zmiany na budowie hotelu 
„Kongresowego”, „Echo Krakowa”, 1977, nr 159 (15.07), 
s. 3: informacja o postępach w budowie hotelu. 
J. Frenkel, Piętrzą się trudności przy budowie nowego hotelu, 
„Echo Krakowa”, 1977, nr 268 (28.11), s. 4: o powodach 
opóźnienia w budowie. 
(bp), W 1978 r. hotel „Kongresowy” będzie gotowy w stanie 
surowym”, „Echo Krakowa”, 1978, nr 7 (10.01), s. 5: 
informacja o postępach w budowie i przyszłym kształcie 
hotelu. Artykułom w „Echu Krakowa” towarzyszą zdjęcia 
autorstwa Jadwigi Rubiś.
W 1988 roku informacje o końcowych pracach w hotelu 
i przyjęciu pierwszych gości zamieszczono we wszystkich 
krakowskich gazetach; najwięcej miejsca hotelowym 
wnętrzom poświęciło „Echo Krakowa”:
(j.r.), „Forum” od środka, „Echo Krakowa”, 1988, nr 82  
(27. 04), s. 3: opis hotelowych wnętrz, w tym informacja, 
że w kawiarni „Panorama” panuje „przytulny klimat” 
(brak wzmianek na temat mozaiki) oraz konkluzja: „Nie 
jest to jednak hotel marzeń. Chwilami ma się wrażenie, 
że mimo ogromnych kosztów poczyniono oszczędności 
niepotrzebnie rezygnując z pomocy plastyków”.
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loKal KraKowsKiego oddZiału stowarZysZenia 
KsięgowyCH w polsCe (obecnie szkoła językowa), ul. Mała 3
Marcin włodarczyk, mozaiki Buczyna oraz Brzezina, 1993

Historia
Lokal zajmuje parter budynku mieszkalnego, niestety nie udało się ustalić, 
co mieściło się w nim wcześniej. W 1992 roku Małgorzata i Marcin Włodarczyk 
wykonali projekt adaptacji i przebudowy wnętrz dla potrzeb Stowarzyszenia 
Księgowych, który został zrealizowany w 1993 roku.

opis
Buczyna – w holu, na wprost wejścia, prostokątna kompozycja ujęta ramą, 
przedstawiająca uproszczony, stylizowany las bukowy, z szarymi, pochyłymi 
pniami i lekko zgeometryzowanymi plamami tła w kolorach rdzawym, zielonym, 
białym.

Fot. BK 2014

Płytki różnej wielkości i kształtów, dostosowane do kompozycji.
Wymiary: 200 cm × 320 cm.

Brzezina – w korytarzu po prawej, prostokątna kompozycja ujęta ramą, 
przedstawiająca uproszczony, stylizowany las brzozowy, z białymi, prostymi, gęsto 
rozmieszczonymi pniami brzóz i zgeometryzowanymi plamami tła w kolorach 
rdzawym, zielonym, brązowym i popielatym.
Płytki różnej wielkości i kształtów, dostosowane do kompozycji.
Wymiary: 200 cm × 320 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Mozaiki wymienione na stronie pracowni W+W Architekci Studio Autorskie.
Sfotografowanie Brzeziny utrudnione ze względu na bardzo wąski korytarz 
i brak możliwości odejścia.

Fot. BK 2014
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sKlep MuZyCZny, Kraków-Nowa Huta, os. Centrum B4
autor i data nieustalone (po 1957), fryz w przedsionku

opis
W przedsionku wejściowym do sklepów, dostępnym przez otwartą bramę, 
na wprost wejścia, dekoracyjny fryz przedstawiający martwą naturę złożoną 
z mocno stylizowanych, na poły abstrakcyjnych instrumentów muzycznych. 
Kompozycja w kolorach beżowym, ugrowym, brązowym, z akcentami czerni
i bieli, na zielonym tle. Całość pokryta łuszczącą się farbą olejną (stan: 
wiosna 2013). 
Płyty w układzie pionowym, wysokość: 3 płyty, długość: 11 płyt.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W. Komorowski, Wnętrza użyteczności publicznej Nowej Huty czasów realizmu 
socjalistycznego (1949-1956). Ewidencja i wytyczne konserwatorskie, Kraków 2001, 
t. I, s. 46-47 (opracowanie przechowywane w archiwum urzędu Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Według pana Leszka Sibili, zajmującego się wnętrzami Nowej Huty, kompozycja 
musiała zostać wykonana po 1957. 

Fot. P. Czernicki 2013

sKlep ryBny, ul. 18 stycznia 16 (obecnie ul. Królewska)
autor i data nieustalone, mozaika na bocznej ścianie sklepu oraz na ladzie

Historia
Sklep należący do Centrali Rybnej znajdujący się przy ul. 18 stycznia 16 pojawił się 
w krakowskiej książce telefonicznej w 1960.
Był to sklep o ciekawym, oryginalnie zaprojektowanym, dopracowanym 
wnętrzu (znakomita, metalowa klamka w formie ryby, dopasowana do wystroju 
i kolorystyki posadzka – zachowany oryginalny fragment przy wejściu do sklepu – 
stan: początek 2014 roku), w którym dużą rolę odgrywa ceramika. Pierwotnie sklep 
był nieco większy, lokal został wtórnie podzielony. W momencie wykonywania 
dokumentacji fotograficznej dla potrzeb niniejszej publikacji nie istniała już lada 
pokryta mozaiką z rybami, jednak wciąż był to jeden z najbardziej stylowych 
i najlepiej zachowanych sklepów. 
W drugiej połowie 2014 roku to interesujące wnętrze przestało pełnić swe funkcje. 
Sklep rybny został zlikwidowany, a lokal przeznaczono do wynajęcia. 

opis
Na lewej ścianie, powyżej wanny na żywe ryby kompozycja utworzona z sześciu 
dużych, kwadratowych płyt (płyty po prawej nieznacznie szersze), pokrytych 
mozaiką złożoną z niewielkich kostek w kolorach beżowym, białym i czarnym, 
z akcentami seledynu. Układ kostek płynny, koncentryczny, dynamiczny. 
Na poszczególnych płytach przedstawione zostały ryby, rozgwiazdy, konik morski 
i meduza. 
Wysokość około 290 cm; szerokość około 400 cm.

Fot. BK 2003
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Fot. BK 2014

dekoracje usunięte
Lada sklepowa – na ściance czołowej mozaika 
z motywem niewielkich, kolorowych ryb na biało- 
-szarym tle. Ryby i szare fragmenty utworzone 
z płytek o różnych kształtach i rozmiarach; fragmenty 
białe – z płytek kwadratowych.

Ściana czołowa wanny pokryta kremowobiałymi 
płytkami terakotowymi z akcentami czerni i bieli. 
Płytkami pokryte także fragmenty ościeży po bokach 
okien i drzwi – białe i czarne akcenty na tle beżowym 
oraz ceglastym.
 
wybrane wzmianki prasowe, bibliografia 
i reprodukcje, archiwalia oraz informacje 
dodatkowe:
Nie natrafiono

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014
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BudyneK wyżsZeJ sZKoły pedagogiCZneJ
(obecnie uniwersytet pedagogiczny), ul. Podchorążych 2
autor i data nieustalone, kompozycja w holu

Historia
Projekt architektoniczny Stanisław Juszczyk z zespołem; oddany w 1973.
Kamień węgielny pod budowę gmachu WSP wmurowany został w fundamenty 
skrzydła południowego 11 czerwca 1966 roku, w uroczystości wziął udział 
minister oświaty. Budynek sukcesywnie oddawano do użytku, poczynając 
od roku 1968 (skrzydło południowe, którego uroczystego otwarcia dokonano 
2 października), przez rok 1969 (skrzydło wschodnie), 1972 (zachodnie) aż 
po koniec roku 1973 (segment z aulą i biblioteką) – zob. M. Glogier, Tutaj rozkwitała 
nasza młodość. Przewodnik historyczno-sentymentalny po siedzibach WSP/AP, 
„Konspekt”, 2006, nr 1, s. 108.

Fot. BK 2014

opis
Na prawej ścianie obszernego holu na wysokim parterze niezwykle dekoracyjna, 
prostokątna, symetryczna kompozycja utworzona z płyt ceramicznych. Szkliwa 
seledynowe i kremowo-beżowe, z akcentami szafiru i turkusu.
Płyty opracowane plastycznie, groszkowane, fragmenty w wysokim reliefie. 
Wysokość około 145 cm; długość około 182 cm; płyty w dwóch wymiarach:  
po obu bokach 3 płyty w układzie pionowym (48 cm × 30 cm), pośrodku duże  
płyty w układzie poziomym: wysokość 3 płyty, długość 4 płyty (wymiary płyt  
48 cm × 58 cm).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono 
W Archiwum dzisiejszego Uniwersytetu Pedagogicznego nie ma żadnych 
dokumentów związanych z zamówieniem czy wykonaniem kompozycji (kwerenda 
przeprowadzona przez pana Marka Glogiera w styczniu 2014).

Fot. BK 2014
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liCeuM pielęgniareK (obecnie budynek mieszkalny), ul. Koletek 12
autor i data nieustalone, płaskorzeźba ceramiczna na ścianie korytarza 
I piętra 

Historia
W tym miejscu jeszcze w końcu XVIII w. istniał klasztor Koletek, który został 
zlikwidowany w 1789 roku, lecz siostry mieszkały w nim do początków 
XIX w. Budynek został sprzedany w 1823 roku i przechodził zmienne koleje 
losów do czasu nabycia go przez Towarzystwo Dobroczynności w roku 1854. 
W początku lat 80. XIX w. budynek został znacznie rozbudowany, wzniesiono 
także charakterystyczną kaplicę w narożu. Po wojnie w zabudowaniach 
działało m.in. Medyczne Studium Zawodowe, znajdował się tu także internat. 
Już w XXI w. Studium zostało zlikwidowane, a teren kupił prywatny inwestor. 
Obecnie (stan: 2013) w tym miejscu powstają budynki mieszkalne, w których 
kompleks włączone zostały dawne zabudowania.

opis
Abstrakcyjna, bardzo dekoracyjna kompozycja osadzona na betonie, ujęta metalową 
ramą. Płyty gładkie oraz opracowane plastycznie, częściowo składane jak mozaika, 
na ciemnym tle kompozycja w gamie różnych odcieni niebieskiego z ceglastymi 
i kremowymi akcentami. 

Fot. K. Kowalik, 2013

Płyty w układzie pionowym, wysokość 3 płyty, długość 9 płyt; płyty o wymiarach: 
51,5 cm × 24,5 cm; w sumie wysokość 161 cm, długość 232 cm.
W prawym dolnym rogu ryta sygnatura (?): monogram wiązany ZT.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia
oraz informacje dodatkowe:
Nie natrafiono

Fot. K. Kowalik, 2013
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KoMpoZyCJe ZaKryte oraZ nieistnieJąCe

wZorCowy sKlep oKręgoweJ Centrali nasienniCtwa 
ogrodniCZego i sZKółKarstwa (obecnie lokal gastronomiczny), 
ul. Basztowa 17
antoni Haska, lewa ściana od wejścia; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej 
Górze, 1963

Historia
Sklep ogrodniczy znajdował się w tym miejscu do 1990 roku, potem w lokalu 
działał sklep wielobranżowy, następnie bank, obecnie (stan: marzec 2014) lokal 
gastronomiczny. Ściana projektu Antoniego Haski jest najwcześniejszą realizacją 
z łysogórskich płyt okładzinowych na terenie Krakowa.
Zmiana pierwotnego użytkownika sklepu doprowadziła do znacznego 
przesłonięcia okładziny regałami, w ostatnich latach kolejna zmiana przeznaczenia 
lokalu sprawiła, że regały zostały usunięte, dzięki czemu ściana była dobrze 
wyeksponowana. Oddział banku zamknięto w początku 2013 roku. 

Fot. BK 2008

Na początku 2014 lokal został wynajęty przez nowych użytkowników, w efekcie 
przeprowadzonego remontu – według otrzymanych informacji, po uprzednim 
zabezpieczeniu – kompozycja ceramiczna została zakryta ścianką kartonowo- 
-gipsową.

opis
Kompozycja w duchu abstrakcji aluzyjnej, pokrywająca całą ścianę, o mocnych, 
świetlistych, jasnych barwach, z dominacją zieleni i błękitu oraz z żółtymi, 
brązowymi, rudymi i białymi akcentami. Według autora zainspirowana procesami 
kiełkowania i rozwoju roślin. 
Płyty gładkie z dekoracją malarską oraz reliefowo opracowane; płyty w układzie 
pionowym; wysokość: 5 płyt, długość: 15 płyt; płyty o wymiarach 53,5 cm × 37 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i fotografie, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Sztuka użytkowa z cyklu: Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, Warszawa 1963, 
poz. 48; W ogniu tworzone…, s. 17: zdjęcie fragmentu kompozycji; B. Kostuch, 
Krakowska powojenna…, s. 173; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 95.
Zdjęcie wnętrza sklepu zostało zaprezentowane w 1963 roku w Warszawie 
na wystawie sztuki użytkowej z cyklu „Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL” 
w części „Architektura”.

Fot. BK 2008
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Kino „uCieCHa”, ul. Bohaterów Stalingradu 16 (obecnie klub z dyskoteką, 
ul. Starowiślna)
witold skulicz, trzy ściany w poczekalni; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej 
Górze, 1966 (?), 1968 (?)

Historia
Otwarte w 1912 roku kino „Uciecha” było jednym z najstarszych krakowskich 
kin, miało secesyjne wnętrza zaprojektowane przez Henryka Uziembłę. Po wojnie 
zostało poddane remontowi, podczas którego wnętrza zostały przekształcone. 
Do kolejnego remontu doszło w latach 1965-1966 i być może wówczas poczekalnia 
otrzymała dekorację ceramiczną, choć nie jest wykluczone, że stało się to później. 
Ówczesna prasa informowała bowiem o trwającym ponad rok remoncie kina, 
który radykalnie poprawił akustykę, komfort i estetykę, wzmiankowano jednak 
powstanie fresku autorstwa Witolda Skulicza, a nie ceramiki (patrz: bibliografia 
poniżej). Do prac remontowych doszło w kinie także później.
Po zamknięciu kina w budynku znajdowała się Krakowska Szkoła Wyższa 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, od 2012 roku lokal o charakterze 
dyskotekowo-rozrywkowym. 
Los kompozycji ceramicznych nieustalony.

Fot. BK 2003

Fot. BK 2003
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opis
Kompozycje na głównej ścianie poczekalni, naprzeciw wejścia, oraz 
na fragmentach ścian bocznych. 
Na zakończeniach głównej ściany znajdowały się wejścia do sali kinowej, w ścianie 
prawej drzwi na korytarz i duży otwór klimatyzacji. Kompozycja abstrakcyjna, 
rozwiązana malarsko, w gamie beżów i ugrów, z akcentami zieleni i granatu; 
ściany boczne w ciemniejszej tonacji barw. Płyty gładkie, wzbogacone rytami 
i groszkowaniem oraz nielicznymi plastycznymi nakładkami i elementami 
wykonanymi w reliefie. 
Płyty w układzie poziomym; ściana główna: wysokość 4 płyty; długość 26 płyt 
(dodatkowo fragmenty płyt nad lewym wejściem do sali kinowej); ściana lewa 
długość 11 płyt; ściana prawa – około 7 płyt; płyty o wymiarach 31,5 cm × 56,5 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Dziennik Polski”, 1966, nr 309 (30.12), s. 4: informacja o remoncie.
(hz), „Uciecha” całkiem jak nowa, „Gazeta Krakowska”, 1966, nr 309 (30.12), s. 4: 
po długotrwałym remoncie „wnętrza zarówno poczekalni jak i sali parteru 
oraz balkonu zmieniły się nie do poznania”. Przebudowa została wykonana 
według projektu Andrzeja Kurkiewicza. „Poczekalnię parteru zdobi teraz 
piękny fresk projektu art. plastyka Skulicza”. Poczekalnia balkonu pełni rolę 
niewielkiej kawiarenki, chodziło przede wszystkim o wygodę publiczności, 
poprawiono akustykę, zmieniono profil widowni, pokryto ściany materiałami 
dźwiękochłonnymi. Zmniejszyła się co prawda liczba miejsc, „ale za to kino stało 
się najładniejszym i chyba najwygodniejszym kinem Krakowa”.
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 174; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, 
s. 97; Grafika nade wszystko…, s. 162: kompozycja w kinie „Uciecha” wymieniona 
w kalendarium (bez konkretnej daty).

Fot. BK 2003

Kawiarnia „słoneCZKo” (potem „salwator”), ul. Kościuszki 57
witold skulicz, kompozycja na wolnostojącej ściance w kawiarni; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1969

Historia
Kawiarnia została zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego. 
O jej otwarciu informowano w prasie. W książkach telefonicznych występuje 
pod nazwą „Słoneczna”. Kawiarnia nie istnieje, wnętrze poddane remontowi 
i przeznaczone na inną działalność.

opis
Ścianka złożona z dwóch części, z lewej strony pomieszczenia, oddzielająca salę 
kawiarni od wejścia do toalet. Lewa część ścianki węższa, prawa dwukrotnie 
szersza. Abstrakcyjna kompozycja obejmująca całą ściankę. Płyty opracowane 
fakturalnie, ryte i groszkowane, pośrodku asymetryczny element płaskorzeźbiony. 
Okładzina utrzymana w ciepłej gamie barw, z dominacją żółci, brązu i seledynu. 
Pierwotnie do ścianki przytwierdzone były barwne kule w różnych rozmiarach, 
po których pozostały otwory montażowe. W chwili wykonania zdjęcia (rok 2003) 
zachowana jedna kula, w górnej części ścianki.
Płyty w układzie poziomym; wysokość 9 płyt, szerokość 3 płyty; płyty 
o wymiarach: 32 cm × 57 cm. 

Fot. BK 2003
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Echo Krakowa”, 1969, nr 89 (16.04), s. 5: informacja o tym, że pod koniec 
ul. Kościuszki otwarto nową kawiarnię – „wnętrze nowego lokalu jest bardzo 
efektowne i przyjemnie urządzone”; zdjęcie wnętrza kawiarni z widoczną ścianką 
pokrytą ceramiką (fot. J. Lewicki).
M. Dzikiewicz, Projektowanie wnętrz – sztuka potrzebna i trudna, „Dziennik 
Polski”, 1970, nr 306 (28.12), s. 4: „W kawiarni «Słoneczko» znowu zrealizowano 
płaskorzeźbioną ceramikę przestrzenną w formie ścianki zasłaniającej dojścia 
do urządzeń sanitarnych, dodatkowo podświetloną umieszczonym bez sensu 
oświetleniem sufitowym”. 
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 174; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98.

Fot. BK 2003

Kawiarnia „BarBórKa”, ul. Szymanowskiego 15
alina Zięba, kompozycja na ścianie w formie niedokończonego krzyżaka; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1969

Historia
Kawiarnia w budynku mieszkalnym projektu Zuzanny Perchał-Filarowej, 
projekt wnętrza Alina Zięba, 1969
Budynek należy do kompleksu trzech wieżowców położonych przy ulicach 
Czarnowiejskiej i Szymanowskiego. Oprócz mieszkań znajdowały się tu także 
sklepy, klub młodzieżowy i kawiarnia umieszczona w piętrowej dobudówce. 
Jej nazwę pisywano zarówno przez „ó”, jak i przez „u”.
Wnętrze kawiarni diametralnie przebudowane na inny lokal gastronomiczny, 
trudne do rozpoznania (zachowany jedynie sufit pokryty drewnianymi deskami), 
dekoracje ceramiczne najprawdopodobniej usunięte.

opis
Wysoka, dwukondygnacyjna ściana przy schodach, na parterze w okolicy szatni, 
na piętrze oddzielająca od schodów salę kawiarni, pokryta rzędami prostokątnych, 
mocno wystających, podrzeźbianych płyt łysogórskich, wzbogaconych elementami 
wystającymi. Szkliwa w gamie czerwieni.

Zdjęcie z archiwum p. Aliny Zięby
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(bz), Nowe sklepy, kawiarnie, restauracje, „Echo Krakowa”, 1968, nr 193 (17-18.08), 
s. 5: informacja, że w budynku przy ul. Szymanowskiego planowane jest otwarcie 
kawiarni.
„Echo Krakowa”, 1969, nr 170 (23.07), s. 3: w informacji o otwarciu po remoncie 
„Malwy” (d. „Sportowa”, róg Grodzkiej i pl. Dominikańskiego) wiadomość, 
że Kraków otrzyma jeszcze dwie nowe kawiarnie, w tym „na pierwszym piętrze 
pięknego bloku na rogu ul. Czarnowiejskiej i Szymanowskiego”.
Nowa kawiarnia z tarasem, „Echo Krakowa”, 1969, nr 191 (16-17.08), s. 5: informacja, 
że nowa kawiarnia zostanie wkrótce otwarta.
Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb. (zdjęcia budynku oraz kawiarni ze ścianą).

Zdjęcie z archiwum p. Aliny Zięby

Kino „apollo”, ul. Solskiego 11 (obecnie klub muzyczny, ul. św. Tomasza)
witold skulicz, hol kasowy i poczekalnia; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1969 lub przed 1969 (?)

Historia
Kino zostało otwarte w tym miejscu w 1930 roku. Po wojnie jego wnętrza były 
kilka razy przekształcane i remontowane. Do remontu doszło także w 1969 
roku i być może wówczas wykonane zostały dekoracje ceramiczne, choć nie jest 
wykluczone, że mogły powstać także nieco wcześniej. W 2002 roku przy bocznej 
ścianie holu została ustawiona nowa kasa, wydzielona za pomocą oszklonej lady 
o płynnym zarysie, odcinając dostęp do ściany. Kino zostało zamknięte w połowie 
2004 roku, od 2006 roku w lokalu działa klub muzyczny. Wnętrza zostały 
przekształcone – według informacji przekazanych przez managera klubu w lecie 
2014 roku – przez poprzedniego najemcę, a dekoracje ceramiczne zostały usunięte.

opis
Hol
Na bocznej, prawej ścianie holu kompozycja z płyt o szkliwach w gamie brązów, 
skontrastowanych z płynnym ornamentem pozostawionym w tynku (zob. s. 292). 
Płyty w układzie pionowym; wysokość 6-7 płyt; długość 14 płyt; płyty 
o wymiarach 57 cm × 31,5 cm.

Fot. BK 2003
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poczekalnia
Na lewej ścianie dwie 
asymetryczne kompozycje 
złożone z prostokątów, łuków, 
form wrzecionowatych 
i elementów wyciągniętych 
ponad górną i poniżej dolnej 
krawędzi. Niektóre z płyt 
znacznie wystające przed 
lico ściany. Kompozycje 
dodatkowo wzbogacone 
plastycznymi nakładkami 
(po dwie na każdej). Całość 
w gamie błękitów i kobaltów, 
z dużymi akcentami ugrowymi 
i mniejszymi szarofioletowymi, 
formy plastyczne białe. 
Płyty w układzie pionowym; 
kompozycja pierwsza: 
wysokość 4,75 płyty (plus 
elementy wystające poza 
krawędzie), długość 14 płyt. 
Kompozycja druga: wysokość  
4 płyty (plus elementy 
wystające poza krawędzie), 
długość 18 płyt. Płyty 
o wymiarach 56,5 cm × 32 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Przed Festiwalem był remont, „Dziennik Polski”, 1969, nr 133 (6.06), s. 4: informuje 
o remoncie kina „Apollo”, „w wyniku którego sala i foyer zyskały godną Festiwalu 
oprawę”. 
Dekoracje w kinie „Apollo” zostały wymienione w artykule na temat Pracowni 
Sztuk Plastycznych, zamieszczonym [w:] „Echo Krakowa”, 1969, nr 64 (17.03), s. 3.
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 174; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, 
s. 98; Grafika nade wszystko…, s. 162: kompozycja w kinie „Apollo” wymieniona 
w kalendarium (bez konkretnej daty).
Wspomniany Festiwal to – rozpoczęty 14 czerwca 1969 roku – IX Ogólnopolski 
Festiwal Filmów Krótkometrażowych, oraz zainaugurowany parę dni później  
VI Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych.

Fot. BK 2003

druKarnia wydawniCZa (obecnie budynek biurowo-handlowy), 
ul. Wadowicka 8
autor nieustalony, Gryf, mozaika z lewej stronie elewacji, po 1969

Historia
Projekt architektoniczny Jerzy Brandysiewicz z zespołem; oddany w 1969.
Tradycje Drukarni Wydawniczej im. Władysława Ludwika Anczyca sięgają roku 
1870 i drukarni założonej przy ul. Starowiślnej przez Ludwika Gumplowicza, którą 
w 1875 roku nabył Anczyc. Zakład działał następnie przy ul. Kanoniczej, a od 
końca XIX w. przy Zwierzynieckiej. W 1951 roku został znacjonalizowany, od 1957 
roku używano nazwy „Drukarnia Wydawnicza”.
Kompleks budynków Drukarni Wydawniczej (zw. kombinatem poligraficznym) 
zaprojektowany został w warszawskiej pracowni projektowej „Grafprojekt” 
Jerzego Brandysiewicza, gdzie powstały także Drukarnia Dziełowa w Łodzi 

Fot. BK 2002
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i Zakłady Graficzne w Katowicach. Jak pisano w prasie, kompleks obejmować miał 
biurowiec, hale produkcyjne, hale maszyn, basen oraz tereny zielone. Budowę 
rozpoczęto w 1957 roku, w 1961 „Dziennik Polski” zamieścił makietę „kombinatu”. 
Kombinat poligraficzny został otwarty z udziałem licznych oficjalnych gości, 
w Dniu Drukarza, w sobotę, 7 czerwca 1969 roku, lecz rozbudowa zakładu i parku 
maszynowego trwała jeszcze w 1971 roku. 
W 2002 roku budynek został przebudowany na kompleks biurowo-komercyjny, 
mozaika istniała do jesieni 2002.

opis
Duża, prostokątna mozaika złożona z kwadratowych, trójkątnych oraz docinanych 
do kształtu kompozycji płytek w kolorach granatowym, niebieskim, błękitnym 
i szarym, przedstawiająca Gryfa, symbol Drukarni, oraz monogram DWK na tarczy 
herbowej poniżej.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
J. Brandysiewicz, Drukarnia Wydawnicza w Krakowie, „Architektura”, 1964, nr 6, 
s. 252: plany oraz makieta budynku.
(bz), Uroczyste otwarcie kombinatu poligraficznego w Krakowie, „Echo Krakowa”, 1969, 
nr 133 (9.06), s. 2: informacja o otwarciu drukarni oraz jej zdjęcie – jeszcze bez 
Gryfa (fot. W. Książek).
M. Włodarczyk, Architektura…, s. 75: zdjęcie elewacji z widoczną mozaiką; s. 158: 
„Przebudowie i całkowitej zmianie wyrazu uległ budynek dawnej Drukarni 
Wydawniczej […]. Architekt nie zachował kiedyś bardzo charakterystycznych dla 
tego obiektu podziałów elewacji czy mozaiki. Z pejzażu miasta zniknął kolejny 
wybitny obiekt”. 
M. Włodarczyk, Drukarnia im. W. L. Anczyca w Krakowie przy ul. Wadowickiej. 
Dodawać czy zmieniać, [w:] Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji 
obiektów i zespołów poprzemysłowych. Prorevita 2010, Łódź 2012, s. 114: „tektonika, 
podziały elewacji i elementy dekoracyjne – w tym charakterystyczna mozaika – 
świadczyły o wyjątkowości założenia”. Była to „jedna z najciekawszych realizacji 
przemysłowych w Krakowie z tego czasu”, charakteryzująca się architekturą 
„najwyższych lotów. Zarówno pod względem przestrzennym, jak i plastycznym”; 
s. 117, il. 3: elewacja frontowa z mozaiką; s. 119, il. 7: mozaika z Gryfem. 
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się dokumenty związane z projektami Tadeusza Chrobaka 
i Bogdana Kotarby na zlecenie Drukarni Wydawniczej (AH 1213/74): protokół 
nr 192 KR z 3.12.1974 roku przyjmujący na poziomie dobrym projekt mozaiki 
o powierzchni 10,5 m² oraz projekt panneau dekoracyjnego o powierzchni 49 m² 
(protokół nr 192; ANK 29/2218/68). Niestety trudno obecnie dociec, czego owo 
zlecenie dotyczyło, mozaika z Gryfem była bowiem zdecydowanie większa.

Biuro pll lot, ul. Basztowa 15
witold skulicz, kompozycja wewnątrz biura; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1970

Historia
Biuro recepcyjne PLL LOT, określane w prasie także jako „dworzec obsługi 
miejskiej”, zostało przeniesione z lokalu przy Rynku Głównym, do – poddanych 
remontowi i adaptacji – wnętrz po dawnej księgarni. Oprócz części recepcyjnej 
z kasami i stanowiskami informacyjnymi oraz pomieszczeń biurowych znajdowały 
się tam także poczekalnia, przechowalnia bagaży i kabina telefoniczna. Lokal był 
gotowy pod koniec 1970 roku, z jego otwarciem czekano jednak na zakończenie 
prac budowlanych przy położonej naprzeciwko kamienicy, planowano bowiem, 
że pod biuro będą podjeżdżać autobusy kursujące na lotnisko. Lokal został 
zaprojektowany przez Andrzeja Kurkiewicza, znalazły się w nim wygodne 
i nowoczesne meble, całość była utrzymana w odcieniach bieli, wyłożona 
marmurem, ze ścianami licowanymi szlachetną okładziną drewnianą. Wystrój 
dopełniły ceramika projektu Witolda Skulicza i kompozycja z metalu autorstwa 
Leopolda Pędziałka. Całość wzbudziła zachwyty prasy. 

opis
Mimo zdjęć zamieszonych w prasie, trudno sobie wyobrazić wygląd kompozycji, 
zdjęcia mają bowiem bardzo kiepską jakość. Niestety, nie udało się dotrzeć 
do lepszej dokumentacji fotograficznej. Wiadomo, że kompozycja dekoracyjna 
znajdowała się na krótszej ścianie lokalu, nie udało się jednak ustalić, czy 
widoczna na zdjęciach realizacja łączyła okładzinę ceramiczną i kompozycję 
z metalu. Wnętrze zostało następnie poddane kilku remontom, ściana nie istnieje.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
(Paw.), Takiego salonu recepcyjnego jeszcze w Polsce nie było, „Echo Krakowa”, 
1970, nr 255 (30.10), s. 3: „Projekt nabrał już realnych kształtów i autorzy dzieła 
są zadowoleni. Mają zresztą z czego. Niewątpliwie jest to jedno z najciekawszych 
rozwiązań wnętrza tego typu placówki w skali kraju na pewno, a może i w skali 
europejskiej”. Główny projektant wnętrza i mebli to Andrzej Kurkiewicz, „natomiast 
bardzo ciekawy w koncepcji projekt oraz wykonanie przestrzennej kompozycji 
w metalu jest dziełem arch. L. Pędziałka, a kompozycja ceramiczna art. plastyka 
W. Skulicza”. 
(l), „LOT” przejął nowe pomieszczenia, „Gazeta Krakowska”, 1970, nr 293 (10.12), 
s. 4: lokal charakteryzuje „oryginalny, prosty w formie wystrój plastyczny i duża 
funkcjonalność”.
„Echo Krakowa”, 1970, nr 298 (19-20.12), s. 3: „Architekturę wnętrz i wystrój 
zewnętrzny obiektu zaprojektował inż. arch. Andrzej Kurkiewicz. Ściany 
przyozdobiono bardzo dekoracyjną wykładziną ceramiczną wykonaną według 
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projektu znanego krakowskiego plastyka Witolda Skulicza oraz metaloplastyką 
Leopolda Pędziałka”; zdjęcie nieczytelne (fot. J. Lewicki). 
Kolejne zdjęcia lokalu [w:] „Dziennik Polski”, 1970, nr 308 (30.12), s. 4; „Gazeta 
Krakowska”, 1971, nr 30 (30-31.01), s. 6. 
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 175; Grafika nade wszystko…, s. 162: 
kompozycja wymieniona w kalendarium (bez konkretnej daty).

BudynKi należąCe do KraKowsKieJ FaBryKi KaBli 
(obecnie tele-Fonika Kable s.a.), ul. Wielicka 114
autor nieustalony, kompozycja w sali audiowizualnej; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, lata 70. XX w.
Michał nalepka, kompozycja w stołówce dawnej średniej szkoły technicznej, pocz. 
lat 70. XX w. (?)

Historia
Fabryka Kabli S.A. została założona w 1927 roku, wkrótce rozpoczęto produkcję. 
Zakład został upaństwowiony w 1948 roku, początkowo działał pod nazwą 
Krakowskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych. Sukcesywnie 
powiększano teren fabryki, rozbudowywano zakład, adaptowano istniejące 
budynki dla potrzeb produkcji. W latach 1948-1950 wzniesiono budynek szkoły 
przemysłowej, wkrótce powstały m.in. budynek centralnej szatni, świetlica, 
budynek przychodni, klubu sportowego „Kabel”, w kolejnych latach wybudowano 
technikum, bloki mieszkalne. Od końca 1969 fabryka stanowiła część Kombinatu 
Przemysłowego Kabli „Polkabel”. Pod koniec 1971 roku rozpoczęto przy 
ul. Wielickiej budowę nowego Zakładu Maszyn Kablowych. Wzniesiono wówczas 
m.in. halę produkcyjną, wielopiętrowy biurowiec, warsztaty szkolne, magazyny 
i zaplecze socjalne. Po rozwiązaniu Kombinatu „Polkablel” w 1978 roku firma 
działała pod nazwą Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, od 1992 
roku zakłady wchodzą w skład Grupy Tele-Fonika S.A. W ostatnim czasie część 
budynków przy ul. Wielickiej została wyburzona. Znajdował się wśród nich 
budynek dawnej świetlicy, mieszczący salę audio-wizualną. Budynek dawnej 
szkoły przemysłowej jest zamknięty.

opis
W amfiteatralnie ukształtowanej sali pełniącej funkcje audio-wizualne, 
mieszczącej się budynku wzniesionym jako świetlica dla dzieci pracowników 
(otwarta 1 września 1958 roku), na tylnej ścianie, duża, abstrakcyjna kompozycja 
ceramiczna w gamie brązów, ugrów i szarości, z akcentami bieli, błękitu 
i seledynu, utworzona z płyt okładzinowych. Kompozycja opracowana plastycznie, 
płaskorzeźbiona.
Wysokość 8 płyt (?), długość 20.

Według informacji otrzymanych od pana Mariana Kięczkowskiego, 
emerytowanego dyrektora „Kabla”, kolejna realizacja ceramiczna (mozaika?) 
ozdobiła ścianę stołówki, mieszczącą się na I piętrze budynku szkoły. Była to 
duża kompozycja przedstawiająca widok ośrodka wczasowego w Zakopanem, 
z charakterystycznymi domkami i górami w tle, wykonana przez Michała 
Nalepkę. Ściana miała zostać zakryta płytami gipsowymi (rozmowa z 14.05.2015). 
W tym samym budynku, w holu I piętra, artysta wykonał także malowidło 
przedstawiające zakopiański ośrodek. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
Kompozycja w sali audio-wizualnej widoczna jako tło osób biorących udział 
w międzynarodowym sympozjum naukowym zorganizowanym w maju 1978 
roku z okazji 50-lecia założenia fabryki – zob. Kabel w latach 1979-1990, oprac. 
K. Smaczniak, Kraków 1991, s. 13.
Osoby związane z fabryką „Kabel” twierdzą, że autorem projektu tej realizacji 
był Antun Modrinić, syn artysty nie potwierdza jednak jego autorstwa; z kolei 
autorstwo dekoracji w budynku szkoły potwierdzają pani Ewa Kresek, córka 
Michała Nalepki, oraz pan Ryszard Galos, długoletni pracownik „Kabla”. Malowana 
kompozycja w holu jest sygnowana i datowana (1974).

Fot. B. Błażewicz, 2014
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BudyneK ZJednoCZenia petroCHeMii – ośrodek organizacji 
i informatyki przemysłu petrochemicznego „petroinform”, ul. Oleandry 6
ewa żygulska, mozaika w pomieszczeniu na wysokim parterze, 1977

Historia
Projekt architektoniczny Tadeusz Suwaj; oddany w 1977. 
„Petroinform” został utworzony w 1970 roku do budowy i obsługi sieci 
komputerowej należącej do Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego 
i Petrochemicznego „Petrochemia”, które w 1972 zostało połączone 
ze Zjednoczeniem Przemysłu Azotowego. Obsługiwał największą sieć 
komputerową w ówczesnej Polsce, potrzebował więc własnego, nowoczesnego 
biurowca. Projekt budynku powstał w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym 
Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, generalnym wykonawcą było 
Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego „Zetbeem-Budopol”.
Budynek został „Misterem Krakowa ’77”. 
Wnętrza budynku zostały starannie zaprojektowane, ściany holu wejściowego 
pokryła okładzina z czerwonego, albańskiego marmuru. Mozaika dekorująca 
ścianę pomieszczenia, w którym początkowo znajdował się bufet, widoczna była 
z holu przez przeszkloną ścianę. Zapewne jeszcze w latach 90. XX w. została 
zakryta płytami kartonowo-gipsowymi. Zrobiono to w taki sposób, by nie 
uszkodzić kompozycji. 
Działka, na której stał „Petroinform” została przed paroma laty sprzedana, 
w 2013 roku zadecydowano o wyburzeniu biurowca i wzniesieniu na jego miejscu 
nowego budynku. Mozaika została odsłonięta 12.03.2014 roku, dzień później 
kontynuowano wyburzanie (zdjęcia wykonane 13.03.2014).

Fot. P. Czernicki 2014

Fot. P. Czernicki 2014
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opis
Na ceglastym tle, dynamicznie poprowadzona, szaro-biała taśma perforowana, 
z niewielkimi akcentami czerni i czerwieni, zajmująca 2/3 kompozycji. Prawa część 
czerwona. Mozaika ułożona z kwadratowych i prostokątnych płytek ceramicznych 
o różnych wielkościach. Kompozycja układana była bezpośrednio na ścianie.
Wysokość około 300 cm; długość około 850 cm (?).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Echo Krakowa”, 1978, nr 47 (27.02), s. 5: informacja, że budynek został zgłoszony 
do konkursu; zdjęcie budynku (fot. J. Rubiś).
„Petroinform” „Misterem Krakowa ᾽77”, „Echo Krakowa”, 1978, nr 51 (3,4,5.03.), 
s. 1-2: prezentacja Mistera i wicemistera Krakowa oraz uzasadnienie „«Mister 
Krakowa 77» otrzymał tytuł przede wszystkim z uwagi na świetnie rozwiązane, 
funkcjonalne wnętrze, zaprojektowane z dbałością o najdrobniejsze nawet 
szczegóły służące potrzebom i wygodzie użytkowników, a przy prostym, 
a dającym piękny efekt wystroju. Dodać do tego należy wysoki poziom i niezwykłą 
staranność wykonawstwa”; s. 1: zdjęcie budynku (fot. J. Rubiś).
Fragment mozaiki widoczny jest na plakacie reklamującym salon firmowy 
„Petroinformu”, wydanym w 1992 roku.

pawilon Handlowy, Kraków-Mistrzejowice, os. Tysiąclecia
antoni Haska, kompozycja w części restauracyjnej, 1977

Historia
Projekt architektoniczny Maria i Jerzy Chronowscy; oddany w 1977.
Nowoczesny pawilon tworzył kompleks handlowo-usługowy rozdzielony pieszą 
uliczką, znajdowała się w nim m.in. restauracja zarządzana przez WSS Społem, 
dla której wykonana została kompozycja ceramiczna.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
T. P. Szafer, Nowa architektura. Diariusz lat 1976-1980, Warszawa 1981, s. 92: plan 
i zdjęcie pawilonu.
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się dokumenty związane z przyjęciem „kompozycji 
plastycznej składającej się z mozaiki z wkomponowanymi płaskorzeźbami” 
w pawilonie nr 42/115 na os. Mistrzejowice wykonanej na zlecenie WSS Społem 
Dział Gastronomii (AH 757/75): protokół nr 231 KR z 21.11.1977. Kompozycja 
składała się z niefiguratywnej mozaiki o powierzchni 20 m², w którą zostało 
wmontowanych 25 płaskorzeźb o wielkości około 20-30 cm². „Praca została 
przyjęta na poziomie bardzo dobrym, ze szczególnym podkreśleniem użycia gliny 
ceramicznej jako tworzywa” (protokół nr 231; ANK 29/2218/72).

BloKi MiesZKalne, ul. Teligi
Józef i Zenobia sumerowie, boczne ściany budynków, 1980

Historia
Pod koniec 1973 roku krakowska prasa donosiła o rozpoczęciu budowy Nowego 
Prokocimia, osiedla przeznaczonego dla 20 tysięcy mieszkańców. Mieli oni 
zamieszkać w czterech odrębnych osiedlach: Nad Potokiem, Medyków, Parkowym 
i Zastawie (zob. [ak], Rozpoczęto budowę kolejnego osiedla mieszkaniowego – Prokocim 
Nowy, „Dziennik Polski”, 1973, nr 269 (13.11), s. 6). Budynki, o których mowa 
(pierwotnie os. Parkowe), tworzą zespół kilku identycznych, czteropiętrowych 
bloków położonych po lewej stronie ul. Teligi. Wśród dokumentacji posiadanej 
przez panią Zenobię Sumerową znajdują się rysunki (wraz z wymiarami) dwóch 
kompozycji oraz slajdy przedstawiające trzy projekty. Artystka wspomina, 
że wykonane zostały jedynie cztery, a może nawet tylko trzy mozaiki. Z kolei 
dokumenty archiwalne odnotowują sześć mozaik, nie oznaczają jednak, 
że rzeczywiście wszystkie zostały wykonane (brak dokumentów poświadczających 
odbiór gotowej realizacji), co więcej, w dokumentach pojawiają się różne dane 
na temat ich wielkości.

Projekty kompozycji z archiwum p. Zenobii Sumery
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opis
Mozaiki wykonane z materiału szklanego sprowadzonego z Wałbrzycha (tzw. 
vitromozaika) umieszczono na bocznych, ślepych ścianach czteropiętrowych 
bloków. Były to rozwiązane w pionie kompozycje abstrakcyjne, geometryczne 
o żywych barwach, osadzane na ścianach za pomocą tzw. plastrów mozaikowych. 
Budynki zostały ocieplone, a mozaiki zniknęły pod styropianem.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się dokumenty związane z realizacją dekoracji mozaikowych 
na elewacjach bloków w Nowym Prokocimiu (zlecenie AH 855/77): protokół 
nr 1002 KR z 6. 11. 1979 dotyczący przyjęcia realizacji mozaik – 2 × 160 m²;  
1 × 78 m²; 1 × 42 m² (protokół nr 1002; ANK 29/2218/78).

Protokół nr 4 KR z 7.01.1980 dotyczący zapoznania się z kosztorysem na realizację 
mozaik na elewacjach z powyższego zlecenia (protokół nr 4; ANK 29/2218/80)
Protokół nr 457 KR z 14.04.1980: pozytywna ocena przyjęcia kosztorysu 
na realizację mozaiki, 6 sztuk (3 × 5 m). Na protokole widnieje dopisek Ewy 
Żygulskiej, według której mozaiki powinny zostać wyżej wycenione
(protokół nr 457; ANK 29/2218/80).
Archiwalia odnotowują jeszcze jedno, nieco wcześniejsze zlecenie Krakowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące wykonania mozaik na os. Parkowym 
(zlecenie AH 1374/75): protokół nr 165 KR z 9.09.1976 przyjmujący na poziomie 
dobrym projekt kompozycji mozaikowych: 6 kompozycji każda 15 m²; 2 kompozycje 
po 98 m²; 1 kompozycja 78 m²; 1 kompozycja 42 m². W uwagach Kolegium zaleciło 
podczas realizacji wprowadzić światła, łączące kompozycję z tłem. Mozaiki 
najprawdopodobniej nie zostały jednak wykonane.

Projekt kompozycji 
z archiwum p. Zenobii Sumery

Projekt kompozycji z archiwum p. Zenobii Sumery
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Bar „gwareK”, ul. Westerplatte
Barbara dzikiewicz-obrąpalska, boczne ściany lokalu, data wykonania 
nieustalona

opis
Dwie przeciwległe ściany lokalu wyłożone kompozycją z płytek łysogórskich. 
Pomiędzy gładkimi, barwnymi, znajdują się też płytki o malowanej dekoracji.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono

Zdjęcie z archiwum
p. Krystyny Zgud-
-Strachockiej

KwiaCiarnia, Plac Szczepański 2
Krystyna Zgud-strachocka, ścianka przed wejściem na zaplecze,
data wykonania nieustalona

Historia
Kwiaciarnia „Szarotka” odnotowywana była w kolejnych książkach telefonicznych 
z lat 60. XX w. W spisie telefonów na lata 1971/72 już nie występuje.

opis
Niebiesko-biała okładzina ceramiczna pokrywająca niewielką, wolnostojącą 
ściankę zasłaniającą wejście na zaplecze, znajdującą się w głębi pomieszczenia. 
Płyty kobaltowo-białe, mające stanowić neutralne tło dla eksponowanych na tle 
ściany kwiatów. Kwiaciarnia nie istnieje.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe: Nie natrafiono

Projekt dekoracji z archiwum p. Barbary Dzikiewicz-Obrąpalskiej
Na odwrociu pieczątka KR P.P. PSP, bez daty
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Kawiarnia „CZarny Kot”, ul. Stroma 6
autor i data nieustalone

Historia
Tradycje ceramiczne ulicy Stromej na krakowskim Podgórzu sięgają okresu 
międzywojennego i istniejącej tu pracowni należącej do Państwowej Szkoły 
Przemysłu Artystycznego, prowadzonej przez Tadeusza Szafrana. Po wojnie 
znajdowała się w niej pracownia ceramiczna Spółdzielni Artystów Plastyków, 
w której tworzył m.in. Bolesław Książek. W drugiej połowie lat 50. XX w. przy 
ul. Stromej 5 pracownię miały Ewa Żygulska, Janina Karbowska-Kluziewicz 
i Barbara Żątowska. 
Kawiarnia nie istnieje, w przebudowanym wnętrzu znajduje się sklepik ze zdrową 
żywnością (stan: sierpień 2013), według otrzymanych informacji, mozaika 
przykryta tynkiem.

opis
Na prawej ścianie dwa łaszące się do siebie koty, powyżej księżyc w pełni. Mozaika 
złożona z płytek różnych rozmiarów i kształtów, w kolorach błękitnym, niebieskim, 
czerwonym, zielonym, żółtym, wyraźnie odcinająca się od białej ściany.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono

Fot. BK 2003

Fot. BK 2003

sKlep ryBny, Kraków-Nowa Huta, os. Górali 6
autor i data nieustalone

Historia
Sklep rybny obecnie nie istnieje, w jego miejscu znajduje się sklep z odzieżą 
używaną, wnętrze zostało przekształcone, a o dawnym przeznaczeniu lokalu 
przypomina fryz niewielkich ryb wykonany z cementu (?). Nie udało się ustalić, 
co się stało z oryginalnymi płytkami ceramicznymi.

opis
Fryz z rybami – 2 rodzaje płytek, pierwotnie zielonych, następnie pomalowanych 
lakierem na niebiesko. 
Długość pojedynczej płytki 44,5 cm; wysokość 31,5 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W. Komorowski, Wnętrza użyteczności…, t. II, s. nlb.



Nieistniejąca już sala koncertowa w Nowej Pijalni (zob. s. 326), fot. bK 2003

Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój to znane i cenione już w XIX w. uzdrowisko, popularne także 
w okresie międzywojennym. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił jego 
gwałtowny rozwój, liczne przedsiębiorstwa zaczęły budować tu swoje domy 
wypoczynkowe i sanatoria. Jednym z pierwszych była „Silesia”, oddana do użytku 
w 1963 roku – budynek zaprojektowany w krakowskim „Miastoprojekcie” przez 
Stanisława Spyta dla Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych 
w Katowicach, z racji wysokości (8 pięter) nie był jednak jednoznacznie oceniany. 
Wnętrza „Silesii” zaprojektował Zdzisław Szpyrkowski – „Dziennik Polski” pisząc 
o sanatorium, zauważał, że duży nacisk został położony na estetykę wnętrz, które 
zdobi m.in. „piękna ceramika z Łysej Góry”1. Kompozycja autorstwa Krystyny 
Zgud-Strachockiej należała do najwcześniejszych realizacji wykorzystujących 
ceramikę łysogórską w skali całej Małopolski, tym większa szkoda, że nie 
przetrwała do dnia dzisiejszego. Z kolei zapewne za ostatnią realizację należy 
uznać kompozycję – zaprojektowaną przez warszawskiego artystę Juliana Henisza 
i wykonaną także w Łysej Górze już pod koniec lat 80. XX w. – zdobiącą jedną 
z elewacji ówczesnego sanatorium „Podhale”.
Wyjątkową realizacją – i to w skali całego kraju – była sala koncertowa mieszcząca 
się w budynku Nowej Pijalni. Wydawać by się mogło, że tak znakomite dzieło 
powinno podlegać ochronie jako dobro kultury współczesnej, mające wyjątkowe 
walory dekoracyjne, artystyczne, użytkowe i sentymentalne. W wydanym w 2009 
roku Atlasie dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego wskazano 
na kryteria, którymi kierowano się wpisując budynek Pijalni na listę dóbr kultury 
współczesnej – były to: kryterium artystyczne, kryterium nowatorstwa, kryterium 
unikalności, kryterium kontekstu, kryterium próby czasu oraz kryterium uznania 
współczesnych. Zalecano zarazem ochronę bryły, kompozycji elewacji i dekoracji 

1 Z. Dudzik, „Silesia”, „Dziennik Polski”, 1963, nr 285 (1-2.12.), s. 5.
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ceramicznych wnętrza2. Niestety, tak wyjątkowe dzieło, jakim dzięki swym 
ceramicznym okładzinom była sala koncertowa, zostało wyburzone w lecie 2013 
roku podczas remontu i przebudowy Nowej Pijalni. W ten sposób Krynica poniosła 
trudną do oszacowania stratę – nie tylko materialną i artystyczną, lecz również 
wizerunkową.
Dekoracje ceramiczne, a także kompozycje wykonane z innych materiałów, 
na przykład z kamieni, wciąż można spotkać w licznych budynkach na terenie 
uzdrowiska; wiadomo także o kilku realizacjach, które już nie istnieją 
(przykładowo, w życiorysie Bożeny Kępińskiej-Żuczkiewicz wymienione są mozaiki 
w sanatorium „Opakomet” oraz w klubie PTTK3). Nie jest wykluczone, że w mieście 
mogło ich być jeszcze więcej, a nawet, że nadal znajdują się tam dekoracje 
czekające na swych „odkrywców”. Większość kompozycji ujętych w poniższym 
spisie ma ustalone autorstwo, jednak kilka wciąż pozostaje anonimowych.

2 Atlas dóbr kultury…, s. 119.
3 Życiorys niedatowany, przechowywany w archiwum krakowskiego oddziału ZPaP. 
Dawny „opakomet” został przebudowany, a krynickie PTTK nie potwierdza istnienia 
mozaiki.

stare łaZienKi Mineralne, ul. Nowotarskiego 9
Bolesław Książek, kompozycje w holach na parterze i piętrze; płyty
 ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1963/1964

Historia:
Budynek wzniesiono w latach 1863-1866 
z inicjatywy Józefa Dietla z przeznaczeniem 
dla kąpieli w wodach mineralnych 
i borowinach. Należał wówczas 
do najnowocześniejszych w Europie. 
Z początkiem lat 60. XX wieku został 
przebudowany i częściowo nadbudowany 
w oparciu o projekt Władysława Marony. 
Wtedy też wykonane zostały dekoracje 
ceramiczne z płyt łysogórskich, należące 
do najwcześniejszych w Małopolsce. 
W latach 1978-1979 wnętrza ozdobiono 
interesującymi malowidłami i witrażem 
autorstwa Heleny Korzec.

Fot. M. Sacha 2015Fot. BK 2015

Fot. BK 2015
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opis:
Na lewej ścianie holu na parterze, nad miejscem wydawania wód mineralnych, 
długa, malarska kompozycja ceramiczna. Na błękitnym, lekko rozbielonym, 
płynnie opracowanym tle, ceglaste i żółtawe plamy kształtu okręgu, łzy, półkola.
Płyty w układzie pionowym; wysokość 4 płyty, długość 31; płyty o wymiarach  
50 cm × 30 cm

Na analogicznej ścianie holu na piętrze długa kompozycja ceramiczna. 
Na błękitnym, gładkim tle cztery schematyczne postacie wykonane w wysokim 
reliefie odwołujące się do kuracji wodami mineralnymi i zabiegów leczniczych.
Płyty w układzie poziomym; wysokość 6 ⅔ płyty, długość 11,2 płyty; płyty 
o wymiarach 31 cm × 55,7-56,5 cm

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono.

Dekoracja na parterze jednoznacznie kojarzy się z kompozycją Książka na budynku 
administracyjnym „Kamionki” w Łysej Górze (zob. s. 348).
Serdecznie dziękuję pani Grażynie Wieczorek za informację o tej realizacji.
W momencie wykonywania zdjęć kompozycja na piętrze była w dużej mierze 
zasłonięta przez reklamy, nie udało się więc wykonać jej całościowego zdjęcia.

Fot. BK 2015

dolna staCJa KoleJKi na górę parKową
antoni Hajdecki i aniela szatara-tymcik, kompozycja na ścianie naprzeciw 
wejścia; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1966

Historia
Kolejka linowa na Górę Parkową w Krynicy uruchomiona została w 1937 roku, 
jej stacja dolna znajduje się obok krynickiego deptaku. Kompozycja ceramiczna 
ozdobiła w 1966 roku ścianę naprzeciw wejścia.

opis
Kompozycja przedstawiająca uproszczone kwiaty na smukłych, biegnących 
pionowo łodygach. Rośliny wykonane w wysokim reliefie. Tło zielone, łodygi szare, 
kwiaty żółte z akcentami brązu i czerwieni. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 9 płyt, długość 6 (5 całych, po bokach 
mniejsze); płyty o wymiarach 31,5 cm × 56 cm

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, „Almanach Muszyny”, 
2006, s. 201, tu też zdjęcie kompozycji; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98.

Fot. BK 2013
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restauraCJa „Hawana”, ul. Bieruta 22 (obecnie Piłsudskiego)
witold skulicz, kompozycja na ścianie w sali kawiarni; Motyl na ściance 
na zewnątrz budynku; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1968

Historia
Otwarta 11 kwietnia 1968 roku „Hawana” była dużym budynkiem restauracyjno- 
-kawiarnianym, w którym mieściły się restauracja, kawiarnia, bar samoobsługowy, 
cocktail-bar, goście mieli też do dyspozycji taras. W gmachu znajdowały się 
również pracownia cukiernicza, piekarnia, wytwórnia lodów itd. Ściany zewnętrzne 
budynku wyłożono barwnie szkliwionymi cegłami – szkliwa w pastelowej gamie 
jasnego fioletu, kremu, szarości, beżu.

opis
Na I piętrze, w dużej sali restauracyjno-tanecznej, na krótszej ścianie zamykającej 
salę – kompozycja z płyt okładzinowych w gamie barw czekoladowej, zielonej, 
żółtawej, z niewielkimi akcentami szafiru. Płyty gładkie oraz opracowane 
plastycznie, reliefowo, pokryte groszkowaniem i rytami, z mocno wystającymi, 
płaskorzeźbionymi, asymetrycznymi kwiatami, a także rytymi gałązkami 
i pierzastymi liśćmi palm.
Płyty w układzie poziomym, wysokość 10 płyt, długość 14,25; płyty o wymiarach 
33 cm × 58 cm.

Restauracja „Hawana”, widokówka z 1970 roku

Fot. BK 2013
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Stan zachowania (wrzesień 2013)
Wypukłe elementy pośrodku ściany wtórnie pociągnięte złotawą farbą. Obicia 
kwiatu po prawej. Dodatkowo wiszące na ścianie plastikowe poroża oraz różne 
instrumenty muzyczne.

Kompozycja z motylem
Pierwotnie na zewnątrz budynku, od strony ul. Piłsudskiego, na niewielkiej ściance 
umieszczonej z lewej strony, znajdowała się dekoracja z płyt okładzinowych 
w układzie poziomym, przedstawiająca wykonanego w reliefie dużego motyla.
Data usunięcia nieznana.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
L. Dobrowolski, Już wkrótce…, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1968, nr 55 
(5. 03.), s. 4: informacja, że dobiega końca budowa pawilonu gastronomicznego 
„Hawana” i opis jego wyglądu; zdjęcie budynku z widoczną ścianką z motylem 
(fot. L. Dobrowolski). 
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1968, nr 88 (12.04.), s. 6: informacja o otwarciu 
„Hawany” wraz ze zdjęciem, na którym widać ściankę z motylem (fot. L. Szewczyk).
F. Mleczko, Wieś rodzinna… refleksje, kolorowe zdjęcie ścianki z Motylem (fot. 5); 
B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, s. 202; B. Kostuch, 
„Ceramiczny eksperyment”…, s. 98; Grafika nade wszystko…, s. 162: restauracja 
i kawiarnia „Hawana” w Krynicy wymieniona w kalendarium (bez konkretnej daty).

Restauracja „Hawana”,
widokówka z 1970 roku

Motyl ze ścianki zewnętrznej za: F. Mleczko, 
Wieś rodzinna wzywa. Wspomnienia 

i refleksje, Warszawa 1970, fot. 5

doM wCZasowy „walCowniK” (obecnie „Beskid”), ul. Piękna 17
anna praxmayer, Dla dzieci, 1972 (?)
anna praxmayer, współpraca danuta Maryjowska-praxmayer, Gry ciche, 1973 (?)
Kompozycje na ścianach dwóch sal na VI piętrze; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze

Historia
Projekt architektoniczny Janusz Lityński; projekt wnętrz Jerzy Pasterczyk; oddany 
w 1977.
Dom Wczasowy „Walcownik” był jednym z ośrodków wypoczynkowych należących 
do Huty im. Lenina, pierwsi goście zamieszkali w nim w czerwcu 1977 roku. 
Prasowym zachwytom nad jego architekturą i wyposażeniem towarzyszyło 
jednak narzekanie na nazwę, którą otrzymał. „Walcownik” miał bogaty wystrój 
plastyczny. Składały się na niego dekoracje wykonane z blachy miedzianej 
i z blachy aluminiowej oraz dwie kompozycje ceramiczne, które znajdowały się 
w pomieszczeniach na VI piętrze, pierwotnie pełniących funkcje sal zabaw dla 
dzieci oraz tzw. gier cichych.

opis
Dla dzieci – kompozycja na krótszym boku sali rehabilitacyjnej (dawna sala 
konferencyjna, wcześniej przeznaczona na salę zabaw dla dzieci), złożona z płyt 

Fot. BK 2013
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opracowanych reliefowo. Na szaro-kremowym tle zwierzęta i ptaki wśród 
płynnych, zielonych form z błękitnymi akcentami. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 7,5 płyty, długość 17 płyt; płyty 
o wymiarach 27,5 cm × 31,5 cm oraz 29,5 cm × 31,5 cm.
Sygnatura: w prawym dolnym rogu.

Gry ciche – kompozycja na krótszym boku sali służącej 
do ćwiczeń (dawna sala telewizyjna, wcześniej 
przeznaczona na gry), o zaokrąglonych narożach, 
złożona z płyt lekko wystających przed lico ściany, 
z uskokami. Na tle o barwie terakoty, kolorowe motywy 
związane z różnymi grami (kostki, figury szachowe,  
7 dam karcianych i 1 król) wykonane w niskim reliefie. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 9,75 płyt, 
długość 10,75; płyty o wymiarach 27,5 cm × 31,5 cm.
Sygnatura: w prawym dolnym rogu.

Fot. BK 2013

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(j), Nowy ośrodek HiL w Krynicy, „Dziennik Polski”, 1977, nr 132 (14.06.), s. 2: 
informacja, że zaprojektowany w „Biprostalu” ośrodek wkrótce przyjmie pierwszych 
gości oraz że „elementy plastyczne zaprojektowała i wykonała znana rzeźbiarka 
Anna Praxmayer”.
(ks), Piękny ośrodek HiL w Krynicy, „Gazeta Południowa”, 1977, nr 129 (10.06.), s. 1: 
informacja, że 19 czerwca 1977 roku wprowadzą się do ośrodka pierwsi hutnicy- 
-kuracjusze. Budynek położony na silnie nasłonecznionym zboczu, zwieńczony 
gloriettą z pięknym widokiem, ma „ekspresyjną, dynamiczną bryłę”, a „we wnętrzu 
znajdują się m.in. wykładziny ceramiczne, dekoracje z kutych blach aluminiowych 
i miedzianych, gobeliny itp.”; „elementy plastyczne zaprojektowała i wykonała 
artystka-rzeźbiarka, Anna Praxmayer”.
AG, Dom wart najpiękniejszego miana, „Głos Nowej Huty”, 1977, nr 23 (11-17.06.), 
s. 2, 4: informacja o nowym domu wczasowo-profilaktycznym Kombinatu, 
do którego wkrótce zjadą pierwsi goście, a także jego opis, w tym informacja 
o pokojach do gry w brydża i telewizyjnych oraz o kawiarni z widokiem na trzy 
strony świata na najwyższej kondygnacji. Brak wzmianek na temat dekoracji.
M. Oleksy, „Hutnicza Perła” w Krynicy, „Głos Nowej Huty”, 1977, nr 30 (29.07.-4.08.),  
s. 3: „Cały budynek ładnie i gustownie wystrojony plastycznie. […] w kawiarni 
wykonana w metalu olbrzymia płaskorzeźba”. Brak wzmianek na temat kompozycji 
ceramicznych, zdjęcie płaskorzeźby z metalu (fot. J. Rośkiewicz).
T. P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1971-1975, Warszawa 1979, s. 320 
(fot. 879, 880: projekt i zdjęcie budynku, brak wzmianek w tekście); B. Kostuch, 
Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, s. 201, 202: zdjęcia fragmentów obu 
kompozycji; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98.

Według wykazu „Ceramika monumentalna Anny Praxmayer” (kopia przekazana 
przez artystkę w posiadaniu autorki opracowania) kompozycja Dla dzieci wykonana 
została w 1973 roku w Spółdzielni „Kamionka”: „z masy ceramicznej bazującej 
na miejscowej czerwonej glinie i szamocie o różnej granulacji (dwukrotnie 
montowana, dorabiane płyty, które zostały skradzione)”, a kompozycja Gry ciche 
powstała w 1972 roku: „projekt wykonany we współpracy z art. malarką Danutą 
Maryjowską Praxmayer, zrealizowany przez Annę Praxmayer w Łysej Górze 
z masy ceramicznej j.w. i angob używanych do produkcji”.
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20 woJsKowy sZpital uZdrowisKowo-reHaBilitaCyJny 
ul. Świdzińskiego 4
irena wojnicka-Markielowska i Helena Majewska, mozaika na ścianie basenu, 
1987

Historia
Tradycje lecznictwa wojskowego w Krynicy sięgają okresu przedwojennego, 
pierwszy oficerski dom wypoczynkowy otwarto tu w 1931 roku. Po wojnie dla 
lecznictwa wojskowego adaptowane były kolejne budynki, baza była sukcesywnie 
remontowana i rozbudowywana, ostatecznie wzniesiono potężny gmach szpitala, 
który został otwarty w 1988 roku.
Budynek szpitala – obok wojskowych sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych 
w Ciechocinku i Polańczyku, a także sanatorium MSW w Krynicy – według 
Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej pozwala postawić tezę, iż „sanatoria realizowane 
w ostatnich latach PRL przez swą ogromną skalę i ciężką formę stanowią swoiste 
pożegnanie z totalitarnym systemem” (zob. E. Węcławowicz-Bilska, Mieszkać 
w uzdrowisku, „Czasopismo Techniczne A”, 2007, z. 1-A, s. 191).

Fot. BK 2013

opis
Na krótszej ścianie zamykającej pomieszczenie z basenem mozaika ceramiczna 
w gamie granatu i szarości z turkusowymi akcentami, o powierzchni 40 m².

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Wśród dokumentów wytworzonych przez PSP przechowywanych w Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie znajdują się informacje dotyczące wnętrz „Sanatorium 
Wojskowego w Krynicy”: zlecenie na projekt wnętrz i urządzeń wraz z projektem 
mozaik otrzymały PSP Oddział w Rzeszowie w 1985 roku; wynika z niego, 
że wnętrza zaprojektował Jan Lubas z zespołem, a autorkami mozaiki były Irena 
Wojnicka-Markielowska i Helena Majewska (AAN 1706 nr 2/9). Mozaika została 
wymieniona także wśród ważniejszych realizacji rzeszowskiego Oddziału PSP 
w 1987 roku (pismo z 8.02.1988; AAN 1706 nr 2/8).

Fot. BK 2013
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sanatoriuM Msw „podHale” (obecnie „Continental”), ul. Nitribitta 4
Julian Henisz, współpraca Jerzy sacha i Krzysztof sacha, 
kompozycja na zewnątrz budynku; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1988-1989

Historia
Projekt architektoniczny Andrzej Kowalewski; oddany w 1988.
Sanatorium MSW działało w Krynicy już od 1949 roku, początkowo mieściło się 
w budynku przy ul. Świdzińskiego. Nowy, duży i nowoczesny budynek stanął 
w pobliżu parku Nitribitta, w miejscu starych, niewielkich pensjonatów „Hanka” 
i „Podlasie”. Sanatorium początkowo nosiło nazwę „Granit”, która po trzech 
miesiącach została zmieniona na „Podhale” (informacje przekazane przez pana 
Tadeusza Marczyka, rozmowa z 25.09.2014; pan Julian Henisz wspomina, że znał  
je właśnie pod tą drugą nazwą). 
Boczna elewacja budynku została ozdobiona kompozycją ceramiczną, obecnie 
zasłoniętą przez drzewa.
Gładkimi, smukłymi, szmaragdowymi płytami wyprodukowanymi w Łysej Górze 
pokryto kilka ścian wewnątrz budynku.

opis
Na elewacji bocznej budynku, na wysokości piętra, duży fragment ściany pokryty 
kompozycją z płyt ceramicznych. Płyty matowe, malowane, częściowo dekorowane 

Fot. BK 2003

plastycznie. Kremowo-błękitna kompozycja wirująca, poszczególne pasy zmierzają 
ku środkowi wiru, który stanowi ciemne koło, umieszczone w 6. rzędzie od strony 
prawej. 
Na jednej z płyt sygnatura: Projekt: Julian Henisz / Wykonanie: Julian Henisz / 
Jerzy Sacha / Krzysztof Sacha / W Sp-ni. „Kamionka” Ł. Góra
Płyty w układzie poziomym, wysokość 22 płyty, długość 15 płyt.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, s. 204; B. Kostuch, 
Mozaiki w małopolskich uzdrowiskach, „Wokół płytek ceramicznych”, 2014, nr 1, 
s. 45, tu też zdjęcie kompozycji.
Jak wspomina pan Julian Henisz, w sprawie realizacji kompozycji ceramicznej 
zwrócił się do niego projektant budynku, Andrzej Kowalewski. Pośrednikiem 
między artystą a inwestorem była warszawska „Plastyka”, projekt kompozycji 
był konsultowany z inwestorem i architektem. Julian Henisz tak opisał 
swe inspiracje: „Przed przystąpieniem do projektu wiele godzin spędziłem 
w Krynicy z Panem Kowalewskim słuchając wiadomości o solankach i wodach 
mineralnych. Najciekawsze wydały mi się sprawy odwiertów głębinowych. Coś 
z tego spróbowałem przedstawić w projekcie. Zostało to prawidłowo odczytane” 
(e-mail z 22.09.2014).

Fot. BK 2003
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sanatoriuM „Ceres” (obecnie „watra”), ul. Piękna 19
autor i data nieustalone, mozaika na półpiętrze klatki schodowej

Historia
Sanatorium „Ceres” powstało dla Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Według informacji otrzymanych w sanatorium, obecny wygląd budynek otrzymał 
w latach 80. XX w. w wyniku dużej rozbudowy. Kompozycje mozaikowe dekorowały 
pierwotnie wszystkie ściany na półpiętrach klatki schodowej, zostały jednak 
usunięte, przetrwała jedna mozaika.

opis
Kompozycja abstrakcyjna w gamie czerwieni, brązów, bieli i zieleni, złożona 
z niewielkich płytek ceramicznych. 
Wymiary: około 361 cm × 305 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, s. 204; B. Kostuch, 
Mozaiki w małopolskich uzdrowiskach, s. 45, tu też zdjęcie mozaiki. 

Fot. BK 2013

KoMpoZyCJe ZaKryte i nieistnieJąCe

sanatoriuM „silesia” (obecnie Centrum wypoczynku i rehabilitacji 
„damis”), ul. Pułaskiego 71
Krystyna Zgud-strachocka, Relief ceramiczny znajdujący się najprawdopodobniej 
w holu sanatorium, 1963

Historia
Projekt architektoniczny Stanisław Spyt, Zbigniew Mikołajewski; projekt wnętrz 
Zdzisław Szpyrkowski; oddany w 1963. 
Sanatorium, w którym mogły się leczyć jednocześnie 184 osoby, zostało 
uroczyście otwarte w sobotę, 24 sierpnia 1963 roku; kuracjusze byli przyjmowani 
od 2 września. Ośmiopiętrowy budynek należał do Zjednoczenia Górniczo- 
-Hutniczego Metali Nieżelaznych w Katowicach. Wyróżniał się nie tylko bryłą,  
lecz także starannie zaprojektowanymi wnętrzami.
Pan Stanisław Spyt wspomina, że jadalnię sanatorium dekorowały płaskorzeźby 
wykonane z drewna umieszczone na boazerii koloru srebrnego (rozmowa 
z 27.11.2013). Najprawdopodobniej miał na myśli modrzewiowy fryz autorstwa 
Józefa Galicy składający się z 12 płaskorzeźb przedstawiających m.in. tańczących 
i grających górali.
Dekoracja ceramiczna, a także dekoracje jadalni zostały usunięte podczas remontu. 
Niestety, nie udało się dotrzeć do zdjęć, na których widoczna byłaby ceramika 
zdobiąca „Silesię”.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Z. Dudzik, „Silesia”, „Dziennik Polski”, 1963, nr 285 (1-2.12.), s. 5: „duży nacisk 
położono na estetykę wnętrz: kotary i zasłony wykonano według projektu 
krakowskich plastyków, piękna ceramika z Łysej Góry, w hallach na każdym piętrze 
specjalnie dobierane dywany.”
(br), Hutniczo-górnicza „Silesia” otwarta w Krynicy, „Trybuna Robotnicza”, 1963, 
nr 201 (26.08.), s. 1-2: „nowe sanatorium prezentuje się okazale i pod wieloma 
względami przewyższa «legendarną» «Patrię»”, „Silesia” „to obiekt, który chyba 
nie ma w Krynicy równego sobie nie tylko ze względu na wygląd zewnętrzny, ale 
również na standard wyposażenia” (brak wzmianek o dekoracji wnętrz). 
T. Monka, Perła i klejnoty, „Trybuna Robotnicza”, 1973, nr 154 (30.06.), s. 5: „piękny 
nowoczesny obiekt mają również nasi hutnicy, który jaskrawym neonem «Silesia» 
dodaje Krynicy uroku”.
W. Gepper, Domy wypoczynkowe, „Architektura”, 1964, nr 3, s. 102-105: plany oraz 
zdjęcia sanatorium, także jego wnętrz (widać fryz w jadalni; fot. E. Kupiecki), 
na żadnym nie widać elementów ceramicznych; Miastoprojekt 1951-1971, fot. s. nlb; 
dane, s. 134.
B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, s. 201.
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nowa piJalnia wód MineralnyCH, ul. Nowotarskiego
Krystyna Zgud-strachocka, współpraca irena dróżdż-Hyży i Janusz Ziembiński, 
zewnętrzne ściany sali koncertowej; materiał ceramiczny 
wykonany w kaflarni w Mielcu; projekt 1969, wykonanie 1970-1971

Historia
Projekt architektoniczny Stanisław Spyt, Zbigniew Mikołajewski; projekt wnętrz 
Zdzisław Szpyrkowski; oddany w 1971. 
Projekt okładzin ściennych dla Pijalni w Krynicy został zatwierdzony 17 maja 1969 
roku (z tyłu plansz pieczątka: Kolegium Rzeczoznawców / PP PSP O. Kraków / 
zatwierdzony przez Ministra Kultury i Sztuki; oraz data – zob. il. 70-72).
W 1972 roku zespół realizujący budynek Nowej Pijalni otrzymał nagrodę  
II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz 
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za „wybitne osiągnięcia 
twórcze w projektowaniu w dziedzinie budownictwa, architektury i planowania 
przestrzennego”. W tym samym roku Zdzisław Szpyrkowski uhonorowany został 
Nagrodą Roku Sekcji Architektury Wnętrz ZPAP, a Krystyna Zgud-Strachocka 
nagrodą za okładzinę sali koncertowej.
W 1968 roku na łamach „Echa Krakowa” podano informację o planach budowy 
nowej pijalni, zastanawiano się wówczas nad jej lokalizacją – zob. (D.Paw), W nowej  

Fot. BK 2003

krynickiej pijalni, „Echo Krakowa”, 1968, nr 199 (24-25.08.), s. 5. Ostatecznie 
Nowa Pijalnia zastąpiła starą, mieszczącą się w dużo mniejszym budynku z 1872 
roku. Wykonawca przekazał budynek uzdrowisku na początku maja 1971 roku, 
do oficjalnego otwarcia doszło w niedzielę, 18 lipca 1971 roku. 
Budynek Pijalni był jednoprzestrzenną, dwupoziomową halą, której poziomy 
zostały połączone zespołami tarasowych schodów oraz skarpą tworzącą 
wewnętrzny, zielony ogród (pijalnia pełniła funkcję ogrodu zimowego kurortu). 
Układ przestrzenny miał za zadanie zmuszenie kuracjuszy do spacerowania 
w trakcie picia wody, głównymi elementami obiektu były więc hala spacerowa 
ze skarpą pokrytą bujną roślinnością oraz zespół pomieszczeń do wydawania wód 
mineralnych, a także – jak napisał Stanisław Spyt na łamach „Architektury” – 
„sala koncertowa w formie rozchylającego się kwiatowego kielicha w kolorowej 
ceramicznej strukturze” (zob. St. Spyt, Nowa Pijalnia Wód Mineralnych w Krynicy, 
„Architektura”, 1973, nr 2, s. 79). Wzdłuż całej ściany frontowej umieszczono 
szeroki taras osłonięty dachem budynku; w rejonie głównego wejścia rozbudowany 
taras zewnętrzny tworzył duże plateau, na którym umieszczono kryształową 
kopułę – element Zdroju Głównego, który pulsuje w dole. Maksymalne przeszklenie 
ścian zewnętrznych miało zapewnić łączność z deptakiem i lasem. Według Janusza 
A. Włodarczyka, Pijalnia „stanowi interesujący przykład eksponowania wnętrza” 
możliwy dzięki zastosowaniu „w pełni przeszklonej ściany, całkowicie neutralnej”, 
a sam budynek jest ważnym dla Krynicy, udanym obiektem architektonicznym 
(zob. J. A. Włodarczyk, Archinotatnik. Opowieści o miejscach i stronach, Katowice 
2006, s, 116-117).

fot. BK 2015
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realizacjach. Autorka wspomina, 
że opracowując koncepcję okładzin 
ceramicznych dla sali koncertowej, 
wykonała płyty w kilku rozmiarach, 
z których największy odrzuciła. 
Stworzyła w ten sposób moduły 
płyt, które były następnie 
powtarzane, ułatwiały wykonanie 
i montaż, a przede wszystkim 
umożliwiały wymianę pojedynczej 
płyty, gdyby zaistniała taka 
potrzeba. To wszystko sprawiło, 
że realizacja projektu trwała ponad 
rok, a sam montaż okładziny około  
6 miesięcy.
W początku XXI w. nigdy nie 
odnawiane materiały, z których 
wzniesiono Pijalnię, zaczęły coraz 
wyraźniej ujawniać zużycie. Zarząd 
Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A., 
właściciel budynku, postanowił 
go przebudować, zmieniając 
układ wnętrza. Doszło do tego 
w latach 2013-2014 (projekt 
przebudowy Marcin Furtak). 
Sala koncertowa, której pokryte ceramiczną kompozycją ściany stanowiły jedną 
z najznakomitszych realizacji w skali całego kraju, została wyburzona, architekt 
i inwestor postanowili wykorzystać jedynie niewielką część materiału pozostałego 
ze zniszczonej kompozycji dla stworzenia poziomego fryzu. Zaproszona do Krynicy 
Krystyna Zgud-Strachocka nie zgodziła się jednak na wzięcie udziału w projekcie 
przekształcenia monumentalnej, rozwiązanej w pionie dekoracji w poziomy fryz, 
stanowiący jedynie nikłe wspomnienie po zniszczonej kompozycji. Pijalnia została 
otwarta po remoncie we wrześniu 2014 roku; w tylnej części górnego poziomu, 
na ścianie zamykającej miejsca wydawania wód mineralnych, umieszczono długi 
ceramiczny fryz utworzony z pozostałości po okładzinie sali koncertowej. 

opis
Siedem trapezoidalnych ścian różnej szerokości, pokrytych okładziną ceramiczną 
w układzie poziomym, z pionowymi akcentami. Okładzina, nazwana Żywy mur, 
wykonana z płyt gładkich i pokrytych delikatnymi wypukłościami. W środkowych 
częściach ścian umieszczono kompozycje plastyczne utworzone przez płyty 
wzbogacone elementami prostopadłymi do lica, mocno wystającymi. Szkliwa 
o barwach pomarańczowo-ceglastych i ugrowo-złocistych. 

Lewa część fasady została ozdobiona wieloplanową, poziomą płaskorzeźbą 
zatytułowaną Relief miedziany autorstwa Krystyny Zgud-Strachockiej.
W prawej części budynku, na wyższym poziomie, umieszczona została 
wspomniana sala koncertowa, której ściany zewnętrzne pokryte zostały 
okładziną ceramiczną o żywych, mocnych, jasnych barwach. Będąc elementem 
integralnie związanym z architekturą, to właśnie ona świadczyła o wyjątkowości 
i unikatowości Pijalni. Ściany sali koncertowej stanowiły znakomity akcent 
kolorystyczny, widoczny przez przeszklone ściany i kontrastujący z zielenią 
bogatej roślinności znajdującej się w budynku. Ceramika zrealizowana została 
w nieczynnej kaflarni w Mielcu (według pana Janusza Ziembińskiego – rozmowa 
z 30.01.2014 roku – okładzina miała być realizowana w Łysej Górze, jednak 
Spółdzielnia rozwiązała umowę), którą trzeba były na nowo uruchomić i co 
skutkowało wieloma problemami i niedogodnościami. Kaflarnia dysponowała 
prymitywnymi, opalanymi drewnem piecami tzw. przelotowymi, kompozycja nie 
mogła więc mieć charakteru ciągłego. Obawy powodowały też szkliwa w gamie 
pomarańczu i czerwieni – należące pod względem technicznym do jednych 
z najtrudniejszych ze stosowanych w ceramice – opracowane przez specjalistów 
z AGH, z którymi Krystyna Zgud-Strachocka współpracowała przy swych 

Fragment zdjęcia makiety Nowej Pijalni, z archiwum Miastoprojektu Kraków Projekt jednej ze ścian, z archiwum 
p. Krystyny Zgud-Strachockiej
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Płyty o wymiarach 30 cm × 44 cm oraz 15 cm × 44 cm. 
Wysokość każdej ze ścian: 19 płyt większych i 5 płyt mniejszych; 5 ścian 
o szerokości: 13,2 płyty (dół) i 11,2 (góry); 1 ściana o szerokości: 12,5 płyty (dół) 
i 10,5 (góra); kolejna: 20 płyt (dół) i 20 płyt (góra).
Okładzina miała w sumie około 340 m².

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Dziennik Polski”, 1971, nr 64 (17.03.), s. 1: zdjęcie przedstawiające fragment Pijalni 
przed otwarciem, z widoczną salą koncertową (fot. A. Piotrowski). 
(jot-ka), Drugiej takiej – szukać w Europie, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1971, 
nr 107 (7.05), s. 4: „W części pijalni pomieszczono wspaniałą salę koncertową 
na 350 miejsc, w której zostanie zainaugurowany krynicki Festiwal Arii i Pieśni”.
(EFES), Otwarcie pijalni w Krynicy, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1971, nr 168,  
(17-18.07), s. 7: informacja o ostatnich przygotowaniach do planowanego otwarcia, 
wraz z opisem budynku.
St. Spyt, Nowa Pijalnia Wód Mineralnych w Krynicy, „Architektura”, 1973, nr 2, 
s. 78-81: s. 81: „Ściany okalające widownię sali koncertowej wyłożone z zewnątrz 
barwnymi wielkowymiarowymi elementami ceramicznymi – poprzegradzane 
aluminiową ślusarką prześwitów wejściowych w kolorze złotym”; „Charakter 
obiektu i sposób jego użytkowania wymagały zastosowania we wnętrzach 
najtrwalszych, a zarazem najbardziej współczesnych materiałów”. Prócz ceramiki 
wykorzystano więc marmur, mahoń, aluminium, wykonano posadzki z granitu 
strzegomskiego. Zdjęcia wnętrza Pijalni z widocznymi ścianami sali koncertowej: 
s. 80, fot. 8-10 (s. 81, fot. 11, 12: zdjęcia wnętrza sali koncertowej).
Kraków’ 74, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura wnętrz, katalog wystawy 
w Zachęcie, Warszawa 1974, s. 122, poz. 59: zdjęcie niewielkiego fragmentu jednej 
ze ścian.
R. Hussarski, Techniki plastyczne…, s. 30: okładzina z Pijalni wymieniona jako jeden 
z przykładów „okładzin wykonanych we wnętrzach, ale działających swą barwą 
i kompozycją poprzez przeszklenie”.
B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, s. 203-204, s. 203: 
zdjęcia fragmentów ścian sali koncertowej; Atlas dóbr kultury…, s. 119, poz. 65: 
„kryteria wpisu: kryterium artystyczne, kryterium nowatorstwa, kryterium 
unikalności, kryterium kontekstu, kryterium próby czasu, kryterium uznania 
współczesnych”, postulowana „ochrona: bryły, kompozycji elewacji, dekoracji 
ceramicznych wnętrza”; zdjęcie fragmentu okładziny; B. Kostuch, Mozaiki 
w małopolskich uzdrowiskach, s. 45, tu także zdjęcie fragmentu ścian sali 
koncertowej.

sanatoriuM „Budowlani” (obecnie „panorama”), ul. Wysoka 15
Hanna i gabriel rechowiczowie, kompozycja na ścianie przy basenie; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1972

Historia
Projekt architektoniczny Mieczysław Gliszczyński; projekt wnętrz Mieczysław 
Gliszczyński, Andrzej Kowalewski; oddany w 1972.
Budowę rozpoczęto w 1968 roku. W 1973 zespół realizujący sanatorium otrzymał 
nagrodę III stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
w dziale budownictwa użyteczności publicznej. Projektant budynku na łamach 
„Architektury” opisał jego założenia: sanatorium zostało usytułowane na stoku 
o znacznym nachyleniu, dostosowano do niego zarówno kształt, jak i rozwiązania 
funkcjonalne – budynek był więc „harmonijnie wtopiony w teren”, podzielony  
na 6 części: mieszkalną, zabiegową (z basenem kąpielowym), diagnostyczną, 
kulturalno-rekreacyjną, żywieniową oraz techniczno-gospodarczą. Do wykończenia  

Zdjęcie z archiwum p. Hanny Rechowicz
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wnętrz użyto trwałych, tradycyjnych materiałów takich jak: drewno, szkło 
kolorowe, ceramika, marmur, tynki żwirowe. Ściany klatki schodowej pokryto 
barwnymi ceramicznymi kształtkami (zob. il. 49). W jednym z holi Rechowiczowie 
wykonali monochromatyczne malowidło na drewnie.

opis
Kompozycja z płyt okładzinowych pokrywała ścianę wzdłuż dłuższego boku 
basenu. Była kompozycją malarską, o tle w gamie zieleni, z akcentami szafiru, 
na którym umieszczone zostały barwne, abstrakcyjne formy (pracownicy 
sanatorium nazywali ją „mozaiką z glonami”).
Płyty w układzie poziomym, wysokość zapewne 8 płyt.
Kompozycja nie istnieje, obecnie ściana wyłożona marmurem.

Zdjęcie z archiwum p. Hanny Rechowicz

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
T. Monka, Perła i klejnoty, „Trybuna Robotnicza”, 1973, nr 154 (30.06.), s. 5: 
„Prawdziwą ozdobą Krynicy jest oddane przez paroma miesiącami Sanatorium 
Uzdrowiskowe Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Budowlanego.
Obiekt pięknie wkomponowany w stok góry posiada 200 miejsc […] jest tu kryty basen”.
M. Gliszczyński, Sanatorium Budowlanych w Krynicy, „Architektura”, 1973, nr 2, 
s. 73-77: s. 75: „Jako akcenty plastyczne zastosowano polichromię, mozaikę 
kamienną i ceramiczną”. Zdjęcia budynku i jego wnętrz, s. 76-77: s. 77, fot. 18: 
widoczna ceramika na klatce schodowej oraz charakterystyczny, efektowny 
żyrandol (s. 75: w budynku zastosowano różne rodzaje oświetlenia – takie jak 
plafoniery, lampy metalowe z witrażem, żyrandol na głównej klatce schodowej – 
dzięki któremu uzyskano odmienny nastrój w poszczególnych pomieszczeniach). 
Basen rehabilitacyjny z widoczną ścianą Rechowiczów (s. 77, fot. 22). Zdjęcia 
ciemne i kiepskiej jakości.
T. P. Szafer, Nowa architektura… 1971-1975, s. 315, 321 (fot. s. 318-319: zdjęcia i plany 
budynku).
B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, s. 204.
K. Czerniewska, Gaber i Pani Fantazja, Surrealizm Stosowany, Warszawa 2011, s. 207: 
„w krynickich Budowlanych, w hali krytej pływalni, Hanna i Gaber Rechowiczowie 
stworzyli sporą kompozycję z łysogórskiej ceramiki: malowane na zielonkawych 
płytkach barwne, abstrakcyjne, organiczne formy, przypominające surrealistyczne 
projekty mozaik Wojciecha Fangora i Jerzego Tchórzewskiego do warszawskiego 
Centralnego Domu Towarowego z 1955 roku”; s. 208-209: zdjęcie ściany przy 
basenie.
M. Cegielski, Mozaika. Śladami Rechowiczów, Warszawa 2011, s. 232: „W Krynicy 
Rechowiczowie realizują w takim ośrodku malarstwo na tradycyjnej mozaice 
ceramicznej wokół basenu. Niestety, jeden z ich najlepszych projektów został 
usunięty podczas modernizacji w latach dziewięćdziesiątych. Pozostały tylko 
pocztówki, na których dziewczyny w strojach kąpielowych prezentują wdzięk 
«polskiej drogi do socjalizmu» na tle poetyckich światów Gabra”.
Basen z widoczną ścianą Rechowiczów reklamował sanatorium na kartkach 
pocztowych – zarówno pojedynczych, jak i w zestawie z innymi widokami.
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Luborzyca
sZKoła podstawowa iM. 600-leCia uniwersytetu 
JagiellońsKiego
antoni Haska, kompozycja na ścianie holu na parterze; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1963 
Jarosław sowiński, kompozycja na ścianie holu na I piętrze; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1963

Historia
Szkoła Pomnik Tysiąclecia, projekt architektoniczny Janusz Borkowski, Zbigniew 
Włodecki; oddana w 1963.
O budowie szkoły, nad którą patronat objął Uniwersytet Jagielloński – co związane 
było z wielowiekowymi tradycjami łączącymi uczelnię z Luborzycą – często 
informowała ówczesna prasa, pisano także o ukończeniu budynku i o darach 
przekazywanych dla nowej tysiąclatki.
Szkoła została uroczyście otwarta 10 listopada 1963 roku, z udziałem władz 
i rektora UJ, prof. Kazimierza Lepszego, który brał udział także w położeniu 
kamienia węgielnego.

Fot. BK oraz P. Czernicki 2013

opis
parter
Kompozycja w prawej części holu na parterze przedstawiająca siedem hieratycznie 
potraktowanych postaci o indywidualnie opracowanych twarzach, związanych 
z historią uniwersytetu; nad drzwiami prowadzącymi do jednej z klas herb uczelni. 
Tło gładkie, głowy i szaty postaci o plastycznej fakturze, z elementami rytymi 
i wykonanymi w reliefie. Kompozycja o nieco chłodnej kolorystyce w gamie 
błękitu, zieleni i szafiru, z akcentami czerwieni, ugru, szarości. 
Płyty w układzie pionowym, wysokość 5,2 płyty, długość 28 płyt; płyty 
o wymiarach 55 cm × 30,5 cm.
Poprzez wbudowanie dodatkowego pomieszczenia w holu na parterze część 
kompozycji znalazła się w wąskim korytarzu.

piętro
Symboliczna kompozycja na ścianie zamykającej hol I piętra przedstawiająca  
„w wielkim skrócie rozwój nauki w minionych wiekach”. W części górnej 
plastyczne motywy przypominające gwiazdki śniegu, w powstałych polach 
ryte symbole związane z różnymi dziedzinami nauki. W części dolnej, płynnie 
poprowadzona, abstrakcyjna, wypukła forma z rytymi nazwami nauk.
Tło gładkie, motywy dekoracyjne ryte i wykonane w reliefie, kompozycja w kolorze 
błękitnoszarym z granatowymi akcentami (zob. s. 336). 
Płyty w układzie pionowym, wysokość 7,75 płyty, długość 18,3; płyty o wymiarach 
40,5 cm × 33,5 cm.
Sygnatura: w prawej dolnej części: J. SOWIŃSKI + MD 1963.

Fot. P. Czernicki 2013
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(p), Artyści plastycy dla młodzieży. Małe galerie sztuki w szkołach Tysiąclecia, 
„Dziennik Polski”, 1963, nr 83 (7-8.04.), s. 8: „Zainicjowana w Warszawie sztafeta 
pod hasłem «Rok 1963 – rokiem plastyki dla szkół Tysiąclecia» wzbudziła duże 
zainteresowanie w różnych środowiskach plastycznych w całym kraju. Wielu 
znanych plastyków i artystów fotografików zgłosiło gotowość przekazania 
swoich obrazów, grafik i rzeźb dla «tysiąclatek». Do sztafety tej przyłączyła się 
także szkoła Kenara w Zakopanem, która rzuciła dodatkowe hasło: «Tysiąc rzeźb 
dla szkół Tysiąclecia». Ta piękna akcja, dzięki której młodzież będzie miała 
możność zetknięcia się z prawdziwą sztuką, spotkała się z żywym oddźwiękiem 
w środowisku plastycznym Krakowa. W dniu wczorajszym na posiedzeniu, 
jakie odbyło się w Miejskim Komitecie FJN, powołano specjalny komitet 
do spraw plastyki w szkołach Tysiąclecia m. Krakowa. Komitet zajmował się 
będzie gromadzeniem ofiarowywanych zbiorów, obrazów, rzeźb i grafik, które 
przekazywane będą następnie poszczególnym szkołom”.
(s.b.) Plastycy dla szkoły. Kompozycja przedstawiająca historię UJ – ozdobą 
„Tysiąclatki”, „Dziennik Polski”, 1963, nr 190, (11-12.08), s. 8: informując, że plastycy 
krakowscy składają liczne dary dla szkół, gazeta podaje: „Mało kto wie, że po raz 

Fot. BK 2014

pierwszy z hasłem tym wystąpili krakowscy plastycy. Konkretnie: Jarosław 
Sowiński – kierownik miejskiej pracowni dekoracyjnej i Antoni Haska, proponując 
swój udział przy «estetycznym» wykończeniu budującej się w Krakowie szkoły 
Pomnika Tysiąclecia. Z oferty tej jednak nie skorzystali architekci. Bywa i tak. 
Artyści jednak szybko porozumieli się z komitetem budowy innego pomnika – 
dodajmy: pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego – pierwszej w pow. 
krakowskim szkoły Tysiąclecia im. 600-lecia w Luborzycy. W budowanej szkole 
artyści wykonają w hallu dwie duże kompozycje o powierzchni po ok. 15 m kw. 
w ceramicznych płytach reliefowanych, związanych tematycznie z 600-leciem 
Uniwersytetu. Jedna z kompozycji przedstawiać będzie postacie związane 
z Uniwersytetem, zaś druga ukaże w wielkim skrócie rozwój nauki w minionych 
wiekach. Ci sami plastycy służą radami komitetowi przy ostatecznym 
wykończeniu budynku szkolnego”. (cm), W Luborzycy nie dotrzymano terminu, 
„Gazeta Krakowska”, 1963, nr 241 (11.10.), s. 4: informuje, że termin oddania 
szkoły do użytku nie został dotrzymany, przeciągnęły się prace szklarskie, a także 
związane z uporządkowaniem otoczenia: „trudność sprawia ułożenie mozaiki. 
Jedna ściana ma posiadać wykładzinę z kamionki, która będzie przedstawiać 
postacie historyczne. Dotąd na prace te nie ma zlecenia i nie wiadomo kto i kiedy 
mozaikę ułoży”; zdjęcie złożonej kompozycji (fot. J. Uiberall, zob. il. 29). 
(an), Szkoła im. 600-lecia UJ otworzyła swoje podwoje, „Echo Krakowa”, 1963, nr 264 
(11.11.), s. 1: informacja o otwarciu szkoły, zdjęcie budynku z zewnątrz oraz zdjęcia 
z osobami biorącymi udział w otwarciu (fot. J. Lewicki).
(jók), Szkoła 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego oddana do użytku, „Gazeta 
Krakowska”, 1963, nr 266 (11.11.), s. 1: informacje o uroczystym otwarciu, 
zakończone zdaniem, że „niewiele jest w naszym województwie równie pięknych 
szkół, jak szkoła w Luborzycy”.
(md.), Grafika dla szkół. Kronika plastyczna, „Życie Literackie”, 1963, nr 50 (15.12.), 
s. 12: opis obu kompozycji i ich walorów artystycznych, których realizacji podjęli 
się „Antoni Haska i Jarosław Sowiński – grafik i rzeźbiarz, indywidualność par 
excellence malarska i par excellence rzeźbiarska, osobowość o skłonnościach 
estetyzujących i drapieżnie ekspresyjnych” – 
„grafik o zacięciu malarskim” stworzył „dzieło 
oparte na półpostimpresjonistycznych układach 
barwy, efektowne i rozmalowane na wzór miękko 
traktowanego obrazu”, z kolei ściana rzeźbiarza 
„oparta została na układzie drapieżnie ustawionych 
wektorów sił”, a Sowiński „zrezygnował z koloru, 
nadając swemu dziełu tonację twardą i umowną”. 
Tekst ilustruje zdjęcie fragmentu kompozycji 
Jarosława Sowińskiego. 
B. Kostuch, Krakowska powojenna…, s. 174; s. 172: 
zdjęcie fragmentu kompozycji z parteru; B. Kostuch, 
„Ceramiczny eksperyment”…, s. 96.



Fragment kompozycji na budynku administracyjno-socjalnym Spółdzielni „Kamionka” 
(zob. s. 346), fot. bK 2014

Łysa Góra
i Spółdzielnia „Kamionka”

Łysa Góra w pewnym okresie stanowiła wręcz synonim ceramiki. W tej niewielkiej 
miejscowości położonej na południe od drogi łączącej Kraków z Tarnowem 
(obecnie powiat brzeski, gmina Dębno), już w lecie 1947 roku zorganizowana 
została Ceramiczna Spółdzielnia Pracy i Użytkowników, a w grudniu rozpoczęto 
naukę w szkole zawodowej, która według pierwotnych zamysłów miała szkolić 
przyszłych ceramików. Spółdzielnia „Kamionka” – jej nazwa pochodziła od 
jednego ze wzgórz otaczających Łysą Górę – była początkowo spółdzielnią 
wielobranżową, wkrótce jednak skoncentrowano się na wyrobach z gliny. 
Działalność zapoczątkowano produkcją doniczek i cegieł (spółdzielnia dostarczyła 
m.in. wypalone w piecu polowym cegły do budowy warsztatu szkolnego i szkoły). 
Prezesem Spółdzielni został Franciszek Mleczko, głównym księgowym zakładu 
był Jan Mleczko1. W 1950 roku Spółdzielnia przeszła z Centrali Spółdzielczości 
Pracy do Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, a w październiku 1951 
roku dokonano pierwszego wypału tzw. ceramiki artystyczno-ludowej. Z kolei 
pierwszą realizacją, która miała się znaleźć w architekturze, były – wykonane 
w 1952 roku – płytki ceramiczne przeznaczone do wyłożenia ścian w lokalach 
użytkowych warszawskiego MDM-u. W latach 50. XX w. Spółdzielnia dysponowała 
dwoma budynkami, polową cegielnią i magazynami zbitymi z desek, nie posiadała 
laboratorium, a park maszynowy był niedostateczny i zużyty. Mimo tego, ocena 
wyrobów „Kamionki” była wysoka: „w świetle powyższych trudności osiągnięcia 
Spółdzielni «Kamionka» w Łysej Górze w dziedzinie produkcji elementów 
architektonicznych i płyt okładzinowych, czy ciekawych polew kolorystycznych 

1 Pierwszym prezesem spółdzielni, w latach 1947–1948, był Franciszek Kapusta. 
Franciszek Mleczko kierował nią od 1948 roku. W 1960 roku prezesem „Kamionki” został 
Jan Mleczko, w latach 1975–1982 funkcję tę pełnił Czesław Hajnisz, a w latach 1982–2007 
andrzej sztando. ostatnim prezesem (2008–2010) był Jacek sztando.
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o wysokich walorach artystycznych należy zaliczyć do wyjątkowych”, napisano 
w cepeliowskim „Sprawozdaniu z działalności za lata 1958 i 1959”2.

Rozbudowę i unowocześnienie Spółdzielni zaplanowano w planie 5-letnim na lata 
1956–1960. „Kamionka” uwzględniona została zarówno w planie inwestycyjnym, 
jak i w planie postępu technicznego. Rozbudowa rozpoczęta w roku 1956 
obejmowała budowę hali produkcyjnej, gazociągu, a także inwestycje socjalne, 
z kolei w planie postępu technicznego znalazło się stworzenie laboratorium, 
budowa pieców gazowych, zwiększenie liczby maszyn i poprawa warunków pracy. 
Duża i nowoczesna hala uruchomiona została w 1959 roku, w 1957 roku powstał 
projekt pierwszego pieca tunelowego. To dzięki tym inwestycjom, w 1960 roku 
rozpoczęto w „Kamionce” na dużą skalę produkcję płyt okładzinowych, które 
wkrótce zaczęły dekorować wnętrza i elewacje budynków na terenie całej Polski. 
W 1. połowie lat 60. XX w. Spółdzielnia dysponowała dwoma piecami okresowymi 
przystosowanymi do wypału ceramiki na biskwit oraz dwoma tunelowymi. 
W 1966 roku rozpoczął pracę kolejny piec tunelowy, o długości 36 m i wymiarach 
komory 1,1 m × 1,1 m, który miał zastąpić piece okresowe. Piec wybudowany 
„systemem gospodarczym” i zgłoszony jako „pracowniczy projekt racjonalizatorski” 
był nowocześniejszy od pozostałych, podpiwniczony na całej długości, miał lepszą 
izolację i umożliwiał wypał wyrobów o średnicy dochodzącej do 1 m. 
W latach 70. XX w. – nie zaprzestając produkcji ceramiki, tak użytkowej, jak 
i architektonicznej – w „Kamionce” robiono także wyroby ze szkła. 
Spółdzielnia, mimo prób kontynuacji produkcji podjętych przez francuskich 
inwestorów, niestety nie przetrwała. Także w łysogórskiej szkole zakończono 
kształcenie techników i zdobników ceramiki dekoracyjnej i użytkowej oraz szkła 
(ostatni absolwenci – rok 2005). Obecnie o dawnej ceramicznej świetności Łysej 
Góry świadczą jedynie zachowane wyroby i liczne dekoracje ceramiczne zdobiące 
budynki w tej miejscowości, a także w różnych miejscach Polski i świata.

2 Zob. Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego CPLIA. Sprawozdanie 
z działalności za lata 1958 i 1959, rozdz. Realizacja zadań na odcinku rzemiosła 
i przemysłu artystycznego; s. 100 (maszynopis powielany; listopad 1960; aaN 10/165).

ZasadniCZa sZKoła rZeMiosł artystyCZnyCH CZsp (obecnie Zespół 
szkół technicznych i ogólnokształcących)
Klatka schodowa i korytarze; płytki ze Spółdzielni „Kamionka”, 1952, 1956
Płytki wykonane przez uczennice, 1984
Różne dyplomowe prace uczniowskie, lata 70. i 80. XX w.

Historia
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Łysej Górze została powołana do życia 
w październiku 1947 roku, naukę rozpoczęto 15 grudnia 1947 roku. Zajęcia 
odbywały się w kilku różnych punktach miejscowości. W szkole początkowo 
działały dwie klasy zawodowe: krawiecka i ślusarsko-kowalska, oraz dwie 
klasy przygotowawcze; wkrótce rozpoczęto naukę tkactwa i szewstwa. Pierwsi 
uczniowie zakończyli edukację w 1950 roku. W tym roku rozpoczęto także 
budowę szkoły w oparciu o projekt inż. Kacpra Marchewki. W roku szkolnym 
1951/52 wprowadzona została specjalność ceramika artystyczna. Pierwszym 
nauczycielem został Bolesław Książek, zajęcia praktyczne początkowo prowadzone 
były w budynku produkcyjnym Spółdzielni „Kamionka”, a pierwsi absolwenci 
ukończyli ten kierunek w 1953 roku. Już w 1952 roku określone zostały trzy 
podstawowe kierunki nauki: metalowy (ślusarsko-kowalski), włókienniczy (tkacki) 
oraz ceramiczny, zaczęto więc powoli wygaszać naukę innych specjalizacji. 
Zajęcia szkolne w nowym budynku rozpoczęto we wrześniu 1953 roku, wciąż 

Fot. BK 2014



Kolor i blasK

342
Kolor i blasK

343

trwały w nim jednak prace budowlane i wykończeniowe. W 1954 roku szkoła 
została przejęta przez Centralne Zrzeszenie Spółdzielczości Pracy, od października 
1955 roku działała pod nazwą Zasadnicza Szkoła Rzemiosł Artystycznych CZSP. 
W 1964 roku uruchomione zostało 5-letnie Technikum Ceramiczne, w którym 
od 1 września 1965 roku wprowadzona została nauka ceramiki artystycznej, 
pierwsi absolwenci pochodzą z roku 1969. Obok szkoły sukcesywnie wznoszono 
i rozbudowywano kolejne budynki (sala gimnastyczna, nadbudowa warsztatów). 
Dalsze losy szkoły można poznać dzięki wspomnieniom Franciszka Mleczki, 
a także publikacjom wydawanym z okazji kolejnych rocznic założenia placówki 
(zob. s. 26, przypis 22; w nich także zdjęcia szkoły).

Budynek szkoły, położony na wysokim wzgórzu, wzniesiony w latach 1950-1956, 
zdobi szereg prac ceramicznych wykonanych w Spółdzielni „Kamionka” oraz 
przez uczniów szkoły. W 1955 roku rozpoczęto prace wykończeniowe w klatce 
schodowej i w holach, które zostały zakończone w 1956 roku przez pokrycie 
barwnymi płytkami ceramicznymi tworzącymi lamperię. Z kolei przy okazji 
inwestycji prowadzonych w latach 1962-1965 wykonano elewacje szkoły – wejście 
główne znajduje się w ryzalicie, którego północną ścianę pokrywają ugrowe płyty 
ceramiczne, od strony podwórka ryzalit pokryty został płytami w kolorze lila 
– „surowe dawniej gmaszysko szkoły […] nabrało miękkiego wyglądu. Na zewnątrz 
i wewnątrz szkoły odpowiednie partie ścian wyłożono płytami ceramicznymi 
wyprodukowanymi już to w «Kamionce», już to w Technikum Ceramicznym”, pisał 

Fot. BK 2014

Franciszek Mleczko w 1970 roku (zob. F. Mleczko, Wieś rodzinna… refleksje, s. 369; 
fot. 2: wewnętrzny dziedziniec; fot. 22: wejście główne do Technikum). 

opis
Klatka schodowa, hole, a także część korytarzy pokryta kwadratowymi płytkami 
ceramicznymi dekorowanymi malarsko. Płytki kremowe, a także zielone i rdzawe, 
gładkie, okazjonalnie o powierzchni wzbogaconej plastycznym medalionem. 
Dekoracje wykonane rożkiem, przedstawiające ptaki, zwierzęta oraz rozmaite 
motywy geometryczne. Lamperia ujęta od góry ceramicznym wałkiem (zob. 
także il. 8).
Lamperia o wysokości 8 płytek (120 cm); płytki o wymiarach 
14,5–15 cm × 14,5–15 cm.

wybrane prace uczniowskie zdobiące budynek szkoły 
W jednym z korytarzy (I piętro) płytki wykonane przez grupę uczennic w 1984 
roku, o malowanych dekoracjach zainspirowanych wzorami wcześniejszych płytek. 

Ostatecznie płytki ozdobiły więc klatkę schodową, hole oraz korytarze Szkoły, 
niestety, przed paroma laty zostały usunięte z korytarza na parterze – ich miejsce 
zajęła lamperia malowana farbą olejną (sic!).

Fot. BK 2014
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w holu na parterze budynku, naprzeciw wejścia do szkoły, kompozycja 
dekoracyjna ze stylizowanymi półpostaciami kobiet o długich włosach, ujmująca 
dwie arkady prowadzące do sklepiku Spółdzielni Uczniowskiej „Syrenka” (obecnie 
kaplica i izba pamięci szkoły kadetów zajmującej parter budynku). Wykonana 
jako praca dyplomowa w końcu lat 80. XX w. (informacja przekazana przez pana 
Ryszarda Moskwę w rozmowie 2.06.2014) z płyt ceramicznych opracowanych 
plastycznie: tło ciemne, brunatne, postacie kremowe. W arkadach dekoracyjne, 
ażurowe kraty z wprawionymi ceramicznymi postaciami zwierząt (zob. s. 341). 

Mozaika na ścianie przewiązki ukazująca ceramiczki przy pracy; data wykonania 
nieustalona (zapewne kolejna praca dyplomowa).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
J. Skowroński, „Kronika Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Artystycznych 
Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Łysej Górze” (rękopis z 1967 
roku przechowywany w Zespole Szkół w Łysej Górze), s. 72: pisząc o płytkach, 
które znalazły się w szkole w 1956, roku Jan Skowroński, ówczesny dyrektor 
szkoły, dodał, że była to jego „ostatnia działalność inwestycyjna na terenie Łysej 
Góry”; „Z wiosną 1956 r. wnętrze klatki schodowej zostało wykończone. Dzięki 
wspaniałemu pomysłowi kol. Jana Mleczki, ówczesnego głównego księgowego 
Spółdzielni »Kamionki«, zakupiliśmy po zniżonej cenie pozostałości płytek 
ceramicznych ozdobnych, które stanowiły w Sp-ni »Kamionce« remanent nie 
wykorzystanych płytek przez przedsiębiorstwo budowlane w Warszawie dla 
dzielnicy MDM i wykorzystaliśmy te płytki na lamperie w klatce schodowej. 
Płytki te są piękną ozdobą szkoły i okazały się bardzo praktyczne”. 
F. Mleczko, Wieś rodzinna… wspomnienia, s. 27 (fot. 50 – fragment wnętrza 
z płytkami): „Różnokolorowe kafelki, urocze rodzeństwo tych na MDM-ie przy 
Marszałkowskiej, stanowią oryginalną, praktyczną i piękną lamperię holów”. 
Opisuje również wejście do szkoły: „do wnętrza budynku Technikum wabi oczy 
wykładzina ceramiczna zwana «łączką», bo kafelki sąsiadują tu zwartą grupą obok 
siebie jak pospolita brać kwietna przed sianokosami w czerwcu. Ciepły ich koloryt 
usposabia wszystkich pogodnie”. 
Zapewne wówczas wprawiono także ceramiczne lampy w kasetony holów.
Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury, Tarnów 2015, s. 25: 
zdjęcie jednego z holi, s. 26-27: zdjęcie łączące fotografie płytek z 1952 i 1984 roku.
Na temat płytek, zob. także: s. 30-31.e: s. 30-31. 

BudyneK reMiZy oCHotniCZeJ straży pożarneJ
Napis ceramiczny na fasadzie, 1961 lub 1962

Historia
Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze została założona w 1912 roku. Budynek 
„Domu Strażaka” został oddany do użytku w 1961 roku. Obecnie na piętrze 
znajduje się biblioteka, wcześniej działało tam przedszkole.

opis
Długi fryz na fasadzie budynku, złożony z brązowych płyt w układzie pionowym 
z rytym i podmalowanym ciemno napisem.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
F. Mleczko, Wieś rodzinna… wspomnienia, s. 24: Piętrowy budynek „pyszni się […] 
wykonanym ceramicznym napisem: Remiza Strażacka OSP w Łysej Górze”;  
fot., nlb: zdjęcie z uroczystości otwarcia nowo zbudowanej remizy w 50. rocznicę 
działalności OSP; tenże, Wieś rodzinna… refleksje, fot. 45; J. Burlikowski, Kronika… 
1945–1975, t. VI, s. 102: zdjęcie „Domu Strażaka” z fryzem ceramicznym.

Fot. BK 2014
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BudyneK adMinistraCyJno-soCJalny spółdZielni „KaMionKa” 
(następnie sklep i magazyny, obecnie budynek zamknięty)
Bolesław Książek, kompozycja mozaikowa z przykładów wyrobów produkowanych 
w „Kamionce” na ryzalicie, oraz kompozycja abstrakcyjna na ścianie bocznej, 1962

Historia
W budynku znajdowały się pomieszczenia biurowe, a także socjalne, wśród nich 
świetlica ze sceną. We wnętrzach umieszczono mozaikę z barwnych płytek 
ceramicznych; znajdowały się tam także dekoracyjne płaskorzeźby i ceramiczne 
kominki.

opis
Fasada 
Elewacja dwupiętrowego ryzalitu fasady pokryta mozaiką utworzoną z przykładów 
ceramiki produkowanej w „Kamionce”: talerzy, wazonów, dzbanków, mozaikowych 
płytek ściennych oraz płyt okładzinowych. Niektóre z płyt opracowane malarsko, 
pokryte pięknymi szkliwami. W górnej części ceglasty napis: KAMIONKA na 
ciemnoszarym tle. Największy wymiar płyt: 50,5 cm × 34 cm.

Fot. BK 2014
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Ściana boczna 
Bolesław Książek, 1962
Abstrakcyjna kompozycja malarska o płynnych formach w chłodnej gamie barw 
z dominacją błękitu, szarości, bieli i fioletu. 
Płyty w układzie pionowym; wysokość 9 płyt, długość 28 płyt; płyty o wymiarach 
35 cm x 17,5 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
F. Mleczko, Wieś rodzinna… wspomnienia, s. 352, fot. nlb; F. Mleczko, Wieś rodzinna… 
refleksje, s. 28-29: „Fronton lśni kolorami ceramicznymi, zawsze świeżymi i zawsze 
innymi niż wszystkie kolory na świecie”. 
B. Pieczonkowa, U artystów z Łysej Góry, „Echo Krakowa”, 1966, nr 237 (8.-9.10), 
s. 3: zdjęcie ryzalitu pokrytego ceramiką (fot. J. Lewicki): „Ten budynek wznoszący 
się w samym sercu Łysej Góry nie ma podobnego sobie. W jego frontową 
ścianę – wyłożoną barwnymi, lśniącymi ceramicznymi płytkami – wmurowano 
pękate dzbanki, smukłe amfory, urocze kubki i czarki, małe i wielkie misy. Ta 
jedyna w swoim rodzaju elewacja jest jak gdyby wizytówką Łysej Góry – zakładu, 
który ma charakter fabryki, a równocześnie ośrodka artystycznego”.
W ogniu tworzone…, s. 16: zdjęcie fragmentu dekoracji ryzalitu; Łysogórski 
eksperyment…, s. 3: zdjęcie dekoracji ryzalitu.

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014
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BudyneK poCZty
Fryz z płyt ceramicznych, 1962

Historia
Poczta w Łysej Górze została otwarta 1 maja 1949 roku. W 1962 roku budynek 
został wyremontowany i zmodernizowany. Poczta zajmuje jego lewą część, po 
prawej mieści się serwerownia Telekomunikacji Polskiej (stan: 2014).

opis
W pomieszczeniu po lewej stronie sieni, na ścianie naprzeciw wejścia, fryz 
utworzony z płytek o różnych wymiarach – gładkich oraz o powierzchni 
opracowanej plastycznie. Na ścianie prawej krata z wprawionymi 4 płytami z serii 
„Niebieska”; na ladzie mozaika z płytek w gamie błękitu i szarości, z czarnymi 
akcentami; w miejscu wejścia za ladę krata z późniejszą płytą autorstwa Bolesława 
Książka. W sieni, na ścianie naprzeciw wejścia, dużo późniejsze, kwadratowe, 
brązowe płytki z jasnymi okręgami.
Fryz o wymiarach: 75 cm x 230 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
H. S., Nowości z Łysej Góry gdzie ongi obradowały czarownice, „7 dni w Polsce”, 
1963, nr 14 (7.04.), s. 7: „Ostatnią pasją kierownika artystycznego spółdzielni […] 
jest ceramika architektoniczna – różne płyty, wykładziny i mozaiki. Pierwszym 
budynkiem, który otrzymał takie bogate ozdoby była miejscowa poczta”.
F. Mleczko, Wieś rodzinna… wspomnienia, s. 24: „Zbudowana wyłącznie za społeczne 
fundusze i w oparciu o społeczną pracę. Jej wnętrze wyłożono pięknymi płytami 
ceramicznymi”; s. 353: „dzięki temu skromny lokal pocztowy przybrał charakter 
nowoczesny i niepospolity” (zdjęcie poczty s. nlb; F. Mleczko, Wieś rodzinna… 
refleksje, fot. 32).
J. Burlikowski, Kronika… 1945-1975, t. VI, s. 91; s. 94: zdjęcie z otwarcia Urzędu; 
zdjęcie wnętrza Urzędu z widocznymi ladą i fryzem.

Fot. BK 2014

BudyneK spółdZielni Zdrowia
Napis na fasadzie, tablica pamiątkowa; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej 
Górze, 1967

Historia
Spółdzielnia Zdrowia w Łysej Górze została założona jako jedna z pierwszych 
w Polsce. W 1967 roku oddano do użytku ośrodek zdrowia. W ostatnich latach jego 
wnętrza zostały poddane remontowi, pierwotnie ściany poczekalni wyłożone były 
płytkami ceramicznymi tworzącymi rodzaj lamperii.

opis
W górnej części fasady symbol Eskulapa oraz napis: SPÓŁDZIELNIA / ZDROWIA. 
Tło szare, kielich kremowy, wąż zielonawy, litery białe.
Płyty w układzie pionowym; wysokość 4 płyty, długość – w najdłuższym miejscu 
– 11 płyt.
W poczekalni ceramiczna tablica fundacyjna z symbolem CRS i napisem 
drukowanymi literami: Spółdzielczy Ośrodek / Zdrowia w Łysej Górze / wzniesiony 
przy wydat / nej pomocy Spółdziel / czości Zaopatrzenia i Zbytu / oraz dużej 
ofiarności mie / szkańców oddany na poży / tek obywateli w dniu 19.11.1967

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
F. Mleczko, Wieś rodzinna… refleksje, s. 28: „Poczekalnia Ośrodka również 
wyłożona kolorowymi płytkami, napis: »Spółdzielnia Zdrowia« i symbol Eskulapa 
pod nim – także ceramiczny, zielonozłocisty”. „W poczekalni Ośrodka przyjemna 
wykładzina ceramiczna (koniecznie!), patery złocistozielone i czerwone na 
ścianach” (fot. 42: Obiekty Spółdzielni Zdrowia i Apteki – na ośrodku widoczny 
napis ceramiczny); J. Burlikowski, Kronika… 1967–1970, s. 88: zdjęcie ośrodka 
zdrowia, widoczny napis ceramiczny.

Fot. BK 2014
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BudyneK FaBryKi spółdZielni „KaMionKa”
Bolesław Książek, kompozycja na elewacji piecowni; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1968

Historia
Budynek wzniesiony podczas rozbudowy zakładu. Obecnie cały teren po dawnej 
Spółdzielni zamknięty. Zdjęcie całościowe i pomiary wykonane w 2002 roku.  
Kilka płyt wyrwanych, niektóre z wystających elementów ubite.

opis
Na elewacji fabryki długa, dekoracyjna kompozycja opracowana malarsko 
i plastycznie. W części lewej, u góry półkole w kolorze morskim ze słońcem, od 
którego biegną szerokie, płynnie poprowadzone pasy: kremowy, pokryty reliefem 
i nakładkami; fioletowy z akcentami granatu, wzbogacony wypukłymi guzami 
i wprawionymi dnami naczyń; oraz szafirowy, pokryty płynnym rytem i ozdobiony 
siedmioma owalnymi kompozycjami różnej wielkości z rytymi przedstawieniami 
glinianych naczyń. Dodatkowo, poniżej, seledynowe półkole o plastycznej fakturze 
wykonanej w reliefie i groszkowaniu; w lewym dolnym rogu groszkowane, 
fioletowe płyty. 
Płyty w układzie poziomym; wysokość 7 płyt, długość 33 płyty; płyty 
o wymiarach: 32 cm × 57 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W archiwum Ośrodka KARTA znajduje się zdjęcie przedstawiające Bolesława 
Książka pracującego nad kompozycją (zob. s. 65, il. 27).

Fot. BK 2002

Fot. BK 2014
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BudynKi internatu (obecnie internat liceum akademickiego Korpusu 
Kadetów oraz Młodzieżowy ośrodek socjoterapii „słoneczne wzgórze”)
prace uczniowskie, dyplomowe, na elewacjach internatu oraz wewnątrz budynku, 
wykonane w różnych latach.
Wśród nich duża kompozycja przedstawiająca widok Łysej Góry na ścianie 
stołówki, zaprojektowana przez Danutę Ślęczkę i wykonana przez zespół 5 uczniów 
pod kierunkiem Ryszarda Moskwy w 1986

Historia 
Internat został uruchomiony w roku szkolnym 1953/1954, początkowo zajmował 
kondygnację w nowym budynku szkoły. Ostatecznie znalazł się w specjalnie w tym 
celu wybudowanym budynku, położonym na zachód od szkoły, złożonym z kilku 
pawilonów połączonych korytarzami. W budynku znajdowały się także świetlica, 
jadalnia, pomieszczenia wspólne, zaplecze gospodarczo-żywieniowe, pomieszczenia 
służby zdrowia. Budynek został oddany do użytku w 1965 roku.

Fot. BK 2014

opis
Budynek na planie litery L, złożony z części piętrowej oraz długiej, parterowej.
Ściana budynku piętrowego pokryta w całości kompozycją z kwadratowych płyt 
przedstawiającą mocno uproszczone, stylizowane postacie, w gamie czerwieni, 
czerni i brązu, na tle o barwie terakoty. Według pana Ryszarda Moskwy, dekoracja 
wykonana w początku lat 70., a zamontowana po roku 1980 (rozmowa z 2.06.2014).
Na długim, parterowym budynku kompozycja koncentryczna utworzona z płyt, 
składająca się z koła otoczonego przez – pierwotnie – osiem prostokątów, 
o plastycznych, abstrakcyjnych dekoracjach na beżowym tle. Podobne, prostokątne 
płyciny ujmują okna pawilonu (zob. s. 356). 

Wewnątrz wiele akcentów ceramicznych: płaskorzeźby uczniowskie na ścianach 
korytarzy; dekoracyjna krata z zarysami postaci – uczniów różnych rodzajów klas – 
wyłożonymi mozaiką; czerwona mozaika powyżej; ścianka pokryta płytkami 
ceramicznymi w holu-świetlicy; w stołówce okrągły filar pokryty mozaikowymi 
płytkami w gamie czerwieni.

Fot. BK 2014
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stołówka
Kompozycja na ścianie stołówki przedstawiająca mocno stylizowany widok Łysej 
Góry, z zaznaczonymi budynkami szkoły i internatu, wzgórzami, drzewami, 
w górnej części tarcze słońca i księżyca. Płyty potraktowane malarsko oraz 
delikatnie podrzeźbiane. Kolory jasne, z dominacją ugrów, błękitów i zieleni,  
oraz z mocniejszymi akcentami czerwieni.
Wysokość 10 płyt; długość: 48 płyt; płyty o wymiarach: 31,5 cm × 27 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W 1963 roku Franciszek Mleczko pisał, że internat złożony z pawilonów był 
w budowie; w 1970 roku opisał gotową inwestycję i zauważył, że budynek sprawia 
dodatnie wrażenie, „wewnątrz – czystość i porządek, przystrojenie ceramiczne…” 
(zob. F. Mleczko, Wieś rodzinna… refleksje, s. 26).

Fot. BK 2014

KoMpoZyCJe ZaKryte i nieistnieJąCe

sZKoła podstawowa iM. Jana sMolenia  
(obecnie zespół szkolno-przedszkolny)
Dekoracja ceramiczna w części wejściowej, 1965

Historia
Szkoła – Pomnik Tysiąclecia, projekt architektoniczny Józef König; oddana 
w 1965 roku. Szkoła ludowa w Łysej Górze została założona w 1898 roku.
Budynek składał się z sali lekcyjnej i mieszkania kierownika. Rozbudowana szkoła 
została poświęcona 25 października 1904 roku, budynek przetrwał do połowy 
lat 60. XX w. W 1964 roku rozpoczęto budowę nowej, dużej i nowoczesnej szkoły, 
„tysiąclatki”, której uroczyste otwarcie – z udziałem marszałka sejmu Czesława 
Wycecha – nastąpiło 27 listopada 1965 roku. Zajęcia odbywały się w niej od 
7 stycznia 1966 roku. Od 1971 roku w budynku działało także przedszkole.  
Podczas przeprowadzonego w 1998 roku remontu zmieniono m.in. wygląd bryły 
szkoły, pokrywając ją dachem wielospadowym. 

opis
Wygląd dekoracji nieustalony.
W korytarzu i szatniach dostępnych przez dolne wejście ceramiczne lamperie. 
W dawnej bibliotece (obecnym gabinecie dyrektora) kominek.
Na ścianie tablica informująca o szkole.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
O planach budowy „tysiąclatki” wspominał Franciszek Mleczko w 1963 roku, 
jej wygląd opisał w drugim wydaniu wspomnień, gdzie wzmiankował także 
dekorację mozaikową: „w części wejściowej ozdobiona mozaiką wykonaną 
społecznymi rękami załogi «Kamionki». Mozaika ta niejako uśmiecha się do dzieci 
codziennie wkraczających w jej mury szkolne”. (zob. F. Mleczko, Wieś rodzinna… 
refleksje, s. 27–28; fot. 15: widok szkoły).

apteKa
Historia
Apteka w Łysej Górze została otwarta w 1969 roku.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
F. Mleczko, Wieś rodzinna… refleksje, s. 28: Apteka „urządzona przytulnie i… 
ceramicznie, ot jak to już jest od pewnego czasu w zwyczaju łysogórskim”, 
„równie miło w lokalu aptecznym, ozdobionym wyrobami ceramicznymi”.
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Łoniowa
BudyneK reMiZy oCHotniCZeJ straży pożarneJ 
Mozaika – praca dyplomowa J. Matury i A. Kopytko, 1987

Historia
Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej została założona w 1906 roku, w połowie 
lat 70. XX w. otrzymała nowoczesny budynek, od początku pełniący ważne 
funkcje kulturalne. Obecnie mieszczą się w nim m.in. Zespół Pieśni i Tańca 
„Łoniowiacy” oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Na pierwszym piętrze znajduje się 
sala widowiskowa ze sceną.

opis
w holu przed salą widowiskową, pośrodku ściany mozaika przedstawiająca cztery 
pary w strojach krakowskich, w tanecznych pozach, za nimi budynek remizy, 
w tle wzgórza. Mozaika osadzona na czterech prostokątnych płytach, utworzona 
z drobnych płytek ceramicznych. W prawym dolnym rogu nazwiska autorek i data.
Wysokość 115 cm, długość 225 cm. 

w auli, na podeście sceny dekoracyjny fryz w gamie szarości i beżów, z motywami 
wydłużonych równoległoboków i poprowadzonych po łuku pasów, utworzony 
z reliefowo opracowanych płytek ceramicznych. Płytki o wymiarach 17 cm × 27 cm;  
wysokość 55 cm, długość 500 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono.

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014
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Małe Ciche
oŚrodeK wypoCZynKowy urZędu rady Ministrów „polana 
ZgorZelisKo” (obecnie hotel „tatry”)
Krystyna Zgud-strachocka, mozaika ze szkła w barze; elementy wykonane 
w hucie szkła na Lipowej w Krakowie, 1973

Historia
Projekt architektoniczny Stanisław Miroszewski, 1969; projekt wnętrz Alina Zięba; 
oddany w 1974 (?).
Duży ośrodek wybudowany dla Urzędu Rady Ministrów, przez lata niedostępny 
dla zwykłych obywateli, o starannie zaprojektowanych wnętrzach, ozdobiony 
został licznymi „akcentami plastycznymi” autorstwa znanych i cenionych artystów. 
Nad wejściem do budynku, w holu recepcyjnym, długi fryz z metalu Bronisława 
Chromego. W holu okrągły filar, a w restauracji 10 prostokątnych filarów 
wyłożonych płytkami ceramicznymi. Na ścianie zamykającej wnętrze restauracji 
pierwotnie umieszczona była specjalnie zaprojektowana tkanina. Na wysokim 
parterze – sala kominkowa, pośrodku drewniana ścianka z wprawionymi 
metalowymi medalionami autorstwa Bronisława Chromego, stanowiąca 
przepierzenie (zob. il. 51). Na końcu sali – bar. We wnętrzach (hol recepcyjny,  
hol na I piętrze) drewniane płaskorzeźby Henryka Burzca.

Fot. BK 2014

opis
Na ścianie zamykającej bar 
bardzo efektowna, wielobarwna, 
koncentrycznie ukształtowana 
mozaika złożona z różnej wielkości 
baniek szklanych. 
Wys. około 300 cm.
Niektóre z elementów mozaiki 
pomalowane różowym lakierem.

Ceramika znajdująca się w Ośrodku 
nie ma charakteru artystycznego, 
lecz pokrywając filary, pełni rolę 
dekoracyjno-zabezpieczającą: 
w restauracji na niskim parterze  
10 potężnych, prostokątnych filarów 
w dwóch rzędach, pokrytych 
płytkami ceramicznymi w gamie 
niebiesko-seledynowej wykonanymi 
w Spółdzielni „Kamionka” w Łysej 
Górze (pojedyncza płytka 12,5 cm 
× 2,5 cm; szerokość filara 71 cm;  
grubość 43 cm; wysokość  
24,2 płytek – zob. il. 48). Także 
w holu wejściowym okrągły 
filar pokryty analogicznymi, 
drobnymi, błękitnymi płytkami 
ceramicznymi.

wybrane wzmianki prasowe, 
bibliografia i reprodukcje, 
archiwalia oraz informacje 
dodatkowe:
Kraków ’74…, s. 122, poz. 60: zdjęcie sali z widoczną drewnianą ścianką 
i kominkiem; wymieniona mozaika.
Atlas dóbr kultury…, s. 142, poz. 88: „kryteria wpisu: kryterium artystyczne, 
kryterium nowatorstwa, kryterium próby czasu, kryterium kontekstu”, 
postulowana „ochrona: bryły, kompozycji i materiału wykończeniowego elewacji, 
dekoracji ceramicznych i drewnianych ścian wnętrza”; zdjęcie fragmentu sali 
kominkowej z drewnianą ścianką.
Makieta budynku: Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb; dane s. 133; 
Miastoprojekt Kraków 50 lat, s. 46.

Fot. BK 2014



Muszyna i Muszyna-Złockie
Muszyna i jej okolice obfitują w źródła wód mineralnych, w 2. połowie XX w. 
powstały tu liczne domy wczasowe i sanatoria, a w ówczesnej prasie często można 
odnaleźć wzmianki na temat rozwoju uzdrowiska. Przykładowo, w 1968 roku 
informowano o zatwierdzeniu planu zagospodarowania Zapopradzia, w którym 
przewidywano wzniesienie m.in. pięciu obiektów profilaktyczno-leczniczych,  
a w 1970 roku pisano o rozwoju Złockiego, gdzie pierwszy tego typu obiekt powstał 
w 1964 roku i przez cały czas wznoszone były kolejne1. Cechą charakterystyczną 
kilku budynków było zastosowanie w ich wnętrzach i na elewacjach barwnie 
szkliwionych kształtek ceramicznych, sprzyjających utrzymaniu czystości, 
a zarazem stanowiących trwałe elementy barwne. I tak, turkusowymi kształtkami 
wyłożone zostały ściany klatki schodowej oraz ściana holu w sanatorium „Wiarus” 
w Złockiem, nieco ciemniejsze płytki pokryły słupki pomiędzy balkonami. 
Podobnymi kształtkami, lecz w kolorze czekoladowym, wyłożono ściany 
w sanatorium „Grot” (obecnie „Activa”). Także budynki w Muszynie dekorowano 
w zbliżony sposób – niektóre ze ścian zewnętrznych sanatorium „Żerań” pokryto 
jasnoszarymi ostrosłupowymi kształtkami; a wnętrza (ściany klatki schodowej, 
holi, także osłony kaloryferów) sanatorium „Ursus” wyłożone zostały ugrowymi 
kształtkami o prostokątnej podstawie. Budynki ozdabiały również dekoracje mające 
artystyczny charakter. Zapewne jedną z pierwszych była kompozycja autorstwa 
Krystyny Zgud-Strachockiej z 1964 roku w Domu Wczasowym „Kolejarz”.  
Dla wspomnianego „Wiarusa” Jerzy Sacha wykonał płaskorzeźbiony medalion 
z wizerunkiem żołnierza. Większość wymienionych poniżej dekoracji wykonana 
została w Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze. Nie jest jednak wykluczone, 
że także inne budynki w Muszynie i okolicach mogła dekorować ceramika.

1 Zob. (tago), Rosną nowe ośrodki wczasowe w Muszynie-Złockiem, „Dziennik Polski 
(wyd. a-F), 1970, nr 244 (14.10), s. 6: „w ciągu kilku ostatnich lat w Złockiem wybudowano 
4 nowoczesne obiekty wczasowo-sanatoryjne” – pierwszym był wzniesiony przed sześciu 
laty „Kolejarz”; obok powstał „Metalowiec”. Jak pisano, te budynki mają już nowych 
sąsiadów: „Geofizyka” oraz „alchemika”, planowana jest budowa kolejnych ośrodków.

Detal fryzu w sanatorium „Muszyna” (zob. s. 367), fot. bK 2014
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Muszyna-Złockie, doM wCZasowy „KoleJarZ”, Złockie 77
Krystyna Zgud-strachocka, kompozycja łącząca ceramikę i tynk w holu budynku; 
materiał ceramiczny ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1964

Historia
Projekt architektoniczny Zbigniew Mikołajewski, Stanisław Spyt, Krystyna 
Wąsowicz; projekt wnętrz Alina Zięba; oddany w 1964.
„Kolejarz” był pierwszym ośrodkiem wczasowym wzniesionym w Złockiem. 
Budynek składał się z czterech, swobodnie usytuowanych skrzydeł mieszczących 
pokoje hotelowe, część gastronomiczną oraz zabiegową, powiązanych łącznikiem, 
w którym znajdowała się świetlica, sala teatralna, czytelnia, miejsca przeznaczone 
dla gier. Wnętrza domu wczasowego zostały zaprojektowane z dużym pietyzmem – 
były nowoczesne, łączyły dekoracyjnie opracowany tynk z drewnem, ceramiką, 
zielenią. „Kolejarz” został otwarty w grudniu 1964 roku.

opis
Na ścianie zamykającej obszerny hol-świetlicę umieszczona została, pełna 
dynamiki, niezwykle efektowna dekoracja ceramiczna złożona z szeregu 
mniejszych kompozycji o rozmaitych kształtach, złożonych z płytek ceramicznych 
różnej wielkości, z których niektóre miały plastycznie opracowaną powierzchnię, 

inne wystawały przed lico. Dekoracja w gamie błękitu i granatu, z barwnymi 
akcentami.
Zakryte przed laty mozaiki zostały jakiś czas temu odsłonięte.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Złockie – wzorcowy ośrodek wczasów PKP, „Echo Krakowa”, 1965, nr 92 (21.04.), 
s. 3: informacja o domu wczasowym, w którym „jest także pięknie urządzona 
kawiarenka dla dorosłych”; zdjęcie budynku (fot. J. Szeliga).
O „Kolejarzu” kilkakrotnie w 1967 i 1968 roku informowała „Gazeta Krakowska” 
w swym lokalnym wydaniu, zamieszczając opis oraz zdjęcia budynku i jego 
wnętrz, nazywając go wręcz „kolejarskim pałacem” i dodając, że „jadalnia podobna 
[jest] do sali teatralnej” – zob. (B. C.), W kolejarskim pałacu…, „Gazeta Krakowska” 
[wyd. AB-G], 1967, nr 228, (24.09.), s. 8, w opisie nie wspomniano jednak o dekoracji 
ceramicznej.
W. Gepper, Domy wypoczynkowe, s. 113: plan sanatorium „Dom Kolejarzy 
w Muszynie”. 
B. Kostuch, Ceramika architektoniczna w Muszynie…, s. 179-180.

Fot. A. Siwek 2015
Fot. A. Siwek 2015
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Muszyna, doM wCZasowy „żerań” (obecnie sanatorium „Muszyna”), 
ul. Mściwujewskiego 1
Bolesław Książek, kompozycje w piwnicy, na parterze, piętrze; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1970-1971

Historia
Projekt architektoniczny Maria Szymańska; oddany w 1971.
Budowę ośrodka wypoczynkowego dla pracowników Fabryki Samochodów 
Osobowych na Żeraniu rozpoczęto w 1969 roku na zboczu Suchej Góry 
na muszyńskim Zapopradziu. Był on pierwszym z planowanych w tym rejonie 
„obiektów profilaktyczno-leczniczych”. Budynek ozdobiony został licznymi 
akcentami ceramicznymi, jego elewacje zewnętrzne pokryły szare kształtki. 
Bolesław Książek otrzymał zlecenie na wykonanie dekoracji ceramicznych 
10 października 1969 roku, jako termin ich ukończenia podano rok 1971 
(dokumenty w zbiorach rodziny Artysty).

Fot. BK 2013

Fot. BK 2013

opis
sala gimnastyczna – dwa obrazy ceramiczne, na krótszych ścianach sali, pod sufitem
Po lewej od wejścia – kompozycja z fantastycznymi ptakami, złożona z płyt 
w układzie pionowym, opracowanych plastycznie i malarsko, pokrytych reliefem, 
rytami, groszkowaniem; szkliwa w kolorach błękitnym, seledynowym, ugrowo- 
-złocistym i lila. 
Wysokość 1 płyta, długość 7,5 płyty. Płyty o wymiarach: 56 cm × 32 cm.

Po prawej – kompozycja z drzewkiem pośrodku i abstrakcyjną, „kosmiczną” 
dekoracją po bokach. Płyty w układzie poziomym, opracowane plastycznie 
i malarsko, pokryte reliefem, rytami, groszkowaniem; szkliwa w kolorach 
błękitnym, lila, szarym, zielonym. Niemożliwa do sfotografowania w całości.
Sygnatura: ryty monogram wiązany Bolesława Książka oraz napis: ŁYSA GÓRA 
poniżej, w prawym dolnym rogu.
Wysokość 3 płyty, długość 9 płyt. Płyty o wymiarach: 32 cm × 57 cm.

Jadalnia
W górnej części przeciwległych, krótszych ścian, dwa fryzy z ptakami 
i przypominającymi duże liście drzewami, złożone z płyt w układzie pionowym. 
Płyty opracowane malarsko i plastycznie, pokryte reliefem, rytem, wyciskami, 
utrzymane w chłodnej, zielono-niebieskawej gamie barw.
Fryz na ścianie wejściowej: wysokość 1 płyta, długość 7,5 płyty; płyty o wymiarach:  
57 cm × 32 cm (grubość płyty 2,5 cm).

Fot. BK 2013
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Fryz nad wejściem do kuchni: wysokość 1 płyta, 
długość 7,5; płyty o wymiarach: 56 cm × 32,5 cm.
Fragmenty kompozycji wtórnie pociągnięte farbą.

W jadalni także trzy okrągłe filary w części 
dolnej przedzielone przez parapet, pokryte 
ciemnogranatowymi, lekko wypukłymi płytkami, 
w górnych częściach wzbogaconymi o plastyczne 
guzy. Wokół filara 15 płytek; ponad parapetem 
wysokość 6,5 płytki (poniżej parapetu, na półfilarze 
płytki gładkie, wysokość 2,5 płyty). 
Płytki o wymiarach: 30 cm × 6,5 cm.

podziemia budynku, kawiarnia
Ściana w holu (niegdyś w kawiarni), naprzeciw 
wejścia: kompozycja z płyt okładzinowych w układzie 
poziomym, opracowanych malarsko i plastycznie, 
pokryta wykonanym w reliefie, niezwykle 
skomplikowanym i rozbudowanym układem 

Fot. M. Sacha 2014

Fot. BK 2013

geometrycznym, utworzonym z różnorodnych w formach listew i łańcuchów, 
arkadek, owalnych i okrągłych medalionów z postaciami wewnątrz, rozet i guzów. 
W części dolnej oraz z boku powierzchnia płyt pokryta charakterystycznymi 
„kraterami”. Szkliwa w ciemnej tonacji, z dominacją zgaszonych zieleni i ugrów 
pośrodku, z drobnymi akcentami szafiru i szmaragdu (zob. s. 370-371)
Płyty w układzie poziomym, wysokość 5 płyt, długość 10 płyt.

Kompozycja z ceramiki i szkła tworząca ścianę oddzielającą hol od kawiarni, 
złożona z kwadratów i prostokątów różnych rozmiarów i barw. Niektóre 
z ceramicznych płyt pokryte sekwencjami linii, inne ozdobione wklęsłymi 
„odciskami” lub wypukłymi guzami, jeszcze inne tworzące ramki, o lekko ściętych 
do wewnątrz, żłobkowanych bokach, w których osadzone szklane płytki. Jedynie 
w kilku miejscach niewielkie, gładkie „wstawki” ceramiczne. Szkliwa zielone 
(płytki) i szare (ramki), akcenty czerwieni i żółci. 
Wymiary ściany: 230 cm × 510 cm.
Na ścianie, ciemny fryz ceramiczny wypełniony schematycznie przedstawionymi 
postaciami w stylizowanych strojach.
Wewnątrz filary podobne do tych w jadalni.

Fot. BK 2005
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
J. Lewicki, „Tatry” na Antałówce, „Echo Krakowa”, 1968, nr 152 (29-30.06), s. 3: 
informacja, że „w opracowaniu architektonicznym jest ośrodek leczniczo-
zapobiegawczy dla pracowników Fabryki Samochodów na Żeraniu”.
(jak), Pomyślne perspektywy rozwoju uzdrowiska, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-G], 
1968, nr 309 (29.12.), s. 6: informacja, że na wiosnę rozpocznie się budowa ośrodka.
(wam) Na urlop do Muszyny, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1971, nr 159 (7.07), 
s. 5: „wnętrze domu zostało funkcjonalnie zaprojektowane, a ściany przyozdobiła 
ceramika artystyczna wykonana przez prof. Książka i kompozycje metalo- 
-plastyczne art. plastyka T. Czechowskiego”.
B. Kostuch, Ceramika architektoniczna w Muszynie i Złockiem, „Almanach 
Muszyny” 2007, s. 181-184 (s. 182: zdjęcia fragmentu kompozycji z ptakami 
oraz sygnatury Książka; s. 183: zdjęcie fryzu z jadalni; s. 184: zdjęcie fragmentu 
ściany w kawiarni); Atlas dóbr kultury…, s. 121, poz. 67: „kryteria wpisu: kryterium 
artystyczne, kryterium nowatorstwa, kryterium próby czasu, kryterium 
unikalności”, postulowana „ochrona: dekoracji ceramicznej oraz dekoracji łączących 
ceramikę i szkło”; zdjęcie fragmentu kompozycji z podziemi.

Fryz podobny do fryzu z drzewkiem z sali gimnastycznej wykonał Książek dla 
domu prywatnego w Czchowie (zob. http://b.ksiazek.comitto.eu). Opuszczony 
budynek został przeznaczony do wyburzenia, fryz (wysokość 1 płyta, długość 9) 
udało się odkuć z elewacji i w przyszłości najpewniej ozdobi jeden z domów 
w Tarnowie. W 2015 roku został pokazany na wystawie „Łysogórski eksperyment. 
Ceramika artystyczna dla architektury” w BWA w Tarnowie.

Fot. M. Sacha 2014

Fot. BK 2013
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Muszyna, doM wCZasowy „ursus” (obecnie sanatorium „Korona”), 
ul. Mściwujewskiego 2
Jerzy sacha, kompozycje w recepcji, sali telewizyjnej oraz kawiarni; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, około 1981 (?)

Historia
Projekt architektoniczny Maria Szymańska; oddany około 1980/1981 (?).
Pierwsze wzmianki na temat planowanego ośrodka pochodzą z 1968 roku, nie 
udało się jednak ustalić, kiedy ostatecznie rozpoczęto budowę, ani kiedy z całą 
pewnością ją ukończono. Jerzy Sacha wspomina, że nastąpiło to najpewniej 

na początku lat 80. XX w., lecz nie wyklucza 
także wcześniejszej daty.
Cechą charakterystyczną domu wczasowego 
wzniesionego dla pracowników fabryki 
w Ursusie są zarówno dekoracje ceramiczne 
mające artystyczny charakter, jak 
i wyłożenie ścian klatki schodowej oraz 
holu prostokątnymi kształtkami o ugrowym 
szkliwie. Ten element występuje także 
w formie fryzu na osłonach kaloryferów.

Fot. BK 2013

opis
recepcja
Kompozycja przedstawiająca wykonanego w reliefie niedźwiedzia pod rozłożystym 
drzewem, złożona z niemal kwadratowych płyt okładzinowych. Niedźwiedź 
brązowy, drzewo o seledynowej koronie „przeciętej” biegnącym poziomo, płynnie 
poprowadzonym szlakiem w kolorach białym, błękitnym i czerwonym.
Płyty w układzie pionowym, wysokość 8 płyt; długość 19; płyty o wymiarach  
32 cm × 28 cm.
W lewej dolnej części sygnatura: J. Sacha

sala telewizyjna
Asymetryczna, wydłużona kompozycja przedstawiająca dwóch kosmonautów 
w charakterystycznych skafandrach oraz ich statek w kształcie przypominającym 
dużą meduzę, złożona z niemal kwadratowych płyt okładzinowych. Płyty 
opracowane plastycznie, tło w gamie ugrów i czerwonawych brązów, postaci 
i statek beżowo-szare (zob. s. .374-375).
Płyty w układzie pionowym, wysokość 8 płyt, długość 22 płyty; płyty o wymiarach 
31,5 cm × 27 cm.

Fot. BK 2013



Fot. BK 2013
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Kawiarnia, tzw. „piekiełko”
Amory Demona – kompozycja na krótszej ścianie w formie tryptyku, 
z wykonanymi w reliefie trzema diabłami i trzema kobietami: nagą, siedzącą 
pośrodku, w staroświeckiej sukni po prawej i we współczesnej kreacji po lewej, 
przedstawionymi pod spłaszczonymi arkadkami. Kompozycja w kolorach 
czerwonym i czarnym.
Płyty w układzie pionowym, wysokość 6,5 płyt, długość 9 płyt; płyty o wymiarach  
32 cm × 28 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(jak), Pomyślne perspektywy rozwoju uzdrowiska, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-G], 
1968, nr 309 (29.12.), s. 6: informacja, że fabryka sprzętu rolniczego z Ursusa koło 
Warszawy planuje w przyszłości wzniesienie swojego ośrodek na Zapopradziu.
B. Kostuch, Ceramika architektoniczna w Muszynie…, s. 184-185 (s. 185: zdjęcia 
fragmentu kompozycji z sali telewizyjnej oraz ściany w kawiarni).
Projekt Amorów Demona oraz zdjęcie kompozycji w 2015 roku zostały pokazane 
na wystawie „Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury” 
w BWA w Tarnowie.
Jerzy Sacha powrócił do tematu Amorów Demona nieco później, opracowując 
go jako dekorację trzech ścianek trójkątnego w przekroju wazonu.
W jednym z pomieszczeń należących do Tarnowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA (Tarnów, ul. Szujskiego 66) znajduje się kolejna asymetryczna 
i jeszcze większa kompozycja Jerzego Sachy – według informacji zamieszczonej 
na stronie Agencji, jej długość dochodzi do 10 m, a wysokość do 4 m. Tam także 
zdjęcia kompozycji.

Fot. BK 2013

Muszyna-Złockie, doM wCZasowy „geoFiZyK” (obecnie „geovita”), 
Złockie 80
Bolesław Książek, fryz w jadalni oraz filar w holu, nazwa domu na elewacji; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, około 1968

Historia
Projekt architektoniczny Maria Szymańska; oddany około 1968.
Ośrodek wczasowy wzniesiony został dla Przedsiębiorstwa Geofizyki Górnictwa 
Naftowego w Krakowie. Na fasadzie budynku umieszczony był ceramiczny szyld 
z logo firmy i nazwą „Geofizyk”, który nie dotrwał do dnia dzisiejszego (zob. il. 34), 
wnętrza zdobiła ceramika łysogórska mająca walory artystyczne (fryz, filar w holu), 
a także dekoracyjno-zabezpieczające (pięć filarów stojących pośrodku jadalni 
było pierwotnie pokrytych turkusowymi płytkami). Budynek został rozbudowany 
i zmodernizowany w latach 1992-1996 pod nadzorem Marii Szymańskiej – został 
wówczas powiększony otrzymując nową sylwetę, podwyższono standard pokoi, 
a także dobudowano krytą pływalnię. 

opis
Jadalnia
Dekoracyjny fryz w górnej części długiej ściany jadalni, złożony z płyt 
okładzinowych w układzie poziomym. Kompozycja opracowana plastycznie, tak 
w przypadku całości fryzu, jak i poszczególnych jego sekwencji. Płyty zestawione 

Fot. BK 2013
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kontrastowo: zakończone prosto obok 
płyt o dolnych i górnych krawędziach 
powycinanych w fantazyjne kształty, 
poprowadzonych w górę lub w dół, 
dodatkowo niektóre z płyt wystające przed 
lico ściany. Obok sekwencji gładkich, 
umieszczone „obrazy” zestawione w pionie 
lub poziomie, opracowane za pomocą 
reliefu, rytu, groszkowania i wzbogacone 
plastycznymi nakładkami w formie guzów 
i kwiatów. Szkliwa błękitne i turkusowe 
o różnym natężeniu. Płyty w układzie 
poziomym, wysokość 3-4 płyty, długość 
31 płyt; płyty o wymiarach: 32,5 cm × 58 cm.

Hol
Wieloboczny filar w holu domu wczasowego 
pokryty smukłymi, wąskimi płytkami, 
dekorowanymi wykonanymi w reliefie 
postaciami w historyzujących strojach oraz 
stylizowanymi motywami roślinnymi. 
Szkliwo w kolorze czekoladowym.
Wysokość 9 płyt; wokół 10płyt; płyty 
o wymiarach: 32,5 cm × 10 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
J. Lewicki, „Tatry” na Antałówce, „Echo Krakowa”, 1968, nr 152 (29-30.06), s. 3: 
informacja, że „w tej chwili” realizowane są dwa obiekty w Złockiem: „jeden 
dla «Geofizyki» na 100 osób, o charakterze wczasowo-kolonijnym, drugi 
profilaktyczno-sanatoryjny dla Zakładów Gazu Ziemnego w Tarnowie”.
Z. Nowak, Portret artysty w wieku dojrzałym, „Trybuna Opolska”, 1991, nr 259 (6.11.), 
s. 4; B. Kostuch, Ceramika architektoniczna w Muszynie…, s. 180-181 (s. 180: zdjęcie 
fragmentu fryzu). 
Budynek był często przedstawiany na kartkach pocztowych.

Muszyna-Złockie, sanatoriuM „MetalowieC” 
(obecnie „gwiazda gór”), Złockie 110
Kazimierz Mann, mozaika na ścianie przy basenie, 1969

Historia
Sanatorium otwarte w 1968 roku. Budynek złożony z części wyższej, 5-piętrowej 
oraz niskiego skrzydła. W sanatorium znajdował się basen, który – według 
informacji prasowych – miał zacząć działać pod koniec 1969 roku. Jego ścianę 
ozdobiła kompozycja mozaikowa, być może w budynku znajdowały się jeszcze 
jakieś inne dekoracje ceramiczne.
Obecnie ośrodek nieczynny (stan: 2013), próby nawiązania kontaktu z właścicielem 
nie powiodły się.

opis
Na dłuższej ścianie dekoracyjna, bezprzedmiotowa kompozycja złożona z płytek 
o różnych rozmiarach i kolorach, w gamie błękitów i szarości. W prawej części 
kompozycji ugrowa tarcza słoneczna z zaznaczonymi rytem oczami, nosem, itd. 
(opis kompozycji według zdjęć ośrodka dostępnych na stronach internetowych).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Gazeta Krakowska” [wyd. AB-G], 1968, nr 89 (13-15.04), s. 7: zdjęcie budynku 
oraz informacja, że „wczasowo-sanatoryjny pejzaż Złockiego wzbogacił się o nowy 
obiekt lecznictwa profilaktycznego «Metalowiec»” (brak wzmianek na temat 
dekoracji); zdjęcie budynku (fot. B. Łazarz).
Kazimierz Mann [w:] Słownik artystów plastyków…, s. 350: w biogramie artysty 
wymieniona m.in. mozaika w „Domu Metalowca” w Muszynie.

Fot. BK 2013

Fot. BK 2013
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KoMpoZyCJe ZaKryte i nieistnieJąCe

Muszyna-Złockie, oŚrodeK wypoCZynKowy „alCHeMiK”
(obecnie „alpina-sport”), Złockie 76
Bolesław Książek, kompozycja na ścianie w jadalni; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, około 1968

Historia
Projekt architektoniczny Maria Szymańska; oddany około 1968.
Ośrodek wypoczynkowy przedsiębiorstwa Polskie Odczynniki Chemiczne z Gliwic 
to budynek „bliźniaczy” pobliskiego „Geofizyka”, analogicznie ukształtowany 
i ozdobiony ceramiką projektu Bolesława Książka.
Jadalnię do niedawna dekorowała duża i efektowna ściana pokryta łysogórskimi 
płytami. Być może – podobnie, jak w „Geofizyku” – znajdowały się tu jeszcze inne 
dekoracje ceramiczne. Budynek został poddany remontowi w ostatnich latach, 
podczas którego niestety zniknęła kompozycja ceramiczna.

Fot. BK 2003

opis
Długa ściana jadalni pokryta abstrakcyjną kompozycją ukształtowaną malarsko 
i plastycznie, złożoną z płyt gładkich i pokrytych lekkimi wypukłościami, rytych, 
groszkowanych oraz pokrytych charakterystycznymi „kraterami”. Pośrodku 
kompozycji biegnące po skosie ryty, strona prawa ukształtowana koncentrycznie. 
Szkliwa o bogatej kolorystyce, z dominacją błękitów, obok których występują 
żółcie, zielenie, beże, szarości i fiolety, zestawione w przemyślany, kontrastowy 
sposób, dynamizujący kompozycję. W dwóch miejscach wyryte wzory chemiczne. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 9 płyt, długość 31; płyty o wymiarach: 32,5 
cm × 57 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Z. Nowak, Portret artysty…, s. 4: tu jako „Chemik”; B. Kostuch, Ceramika 
architektoniczna w Muszynie…, s. 181, tu także zdjęcie fragmentu kompozycji; 
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98.

Fot. BK 2003



Nowy Sącz
W przypadku Nowego Sącza udało się dotrzeć jedynie do dwóch budynków 
ozdobionych dekoracjami ceramicznymi, należy jednak podkreślić, że to prace 
pod wieloma względami wyjątkowe i znakomite. Istnienie kolejnej realizacji 
odnotowano w prasie – pod koniec listopada 1968 roku „Gazeta Krakowska” 
informowała w swym sądeckim wydaniu, że dobiega końca adaptacja piwnic 
w secesyjnym budynku przy ul. Jagiellońskiej, mieszczącym Studium 
Nauczycielskie, w których „koncentrować się będzie życie kulturalne i towarzyskie 
sądeckiej wszechnicy”. W rozległych, gustownie urządzonych piwnicach miały 
się znaleźć kawiarnia, estrada, czytelnia oraz salka posiedzeń. Studenci pod 
kierunkiem dyrektora administracyjnego Studium, p. Kaczmarka, we współpracy 
z uczniami technikum budowlanego i elektrycznego, układali właśnie mozaikę 
mającą ozdobić wnętrza1. Z kolei pani Krystyna Zgud-Strachocka wspomina, 
że zrealizowała kompozycję dekoracyjną w kawiarni przy sądeckim Rynku. 
Niestety, autorka nie pamięta nazwy owej kawiarni ani daty wykonania dekoracji, 
nie posiada też żadnych zdjęć. Nie jest wykluczone, że w Nowym Sączu znajdowało 
się (a może wciąż znajduje się) więcej mozaik i kompozycji ceramicznych, nie 
natrafiono jednak na żadne inne wzmianki na ten temat. 

1 „Gazeta Krakowska”, 1968 [wyd. ab-G], nr 279 (23, 24.11), s. 7, zdjęcie prac przy 
mozaice (fot. b. Łazarz).

Detal ściany na elewacji hotelu „Beskid” (zob. s. 386), fot. bK 2013
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doM żołnierZa (obecnie Biblioteka państwowej wyższej szkoły 
Zawodowej), al. Wolności 40 
autor nieustalony, mozaika przedstawiająca Syrenę na elewacji budynku,
wewnątrz filar pokryty mozaiką, 1967

Historia
Projekt architektoniczny Jerzy Grabowski; oddany w 1967.
Sądecki Dom Żołnierza utrzymywany przez Karpacką Brygadę Wojsk Ochrony 
Pogranicza był – jak podaje „Encyklopedia Sądecka” – „znaczącą niegdyś placówką 
kulturalną N. Sącza. Powstał w 1967 z istniejącego wcześniej Klubu Żołnierskiego, 
odremontowany ze środków Społ. Komitetu Odbud. Kraju”. W budynku znajdowały 
się duża sala widowiskowa (kino „Dom Żołnierza”, potem „Krokus”), sala tradycji 
Karpackiej Brygady WOP, a także kasyno dla kadry.

Fot. BK 2013

Te informacje precyzuje „Gazeta Krakowska” w swym lokalnym wydaniu 
– budowla, w której wcześniej znajdowały się m.in. garaże, została poddana 
kapitalnemu remontowi, który trwał ponad 3 lata, w wyniku czego powstał 
budynek „piękny i nowoczesny” o wysokim standardzie wykończenia. Gmach 
był inwestycją Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy oraz 
Karpackiej Brygady WOP. Na parterze znajdowały się sala kinowa (kino otwarto 
pod koniec lipca 1967) i koncertowa oraz kawiarnia, na piętrze m.in. restauracja, 
sale klubowe, sale gier, itp. Niestety, w gazecie nie wspomniano o mozaice, która 
ozdobiła elewację budynku.
Oddanie do użytku połączone było z obchodami 22. rocznicy powstania WOP.
Budynek należał do wojska do 2004 roku, obecnie należy do nowosądeckiej 
Wyższej Szkoły Zawodowej.

opis
Duża, niezwykle dekoracyjna kompozycja na ścianie równoległej do al. Wolności. 
Syrena o schylonej głowie, z uniesionymi rękami i efektownie opracowanym 
ogonem, utworzona z ciemnych płytek z dominacją kolorów brązowych 
i szafirowych. Włosy przechodzące w barwny pas, poniżej słońce. Tło jasne 
w gamie bieli, beżów i szarości, z ciemniejszymi akcentami w górnej części 
kompozycji. 
Mozaika układana na płytach z zatarciem podziałów.
Wewnątrz budynku okrągły filar biegnący przez dwa piętra, pokryty barwną, 
bezprzedmiotową mozaiką.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
(Go-Ta), Dom Żołnierza oddany do użytku, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1967, 
nr 87 (12.04), s. 4: informacje na temat historii budowy i opis budynku.
(mix), Dom Żołnierza, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1967, nr 140 (13.06), s. 4: 
mowa o przekazaniu budynku połączonym z obchodami 22. rocznicy powstania 
WOP, powstał „obiekt, którego nie powstydziłaby się nawet stolica”.
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1967, nr 141 (14.06), s. 4: zdjęcie budynku 
z widoczną mozaiką (fot. Cz. Bocheński).
J. Leśniak, A. Leśniak, Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2000, s. 69.
Reprodukowana [w:] Małopolska. Znaki w przestrzeni, red. K. Bik, Kraków [2010], 
s. 147.
Mozaika przedstawiającą Syrenkę – według pana Jerzego Leśniaka, współautora 
Encyklopedii Sądeckiej – miała być „rewanżem” za mozaikę lachowsko-góralską 
wykonaną z kamieni z Dunajca oraz przekrojów pni drzew w siedzibie Klubu 
Przyjaciół Ziemi Sądeckiej przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie (e-mail 
z 26.07.2013). Niestety, pan Leśniak nie zna jej autora, jak dotąd nie udało się 
go także ustalić w inny sposób, choć istnieją podejrzenia, że mógł być nim jeden 
z artystów warszawskich.
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Hotel „BesKid”, ul. Limanowskiego 1
Bronisław Chromy, Bolesław Książek, kompozycja na I piętrze; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1968
danuta, Zbigniew i Maciej żuławińscy, ścianka na zewnątrz budynku, w lewej 
części elewacji; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1989

Historia
Projekt architektoniczny Józef Gołąb; projekt wnętrz Witold Popławski; elementy 
plastyczne Bronisław Chromy.
W całości czynny w 1968 roku (część hotelowa z kawiarnią otwarta pod koniec 
1967; część gastronomiczna we wrześniu 1968); w lecie 1968 roku na budynku 

zamontowano olbrzymi neon z nazwą hotelu 
(Hotel – Orbis – Beskid).
Hotel otrzymał ciekawie zaprojektowane 
wnętrza, dekorowały je rozmaite akcenty 
plastyczne wykonane z kamienia, metalu, 
ceramiki oraz drewna autorstwa Bronisława 
Chromego. 
Józef Gołąb z zespołem otrzymali w 1969 
roku nagrodę zespołową III stopnia Ministra 
Budownictwa za hotel „Beskid”.

Fot. BK 2013

Budynek był kilkakrotnie modernizowany i przebudowywany. Do większego 
remontu i modernizacji doszło m.in. w 1988 roku. Wyburzono wówczas pergolę, 
a w jej miejscu powstały pomieszczenia dla Orbisu, Pewexu itp., o wnętrzach 
zaprojektowanych przez Zbigniewa i Danutę Żuławińskich. Według informacji 
zamieszczonej w „Dzienniku Polskim” prace miały zakończyć się w grudniu 1989 
roku, a prace remontowe we wnętrzach do końca roku 1988 (zob. (saw) „Beskid” 
do remontu, „Dziennik Polski” [wyd. 1, 2], 1988, nr 183 (8.08), s. 5). Podczas 
przeprowadzanych remontów zmienił się wystrój hotelu, a większość kompozycji 
została usunięta. W budynku do niedawna wciąż znajdowało się kilka prac 
Chromego (płaskorzeźby z metalu zostały zdjęte w marcu 2014), kilka innych już 
nie istnieje. Według informacji przekazanych przez pana Jerzego Leśniaka (e-mail 
z 26.07.2013) artysta wykonał w hotelu (niezachowaną) kompozycję z kamieni 
z Dunajca, przedstawiającą baranki z pasterzem. Na zdjęciach sali restauracyjnej 
widać płaskorzeźby z metalu oraz łączące metal i kamień (na przykład fryz 
przedstawiający grupę stylizowanych zwierząt, podobnych do widniejących 
na ścianie ceramicznej). Prof. Chromy w rozmowie przeprowadzonej 4.09.2013 
roku wspominał z kolei o płaskorzeźbach wykonanych do poszczególnych pokoi. 
Ich obecność potwierdził pan Witold Popławski (rozmowa z 2.12.2013), lecz 
nic bliżej nie udało się ustalić na temat tej realizacji. Do początków 2014 roku 
w części restauracyjno-kawiarnianej znajdowały się trzy płaskorzeźby z metalu: 
w jednej z sal duży „tryptyk” pt. Dunajec (nazywany także Pstrągi; około 230 cm 
× 210 cm), u dołu którego umieszczona została „metryczka” hotelu (PROJ. ARCH. 
INŻ. ARCH. J. GOŁĄB / Z ZESPOŁEM / ARCH. WNĘTRZ W. POPŁAWSKI / 
RZEŹBY B. CHROMY; pierwotnie kompozycja znajdowała się na parterze, w holu 

Fot. BK 2013
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recepcyjnym, zob. il. 61); dwie kolejne płaskorzeźby na parterze, na ścianie schodów 
prowadzących do sal restauracyjnych. 

opis
Ściana w części restauracyjno-kawiarnianej
W szaro-błękitno-liliowej gamie barw, z kolorowymi (błękitnymi, białymi, 
kremowymi), plastycznymi, mocno wystającymi elementami przedstawiającymi 
stylizowane, uproszczone zwierzęta. Z prawej strony pośrodku malowana pod 
szkliwem sygnatura: B. CHROMY / B. KSIĄŻEK; w dolnym rogu dodatkowo napis: 
CEPELIA i jej znak (kogucik); dolna część napisu niezachowana.
Płyty w układzie poziomym, wysokość 8,5 płyt, długość 10 płyt; płyty 
o wymiarach: 32 cm × 55 cm.

Ściana ceramiczna na zewnątrz budynku, po lewej stronie elewacji
W gamie ciepłych beżów, z ciemniejszymi i jaśniejszymi akcentami, dekoracja 
plastyczna wykonana w wysokim reliefie przypominająca schematycznie 
przedstawione gałęzie. 
Płyty plastycznie opracowane, o powierzchni wzbogaconej rytami 
i groszkowaniem. W prawym dolnym rogu biegnąca po łuku sygnatura: PROJEKT 

Fot. BK 2013

I WYK. D. ZB. M. ŻUŁAWIŃSCY / W SPÓŁDZIELNI „KAMIONKA” / W ŁYSEJ 
GÓRZE
Płyty w układzie poziomym, wysokość 9 płyt, długość 21 płyt; płyty o wymiarach:  
27,5 cm × 31,5 cm.
Dolna część kompozycji odcięta przez podwyższenie podłoża, fragment po lewej 
przysłonięty roślinnością.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb (zdjęcia hotelu oraz fragmentu wnętrza 
kawiarni); dane s. 132.
O budowie hotelu wielokrotnie pisano w prasie, nie udało się jednak odnaleźć 
wzmianek na temat jego wnętrz i wystroju plastycznego.
Prof. Chromy w swych wspomnieniach nie pisze o ścianie ceramicznej, zdaje się 
nie pamiętać o tej – nietypowej dla siebie – realizacji (rozmowa z 4.09.2013), nie 
był to jednak jego jedyny kontakt z hotelem, bowiem w 1975 roku organizowany 
przez niego XVI Kongres Medalierów FIDEM zakończył się wycieczką po górskich 
terenach Małopolski z noclegiem właśnie w hotelu „Beskid” (zob. B. Chromy, 
Kamień i marzenie. Autobiografia, Kraków 2005, s. 178).
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się dokumenty związane z realizacją ściany na zewnątrz 
budynku (ANK 29/2218/268):
Umowa z 20.10.1989 roku pomiędzy Hotelem „Orbis-Beskid” a PP PSP w Krakowie 
o wykonanie dzieła plastycznego, związana ze zleceniem Hotelu z 13.10.1989 roku.
Umowa (AH/85/89) z 7.11.1989 roku zawarta pomiędzy PP PSP Oddział w Krakowie 
a artystami na „realizację ceramiki dla Hotelu «Orbis-Beskid» w Nowym Sączu 
/20 m²/ w Spółdzielni «Kamionka» w Łysej Górze, realizacja obejmuje rzeźbienie 
w glinie, pokrywanie tlenkami zgodnie z projektem”.
Informacja z 2.11.1989 roku przesłana przez „Kamionka” Spółdzielnia Pracy 
Rękodzieła Artystycznego: „Stwierdza się, że projektanci Danuta, Zbigniew 
i Maciej Żuławińscy zakończyli w naszej Spółdzielni całkowicie pracę nad 
realizacją ceramiki dla Hotelu «Orbis-Beskid» w Nowym Sączu. Projektanci 
wykonali zgodnie z projektem rzeźbienie na płytach szamotowych oraz 
pokrywanie tlenkami wypalonych płyt”.
Informacja z 15.11.1989 roku przesłana przez „Kamionkę”: „Stwierdza się, 
że projektanci Danuta, Zbigniew i Maciej Żuławińscy wykonali w naszej 
Spółdzielni ceramikę do wypału. To znaczy rzeźbienie zgodnie z projektem 
na płytach szamotowych, co równa się 75% zleconej pracy”.



Nowy Wiśnicz
Dzięki istnieniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, 
kilka budynków w tej miejscowości zostało ozdobionych pracami uczniowskim 
– rzeźbami, płaskorzeźbami, rozmaitymi kompozycjami z ceramiki, a także 
ze stiuku. Prace uczniów trafiły również na ściany szkoły i jej otoczenia (internatu, 
budynku dawnych warsztatów, piecowni, sali gimnastycznej), na których osadzano 
zarówno prace dyplomowe, jak i uczniowskie wprawki, na przykład próbki technik. 
Barwne kompozycje dekorujące ściany i otoczenie zieleni sprawiają, że założenie 
liceum to miejsce o wyjątkowym uroku. Pierwszą uczniowską realizacją mającą 
architektoniczny – choć nie dekoracyjny – charakter były ceramiczne dachówki 
przeznaczone na dach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonane 
w 1963 roku. W późniejszych latach prace licealistów ozdobiły liczne budynki 
w bliższych i dalszych okolicach Wiśnicza, na przykład: Gminny Ośrodek Kultury 
w Połomiu Dużym (abstrakcyjna kompozycja, 1983), Państwowy Dom Dziecka 
w Bochni (płaskorzeźba, 1986), Szkołę Muzyczną w Bochni (płaskorzeźba ku 
czci prof. Jerzego Żurawlewa, 1987), Bank Gospodarki Żywnościowej w Tarnowie 
(kompozycja z szamotu przedstawiająca zabytki Tarnowa, w dawnym lokalu 
banku, 1987), przejście podziemne przy dworcu PKP w Bochni (monumentalna 
kompozycja, 1988), szpital w Bochni (płaskorzeźba „Kopernik” w korytarzu 
administracyjnym, 1990), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
w Cerekwi (mozaika, 1991) i wiele innych. Warto dodać, że młodzież wykonywała 
nie tylko kompozycje ceramiczne i płaskorzeźby przeznaczone do osadzenia 
na ścianach, lecz także wolnostojące rzeźby i popiersia, malowidła ścienne, 
tkaniny, obrazy i grafiki. W 1976 roku prace uczniowskie znalazły się na statku 
m/s „Bochnia”, dla którego wykonano gobeliny, drzeworyty i ceramikę. 

Jedna z kompozycji w Liceum Plastycznym, fot. bK 2014
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państwowe liCeuM sZtuK plastyCZnyCH iM. Jana MateJKi, 
ul. Bocheńska 6

Historia
Publiczne (a od 1 stycznia 1948 roku Państwowe) Liceum Technik Plastycznych 
rozpoczęło działalność w 1947 roku. Od początku istniały w nim klasy o profilach 
ceramicznym oraz tkackim, sukcesywnie dochodziły także inne kierunki. 
Pierwszym nauczycielem ceramiki został Józef Szewczyk, doświadczony ceramik, 
absolwent „Szkoły Szafrana” w krakowskiej Państwowej Szkole Przemysłu 
Artystycznego. Od 1950 roku liceum zajmuje budynek dawnego Sądu Grodzkiego, 
wzniesiony w latach 1911-1912, warsztaty ceramiczne umieszczono w budynku 
dawnego aresztu śledczego. W latach 1966-1969 wybudowano internat, w początku 
lat 70. XX w. przewiązkę łączącą go ze szkołą, a także salę gimnastyczną. W ściany 
zewnętrzne gmachu szkoły i internatu oraz w ich wnętrzach wmontowano 
liczne uczniowskie kompozycje ceramiczne wykonane różnymi technikami. 
Kompozycje uczniowskie ozdobiły także pozostałe budynki założenia. Niektóre 
z prac są sygnowane i datowane. Od 1 września 1976 roku szkoła działa pod nazwą 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014
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Fot. BK 2014

BanK spółdZielCZy rZeMiosła, Rynek 23
Prace uczniów Liceum Plastycznego, 1975

Historia
Tradycje banku sięgają roku 1895, gdy grupa mieszczan wiśnickich powołała 
Towarzystwo Pożyczek i Oszczędności. Jego pierwszą siedzibą był ratusz. W 1943 
roku doszło do zmiany nazwy Towarzystwa na Bank Spółdzielczy. Obecna siedziba 
banku została wzniesiona w latach 1972-1975.

opis
Budynek banku ozdabia kilka uczniowskich prac: w sali operacyjnej fryz 
pod sufitem oraz płaskorzeźby o różnych kształtach i wymiarach tworzące 
kompozycyjną całość; na lewej ścianie holu kompozycja złożona z płaskorzeźb 
z ptakami i motywami geometrycznymi; ceramiczne drzewo, dwie mozaiki 
i płaskorzeźba na ścianie naprzeciwko oraz ażurowa, okrągła, metalowa krata 
wypełniona ceramicznymi elementami, oddzielająca hol od klatki schodowej; 
a na piętrze kolejna krata z ceramicznymi kulami oraz ceramiczna okładzina filaru 
(Światowid).

Fot. BK 2014
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wybrane wzmianki prasowe, 
bibliografia i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
(eba), Wiśniccy plastycy zaznaczają 
swą obecność, „Gazeta Krakowska”, 
[wyd. A-D], 1975, nr 59 (12.03), s. 4: 
„Uczniowie z Liceum otrzymali nader 
poważną propozycję – zaprojektowanie 
i wykonanie w budynku (wykańczanego 
właśnie) Banku Spółdzielczego w Nowym 
Wiśniczu mozaiki i plastycznych 
elementów ściennych. Młodzież 
z ogromnym zapałem (zawsze to nowość 
i atrakcja) zabrała się do pracy. Niemal 
codziennie zjawiają się po lekcjach 
w Banku, taszcząc własnoręcznie 
wypalone płytki mozaikowe. Widać już 
na ścianach pomieszczeń parterowych 
zarysy mozaik”. 

Fot. BK 2014

60 lat Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, praca zbiorowa, 2008, s. 27: cytat 
z „Dziennika Polskiego” (27.03.1975), że młodzież dekoruje budynek przedszkola 
oraz budowanego biurowca banku.

BudyneK prZedsZKola, Rynek 33
Prace uczniów Liceum Plastycznego, 1975 lub po 1975

Historia
W okresie międzywojennym istniała w Nowym Wiśniczu ochronka prowadzona 
przez siostry zakonne, po wojnie przekształcona w przedszkole. Od 1973 roku 
zajmuje budynek po dawnym ośrodku zdrowia.

opis
Na bocznej ścianie luźno rozmieszczone, plastyczne rybki.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(eba), Wiśniccy plastycy…, s. 4: „uczniowie myślą już o kolejnej pracy. Zwróciło 
się bowiem do nich kierownictwo miejscowego przedszkola prosząc o pomoc 
w plastycznym wystroju obiektu”.
 

Fot. BK 2014
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wieJsKi doM towarowy, 
Rynek 10
Marian przystał, Jan Kmita, 
płaskorzeźba na elewacji, 1987 
elżbieta Kluza, Fryz przedstawiający 
zabudowania dawnego Wiśnicza, 
1989

opis
na rogu budynku stojąca postać 
Kmity, z opuszczonym mieczem 
w prawej ręce i z tarczą herbową 
w lewej.

na półpiętrze schodów w budynku 
fryz złożony z 6 prostokątów 
z przedstawieniami budynków 
Wiśnicza zniszczonych podczas 
pożaru w 1863 roku. 

wybrane wzmianki prasowe, 
bibliografia i reprodukcje, 
archiwalia oraz informacje 
dodatkowe:
Płaskorzeźba Kmity wymieniona [w:] 
Jubileusz Państwowego Liceum…, s. 15.
 BudyneK poCZty, Rynek 6

Panorama Wiśnicza, 1995

opis
Budynek położony pośrodku Rynku, na tyłach Ratusza.
Na bocznej ścianie rozłożysta kompozycja z czerwonej gliny kontrastująca barwą 
z jasnym tłem ściany. Pośrodku zamek, po bokach znane wiśnickie budowle, 
powyżej herb Wiśnicza (Lubomirskich).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Jubileusz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym 
Wiśniczu. 50 lat. 1947-1997, red. B. Głąb, Kraków, 1997: „największą realizacją 
1995 r. była panorama Nowego Wiśnicza zainstalowana na ścianie budynku 
poczty w Nowym Wiśniczu. Ta ceramiczna kompozycja sąsiaduje bezpośrednio 
z pomnikiem J. Matejki i dodaje uroku temu miejscu”.
Realizacja wymieniona też [w:] 60 lat Liceum…, s. 41.

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014
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Fot. BK 2014

Olkusz
BiurowieC olKusKiego 
prZedsięBiorstwa Budowlanego 
(obecnie mieszczący różne instytucje), 
ul. Kazimierza Wielkiego 29
autor nieustalony, kompozycja na zewnątrz 
budynku; materiał ceramiczny ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1973

Historia
Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane 
powołane zostało do życia zapewne w latach 
60. XX w., początkowo zajmowało stary 
barak przy ul. Sławkowskiej. Ostatecznie 
znalazło siedzibę w wyremontowanym 
i przebudowanym budynku Sądu 
Powiatowego.

opis
Po prawej stronie ściana pokryta okładziną 
ceramiczną w gamie brązu, z rudymi 
akcentami. Cztery duże, stylizowane postacie 
otoczone przez płynnie poprowadzone pasy. 
W prawym dolnym rogu ryty napis: Ł. G. / 
7.VIII.1973. Sw
Płyty gładkie oraz opracowane reliefowo, 
z fragmentami mocno wystającymi przed 
lico, ryte, groszkowane; płyty w układzie 
pionowym, wysokość 11,5 płyty, długość 24 
płyty; płyty o wymiarach 32,5 cm × 29 cm.
Obecnie (stan: czerwiec 2014) przed ścianą 
ustawione dwie tablice ogłoszeniowe, 
skutecznie ją zasłaniające.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-C], 1974, nr 12 (15. 01), s. 4: zdjęcie podpisane: „Jedną 
ze ścian biurowca Olkuskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego zdobi piękna 
mozaika z ceramiki” (fot. K. Olchawa).

Fot. BK 2014
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Oświęcim
Oświęcim należy do tych miast naszego regionu, 
w których dekoracje plastyczne stosowane były na dużą 
skalę. Mozaiki (zarówno ceramiczne, jak i szklane) 
ozdobiły kilka budynków wzniesionych z inicjatywy 
Zakładów Chemicznych „Oświęcim”. Najwcześniejszą 
z inwestycji był dom kultury, oddany do użytku w 1962 
roku, w połowie lat 60. rozpoczęto budowę lodowiska 
oraz krytej pływalni, wkrótce powstał też nowoczesny 
biurowiec Zakładów. Warto dodać, że ceramiczne 
dekoracje mozaikowe ozdobiły także Dom Wczasowy 
ZChO w Kołobrzegu, a w ośrodku wypoczynkowym 
w Dąbkach znajdowała się mozaika z otoczaków. 
Z zachowanych archiwaliów wynika, że wiele prac 
dla ZChO wykonała Bożena Kępińska-Żuczkiewicz, 
niestety w dokumentach nie podano miejsca, dla 
którego wykonywane były projekty1. Dekoracje 
utworzone ze szkła oraz łączące szkło i kamień można 
spotkać również w centrum miasta – duża kompozycja 
w holu dworca PKP; dekoracyjna ścianka przy liceum 
ogólnokształcącym im. Konarskiego. Stosunkowo 
najmniej było w Oświęcimiu kompozycji z łysogórskich 
płyt okładzinowych. Jak wspomniano we wstępie, 
wykorzystano je do stworzenia – już nieistniejącej – 
symbolicznej kompozycji w obozie zagłady Auschwitz-
-Birkenau. Na szczęście wciąż można je jeszcze 
zobaczyć na jednej ze ścian w holu basenu.

1 Wśród dokumentów wytworzonych przez Pracownie sztuk 
Plastycznych oddział w Krakowie, przechowywanych 
w archiwum Narodowym, znajdują się informacje na temat 
rozmaitych projektów wykonywanych w 1976 roku (wśród 
nich projekt mozaiki w basenie 33,5 m², zlecenie ZCho  
(aH 1338/73) z 1973 roku; protokół nr 102, s. 3, Kr  
z 1.06.1976; aNK 29/2218/71); oraz projekt mozaiki  
w wypoczywalni 17 m², projekt mozaiki na tarasie 5 m², 
zlecenia ZCho (aH 1338/75) z 1975 roku; protokół nr 199,  
s. 1, Kr z 28.10.1976; aNK 29/2218/74).

Mozaika na fasadzie Domu Kultury, fot. bK 2013
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ZaKładowy doM Kultury (obecnie oświęcimskie Centrum Kultury), 
ul. Śniadeckiego 24
Franciszek Habdas, współpraca irena goerne-Habdas, mozaika na fasadzie; 
materiał ceramiczny ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1962

Historia
Projekt architektoniczny Józef Zbigniew Polak z zespołem; projekt 1958, realizacja 
1960-1962.
Opracowanie plastyczne Franciszek Habdas, Tadeusz Kasprzycki, Bronisław 
Koniuszy, Witold Kaczanowski, Władysław Popielarczyk, Grzegorz Mitrowicz.
Nowoczesny, obszerny budynek wzniesiony jako dom kultury dla pracowników 
Zakładów Chemicznych „Oświęcim” zawierał dużą salę teatralną na 600 osób, 
małą salę teatru kukiełek, kawiarnię, czytelnię, galerię wystawową oraz pokoje 
klubowe. Budynek otrzymał bardzo starannie opracowane wnętrza, ozdobiły 
go liczne akcenty plastyczne (na przykład interesująca płaskorzeźba na prawej 
ścianie holu) oraz malowidła (na suficie i nad sceną sali widowiskowej, autorstwa 
Witolda Kaczanowskiego z 1961 roku, a także na sufitach dwóch innych 
pomieszczeń oraz na ścianie kawiarni). W ostatnich latach w OCK prowadzone 
są prace remontowe, odnowiona została także mozaika na fasadzie.

Fot. BK 2013

opis
W lewej części fasady abstrakcyjna mozaika ceramiczna o jasnych, żywych 
barwach, tworzących pasy. 
Mozaika układana na płytach, płyty o wymiarach 61,5 cm × 68,5 cm, 
wysokość 11 płyt, długość 11 płyt.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
St. Ciechanowski, Co jeszcze nowego…, s. 322-323: s. 323: „zwarty, prosty, czytelny 
funkcjonalnie układ, architektura współczesna, bezpretensjonalna, z prostym, 
ciekawym wykorzystaniem płaszczyzn na wystrój plastyczny kompozycjami 
malarskimi, rzeźbiarskimi i mozaikowymi – harmonizującymi z architekturą” 
(s. 327, fot. 1: zdjęcie budynku z widoczną mozaiką; s. 328: zdjęcia sali 
widowiskowej i kawiarni z widocznymi dekoracjami; fot. I. Markiewicz).
Franciszek Habdas [w:] Słownik artystów plastyków…, Warszawa 1972, s. 173: 
w biogramie artysty wymieniona m.in. „elewacja mozaikowa w DK Oświęcim” 
(wraz z datą: 1957). Także w biogramie Ireny Goerne informacja: „1964 współr. 
przy wykonaniu mozaiki na elewacji DK w Oświęcimiu”, tamże, s. 152.
Gmach domu kultury był bardzo często przedstawiany na widokówkach w różnych 
ujęciach, na wielu z nich można dostrzec mozaikę.
Według informacji przekazanych przez pana Witolda Kaczanowskiego, w jego 
projekcie elewacji budynku ściana była „czysta, biała”, a mozaika „nie pasująca 
do architektury” została dodana już po jego wyjeździe (informacje przekazane 
e-mailem z 23.07.2013).

Dom kultury, 
widokówka z 1966 roku, 
fot. a. stelmach
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dworZeC pKp, ul. Powstańców Śląskich 22
Kazimierz gąsiorowski, mozaika w holu, 1965

Historia
5 stycznia 1961 roku minister komunikacji wydał polecenie uporządkowania 
dworca kolejowego w Oświęcimiu oraz jego otoczenia. Na tej podstawie 
dokonano modernizacji budynku. Według ówczesnych planów, w roku 1963 
miano przebudować część środkową, a w 1964 – zmodernizować części boczne 
i uporządkować teren. Oddanie dworca do użytku nastąpiło w przededniu wielkiej 
manifestacji zorganizowanej z okazji 20. rocznicy wyzwolenia obozu, a w otwarciu 
wziął udział minister komunikacji. Wzniesiony został nowoczesny pawilon 
ze stali, szkła i szlachetnych kamieni, który połączył dawne skrzydła. Na parterze 
umieszczono m.in. kasy, poczekalnię i kawiarnię, a na piętrze – świetlicę.
Dworzec zaprojektował Karol Fojcik.

Dworzec w Oświęcimiu, widokówka z 1967 roku, fot. A. Stelmach

opis
W holu dworca, nad przejściem na perony i kasami, długa, abstrakcyjna mozaika 
z kamieni i grudek szklanych. W części lewej dominacja czerwieni i ugru oraz 
większe brunatne akcenty, dłuższa część prawa w gamie beżów i bieli, z drobnymi 
akcentami czerni.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Ze szkła, stali i piaskowca, „Oświęcimski Chemik”, 1965, nr 72 (24.04-10.05), 
s. 4: „Ozdobą głównego hallu dworcowego jest wspaniała mozaika tematycznie 
związana z obozem oświęcimskim, którą wykonali plastycy z Gdańska”.
„Gazeta Krakowska” [wyd. ABC], 1966, nr 207 (1.09.), s. 4: zdjęcie fragmentu holu 
z kasami (widoczna mozaika), podpisane: „Ściany hallu w oświęcimskim dworcu 
kolejowym wyłożone są piękną mozaiką z kolorowych kamieni” (fot. Z. Sikora).
Kazimierz Gąsiorowski [w:] Słownik artystów plastyków… s. 146: w biogramie artysty 
wymieniona mozaika na dworcu w Oświęcimiu (wraz z datą: 1966), oraz kolejna, 
w analogicznym budynku w Bytomiu.

Fot. BK 2013
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Hala lodowa, ul. Chemików 4
tadeusz gabor, mozaiki na fasadzie, 1965

Historia
Projekt architektoniczny Tadeusz Gabor; budowana w latach 1964-1974.
Budowę lodowiska w Oświęcimiu rozpoczęto w 1964 roku, realizowana była ona 
w dużej mierze w czynie społecznym. Pod koniec grudnia została zamrożona płyta, 
co oznaczało zakończenie I etapu prac i możliwość korzystania z lodu. Kolejny 
etap, na który składała się budowa trybun, a także pawilonu sportowego i zaplecza 
technicznego, zakończony został pod koniec 1965 roku. Powstał w ten sposób 
„stadion lodowy”, który wzbudził zachwyty prasy i którego otwarciu 18 listopada 
towarzyszył mecz hokeja oraz pokazy łyżwiarstwa figurowego. 
Pawilon został starannie wykończony, jego fasadę ozdobiły dwa pasy mozaiki, 
mozaika miała się także znajdować na ścianie – położonej naprzeciw wejścia – 
kawiarni, lecz została usunięta w ostatnich latach. Ścianka oddzielająca 
kawiarnię od holu utworzona została z płyt z tworzywa sztucznego z „malaturą” 
przedstawiającą łyżwiarzy (witraż polistyrenowy, tzw. organiczny), autorstwa 
Jana Bruzdy z 1965 roku. Zaraz po zakończeniu drugiego etapu budowy zaczęto 
planować nakrycie lodowiska dachem, tak, by mogło funkcjonować przez 
10 miesięcy w roku (projekt opracowali Tadeusz Gabor i Kazimierz Szyiński). 
Prace rozpoczęto jednak dopiero na początku 1972 roku. W przedstawianych 
na łamach prasy planach mowa była o trybunach na 5000 miejsc siedzących, 

Fot. BK 2013

sali gimnastycznej oraz o budowie obok 
drugiej, odkrytej płyty, a także obiektów 
gospodarczych. Również tę inwestycję 
planowano zrealizować w dużej mierze 
w czynie społecznym. W połowie roku 
1973 prasa informowała o montażu dachu, 
a w październiku o tym, że na lodowisku będzie 
można wkrótce rozgrywać mecze, choć prace 
będą kontynuowane jeszcze w 1974 roku, kiedy 
to lodowisko powinno być gotowe. W efekcie 
przebudowy pawilon z 1965 roku stał się 
rodzajem „wykusza”, zawierającym główne 
wejście do hali.

opis
Na elewacji pierwotnego pawilonu, nad oknami, długi fryz mozaikowy z materiału 
szklanego, tworzącego zgeometryzowane formy w kolorach błękitnym, białym 
i ugrowym. Dodatkowo pojedyncze „akcenty” z płytek ceramicznych. Na zdjęciach 
archiwalnych widać, że fasadę dekorowały dwa pasy mozaiki, drugi – zapewne 
zatynkowany – znajdował się pod oknami. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Oświęcimski Chemik”, 1965, nr 87 (10-24.12), s. 2: zdjęcie gotowego pawilonu 
z widocznymi mozaikami, podpisane: „Wspaniały pawilon sportowy […] – jest dumą 
jego budowniczych i całego Oświęcimia” (fot. Z. Nowakowski). 
We wcześniejszych numerach dwutygodnika informacje na temat budowy 
lodowiska i jego otwarcia, wyglądu, w tym wystroju plastycznego z tworzyw 
sztucznych, brak jednak wzmianek na temat pozostałych dekoracji. „Oświęcimski 
Chemik”, 1968, nr 151 (25.07.-10.08), s. 6: zdjęcie budynku z widoczną mozaiką, 
podpisane: „Sztuczne lodowisko – duma chemików i wszystkich mieszkańców 
oświęcimskiego powiatu”, ukazujące budynek przed przebudową (fot. A Dyczko).
O planach rozbudowy i prowadzonych pracach także [w:] (n), Swojemu miastu 
i jego młodzieży, „Oświęcimski Chemik”, 1968, nr 146 (10.-25.05), s. 5 – tu zdjęcie 
makiety przyszłego lodowiska, fot. T. Gabor; (HF), „Mazowsze” na naszym lodowisku, 
„Oświęcimski Chemik”, 1972, nr 237 (25.02-10.03.), s. 5 – kolejne informacje 
i zdjęcie makiety, fot. A. Dyczko; (n), Sztuczne lodowisko zamienimy w zimowy pałac, 
„Oświęcimski Chemik”, 1972/1973, nr 257 (25.12.-10. 01.), s. 4; (hf), Pierwszy mecz 
hokejowy już we wrześniu, „Oświęcimski Chemik”, 1973, nr 273 (25. 08-10.09), s. 5; 
(z), Prezent za 50 milionów zł, „Oświęcimski Chemik”, 1973, nr 275 (25.09.-10.10), 
s. 3; (jl), Rozbudowa sztucznego lodowiska w Oświęcimiu, „Gazeta Krakowska” [wyd. 
A-C], 1972, nr 39 (16.02), s. 4; (jl), „Gazeta Krakowska” [wyd. A-C], 1972, nr 56 
(7.03.), s. 6: zdjęcie makiety przyszłej hali. 
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Kryta pływalnia, ul. Chemików 2
tadeusz gabor, mozaika na fasadzie, 1971 (?)
autor i data nieustalone, ściana przy schodach w holu; płyty ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze

Historia
Pływalnia z pierwszym w Polsce basenem o wymiarach olimpijskich, wybudowana 
została dzięki staraniom pracowników Zakładów Chemicznych i w dużej mierze 
w czynie społecznym, w latach 1967-1972. Otwarto ją we wtorek, 25 stycznia 1972 
roku, a na inaugurację odbyły się zawody sportowe z udziałem czołówki polskich 
pływaków. Oprócz nowoczesnego basenu, w budynku znajdowały się trybuny, 
brodzik, konieczne zaplecze oraz kawiarnia. Obiekt o „na wskroś nowoczesnym 
kształcie architektonicznym”, otwierający – jak pisano w prasie – „nowy rozdział 
w historii sportu pływackiego w Polsce” – miał służyć także celom rekreacyjnym. 
W połowie lat 90. XX w. budynek poddano remontowi (zapewne wówczas zniknęła 
mozaika na fasadzie); w ostatnich latach coraz częściej mówi się o potrzebie 
kompleksowego remontu i modernizacji basenu.

opis
Nad głównym wejściem do budynku mozaika 
najprawdopodobniej wykonana z materiału 
szklanego, widoczna na widokówkach. Obecnie 
zapewne zatynkowana. 

Wewnątrz holu, przy schodach po prawej stronie, 
ścianka pokryta okładziną z płyt łysogórskich. 
Płyty także na boku ścianki (na wprost wejścia 
do holu) oraz w pomieszczeniu na piętrze na boku 
i ścianie (część ściany w aneksie wydzielonym 
wtórnie ścianką działową) – pierwotnie pokrywały 
więc ścianę wkoło (tworzyła jakby rodzaj 
potężnego filara), lecz ustalenie jak ukształtowana 
była ta część budynku, jest obecnie bardzo trudne.
Okładzina w gamie błękitów, zieleni, 
żółci, bogato rzeźbiona, ryta, wzbogacona 
nakładkami, przedstawiająca wodę z plastycznie 
opracowanymi, nieco schematycznymi 
przedstawieniami ryb.
Płyty w układzie poziomym, wysokość przy 
schodach, w najwyższym miejscu 16,5 płyt; 
długość 5,5 płyty; w pomieszczeniu na piętrze: 
wysokość 8 płyt, długość 5,5-6 płyt. 
Płyty o wymiarach: 31,7 cm × 57,5 cm.

Fot. BK 2013
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
O budowie pływalni regularnie informował „Oświęcimski Chemik”; 
w dwutygodniku zamieszczono także relację z ostatnich prac przed otwarciem: 
Z. Nowakowski, Nasza olimpijska, „Oświęcimski Chemik”, 1972, nr 235  
(25.01.-10.02.), s. 3; do tematu basenu wracano także w kolejnych numerach, 
zamieszczając jego zdjęcia, niestety nie wspomniano o wystroju plastycznym 
budynku. Informacje o otwarciu i wyglądzie pływalni zamieszczono także 
na krakowskich oraz lokalnych stronach prasy, na przykład: (z), W Oświęcimiu 
oddano do użytku najnowocześniejszą pływalnię w kraju, „Dziennik Polski”, 1972, 
nr 21 (26.01.), s. 1-2; (beb) „Gazeta Krakowska” [wyd. A-C], 1972, nr 20 (25.01.), s. 6; 
(jl), Olimpijska pływalnia w Oświęcimiu, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-C], 1972, nr 22 
(27.01.), s. 6. Brak wzmianek na temat akcentów plastycznych.

Fot. BK 2013

liCeuM iM. stanisława KonarsKiego, ul. Konarskiego 24
tadeusz gabor, mozaika na murze przy liceum, koniec lat 60. XX w. (?), lata 70. 
XX w. (?)

Historia
Tradycje szkoły sięgają 1915 roku, obecny budynek został wzniesiony w roku 1932, 
w okresie powojennym uczniowie otrzymali m.in. strzelnicę i salę gimnastyczną.

opis
Na ściance zasłaniającej część gospodarczą, z lewej strony budynku, mozaika 
z płytek oraz grudek szklanych w kolorach seledynowym, błękitnym, czerwonym, 
białym i szafirowym, tworzących dynamicznie poprowadzone pasy różnej 
szerokości. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Mozaika wymieniona [w:] M. Bartosz, Kreśliłem wizerunek Oświęcimia, „Miejski 
Informator Kulturalny”, 2000, nr 5, s. 2.

Fot. BK 2013
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Fot. BK 2013

KoMpoZyCJe ZaKryte i nieistnieJąCe

oŚrodeK sportów wodnyCH KruKi
tadeusz gabor, mozaiki w ośrodku, 1966

Historia
Projekt Tadeusz Gabor, 1964; oddany wiosną 1967 (lub pod koniec lata 1966).
Ośrodek rekreacyjny ZChO położony nad sztucznym zbiornikiem Kruki, 
wybudowany został w dużym stopniu społecznie i opisywany był jako piękny 
obiekt, do którego należały kawiarnia, szatnia, hangar oraz warsztaty naprawy 
sprzętu wodnego, a także pomieszczenia dla personelu i lekarza, a wokół 
znajdowały się place zabaw i boiska. Planowano również zorganizowanie pola 
namiotowego. Teren ośrodka stanowi obecnie własność prywatną, budynek od lat 
jest opuszczony i zaniedbany.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(SZA), Ośrodek Sportów Wodnych otworzył podwoje, „Oświęcimski Chemik”, 1967, 
nr 124 (10-24.06.), s. 5: na czarnobiałych zdjęciach widoczne pasy mozaiki 
(zapewne szklanej) dekorujące jego elewacje. 
„Oświęcimski Chemik”, 1966, nr 106 (24.09.-10.10.), s. 5: zdjęcie jednej z mozaik 
z podpisem: „Żagle i fruwające mewy to doskonały motyw do skomponowania 
mozaiki w pawilonie sportów wodnych” (fot. T. Gabor).
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nieMieCKi naZistowsKi oBóZ KonCentraCyJny 
ausCHwitZ-BirKenau
Projekt Krzysztof Henisz, realizacja Krzysztof Henisz, Julian Henisz, 
Bolesław Książek, Sala Epilogu w Bloku Martyrologii Żydów; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1968 

Historia 
W niedzielę 21 kwietnia 1968 roku w Bloku 27 otwarta została nowa, 
15. ekspozycja stała zorganizowana w Obozie. Wystawa zatytułowana 
„Męczeństwo, walka i zagłada Żydów w latach 1933-1945”, opracowana przez 
stronę polską w konsultacji z Żydowskim Instytutem Historycznym, Instytutem 
Yad Vashem oraz Centrum Dokumentacji Żydów w Paryżu, ukazywała źródła 
i historię faszystowskiego antysemityzmu oraz męczeństwo i walkę Żydów. 
Ekspozycji towarzyszyła nagrana muzyka (fragmenty dzieł Bacha, Kramera, 
Brehma i pieśni żydowskich) oraz teksty czytane przez polskich aktorów. Jej 
scenariusz opracowali Andrzej Szczypiorski i Jan Zaborowski, projekt plastyczny 
wykonali Czesław Wielhorski, Zofia Jurakowska-Nowicka oraz Krzysztof Henisz. 

Zdjęcie z archiwum p. Juliana Henisza

Otwarcie wystawy zbiegło się z 25. rocznicą powstania w getcie warszawskim, 
otworzył ją minister kultury i sztuki Lucjan Motyka. Ekspozycja została całkowicie 
zmieniona w 1978 roku – nową przygotowano w oparciu o koncepcję i projekt 
scenariusza Tadeusza Hołuja. 

opis
Wystawę kończyła tzw. Sala Epilogu. Dwie ściany Sali wyłożone zostały okładziną 
ceramiczną, wykonaną z płyt łysogórskich o ciemnej tonacji, w gamie brązów 
i kolorów oliwkowych. Pokryły je ryte, symboliczne znaki związane z judaizmem 
i życiem Żydów. Jak pisano, kompozycja ceramiczna miała za zadanie zarówno 
podkreślenie poważnego charakteru Sali, jak i stanowić hołd dla narodu 
żydowskiego oraz stać się protestem przeciwko ludobójstwu.
Dodatkowo, z płyt prostokątnych i kwadratowych ułożone zostały symbole 
lwa-mężczyzny, gołębicy-kobiety oraz świecznik siedmioramienny. Realizację 
uzupełniał słup szklany oraz szklane aplikacje wykonane w Hucie Szkła w Krośnie.
Zob. także il. 37.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
O otwarciu nowej ekspozycji pisano w prasie codziennej, na przykład: Pamięci 
Żydów zamordowanych za drutami oświęcimskiego obozu, „Dziennik Polski”, 1968, 
nr 96 (23.04), s. 1-2; W 25 rocznicę powstania w getcie warszawskim. W Muzeum 
Oświęcimskim otwarto ekspozycję poświęconą martyrologii Żydów, „Gazeta 
Krakowska”, 1968, nr 95 (22.04), s. 1-2. Jednak jedynie w „Echu Krakowa” 
dokładniej opisano wystawę, wspomniano także o kompozycjach ceramicznych – 
zob. Wystawę poświęconą martyrologii Żydów otwarto w Muzeum w Oświęcimiu, „Echo 
Krakowa”, 1968, nr 95 (22.04), s. 2: „Ostatni akcent wystawy to sala o ścianach 
wykładanych płytami ceramiki z symbolicznymi emblematami. W podłodze, 
u stóp podświetlonej, rzeźbionej kolumny czarna płyta z napisem: «I rzekł Pan 
do Kaina głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi»”.
J. Bogucki, Muzeum Martyrologii Żydów w Oświęcimiu, „Projekt”, 1969, nr 2, s. 14-19. 
K. Henisz [w:] Pamięć i hołd, trwały protest, „Polska”, 1969, nr 4, s. 27: „Znaki 
cmentarne na ceramicznych ścianach, symbole zawodów, godła religijne i kastowe, 
od stuleci te same, mówić mają, że właśnie tu unicestwiono miliony istnień bez 
różnicy wieku, płci, zawodu i wykształcenia” (cały artykuł na s. 26-27). 
T. Zrzeska, Z historią do milionów ludzi, „Pro Memoria. Biuletyn informacyjny 
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka”, 1997, nr 7, s. 96-101; B. Kostuch, 
„Ceramiczny eksperyment”…, s. 99.
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ZaKłady CHeMiCZne „oŚwięCiM” (obecnie synthos s.a.), ul. Chemików 1
irena Zahorska, mozaiki w budynkach Zakładów Chemicznych 
„Oświęcim”, 1969-1973

Historia
Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach została założona w 1945 roku. 
Początkowo działała pod nazwą (Państwowe) Zakłady Syntezy Chemicznej, 
od roku 1951 nosiła nazwę Zakłady Chemiczne „Oświęcim”. Pierwsze plany 
budowy biurowca dla ZChO pojawiły się już w 1951 roku, jednak cała inwestycja 
była realizowana dopiero w drugiej połowie lat 60. XX w. Nowoczesny zespół 
biurowców (centrum administracyjne ZChO) złożony z budynku wysokiego 
połączonego przewiązką z niskim, oddany został do użytku w 1971 roku. Do 
zakładów należały także inne gmachy, wśród nich budynek ówczesnej stołówki 
zakładowej „Centralna” (z dwiema dużymi jadalniami i salą gościnną, oddany 
do użytku na początku 1974 roku), w którym – według informacji uzyskanych 
w firmie Synthos, spadkobiercy ZChO (e-maile z lata 2013) – znajdowała się sala, 
gdzie odbywały się uroczyste spotkania firmowe. Jej ściana ozdobiona została 
mozaiką z końmi i nazywana była potocznie „salą pod koniem”. Los mozaiki 
nie jest znany, pozostałe kompozycje zostały usunięte lub zakryte. Projekty 
poszczególnych wnętrz biurowca opracowała w latach 1969-1973 Irena Zahorska, 
która była także autorką mozaik.

Fragmenty mozaik z końmi oraz atomami, za: A. Czarnik, B. Zgodzińska, 
Pomorskie motywy w twórczości Ireny Zahorskiej, Słupsk 2004, s. 137, 138

opis
Jak wynika z kilku zachowanych zdjęć, były to 
kompozycje układane z płytek o różnych wymiarach, 
a ich ułożenie było dostosowane do tworzonej 
realizacji.
Mozaiki opisała Beata Zgodzińska w katalogu 
wystawy Ireny Zahorskiej:
B. Zgodzińska, Mozaiki [w:] A. Czarnik, B. Zgodzińska, 
Pomorskie motywy w twórczości Ireny Zahorskiej, 
Słupsk 2004: „Według słów autorki, mozaiki w sali 
recepcyjnej w pomieszczeniach socjalnych biurowca 
Zakładów Chemicznych «Oświęcim» w Oświęcimiu 
(1971 rok; pow. 48 m²) swą kolorystyką – czernią 
i czerwienią – nawiązują do gamy barwnej kolumn 
pałacu w Knossos na Krecie (ok. 2000-1400 p.n.e.). 
Występujące w malowidłach tego pałacu sylwetki 
byków zostały zastąpione sylwetkami koni, zwierząt 
bliższych naszej tradycji. W podobnej kolorystyce 
utrzymana jest mozaika w kawiarni oświęcimskich 
zakładów chemicznych, przedstawiająca dwie kobiety 
wyciągające ręce w stronę dużej papugi siedzącej 

na klatce. I znów pewien drobny szczegół odsyła widza do tradycji malarstwa 
kreteńskiego i mykeńskiego – ukazanie głów kobiet w ujęciu profilowo-frontalnym 
(oko en face, twarz z profilu) oraz dekoracyjne fryzury. Płaskie sylwetki kobiet 
– o typowo ornamentalnym charakterze, przywodzą na myśl jeszcze inne dzieła, 
mianowicie obrazy austriackiego malarza Gustawa Klimta (1862-1930). Suknia 
kobiety stojącej po prawej stronie, utworzona z różnobarwnych elementów 
o dynamicznej strukturze, stanowi niemal samodzielny element kompozycji. 
Podobny efekt zaobserwować można w niektórych pracach Klimta […]” (s. 100-101).
„Tematyka mozaik projektowanych i wykonanych przez autorkę bardzo często 
wiąże się z funkcją i przeznaczeniem budynku. […] Wnętrza biurowca Zakładów 
Chemicznych «Oświęcim» w Oświęcimiu pokryte są mozaikami będącymi 
artystyczną transpozycją atomów, molekuł, a nawet reakcji chemicznych (1971 rok; 
pow. 120 m²) (s. 103-104).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
A.Czarnik, B. Zgodzińska, Pomorskie motywy…, s. 100-104. Tu także zdjęcia dwóch 
kompozycji, s. 137: fragment mozaiki z końmi, z opisem, że znajdowała się w „sali 
recepcyjnej w pomieszczeniach socjalnych biurowca Zakładów Chemicznych 
«Oświęcim» w Oświęcimiu”, oraz z datą: 1972; s. 138: fragment mozaiki 
z biurowca, 1971.



Kolor i blasK

420
Kolor i blasK

421

Pcim
doM wCZasowy Kopalni „siersZa” (obecnie dom pomocy społecznej)
antoni Haska, kompozycja w holu, filary w jadalni, 1962 (?)
Cecylia wodnicka-Ząbkowska i Jerzy lucjan Ząbkowski, kompozycja w sali 
w przyziemiu, 1966

Historia
Położony na stoku pod lasem budynek został oddany do użytku z końcem 1962 
roku. Otrzymał bogatą dekorację ceramiczną, wnętrza zdobiły też płaskorzeźby 
o tematyce zbójnickiej. W 1972 roku kopalnia „Siersza” odsprzedała budynek 
wydziałowi zdrowia, kupując w zamian dom „Cieszynianka” w Zakopanem. 
Umieszczono w nim Państwowy Dom Pomocy Społecznej. Budynek był 
rozbudowywany i przebudowywany, m.in. w połowie lat 90. XX w. 
Podczas zmiany układu wnętrz usunięto dekoracje ceramiczne.

opis
Dekoracja dawnej dużej sali, pod tarasem (od 1977 sala rehabilitacyjno- 
-rozrywkowa, obecnie jadalnia i kuchnia) – kompozycja abstrakcyjna, na ceglastym 
tle kremowe płaskorzeźby, obejmująca całą boczną ścianę, płyty w układzie 
pionowym. Ściana widoczna na wielu zdjęciach, jako tło rozmaitych imprez, które 
odbywały się w tym miejscu.

Hol: według wspomnień pracowników, znajdowała się tu cała ściana utrzymana 
w gamie zieleni i błękitów. Brak zachowanych zdjęć.

Jadalnia: dwa okrągłe filary pokryte dużymi, błękitnymi płytami o subtelnej 
dekoracji reliefowej w gamie barw kremowych i żółtych.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(ZŁ), Górnicy „Sierszy” otrzymali dom wypoczynkowy, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-C], 
1963, nr 7 (9.01), s. 4: informacja o oddaniu do użytku „pięknego, nowoczesnego 
domu wypoczynkowego”; w odnalezionych wzmiankach prasowych brak informacji 
o jego dekoracjach.
Prof. Antoni Haska wspominał wykonanie kompozycji w holu domu wczasowego 
kopalni „Siersza”, jego autorstwa na pewno była także dekoracja filarów w jadalni. 
Z kolei nota biograficzna Cecylii Wodnickiej-Ząbkowskiej z 1981 roku, 
przechowywana w Dziale Dokumentacji Plastycznej IS PAN w Warszawie, zawiera 
informację, że to Ząbkowscy wykonali ścianę płaskorzeźbioną, o powierzchni około 
60 m² w domu wypoczynkowym kopalni „Siersza” w Pcimiu. Wielkość realizacji 
wskazuje, że była to ściana sali w przyziemiu.

Raba Niżna
oŚrodeK wypoCZynKowy Huty iM. lenina 
(obecnie dom pomocy społecznej Fundacji „opiekuńczość”)
Helena trzebiatowska, mozaika na ścianie stołówki, 1975

Historia
Pochodzący z początku XIX w. dwór, w 1905 roku nabył Jan Chomentowski. 
Po zakończeniu II wojny światowej, do 1952 roku, znajdował się w nim zakład 
wychowawczy dla trudnych chłopców prowadzony przez księży Michalitów. 
W okresie późniejszym dwór przejęła Huta im. Lenina i zorganizowała w nim 
ośrodek wczasowy.
Modernizacja i rozbudowa Wiktor Zin, Andrzej Kadłuczka, Jacek Lenda, 1974-1976.
Po rozbudowie ośrodek składał się ze starego dworu, do którego dobudowano 
nowoczesny budynek. W jednej z dużych, parterowych sal nowej części, 
na ścianach po bokach drzwi, duże, dekoracyjne kompozycje z kamieni.

opis
Los – wzmiankowanej w prasie – mozaiki autorstwa Heleny Trzebiatowskiej nie 
jest znany – dostęp do budynku i kontakt z Fundacją są utrudnione, przyjęto 
jednak, że kompozycja wciąż istnieje. W internecie udało się natrafić na zdjęcie, 
z którego wynika, że barwna mozaika pokrywała całą ścianę zamykającą 
pomieszczenie jadalni.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
S. Gawliński, Piękny prezent dla hutników, „Głos Nowej Huty”, 1975, nr 18 (3-8.05.), 
s. 2: informacja na temat wizyty w ośrodku pod koniec kwietnia, gdy trwały jeszcze 
prace wykończeniowe, oraz wzmianka, że w podziemiach dworku znajdzie się 
stołówka, a obok „piękna kawiarnia”. „W stołówce jedną ścianę tworzy efektowna, 
barwna mozaika projektu Heleny Trzebiatowskiej, przedstawiająca polowanie 
z chartami. Tych elementów plastycznych, które umilą pobyt wczasowiczom, 
jest zresztą znacznie więcej”. 
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajduje się protokół nr 98 KR z 15.05.1975 roku związany z realizacją 
zlecenia Huty im. Lenina z 1973 roku (AH 685/73) przez Helenę Trzebiatowską, 
dotyczący najprawdopodobniej mozaiki z Raby Niżnej: „wykonanie mozaiki 
na ścianie pow. 25 m² kompozycja niefiguratywna”, przyjęta na poziomie dobrym 
(protokół nr 98, s. 3; ANK 29/2218/69).
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Rabka
sZKoła reHaBilitaCyJna przy górnośląskim ośrodku rehabilitacji 
dzieci im. w. pstrowskiego (obecnie Zespół szkół przy Śląskim Centrum 
rehabilitacyjno-uzdrowiskowym im. dr a. szebesty), ul. Dietla 5
Franciszek wyleżuch, współpraca stanisław Kluska, mozaiki na basenie: 
jedna na ścianie zewnętrznej, dwie wewnątrz, 1973

Historia
Projekt architektoniczny Tadeusz Resler; oddany w 1973.
Dzieci ze Śląska były leczone w Rabce już przed II wojną światową. Po wojnie 
wybudowano duże sanatorium nastawione na leczenie gruźlicy u dzieci, która 
stanowiła wówczas duży problem; rozpoczęło ono działalność w 1950 roku. 
W latach 60. XX w. rozszerzono zakres leczonych chorób, a po oddaniu do użytku 
szkoły, bazę noclegową jeszcze zwiększono. W 2010 roku przeprowadzono 
restrukturyzację ośrodka, który zaczął przyjmować także dorosłych.
W 1946 roku przy sanatorium uruchomiono szkołę, w 1969 – rozpoczęto budowę 
nowoczesnego kompleksu edukacyjno-rehabilitacyjnego, z salą gimnastyczną 
i basenem. Szkoła – otwarta 17 czerwca 1973 roku, w uroczystości wziął udział 
wojewoda śląski, gen. Józef Ziętek – otrzymała imię Powstańców Śląskich oraz 
interesujące dekoracje plastyczne: ozdobiły ją trzy mozaiki, a także duże, barwne 
kompozycje płaskorzeźbione w holu oraz w świetlicy.

Fot. BK 2013

opis
na zewnętrznej, krótszej ścianie basenu barwna kompozycja przedstawiająca 
duże słońce (kwiat), wewnątrz czworo dzieci na czterech tłach o różnych kolorach. 

Basen – obie krótsze ściany pokryte mozaikami z płytek ceramicznych: po prawej 
od wejścia pomarańczowe słońce oraz żółte, pomarańczowe i beżowe „zawijasy”, 
tło szafirowe; po lewej tęcza oraz szare, żółte „zawijasy”, tło zielone.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
(str), „Gazeta Krakowska” [wyd. E-G], 1973, nr 244 (12.10), s. 8: informacja, 
że szkoła rehabilitacyjna z salą gimnastyczną i krytym basenem została 
przekazana dzieciom – pacjentom Śląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci 
im. W. Pstrowskiego. Obiekt wybudowany przez PBO „Podhale”, charakteryzuje 
się ładną architekturą i solidnym wykonaniem, niestety, nie wspomniano o jego 
wystroju plastycznym (zdjęcia obiektu, fot. S. Momot).
B. Namysł, Po zdrowie nad Rabę, „Dziennik Zachodni”, 1973, nr 211 (6.09), s. 3-4: pisze 
o historii sanatorium i dodaje, że „dzięki nowo wybudowanej szkole 450 dziewcząt 
i chłopców […] rozpocznie naukę w komfortowych pawilonach”. Autorka wspomina 
„duży basen kąpielowy”, niestety nie pisze nic o jego dekoracjach.
Szkoła dla Śląskiego Ośrodka Rehabilitacyjnego Dzieci w Rabce, „Trybuna Robotnicza”, 
1973, nr 144 (19.06), s. 2: informacja, że otwarty został „nowoczesny budynek 
szklony o 12 izbach lekcyjnych, 5 pracowniach przedmiotowych, 2 salach 
gimnastycznych. Obiekt posiada również basen rehabilitacyjny”, także tu brak 
wzmianek na temat jego dekoracji.

Fot. BK 2013
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KoMpoZyCJe ZaKryte i nieistnieJąCe

uZdrowisKowy sZpital KardiologiCZny, al. Jordana 2
autor i data nieustalone

Historia
Położony w Parku Zdrojowym szpital zajmuje przedwojenny budynek, w którym 
w 1935 roku rozpoczęło działalność sanatorium dr. Tadeusza Malewskiego. 
Podczas wojny budynek zajęli Niemcy, potem Rosjanie. Malewski zawiesił 
działalność w 1951 roku, przez pewien czas w budynku istniała lecznica „Anulka”, 
zamieniona następnie na szpital.

opis
Jak wynika ze starych fotografii i widokówek, z lewej strony budynku znajdowała 
się ścianka wydzielająca niską część szpitala, pokryta barwną mozaiką, na której 
można było dostrzec zarys serca. Mozaika nie istnieje.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia
oraz informacje uzupełniające:
Nie natrafiono.

Szpital kardiologiczny, widokówka z 1985 roku, fot. S. R. Sadowski

Stary Sącz
doM Handlowy „spółdZielCa”, ul. Morawskiego 4
Jerzy sacha, kompozycje na elewacji zewnętrznej oraz na klatce schodowej; płyty 
okładzinowe ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1971

Historia
Dom handlowy – położony przy ulicy wybiegającej z naroża Rynku, nieco 
cofnięty w stosunku do ulicy – oddany został do użytku w przeddzień Dnia 
Kobiet 1972 roku, po trwającej rok budowie. Ozdobiły go dwie duże kompozycje 
ceramiczne, także pilastry w pomieszczeniach na parterze i piętrze pokryte zostały 
ceramicznymi „cegiełkami” o czekoladowej barwie.

Fot. BK 2013
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opis
Długa ściana na zewnątrz, w lewej, parterowej części budynku pokryta 
kompozycją przedstawiającą uproszczony, stylizowany pejzaż ze słońcem, 
wypełniony motywami kojarzącymi się z okolicami Sącza (drzewa, owoce, butelki), 
z przedstawieniami owieczek na hali oraz kajakarzy i rowerzystów, a także 
różnymi motywami uzupełniającymi (serca, rozety). Kolory żywe, jasne w gamie 
szafirów, zieleni, fioletu, beżu. Płyty niemal kwadratowe, plastycznie opracowane 
– bogaty relief, ryty, nakładki. Z lewej strony, pośrodku, ryta sygnatura: J. Sacha 1971.
Płyty w układzie pionowym, ściana w lewej części wyższa (wysokość 12 płyt; 
długość 13,5 płyty), pozostała część długa, o wysokości 7 płyt; w sumie całkowita 
długość kompozycji to 65 płyt; płyty o wymiarach: 31,5 cm × 29 cm. 

Wysoka ściana klatki schodowej na półpiętrze wyłożona okładziną w gamie 
zieleni przedstawiającą stylizowane motywy tworzące rodzaj siatki złożonej 
z pionowych form zakończonych kołami oraz ułożonych poziomo form 
wrzecionowatych, w kolorze liliowo-beżowym, z akcentami kremowymi 
i szafirowymi. Płyty niemal kwadratowe, kompozycja wykonana w wysokim 
reliefie, wzbogacona rytami i nakładkami. 

Fot. BK 2013

Płyty w układzie pionowym, wysokość 14 płyt (w najniższej części lewej) 
do 17 płyt (w części prawej), długość 14 płyt; płyty o wymiarach: 32 cm × 29 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-E], 1971, nr 54 (5.03), s. 6: zdjęcie z budowy nowego 
domu towarowego w Starym Sączu.
(ss), Nowoczesny obiekt handlowy dla Starego Sącza, „Gazeta Krakowska” 
[wyd. A-E], 1972, nr 58 (9.03), s. 6: starosądecki dom handlowy to „jeden 
z najnowocześniejszych w województwie krakowskim i najładniejszy w pionie 
CRS”; zdjęcie, na którym widać fragment ściany ceramicznej (fot. S. Śmierciak).
Atlas dóbr kultury…, s. 124, poz. 70: „kryteria wpisu: kryterium artystyczne, 
kryterium nowatorstwa, kryterium próby czasu, kryterium unikalności”, 
postulowana „ochrona: okładziny jako detalu architektonicznego”; zdjęcia 
fragmentów zewnętrznej okładziny.

Fot. BK 2013
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Fot. BK 2013 Fot. BK 2013
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Sucha Beskidzka
dworZeC pKp, ul. Mickiewicza 62
elżbieta Cempla-Frankowicz, poczekalnia oraz restauracja; płyty okładzinowe 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, około 1975

Historia
Pierwszy dworzec w Suchej Beskidzkiej został wzniesiony w latach 1881-1882 
w związku z uruchomieniem tzw. Kolei Transwersalnej, biegnącej z Żywca przez 
Nowy Sącz do Husiatyna: w 1883 roku otwarto linię Żywiec–Sucha, w 1884  
Sucha–Kraków. 
Budynek dworca został poddany remontowi kapitalnemu w latach 1970-1975; 
projekt modernizacji Ryszard Frankowicz z zespołem.

Fot. BK 2014

opis
Lewa ściana poczekalni, wzdłuż której 
prowadzą schody na piętro, w całości pokryta 
okładziną ceramiczną. Płyty plastycznie 
opracowane, pokryte reliefem tworzącym 
abstrakcyjny pionowy wzór, karminowe  
(tzw. „czerwień meksykańska”), 
z ciemniejszymi smugami. Na jednej z płyt 
ryte: 23; na innej: XII. 
Takimi samymi płytami pokryta ścianka-filar 
na I piętrze.
Płyty w układzie pionowym, wysokość 21 płyt; 
płyty o wymiarach: 32 cm × 28,5 cm.

w dawnej restauracji (potem barze), do której 
prowadzi wejście z peronu, ścianka pokryta 
płytami opracowanymi plastycznie, w kolorach 
jasnozielonym i niebieskim. 
Płyty w układzie pionowym, wysokość 6,5 płyt, 
szerokość 7,5 płyty.
Obecnie (stan: marzec 2013) niewielkie 
pomieszczenie przedzielone ścianą, w związku 
z czym nie ma możliwości zobaczenia całej kompozycji, lecz jedynie jej lewy 
fragment, o szerokości 1,5 płyty.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
T. P. Szafer, Nowa architektura… 1971-1975, s. 245, 254: pisząc o dworcu w Suchej, 
zauważa, że: „W tym wypadku sięgnięto po rozwiązanie łączące walory 
zabytkowej architektury elewacji starego budynku dworcowego z współczesnym, 
funkcjonalnym i niepozbawionym barwnych akcentów plastycznych wystrojem 
wnętrza”.
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98.
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się dokumenty związane z projektami wnętrz i urządzenia 
dworca PKP w Suchej Beskidzkiej z lat 1974 i 1975 wykonywanymi na zlecenie 
Biura Projektów Kolejowych, a wśród nich protokół nr 47 KR z 7.03.1975 roku 
przyjmujący na poziomie dobrym „projekt wstępny wnętrz restauracji, kawiarni 
oraz sali posiedzeń w Dworcu PKP w Suchej Beskidzkiej” (ANK 29/2218/69); oraz 
protokół nr 116 KR z 13.06.1975 przyjmujący na poziomie dobrym „projekt wnętrza 
sali konsumpcyjnej z antresolą; projekt ścianki ceramicznej w sali konsumpcyjnej – 
projekt kolorystyczny, model w skali 1:10 oraz szczegół w skali 1:1, powierzchnia 
70 m²”. (ANK 29/2218/70).

Fot. BK 2003



Szczawnica
To kolejny małopolski kurort mający znakomite tradycje, w którym po wojnie 
zaczęto budować liczne, nowe gmachy lecznicze. W artykule zamieszczonym 
na łamach „Architektury” w 1963 roku wymienionych zostało aż 13 projektów, 
planowanych do wykonania na terenie uzdrowiska – poczynając od wznoszonego 
właśnie sanatorium „Górnik”, na Domu Zdrojowym i przebudowie placu Dietla 
kończąc – które miały być realizowane do 1972 roku1. Jako pierwsi do Szczawnicy 
sprowadzili się hutnicy, dla których wybudowany został wieżowiec sanatoryjny 
„Hutnik” – na początku lat 60. XX w. wzbudzający zachwyty, a obecnie oceniany 
negatywnie. To właśnie w „Hutniku” znalazła się jedna z najwcześniejszych 
małopolskich mozaik. Także kolejne budynki otrzymywały staranne wykończenie, 
m.in. pojawiały się realizacje ceramiczne. Najwięcej tego typu kompozycji już 
w latach 80. ozdobiło sanatorium „Dzwonkówka”. Nie wszystkie planowane 
realizacje zostały jednak wykonane. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o zaprojektowanym przez Stanisława Fijałkowskiego sanatorium „Budowlani”, 
w którym kompozycje dekoracyjne mieli zrealizować cenieni warszawscy twórcy, 
Hanna i Gabriel Rechowiczowie. Max Cegielski w swej opowieści o Rechowiczach 
cytuje umowę z 1969 roku, według której projekt dekoracji miał składać się 
z: „mozaiki na klatce głównej, witraża w hallu, płaskorzeźby z metalu i szkła 
w jadalni, mozaiki w kawiarni”2. I dodaje z goryczą: „Skromne sanatorium zmieniło 
się ostatnio w dumne spa i w materiałach reklamowych nie widać wstydliwych 
śladów plastyki z epoki PRL-u”3. Projekt ten nie został jednak zrealizowany 
w opisywanej formie z przyczyn finansowych. Gaber wykonał w „Budowlanych” 
jedynie relief podbarwiany4. 

1 W. Pencakowska, M. Gliszczyński, Problemy urbanistyczno-architektoniczne 
Szczawnicy, „architektura”, 1963, nr 8, s. 284.
2 Zob. M. Cegielski, Mozaika, s. 231.
3 Tamże, s. 231-232.
4 rozmowa z panem stanisławem Fijałkowskim, 14.10.2013 r.

Hol sanatorium „Dzwonkówka” (zob. s. 442), fot. bK 2013
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sanatoriuM „HutniK”, ul. Połoniny 13
Krystyna Zgud-strachocka, mozaika na filarze w dawnej czytelni (obecnie 
kawiarnia), 1960
autor nieustalony, ściana w holu na I piętrze, kompozycja z płyt okładzinowych, 
1973 (?)

Historia
Projekt architektoniczny Zofia Fedykówna, Jerzy Leszek Nowicki, współpraca 
Paweł Czapczyński; projekt wnętrz Danuta Kowalska, Roman Lisowski;
projekt 1958, oddany w 1960.
Sanatorium złożone z części wysokiej, 14-piętrowej, mieszczącej pokoje 
mieszkalne, oraz płaskiego pawilonu części socjalno-usługowej. Z powodu wyglądu 
i położenia budynek wzbudzał spore kontrowersje. 
Sanatorium otrzymało interesujące dekoracje plastyczne, realizowane w kilku 
etapach. W 1973 roku doszło do prac remontowych, w wyniku których wnętrza 
gmachu miały zostać odświeżone i unowocześnione. Pojawiły się w nich wówczas 
m.in. kompozycje z metalu, autorstwa Leopolda Pędziałka (w holu wejściowym, 
naprzeciw wejścia – zob. il. 60, oraz na suficie sali na I piętrze); zapewne także 
okładzina ceramiczna na ścianie holu na I piętrze. 

Fot. BK 2013

Fot. BK 2013
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opis
W pomieszczeniu kawiarni (dawniej pełniącym rolę czytelni i świetlicy) 
na I piętrze owalny, masywny filar pokryty barwną mozaiką ceramiczną 
z przedstawieniami sów.
Filar – wysokość około 288 cm; obwód około 427 cm.

Hol przed wejściem do czytelni – na ścianie kompozycja z plastycznie 
opracowanych płyt ceramicznych, białych, ze złotymi akcentami, wtórnie 
pociągniętych beżowymi maźnięciami. 
Płyty w układzie pionowym, wysokość 6,5 płyty (około 350 cm), długość około  
738 cm; płyty o wymiarach: 50 cm × 27 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
J. Waldorff, Spadek po Zawiszy Czarnym, „Świat”, 1961, nr 35 (27.08), s. 8-9: 
„zbudowano także w Szczawnicy najbardziej komfortowy z polskich hoteli 
sanatoryjnych, podobne włoskim cudo ze stali, szkła i aluminium, nazwane 
«Hutnik», zaś nie gorzej projektowany «Górnik» jest w budowie”. (s. 9); s. 9 zdjęcie 
budynku, podpis: „Wzniesione świeżo w Szczawnicy sanatorium «Hutnik», dla 
leczącego się Śląska, mogłoby konkurować nowoczesnością i urodą z hotelami 
budowanymi we Włoszech”.
A. Górska, Sanatorium „Hutnik” w Szczawnicy, „Architektura”, 1963, nr 8, s. 275-282 
(s. 280: zdjęcie fragmentu czytelni, widoczny filar z mozaiką, fot. R. Wesołowski). 
Górska pisząc wcześniej o nowej architekturze na Podhalu, stwierdziła, że „Hutnik” 
to „projekt pionierski” na skalę krajową – zob. A. Górska, Przegląd dorobku 
architektonicznego Zakopanego i okolic, „Architektura”, 1963, nr 5, s. 144.
J. Nyka, Szczawnica-Krościenko i okolice. Przewodnik, Warszawa 1979, s. 38: „niestety 
projektanci nie powiązali jej [budowli] architektury z górskim tłem, a ogrom bryły 
psuje harmonię krajobrazu całej kotliny szczawnickiej”. 
J. A. Włodarczyk, Archinotatnik, Katowice 2006, s. 109: „jako znaczący budynek 
miejscowości jawi się dom wczasowy «Hutnik», wysoki punktowiec, zapewne 
obraza uczuć tzw. regionalistów, moim zdaniem sprytnie wkomponowany 
w nieckę – dolinę, dzięki czemu, mimo swej wysokości, z górami on nie konkuruje. 
Wbrew pozorom sprawia wrażenie skromniejsze od kilku kościołów zakopiańskich, 
które przez swą agresywną formę ponad te góry się wynoszą”.
(str), U hutników w Szczawnicy, „Gazeta Krakowska” [wyd. E-G ], 1973, nr 62 
(14.03), s. 4: informacja, że sanatorium „Hutnik” przejdzie od połowy kwietnia 
do końca maja „zasadnicze zabiegi kosmetyczne”, polegające m.in. na wymianie 
mebli i zasłon. Efektem mają być wnętrza „nowocześnie odnowione” i już w lecie 
„Hutnik” będzie mieć „najwyższy standard”. Jak wynika z nieco późniejszych 
informacji, prace trochę się przeciągnęły, ich ukończenie zaplanowano na koniec 
czerwca. 
B. Kostuch, Mozaiki w małopolskich uzdrowiskach, s. 44: tu też zdjęcie mozaiki 
na filarze.

ZaKład prZyrodoleCZniCZy, ul. Zdrojowa 26
projekt Krzysztof Henisz, realizacja Krzysztof Henisz, Julian Henisz; płyty 
okładzinowe ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, po 1968

Historia
Projekt architektoniczny Mieczysław Gliszczyński, współpraca Andrzej 
Kowalewski; projekt wstępny 1961, oddany w 1973.
Budowa Zakładu trwała bardzo długo. „Dziennik Polski” już w lipcu 1961 roku 
zamieścił makietę przyszłego „zakładu balneologicznego”, a w styczniu 1962 
informował, że pod koniec roku rozpocznie się budowa Zakładu, który – wraz 
z istniejącymi oraz planowanymi inwestycjami – sprawi, że Szczawnica stanie 
się „nowoczesnym uzdrowiskiem”. Ostatecznie budowę rozpoczęto w 1963 
roku. W 1969 roku gazety pisały, że trwają roboty wykończeniowe w Zakładzie. 
Do oficjalnego otwarcia doszło jednak dopiero 28 maja 1973 roku, wzięli w nim 
udział wiceminister zdrowia i opieki społecznej Ryszard Brzozowski i I sekretarz 
KW PZPR Józef Klasa.
Położony na stoku budynek złożony był z trzech części wydzielonych kubaturowo 
i funkcjonalnie. Dominantę stanowiła bryła budynku głównego, z tarasem 
spacerowo-wypoczynkowym na dachu, na którym umieszczono kawiarnię- 
-pijalnię „Aida” w formie stożka ożywiającego bryłę; obok znalazł się budynek 
z pomieszczeniami na zabiegi (kąpiele wannowe), a także budynek przychodni 
zdrojowej. Duże fragmenty elewacji zostały wyłożone płytami ceramicznymi 
w gamie szmaragdu.
Obecnie opuszczony, przygotowywany do wyburzenia.

Fot. BK 2013
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W 2015 roku Zarząd Uzdrowiska Szczawnica zwrócił się do Muzeum Narodowego 
w Krakowie z propozycją przekazania w darze kompozycji z „Aidy” – w planie 
jest jej odkucie i przywiezienie do Krakowa, a w dalszej perspektywie osadzenie 
na jednej ze ścian przebudowanego Gmachu Głównego Muzeum.

opis
W dawnej kawiarni „Aida” niezwykle dekoracyjna kompozycja na ściance 
wydzielającej przestrzeń. Boki szmaragdowe, pośrodku duży wir w jasnej gamie 
barw, z dominującymi kolorami kremowym i błękitnym oraz liliowymi akcentami. 
Płyty gładkie oraz z rytymi motywami, środek wiru zaakcentowany lekko 
wypukłym guzem. Boki ścianki pokryte szmaragdowymi, gładkimi płytami.
Płyty w układzie poziomym; wysokość 8 płyt, długość 9 płyt. Płyty o wymiarach:  
32 cm × 57 cm.

Według informacji przekazanych przez pana Juliana Henisza (e-mail z 8.08.2013 
roku) w budynku znajdowały się trzy odrębne kompozycje. W pijalni wód 
mineralnych („Aida”) umieszczonej na obszernym tarasie – kompozycja 
turkusowo-niebieska w formie spirali, bądź muszli, z wplecionymi w nią rytymi 
rybami, roślinami i „stworami wodnymi”; pośrodku tarasu – kwadratowy otwór 
umożliwiający obserwację niższej kondygnacji, otoczony murkiem pokrytym 
czerwonawymi płytami wzbogaconymi owalnymi rytami (obecnie większość płyt 
uszkodzona – stan: czerwiec 2015); na ścianach patio, na parterze – kompozycja 
z luźno ułożonych płyt ceramicznych o specjalnie zaprojektowanym kształcie, 

Fot. BK 2015

w grafitowo-zielonawych kolorach, tło oraz przestrzeń między płytami wypełniona 
drobnymi otoczakami. Dekoracje do zobaczenia na: http://b.ksiazek.comitto.eu.
Artysta wspomina, że kompozycje ceramiczne były realizowane w dwóch etapach. 
Autorzy nie uczestniczyli w montażu dekoracji na ścianie „Aidy”, lecz pozostawili 
ponumerowane płyty. Robotnicy osadzili je jednak niezgodnie z projektem, stąd też 
widoczne zakłócenia kompozycji.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
(J. Rat.), Szczawnica – najlepsza w kraju. Otwarcie Zakładu Przyrodoleczniczego, 
„Gazeta Krakowska”, 1973, nr 127 (29.05), s. 1-2: informacja o otwarciu 
„nowoczesnego, znakomicie wyposażonego w cenną importowaną aparaturę” 
zakładu, mającego „wygodne zespoły kąpieliskowe, znakomicie urządzony zespół 
diagnostyczny – wszystko to w nowoczesnej architekturze projektu Mieczysława 
Gliszczyńskiego…”.
W. Pencakowska, M. Gliszczyński, Problemy…, s. 285-287: makieta Zakładu, plany, 
rysunki, także informacja, że już na etapie projektowym planowano, że „ze względu 
na swoje centralne położenie w uzdrowisku oraz reprezentacyjny charakter 
omawiany zakład będzie szczególnie starannie wykończony zarówno wewnątrz, jak 
i z zewnątrz” (s. 287).
T. P. Szafer, Nowa architektura…1971-1975, s. 321: opis budynku; T. P. Szafer, Nowa 
architektura… 1976-1980, s. 329: zdjęcia Zakładu (na fot. 864 widoczne płyty 
ceramiczne wypełniające przestrzenie między oknami części parterowej); J. Nyka, 
Szczawnica-Krościenko…, s. 35-36: opis budynku głównego: „czterokondygnacyjny 
korpus jest pomysłowo wpięty w skarpę, a jego dach wiąże się funkcjonalnie 
z dolnym «deptakiem» parkowym, tworząc taras z kawiarnią. […] Zarówno piękna 
architektura, jak i wyposażenie balneotechniczne i rehabilitacyjne tego obiektu 
są rewelacją w skali całej Polski”. 
Andrzej Antoni Kowalewski [w:] Słownik artystów plastyków…, s. 270: wśród swych 
prac wymienia „ścianę ceramiczną w hallu głównym Zakł. Przyrodoleczniczego 
w Szczawnicy” (wraz z datą: 1965) oraz „panneau w holu rekreacyjnym” (data: 1970).

Fot. BK 2015
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sanatoriuM „doM Zdrowia” (potem „papiernik”), ul. Połoniny 12
Maria żmigrodzka-dubowy, współpraca andrzej rohacki, mozaika na elewacji, 
1974

Historia
Sanatorium wzniesione zostało dla Myszkowskich Zakładów Papierniczych, 
oddane do użytku zapewne w 1974 lub 1975, niestety nie udało się ustalić autora 
projektu architektonicznego. Wejście do budynku ozdabia kompozycja ceramiczna, 
w jadalni umieszczona została duża płaskorzeźba autorstwa Andrzeja Rohackiego, 
łączącą drewno i elementy wykonane z ceramiki.

opis
Mozaika pokrywa trzy ściany wykuszu, w którym umieszczono wejście do budynku, 
przykrytego dwuspadowymi daszkami tworzącymi trójkątne szczyty. Fasada 
trzyczęściowa: pośrodku duże drzwi, powyżej szczyt, po bokach ścianki z długimi, 
wąskimi oknami i szczytami. Ściany pokryte mozaiką złożoną z małych płytek 
ceramicznych, tło beżowe, dekoracja abstrakcyjna tworząca motywy w gamie brązu, 
szarości, różu, błękitu, szafiru i żółci. Na bocznych ścianach wykuszu dominacja 
płytek błękitnych i szafirowych; na ścianie lewej szary skrót „MZP”.
Mozaika złożona z płytek o wymiarach 2 cm × 2 cm; osadzona na plastrach  
20 cm × 20 cm.

Fot. M. Sacha, 2015

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajdują się: protokół nr 84 KR z 29.04.1974 roku przyjmujący 
na poziomie dobrym „projekt mozaiki do Domu Zdrowia w Szczawnicy, 
powierzchnia 65 m²” wykonany przez Marię Żmigrodzką na zlecenie 
Myszkowskich Zakładów Papierniczych (AH 1326/73) (ANK 29/2218/67); protokół 
nr 217 KR z 4.12.1974 roku przyjmujący na poziomie dobrym „realizację mozaiki 
na elewacji Domu Zdrowia w Szczawnicy, powierzchnia 57 m²” wykonaną 
przez Marię Żmigrodzką z techniczną pomocą Andrzeja Rohackiego, a także 
„płaskorzeźbę z drzewa z zamontowanymi elementami ceramicznymi w jadalni, 
pow. 21 m²” (autorstwa Rohackiego), w odbiorze oprócz członków Kolegium wzięli 
udział także przedstawiciel Inwestora, kierownik budowy i kierowniczka „Domu 
Zdrowia” (AH 29/2218/68).

Fot. M. Sacha, 2015
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sanatoriuM CZsp „dZwonKówKa”, ul. Połoniny 14a
anna praxmayer, współpraca Krystyna Citak-Kolenda, danuta Maryjowska- 
-praxmayer, anna osiecka, kompozycje ceramiczne w kilku miejscach budynku, 
1985

Historia
Projekt architektoniczny Barbara Perchał; oddany w 1985.
O tym, że w Szczawnicy powstanie sanatorium Centralnego Związku 
Spółdzielczości Pracy pisano już w połowie 1968 roku – w „Gazecie Krakowskiej” 
znalazła się informacja, że przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy, 
który już w tym roku miał rozpocząć prace. Budowa trwała jednak wyjątkowo 
długo, sanatorium było gotowe dopiero w połowie lat 80. XX w.
Anna Praxmayer zaprojektowała bogaty plastyczny wystrój wnętrz „Dzwonkówki”, 
na który składały się prace z ceramiki, drewna (zob. il. 64) i metalu zainspirowane 
przyrodą i górami, rozmieszczone w różnych pomieszczeniach budynku, stworzyła 
także wzór liternictwa obowiązującego w sanatorium. Prace nad realizacją 
poszczególnych elementów rozpoczęła w 1983 roku. Autorka wspomina, że nawet 
nazwa sanatorium umieszczona u góry budynku była pierwotnie utworzona 
z ceramicznej mozaiki o tęczowych barwach osadzonej na drewnie.

Fot. BK 2013

opis
Hol
Equilibrio – kompozycja przestrzenna obejmująca dwie kondygnacje wewnątrz 
budynku i – pierwotnie – wychodząca na zewnątrz, zrealizowana z ceramiki 
szkliwionej skomponowanej ze szkłem, kamieniem rustykalnym i marmurem. 
Realizacja w Manufakturze Ceramicznej w Bartoszycach.
Basen o plastycznie ukształtowanym dnie, pokryty ceramiką dekorowaną 
elementami płaskorzeźbionymi, w gamie błękitu i bieli. Zachowana część 
wewnątrz budynku, o wymiarach około 420 cm × 510 cm. 
Stan (wrzesień 2013): liczne ubytki szkliwa na elementach płaskorzeźbionych.
Powyżej trzy balustrady wyłożone płytkami ceramicznymi w gamie błękitów, 
zieleni, bieli i koloru kremowego, z akcentami szafiru i czerwieni. Basen 
„połączony” z jedną z balustrad za pomocą pionowej ścianki pokrytej płytkami 
ceramicznymi (zob. s. 432).

Jadalnia
Nakryty stół – spichlerz – kompozycja płaskorzeźbiona, w gamie beżu z kremowymi 
akcentami, niektóre z elementów podziału podkreślone ciemnymi liniami. W kilku 
miejscach plastyczne, barwne owoce. W dolnej części ryta sygnatura autorki.
Wysokość 281,5 cm; długość 437 cm.

Fot. BK 2013
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Biblioteka
Nad górami – fryz z trzema dekoracyjnie ujętymi ptakami lecącymi ponad 
schematycznie przedstawionymi górami. Tło kremowo-beżowe.
Kompozycja utworzona z płyt, wysokość 3 płyty; długość 8 płyt; wymiary: 
wysokość 70 cm; długość 197 cm.
Fryz wykonany we współpracy z Danutą Maryjowską-Praxmayer.

Obok w korytarzu podobna kompozycja z jednym ptakiem (wysokość 3 płyty; 
długość 2 płyty; wymiar: 71,5 cm × 95,5 cm) łącząca się z metalową kratą z tymi 
samymi motywami.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
W. Gepper, Domy wypoczynkowe, s. 116: plany i makieta sanatorium; Miastoprojekt 
1951-1971, fot. s. nlb (zdjęcie makiety); dane s. 133: tu informacja, że projekt 
zrealizowano w 1969 roku oraz że wnętrza są projektu Teresy Lisowskiej-Gawłowskiej;  
T. P. Szafer, Nowa architektura… 1966-1970, s. 291: plany i makieta sanatorium;  
T. P. Szafer, Nowa architektura… 1971-1975, s. 320, fot. 881: projekty wnętrz 
sanatorium CZSP autorstwa Teresy Lisowskiej-Gawłowskiej.
O współpracy Anny Praxmayer z Manufakturą Ceramiczną w Bartoszycach 
i realizacji ceramiki dla „Dzwonkówki” wspomina w swej pracy magisterskiej 
Wojciech Kmieć: „Projekt ceramiki był bardzo nietypowy. Była to ceramika 
zamontowana w niecce sadzawki, wypełnionej wodą. Dodatkowo idea projektu 
polegała na tym, że piękny tropikalny świat z ciepłego pomieszczenia hallu 

Fot. BK 2013

przechodził przez okno na zewnątrz. Takie rozwiązanie projektu miało dodatkowe 
znaczenia w zimowe dni, gdy za oknem pojawiał się śnieg. Dla łatwiejszego 
kształtowania nierówności niecki sadzawki rzeźbiarka wykorzystała płyty 
o wymiarze 20 × 20 cm” (W. Kmieć, Manufaktura ceramiczna…, s. 23).
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum 
Narodowym w Krakowie znajdują się dokumenty związane z projektami ceramiki 
dla sanatorium „Dzwonkówka” (ANK 29/2218/84):
Protokół nr 2/85 KR z 1.03.1985 roku dotyczący oceny realizacji ceramiki 
wykonanej w sanatorium w Szczawnicy na zlecenie Centralnego Związku 
Spółdzielczości Pracy (AH/174/83) przez Annę Praxmayer z zespołem – komisja 
na podstawie przedstawionych fotografii oceniła pozytywnie wykonane prace oraz 
zatwierdziła rachunek za: „kompozycja ceramiczna na balustradzie patia /ceram. 
szkliw./ 3 ściany wym. 120 × 420 cm + montaż; płaskorzeźba w jadalni 1 ściana + 
montaż, wym. 285 × 450 cm /ceram.szkliw./; płaskorzeźba przy barku, 1 ściana + 
montaż, wym. 120 × 70cm /ceram.szkliw./; płaskorzeźba wewnątrz klubu /terrakota 
angobowana/ + montaż, wym. 70 × 330cm”.
Protokół nr 6/84 z 28.03.1985 roku dotyczący realizacji mozaiki ceramicznej 
na zlecenie CZSP (AH/174/83) przez Krystynę Citak-Kolendę – KR „przyjęła 
realizację mozaiki wielobarwnej szkliwionej o wymiarach 4,25 × 2,20 
na zwieńczenie fasady budynku sanatorium CZSP p.n. „Dzwonkówka”.
Protokół nr 27/85 z 19.07.1985 roku dotyczący oceny projektu i realizacji rzeźby 
ceramicznej pt. Ogród – Basen w holu Sanatorium CZSP, wykonanej na zlecenie 
CZSP (AH/174/83) przez Krystynę Citak-Kolendę i Annę Osiecką; projekt i nadzór 
Anna Praxmayer: „Realizacja wykonana została zgodnie z projektem /modelem/; 
forma rzeźby znakomicie skomponowana z architekturą budynku; Wielkość formy 
i użycie materiału ceramicznego kształtowanego przestrzennie i kontrastowo 
w stosunku do geometrycznej architektury pozwoliło autorce uzyskać zamierzony 
efekt artystyczny; komisja wysoko oceniła poziom wykonanej pracy; komisja 
przyjmuje wycenę zgodną z zatwierdzonym kosztorysem; komisja przyjmuje 
również ścianę ceramiczną – jako integralną część kompozycji – a nie objętą 
kosztorysem […]”.
Wśród dokumentów wytworzonych przez Pracownie Sztuk Plastycznych 
w Warszawie znajdują się spisy ważniejszych realizacji z lat 80. XX w. (AAN 1706, 
nr 2/9), w tym pismo Oddziału Krakowskiego z 9.09.1985 roku wymieniające 
rzeźby i płaskorzeźby ceramiczne wykonane przez Annę Praxmayer w sanatorium 
CZSP w Szczawnicy, zrealizowane w Manufakturze w Bartoszycach, nad których 
montażem autorka właśnie sprawuje nadzór artystyczny i które oceniono jako 
mające „wysoką wartość artystyczną”. Realizacja występuje także w informacji  
z 1.12.1985 roku przesłanej przez krakowski Oddział PSP do Centrali w Warszawie, 
obejmującej ważniejsze realizacje Oddziału w 1985 roku, pod poz. 2, z uwagą 
„temat absolutnie do publikacji”. W efekcie, pojawia się w zbiorowym wykazie 
ważniejszych realizacji wykonanych przez poszczególne oddziały PSP w 1985 roku. 



Kolor i blasK

446
Kolor i blasK

447

KoMpoZyCJe ZaKryte i nieistnieJąCe

sanatoriuM „górniK” (początkowo prewentorium górnicze  
im. w. pstrowskiego; obecnie hotel „solar spa”), ul. Zdrojowa 4
Bogusław górecki, kompozycja na elewacji, płyty okładzinowe ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1963

Historia
Projekt architektoniczny Henryk Buszko, Aleksander Franta, 1959; budynek 
ukończony pod koniec 1963, oddany na początku 1964.
Znajdujące się w Szczawnicy prewentorium górnicze, w którym leczono pylicę, 
złożone było z kilku budynków. Jesienią 1963 roku ukończono budowę dużego, 
nowoczesnego sanatorium składającego się z części wysokiej, w której znajdowały 
się pokoje dla 96 kuracjuszy, a na parterze i w przyziemiu pomieszczenia leczniczo- 
-zabiegowe, oraz z części niskiej, w której umieszczono jadalnię, sale gier oraz sale 
klubowe, a także salę widowiskową na 240 miejsc. Sanatorium zostało przekazane 
do użytku w sobotę, 25.01.1964 roku. Pan Henryk Buszko, współautor budynku, 
wspomina, że ozdobiony był kilkoma realizacjami plastycznymi, m.in. w sali 
jadalni mieszczącej się na wysokim parterze, na ścianie od strony kuchni, 
znajdowało się wielkie panneau malowane przez Andrzeja Urbanowicza i Urszulę 

Sanatorium „Górnik”, widokówka z 1986 roku, fot. S. R. Sadowski

Broll; w sali na dole czarno-biała, graficzna kompozycja Stefana Suberlaka; a na 
zewnątrz budynku, przy wejściu, „mozaika ceramiczna” projektu Bogusława 
Góreckiego (rozmowa: wiosna 2013). Także według pani Anieli Szatary-Tymcik, 
krakowskiej artystki-ceramiczki, a zarazem bywalczyni uzdrowiska, budynek miała 
zdobić „ściana Bolesława Książka” (czyli ściana pokryta płytami okładzinowymi 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze).
W ostatnich latach budynek został przebudowany, część niska została drastycznie 
zmieniona, tak jeśli chodzi o bryłę, jak i wygląd elewacji, przez co gmach utracił 
charakterystyczny, nowoczesny, modernistyczny wygląd. W niefortunny sposób 
zmienione zostały także balustrady balkonów części wysokiej.

opis
Kompozycję ceramiczną można dostrzec na starych widokówkach – na elewacji 
oszklonej części niskiej, obok części wysokiej, widoczna jest niewielka, barwna 
ścianka, najpewniej pokryta ceramiką.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
„Gazeta Krakowska”, 1962, nr 222 (19.09), s. 1: zdjęcie budynku oraz informacja, 
że „28 bm. górnicy otrzymają piękny budynek nowego prewentorium 
w Szczawnicy”.
(jan), Górnicze prewentorium w Szczawnicy. Zbudowane ze składek związkowych, 
„Trybuna Robotnicza”, 1963, nr 249 (21.10), s. 1-2.
J. Janik, Nowy pawilon górniczego prewentorium w Szczawnicy, „Trybuna Robotnicza”, 
1964, nr 22 (27. 01), s. 1-2; Chętnie widziani, „Polska”, 1964, nr 6, s. 2-23. 
Brak wzmianek na temat opracowania plastycznego budynku.
W literaturze, a także w pracy magisterskiej Joanny Czepiel-Jabłońskiej 
pt. „Henryk Buszko i Aleksander Franta – zespół górnośląskich architektów. Zarys 
działalności”, napisanej w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem prof. 
Piotra Krakowskiego w 1993 roku, jako data wzniesienia budynku podawany jest 
rok 1959 (s. 37). Był to jednak najpewniej rok, w którym powstał projekt gmachu, 
bowiem informacje prasowe na temat otwarcia prewentorium wyraźnie wskazują, 
że nastąpiło to na początku 1964 roku. Autorka pracy, niestety, także nie wspomina 
o wystroju plastycznym budynku, pisze jedynie, że „oryginalnym pomysłem 
architektonicznym jest asymetryczna, «skalista» wewnętrzna klatka schodowa” 
(tamże, s. 37).
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Szczurowa
dworZeC pKs
Jerzy sacha (?), poczekalnia dworcowa; płyty okładzinowe ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, po 1984

Historia
Informację o tym, że poczekalnię zdobi kompozycja Jerzego Sachy, otrzymano 
w Urzędzie Gminy Szczurowa. Artysta nie przypomina sobie jednak tej realizacji. 
W pomieszczeniu obok, w którym znajduje się sklep (stan: 2013) dwie ściany 
pokryte smukłymi, gładkimi płytami ceramicznymi w gamie ciepłych brązów 
i zieleni, w układzie pionowym; płyty o wymiarze: 25 cm × 49 cm. Wysokość 
6 płyt.

Fot. BK 2013

opis
Dwie ściany poczekalni ustawione pod szerokim kątem, wyłożone kompozycjami 
z płyt ceramicznych. Na każdej ścianie dwa pola wydzielone pionowymi listwami 
ceramicznymi koloru brązowego, także brązowa (pojedyncza) listwa przy podłodze. 
Dekoracje abstrakcyjne, na tle koloru żółtego plastyczne, kremowe motywy 
z czerwonymi akcentami. 
W części środkowej płyty opracowane plastycznie, reliefowo, wzbogacone rytami 
i nakładkami, tworzące abstrakcyjne motyw dekoracyjny w kolorach kremowym, 
z akcentami brązu, zieleni i czerwieni, otoczony płytami gładkimi, w gamie żółci 
i zieleni. 
Płyty w układzie pionowym; płyty o wymiarach: 31,5 cm × 28,5 cm (większe 
31,5 cm × 42,5 cm).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje uzupełniające:
Nie natrafiono

Fot. BK 2013



Tarnów
Tarnów należy do tych miast, w których szczególnie chętnie stosowano dekoracje 
ceramiczne. Zdobiły one przede wszystkim wnętrza, pojawiały się jednak 
również na elewacjach. Wiele z nich już niestety nie istnieje – zostały usunięte 
lub zasłonięte, kilka udało się sfotografować przed dziesięcioma laty i te zdjęcia 
zostaną wykorzystane jako ilustracje do omawianych obiektów. Szczególnie szkoda 
kompozycji z fasady teatru im. Ludwika Solskiego, których – choć nie zostały 
zniszczone – z jakiejś przyczyny nie wykorzystano do ozdoby nowego budynku. 
To ciekawy przykład dwoistości podejścia do dóbr kultury współczesnej – zdarza 
się, że (jak w tym wypadku) są one docenione i zabezpieczone, nie znajdują 
jednak uznania współczesnych architektów i projektantów wnętrz, którzy 
w pogodni za nowoczesnością i chęcią stworzenia wszystkiego od początku, 
pozbawiają przebudowywane przez siebie gmachy i wnętrza elementów 
świadczących o tradycji miejsca i przydających im unikatowego charakteru. 
Warto wspomnieć także o dwóch innych, interesujących tarnowskich realizacjach. 
Pierwsza, to intensywne w kolorze mozaiki na fasadzie tzw. domu lekarza – 
wybitnej realizacji architektonicznej Wojciecha Pietrzyka – utworzone z grudek 
szklanych1. Druga, to absolutnie unikatowa, eksperymentalna kompozycja 
z kamieni, spieków szklanych i mas plastycznych na południowej ścianie hotelu 
„Tarnovia” – jedyne w swoim rodzaju, monumentalne dzieło zaprojektowane 
przez warszawskiego artystę, Kazimierza Gąsiorowskiego. W prasie z epoki 
można natrafić na wzmianki dotyczące wielu miejsc w Tarnowie, w których 
wykorzystana została ceramika. Towarzyszą im często zdjęcia, niestety z reguły 
mające bardzo kiepską jakość. Ceramikę szczególnie chętnie umieszczano we 
wnętrzach lokali gastronomicznych – takie kompozycje zdobiły ściany kawiarni 
„Ekspresowa”2, znajdowały się w „Stylowej” i „Arabesce”, a także w „Tatrzańskiej”. 
Z kolei archiwalia odnotowują prace Bożeny Kępińskiej-Żuczkiewicz dla Zakładów 

1 Mozaiki z „domu lekarza” wspomniane we wstępie, zob. s. 82-83, il. 42, 43.
2 Kawiarnia, otwarta zapewne w początkach 1965 roku, mieściła się przy ul. lwowskiej 5. 
„Gazeta Krakowska” [wyd. abCD], 1965, nr 59 (11.03.), s. 4: zdjęcie z widocznym 
fragmentem mozaiki, podpisane: „Fragment wnętrza nowo otwartej kawiarni 
„Ekspresowej” w Tarnowie” (fot. r. Dzierwa).

Fragment kompozycji na elewacji hotelu „Tarnovia” (zob. s. 463), fot. bK 2014
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Azotowych, niestety nie napisano, dla którego wnętrza projekty zostały wykonane3, 
a także dla „Bipronaftu” (zapewne tożsame ze zleceniem KW PZPR Tarnów)4. 
Interesujących nas kompozycji z pewnością było (a może wciąż jest) w Tarnowie 
więcej niż uwzględnia niniejsze opracowanie, przedstawiamy te, na których temat 
udało się znaleźć informacje5.

3 Zlecenie aH/1041/77; protokół nr 240 (?) Kr z 28.11.1977 roku oceniający na poziomie 
dobrym „projekt mozaiki hall 2 szt., pow. 8,5 m², mozaika niefig.” i „projekt mozaiki „bar”  
1 sztuka, pow. 24,5 m²” (aNK 29/2218/73).
4 Zlecenie aH 1816/77/iZ; protokół nr 98 Kr z 15.02.1979 roku oceniający pozytywnie 
„projekt wstępny mozaiki do sali jadalnej”; protokół nr 112 Kr z 22.02.1977 roku, które 
rozpatrywało projekty malarstwa architektonicznego i mozaiki 12 m²; przyjęte warunkowo, 
gdyż brak umowy; protokół nr 468 Kr z 31.05.1979 roku oceniający pozytywnie 
m.in. „projekt mozaiki foyer 40 m²” oraz „projekt mozaiki i piętro 50 m²”, z uwagą: 
„dyskretnie potraktować obrys mapy (tło dla napisu) a wyeksponować napis PZPr” (aNK 
29/2218/77); protokół nr 560 Kr z 21.06.1979 roku pozytywnie opiniujący „projekt mozaiki 
foyer 40 m²” oraz „projekt mozaiki 3-częściowej 52 m²; wykonane na zlecenie KW PZPr 
(aH/1816/77); aNK 29/2218/78; kolejne protokoły dotyczące zlecenia „bipronaft KW PZPr 
Tarnów”, m.in. związane z przyjęciem kosztorysu nie wymieniają mozaik.
5 W niniejszym katalogu nie została uwzględniona kompozycja w budynku Tarnowskiej 
agencji rozwoju regionalnego s. a. – wzmianka na jej temat zob. s. 374.

KluB teCHniKi i Kultury „ZaCHęta” (obecnie społeczne liceum 
ogólnokształcące i gimnazjum im. ks. tischnera), Plac Rybny 2
Bogdana ligęza-drwal, anatol drwal, dwie duże mozaiki na ścianach klatki 
schodowej; trzecia, niewielka, nad zejściem do podziemi; materiał ceramiczny 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1965

Historia
Klub umieszczono w starej, zabytkowej kamienicy. Z projektem wykorzystania 
jej dla celów kulturalnych wystąpił zarząd Spółdzielni Pracy „Pokój”, prace 
adaptacyjne rozpoczęto w listopadzie 1964 roku. W budynku oprócz sal 
przeznaczonych na działalność klubu i umieszczonej w piwnicy kawiarni, 
znajdowały się także gabinety lekarskie i dentystyczny. Budynek otrzymał stylowe 
wnętrza oraz interesujące dekoracje plastyczne (rzeźby i mozaiki) autorstwa 
małżeństwa Drwalów. Klub został otwarty w 1965 roku, a zlikwidowany w 1989. 
W 1990 roku budynek został przyznany organizującemu się liceum społecznemu. 
Po dokonaniu remontu i adaptacji szkoła działała od roku szkolnego 1990/91. 

opis
Na wysokich ścianach klatki schodowej dwie duże kompozycje mozaikowe, 
pokrywające całe ściany na półpiętrach i dostosowane do nich kształtem. 
Szerokość ścian około 395 cm.

Fot. BK 2014
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dolna przedstawiająca panoramę dawnego 
Tarnowa, w lewym górnym rogu herb miasta, 
poniżej napis na banderoli, ujęta ramą złożoną 
z płytek ugrowych i ceglastych. Kompozycja 
utworzona z niewielkich płytek ceramicznych, 
w ciepłej gamie barw, z dominacją żółcieni 
i ugrów, z elementami czerwieni, zieleni 
i czerni (zob. s. 453). 

górna przedstawiająca trzy czytające 
postacie w stylizowanych na dawne strojach, 
umieszczone w lewej części ściany. Z prawej 
motywy architektoniczne i geometryczne. 
Kompozycja utworzona z płytek ceramicznych 
o różnych wielkościach i mocnych kolorach 
z dominacją ugrów, czerwieni oraz 
z wykorzystaniem czerni, zieleni i szafiru. 

Na ściance nad zejściem do piwnicy 
niewielka mozaika przedstawiająca trzy 
baletnice w różnokolorowych strojach 
i w tanecznych pozach. Tło czerwone, postacie 
ujęte złotą ramką z dwóch przeplatających się 
listew. Mozaika utworzona z drobnych kostek 
ceramicznych, wielkość 163 cm × 152 cm.

wybrane wzmianki prasowe, 
bibliografia i reprodukcje, 
archiwalia oraz informacje 
dodatkowe:
L. Madejczyk, Twórcy nie tylko 
Pomnika-Mauzoleum ofiar 
faszyzmu, „Tarnowskie Azoty”, 
1966, nr 3 (20.01.), s. 2: „Ostatnio, 
we wspaniałym Klubie Techniki 
i Kultury «Zachęta» przy pl. Rybnym 
wykonali dwie monumentalne 
mozaiki ceramiczne oraz wiele 
innych niemniej interesujących 
elementów dekoracyjnych, 
wyposażając nadto wnętrza w kilka 
swoich ciekawych rzeźb”.

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014

Basen w „doMu sportu” prZy ZaKładaCH aZotowyCH (obecnie 
Miejski dom sportu), ul. Traugutta 5A
Bogumił Zagajewski, kompozycje w holu i na ścianie pływalni; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1969

Historia
Projekt architektoniczny Bronisław Zaufal, Stanisław Karpiel, Władysław Cukier; 
oddany w 1969.
Budowę rozpoczęto w 1965 roku. W kompleksie „Dom Sportu” przy Zakładach 
Azotowych w Tarnowie znalazły się pływalnia z trybuną dla 300 osób, brodzik 
dla dzieci, hala sportowa i kawiarnia z wyjściem na taras, z której przez szklane 
ściany można było obserwować zarówno to, co się działo na basenie, jak i w sali 
do gier sportowych. Obiekt posiadał dobrze urządzone zaplecze. O budowie 
i otwarciu kompleksu informowała ówczesna prasa. Początkowo planowano, 
że kryta pływalnia zostanie otwarta pod koniec 1968 roku, jednak prace budowlane 
i wykończeniowe przedłużyły się, ostatecznie otwarcie nastąpiło przed połową 
1969 roku. Ceramika ozdobiła hol przed basenem i halę basenu.
W 2013 roku rozpoczęto remont budynku. Niestety, zaplanowano wówczas 
zachowanie jedynie jednej z dwóch kompozycji ceramicznych, w efekcie piękna 
ściana zamykająca halę z basenem uległa destrukcji. Ścianę w holu poddano 
pracom renowacyjnym, które przeprowadził Krzysztof Sacha.

Fot. BK 2003
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opis
Hol
W ścianie dwoje drzwi. Abstrakcyjna kompozycja z płyt opracowanych malarsko, 
w kolorach żółtym, kremowym i ugrowym, z brązowymi akcentami, o powierzchni 
wzbogaconej rytem, groszkowaniem i delikatnym reliefem. 
Płyty w układzie pionowym, wysokość 5 płyt, długość 41,5 (?); płyty o wymiarach: 
56,5 cm × 31,5 cm.

pływalnia:
Olbrzymia ściana zamykająca bok pływalni, widoczna przez przeszklone 
ściany parteru i znajdującej się na piętrze kawiarni. Abstrakcyjna kompozycja 
z płyt opracowanych malarsko i plastycznie – pokrytych reliefem, rytem 
i groszkowaniem. Szkliwa w kolorze turkusowo-morskim z szafirowymi i kremowo- 
-złocistymi akcentami. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 16 płyt, długość 31 płyt; płyty 
o wymiarach: 31,5 cm × 56,5 cm. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
T. Domalewski, Dla „Unii” i mieszkańców Tarnowa, „Dziennik Polski” [wyd. A-C], 
1969, nr 191 (13.08.), s. 4: informacja o otwarciu kompleksu, jego opis, oraz 
wzmianka o „przepięknych mozaikach, jakie plastycy stworzyli na ścianach holu 
i pływalni”.

Fot. BK 2003

„Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1969, nr 180 (31.07.), s. 4: zdjęcie basenu 
z widocznym fragmentem ściany ceramicznej, podpisane: „ten piękny basen […] 
jest ozdobą Domu Sportu…” (fot. J. Orlewski).
W.F., Z wizytą na basenie, „Tarnowskie Azoty”, 1969, nr 35 (15.08.), s. 4: informacje 
na temat pływalni oraz jej opis: „Wejście wiedzie do obszernego hallu, którego 
posadzka wykonana jest z granitu, a ściany boczne stanowią piękne i oryginalne 
ceramiczne płyty wykonane w Łysej Górze”. Brak wzmianek na temat kompozycji 
na ścianie zamykającej pływalnię.
St. Karpiel, Pływalnia i sala sportowa Zakładów Azotowych w Tarnowie, 
„Architektura”, 1972, nr 5-6, s. 174-176 (s. 176, fot. 8: widok pływalni ze ścianą 
ceramiczną); T. P. Szafer, Nowa architektura… 1971-1975, s. 282, s. 286: plany 
i zdjęcie hali; B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98.
Artyści UMCS. Wystawa jubileuszowa Instytutu Sztuk Pięknych. 30 lat kierunków 
artystycznych w UMCS, Lublin 2002, s. 158.
J. Duda, Bogumił Zagajewski artysta – rzeźbiarz, profesor Wydziału Artystycznego 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Biblioteczka Wielicka”, zeszyt 
108, Wieliczka 2011, s. 37: autor kompozycji, Bogumił Zagajewski, wymienia 
wykonanie „ceramiki reliefowej na pływalni” w 1970 roku, lecz prasowe informacje 
świadczą, że powstała rok wcześniej. 
Łysogórski eksperyment…, s. 17: zdjęcia fragmentu ściany na pływalni oraz 
kompozycji w holu.

Fot. BK 2003
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i liCeuM ogólnoKsZtałCąCe iM. KaZiMierZa BrodZińsKiego, 
ul. Janka Krasickiego 4 (obecnie Józefa Piłsudskiego)
Projekt Joanna srebro-drobiecka, wykonanie Joanna srebro-drobiecka 
i Bogdana ligęza-drwal, Sport, mozaika na ścianie sali gimnastycznej, 1973

Historia
Szkoła, odwołująca się do tradycji gimnazjum założonego w połowie XVI w. przez 
hetmana Jana Tarnowskiego, zajmuje budynek wzniesiony w 1877 roku. Pod koniec 
1969 roku w oparciu o projekt Otto Schiera rozpoczęto budowę hali gimnastycznej 
w miejscu dawnych magazynów. Miała ona służyć młodzieży liceum i innych 
szkół, a także sportowcom. Sala została uroczyście otwarta w rocznicę wyzwolenia 
Tarnowa, 18 stycznia 1973 roku. Otwarciu towarzyszyły zawody sportowe i pokazy, 
o czym informowała m.in. „Gazeta Krakowska” w swym tarnowskim wydaniu (nr 
73 z 23.01, s. 6). W 1980 doszło do remontu sali. Mozaika pokrywa ścianę antresoli. 
pełniącej funkcję szatni, na co dzień ustawione są przed nią szafki na ubrania.

Fot. BK 2014

opis
Mozaika umieszczona na ścianie antresoli biegnącej 
wzdłuż krótszego boku sali gimnastycznej, 
przedstawiająca pełne ekspresji i dynamiki, stylizowane 
postacie sportowców w pozach charakterystycznych 
dla uprawianych dyscyplin. Kompozycja układana 
bezpośrednio na ścianie, z płytek ceramicznych 
o różnych kształtach i wielkościach, w kilku odcieniach 
niebieskiego, zielonego, żółtego, szarego i białego, 
z akcentami brązu i czerni.
Wysokość 315 cm, długość około 19,5-20 m.
W prawym dolnym rogu przytwierdzona później 
metalowa tabliczka z napisem: Mozaika „Sport” / Projekt: 
/ Joanna Srebro-Drobiecka / Wykonanie: Joanna Srebro- 
-Drobiecka / Bogdana Ligęza-Drwal / Maj 1973.

Fot. BK 2014
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W Liceum znajduje się więcej „akcentów ceramicznych”. Ściany klatki schodowej 
prowadzącej do mieszczącej się w podziemiu szatni wyłożone zostały barwnymi, 
prostokątnymi i kwadratowymi płytkami łysogórskimi tworzącymi lamperię, 
a ściankę przy drzwiach pokrywają kwadratowe, kremowe płytki z malowanymi 
rożkiem motywami zwierzęcymi, roślinnymi i geometrycznymi, analogiczne 
do płytek wykonanych dla MDM-u i tych, z których utworzono lamperie 
w Zasadniczej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Łysej Górze (zob. s. 32-33 i 342).
Płytki o wymiarach 15 cm × 15 cm; wysokość 12 płytek, szerokość 4 płytki. 

Z kolei ściany pomiędzy oknami w auli wyłożone zostały opracowanymi 
plastycznie (elementy wklęsłe i wypukłe w pionie) ceramicznymi płytami 
w kolorze miodowo-brązowym (płyty o wymiarach 30,5 cm × 49 cm; wysokość 
12 płyt, szerokość 3). Aula przeznaczona jest do remontu, być może jednak uda się 
zachować fragment okładziny jako świadka historii.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(of), Przekazanie sali gimnastycznej, „Tarnowskie Azoty”, 1973, nr 4 (27.01.),  
s. 5: informacja, że to obiekt projektu Otto Schiera „z mozaiką Joanny Srebro- 
-Drobieckiej”. 

Fot. BK 2014

BudyneK FaBryKi silniKów eleKtryCZnyCH „taMel” 
(obecnie atB tamel s.a.), ul. Elektryczna 6
Bogdana ligęza-drwal i anatol drwal, mozaika na elewacji, 1975

Historia
Decyzję o budowie fabryki silników w Tarnowie podjęto w 1949 roku, pierwsze 
silniki wyprodukowano w roku 1952. Początkowo zakład działał pod nazwą 
Południowy Zakład Wytwarzania Silników Elektrycznych U-7 w Tarnowie, od 1962 
nosił nazwę Fabryka Silników Elektrycznych Tamel.

opis
Na ścianie budynku duża, prostokątna mozaika złożona z ułożonych 
koncentrycznie płytek szklanych różnej wielkości i rozmiarów. Pośrodku 
monogram wiązany „FSE” ujęty kołem z promieniami. Dekoracja o jasnych 
barwach (biel, błękit, zieleń, czerwień, pomarańcz, itd.). Szerokość około  
11,5 m. Powierzchnia całości 132 m².

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Dziennik Polski”, 1976, nr 19 (24-25.01.), s. 12: informując o wykonaniu 
przez małżeństwo Drwali dla Tamelu rzeźby z żelbetu i blachy miedzianej 

Fot. BK 2014



Kolor i blasK

462
Kolor i blasK

463

przedstawiającej dziewczynę z gołębiami, dodaje: „Ci sami artyści ozdobili 
fronton budynku administracyjnego fabryki kolorową szklaną mozaiką, której 
powierzchnia wynosi 132 m². Rzeźba i mozaika tworzą ciekawą kompozycję 
przestrzenną, która bardzo korzystnie zmieniła wygląd budynku”.
M. Łuszczyk, Fabryka silników elektrycznych Tamel S.A. [w:] Encyklopedia Tarnowa, 
pod red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 119: zdjęcie budynku z widoczną mozaiką.
Wśród archiwaliów po PSP O/Kraków przechowywanych w Archiwum Narodowym 
w Krakowie znajduje się kilka dokumentów związanych z pracami Bogdany 
i Anatola Drwalów dla Zakładów Tamel. Jako pierwszy pojawia się projekt mozaiki 
o powierzchni 64 m², który był rozpatrywany przez Komisję Rzeczoznawców PSP 
w Krakowie 15.05.1975 roku. Został warunkowo przyjęty na poziomie dobrym, 
gdyż nie było umowy z inwestorem (protokół nr 98, s. 1; ANK 29/2218/69). 
5.06.1975 roku Drwalowie przedstawili Komisji Rzeczoznawców „rysunek 
roboczy w skali 1:1 do projektu mozaiki” (protokół nr 109, s. 3; ANK 29/2218/70), 
a 7.06.1975 roku – projekt rzeźby plenerowej do wykonania w betonie (protokół 
nr 111, s. 1; ANK 29/2218/70). Wreszcie, 4.11.1975 roku w dokumentach pojawia 
się „wykonanie mozaiki na elewacji budynku administracyjnego 132 m²” oraz 
„wykonanie rzeźby wolnostojącej «Dziewczyna z gołębiami» o wysokości 7 m 
wykonanej w cemencie na konstrukcji metalowej”, rysunek roboczy oceniony 
na poziomie dobrym (protokół nr 212, s. 1; ANK 29/2218/70).
 

Fot. BK 2014

Hotel „tarnovia”, ul. Kościuszki 10
Kazimierz gąsiorowski, kompozycja na południowej ścianie, 1975 

Historia
Projekt architektoniczny Andrzej Kowalewski, współpraca Stanisław Fijałkowski; 
oddany w 1975.
Praca nad projektem „hotelu komunalnego dla Tarnowa” pojawiła się w wywiadzie, 
którego Andrzej Kowalewski udzielił Tadeuszowi Stępniowi pod koniec 1968 roku 
przy okazji rozmowy na temat zaprojektowanego przez niego pawilonu Centrum 
Szybowcowego w Lesznie – zob. Szybowisko na rajzbrecie, „Skrzydlata Polska”, 
1968, nr 46 (17.11.), s. 2. Z kolei „Tarnowskie Azoty” w początkach 1970 roku 
zaprezentowały makietę hotelu miejskiego, który miał powstać „za kilka lat”, lecz 
zarazem „w najbliższej pięciolatce” – zob. „Tarnowskie Azoty”, 1970, nr 7, (12.02.), 
s. 4. Według planów przedstawionych przez tygodnik, hotel miał być ukończony 
późnym latem 1974 roku. W 1972 roku „Dziennik Polski” w swym tarnowskim 
wydaniu zaprezentował zdjęcie budowanego hotelu, który był „wznoszony zgodnie 
z planem”, a przekazany do użytku miał zostać w 1974 roku – zob. (d), Rośnie 
nam hotel, „Dziennik Polski” [wyd. A-C], 1972, nr 227, s. 6. W początkach roku 
1975 informowano, że prowadzone są prace w okolicach hotelu, m.in. wyburzone 
zostały budynki zasłaniające widok hotelu od strony ul. Krakowskiej, a w planie 
jest budowa trzech 11-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, które „łącznie 

Fot. BK 2014
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z hotelem stworzą efektowną witrynę miasta” – zob. (tor), Największe nasilenie 
prac w rejonie pl. Kościuszki i Hotelu Tarnovia, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 
1975, nr 31, s. 4. Ostatecznie hotel został otwarty zapewne pod koniec 1975 roku 
(choć nie jest wykluczone, że stało się to w połowie roku 1976). Po wybudowaniu 
był największym i najnowocześniejszym hotelem Tarnowa, w ostatnich latach 
przeszedł kompleksowy remont.

opis
Monumentalna kompozycja mozaikowa pokrywająca dziewięć uskokowo 
ustawionych ścian sali bankietowo-konferencyjnej, po południowej stronie hotelu, 
utworzona z kamieni i grudek szkła oraz ze specjalnie przetopionej i uformowanej 
masy plastycznej pochodzącej z odpadów Zakładów Radiowych Kasprzaka. 
Mozaika przedstawia artystyczną, pełną dynamiki, w dużej mierze abstrakcyjną, 
wizję bitwy generała Bema pod Aleppo, z ciemną postacią generała na koniu, 

Fot. BK 2014

pośrodku kompozycji. Całość na tle w gamie beżów, z mocnymi elementami bieli 
i czerni, a także z akcentami żółci, brązu i błękitu, o niezwykle bogatej, plastycznej 
fakturze.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(tor), Koncentracja prac przy hotelu „Tarnovia”, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1975, 
nr 20 (24.01.), s. 6: informacja o trwających pracach wykończeniowych – „pod 
koniec stycznia pojawią się ekipy Spółdzielni Plastycznej z Warszawy, które zajmą 
się wykonaniem wykładzin i elewacji”, oddanie hotelu planowane jest na kwiecień.
A. Kłosiński, Mozaika Gen. Bema [w:] Skarbiec piękna (opracowanie zbiorowe), 
Tarnów 2007, s. 234-236; s. 236: zdjęcie kompozycji (fot. D. Czechowski).
Tarnów. 1000 lat nowoczesności, pod red. E. Łączyńskiej-Widz i D. Radziszewskiego, 
Warszawa, Tarnów 2010, fot. s. 72-73.
We wzmiankach prasowych brak informacji na temat autora kompozycji. 
Przypisywano ją jednemu z nieżyjących tarnowskich artystów. „Nietypowe” 
materiały jednak jednoznacznie wskazują na Kazimierza Gąsiorowskiego; jego 
autorstwo potwierdzili pan Stanisław Fijałkowski (rozmowa z 14.10.2013 roku)  
oraz pani Teresa Chromy-Gąsiorowska (rozmowa z 4.03.2014 roku).

Fot. BK 2014
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Zespół sZKół eKonoMiCZno- 
-gastronoMiCZnyCH, 
ul. Bema 9-11
autor nieustalony, dwie kompozycje 
w holu klatki schodowej, 
około 1978 (?)

Historia
Szkoła znajduje się w budynku, w którym 
przed wojną działało liceum Sióstr 
Urszulanek i który w 1952 roku został 
przekazany – założonemu rok wcześniej – 
Technikum Finansowemu. Od 1972 roku 
szkoła działała pod nazwą Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Technicznych, a w 1976 
roku doszło do jej połączenia z Zespołem 
Szkół Ekonomicznych. 
Od tej pory nosi obecną nazwę. Według 
informacji przekazanych przez dyrektora 
Szkoły, kompozycje ceramiczne zostały 
wykonane już po połączeniu, zapewne 
około 1977-1978 roku.

opis
W holu łączącym klatkę schodową 
z korytarzami na I piętrze, na obu 
ścianach płaskorzeźbione, ceramiczne 
kompozycje w ciepłej, ceglastej gamie 
barw. 
na ścianie lewej smukły prostokąt 
ułożony z płyt gładkich oraz tworzących plastyczny owal i koło. 
Płyty w układzie pionowym, wysokość 5 płyt, szerokość 4 płyty; płyty 
o wymiarach: 38 cm × 20 cm; całość: 189 cm × 85 cm. 

na ścianie prawej kompozycja dwuczęściowa, przedzielona pasem tynku, 
utworzona z analogicznych płyt gładkich oraz tworzących owale, koła i półkola. 
Każda część o wysokości 4 płyt i długości 15 płyt oraz wymiarach 150 cm × 295 
cm. Płyty w układzie pionowym, o wymiarach: 38 cm × 20 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono.

Fot. BK 2014

Fot. BK 2014
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KoMpoZyCJe ZaKryte i nieistnieJąCe

sklep MHd, ul. Katedralna
Bolesław Książek, płyty okładzinowe ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 
1961

Historia
Sklep z artykułami przemysłowymi został otwarty w przebudowanym lokalu pod 
koniec 1961 roku. Jak pisano w prasie, o jego nowoczesności świadczyły duże okna 
wystawowe, interesujące graficznie szyldy, neon zaprojektowany przez Juliana 
Grabowskiego, „no i… po raz pierwszy w Tarnowie zastosowane na większą skalę 
artystyczne okładziny ceramiczne, projektowane przez znanego polskiego art. 
ceramika Bolesława Książka, a wykonane w Spółdzielni Przemysłu Ludowego 
i Artystycznego »Kamionka« w Łysej Górze.”

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(LM), Pierwszy kolorowy sklep w Tarnowie, „Dziennik Polski” [wyd. AB], 1961, nr 289 
(7.12), s. 6.

Kawiarnia „tatrZańsKa”, 
ul. Krakowska 1
Bolesław Książek, ażurowa ścianka 
ceramiczna, 1965
Jerzy sacha, kompozycja z płyt ze Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze, 1965

Historia
Lokal o przedwojennych tradycjach. W 1936 roku
 kawiarnię należącą do Mieczysława Skolimow-
skiego nabył Józef Kudelski i nadał jej nazwę 
„Tatrzańska”. Po wojnie upaństwowiona, uznawana 
za najelegantszy lokal w Tarnowie. W prasie 
można odnaleźć wzmianki opisujące efekty 
remontu z połowy lat 60. XX w. (przeprowadzonego 
według projektu Otto Schiera), po którego 

zakończeniu kawiarnia została otwarta 4 kwietnia 1965 roku. To wtedy we 
wnętrzach „Tatrzańskiej” znalazły się dekoracje ceramiczne zaprojektowane przez 
Bolesława Książka. Także Jerzy Sacha wspomina o swych pracach w lokalu – 
wśród obiektów należących do Fundacji Ceramiki Polskiej XX wieku znajduje się 
płyta – według otrzymanych informacji, projekt ściany Jerzego Sachy do wnętrza 

Zdjęcie z „Gazety Krakowskiej”,
fot. Cz. Knapik

„Tatrzańskiej”. Wzmianki prasowe odnotowują jednak jedynie ścianę Książka. 
W odnowionym lokalu odbywały się także dancingi, a w dużej sali organizowano 
wystawy plastyczne. W 1992 roku „Tatrzańska” powróciła w ręce spadkobierców 
przedwojennych właścicieli, którzy przeprowadzili remont i nadali wnętrzom nowy, 
stylizowany na dawny, wygląd.

opis
Dzięki zdjęciu zamieszczonemu w tarnowskim wydaniu „Gazety Krakowskiej” 
wiadomo, że ściana Książka była architektoniczną, częściowo ażurową kompozycją, 
złożoną z prostokątnych i kwadratowych elementów o znacznej grubości, 
przeprutych owalnymi otworami. 
Ceramiczna dekoracja (zapewne autorstwa Sachy) znajdować się miała także 
w dalszej części lokalu, na ścianie prostopadłej do placu.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(orl), Przy muzyce i plastyce…, „Gazeta Krakowska” [wyd. ABCD], 1965, nr 81 (6.04.), 
s. 6: opis nowego wnętrza „Tatrzańskiej”, w którym znalazły się „zgrabne mebelki”, 
„efektowne lampy, które wykonano z butelek… po miodzie pitnym”, a wszystko 
zrobiono „ze smakiem”. „W urządzeniu wnętrza pomógł niestrudzony artysta- 
-ceramik, popularny w Tarnowie Bolesław Książek. Ażurowa ścianka w mniejszej 
salce kawiarni, wykonana z elementów architektonicznych według jego projektu, 
stanowi piękną ozdobę tego pomieszczenia, którego wnętrze poprzednio nie 
grzeszyło estetyką”; zdjęcie podpisane: „ściana kawiarni pokryta ceramiką” 
(fot. Cz. Knapik).
Projekt kompozycji Jerzego Sachy w 2015 roku został pokazany na wystawie 
„Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury” w BWA 
w Tarnowie.

Projekt kompozycji Jerzego Sachy
(własność Fundacji Ceramiki Polskiej XX wieku), fot. a. Chęć 2015
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Kino „MarZenie”, ul. Staszica 4
witold skulicz, kompozycje w holu kasowym, w poczekalni oraz w kawiarni; płyty 
ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1970

Historia
To najstarsze kino Tarnowa, istniejące od 1913 roku. Od 1924 roku zajmuje 
specjalnie wybudowany budynek przy obecnej ulicy Staszica. Kino „Marzenie” 
remontowane było od połowy 1969 roku i otwarte w początkach maja 1970. 
Na inaugurację wyświetlony został film Jak rozpętałem II wojnę światową. 
Wnętrza kina zaprojektował zespół Andrzeja Kurkiewicza. Pierwotnie kompozycje 
ceramiczne znajdowały się w trzech pomieszczeniach: kawiarni (została usunięta 
najwcześniej; tu także znajdowała się kompozycja z otoczaków autorstwa Józefa 
Kozłaniuka) oraz w holu i poczekalni. Według informacji otrzymanych w kinie 
(rozmowa telefoniczna: lato 2013) także te kompozycje zostały usunięte, bądź 
zasłonięte. Potwierdza to publikacja Romana Włodka, który pisze: „W 2007 roku 
«Marzenie» przeszło kolejny remont. […] Przebudowa westybulu zwiększyła komfort 
widzów. Przestrzeń kinowego foyer rozjaśniła się, otworzyła dla oczekującej 

Fot. BK 2003

na seanse publiczności, zyskała nowy współczesny wygląd” (zob. R. Włodek,  
100 lat Marzenia. Historia kina w Tarnowie, Tarnów 2013, s. 124). 
Ów „współczesny wygląd” to białe ściany, czerwony sufit i czerwone akcenty 
na podłodze. Interesujące dekoracje ceramiczne, zaprojektowane przez 
znanego i cenionego twórcę, po raz kolejny zostały więc uznane za niemodne 
i nieprzystające do współczesności. Powstało wnętrze jasne, lecz zarazem dosyć 
banalne.

opis
Hol
Prawa ściana pokryta okładziną z płyt opracowanych malarsko i plastycznie. Płyty 
tworzące tło – gładkie i wzbogacone pionowymi rytami; szkliwa w ciemnej tonacji, 
z dominacją granatu, ciemnego fioletu i brązu, z pomarańczowymi akcentami. 
Pośrodku ściany, na całej jej długości, dekoracyjny fryz wykonany w wysokim 
reliefie, złożony z asymetrycznych, zaostrzonych, łączących się ze sobą form 
pokrytych rytami, wyciskami i niewielkimi nakładkami, w kolorach białym, 
szafirowym i żółtym. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 9,3 płyty, długość 11 płyt; płyty 
o wymiarach: 32 cm × 57,5 cm.

poczekalnia
Na prawej ścianie poczekalni podobna kompozycja. Na tle o barwie morskiej 
z ciemniejszymi akcentami, analogicznie opracowany fryz w kolorach białym, 
morskim, żółtym i brązowym. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 8 płyt, długość 19; płyty o wymiarach: 
32 cm × 57,5 cm.

Fot. BK 2003
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Kawiarnia
Mieściła się w dawnej piwnicy „przerobionej na szatnię i kawiarnię ozdobioną 
mozaiką – zaprojektowaną przez tarnowianina Józefa Kozłaniuka – oraz reliefem 
autorstwa Witolda Skulicza” (zob. R. Włodek, 100 lat…, s. 112). Na tle błękitno- 
-szafirowych płyt ceramicznych znajdował się mocno wystający, wijący się, dosyć 
szeroki relief o dynamicznej linii, w gamie żółci i czerwieni (dekoracja widoczna 
na zdjęciu wykonanym w 1995 roku – zob. R. Włodek, 100 lat…, s. 120).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Echo Krakowa”, 1970, nr 3 (5.01.), s. 3: w informacji o „nowej szacie” kina „Wanda” 
w Krakowie, której projekt wykonał zespół Andrzeja Kurkiewicza – z Januszem 
Kuchejdą i Teresą Rogowską oraz autorem „rozwiązań ceramicznych” Witoldem 
Skuliczem – wzmianka, że „ten sam zespół zaprojektuje nowoczesne kino 
w Tarnowie, którego otwarcie nastąpi jesienią”. Tarnowskie kino posiadać miało 
szeroki ekran, 600 miejsc i „superwytworne urządzenie”.
(orl), Kino jak marzenie…, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1970, nr 109 (9-10.05.), 
s. 6: informacja o otwarciu kina i jego opis: „W nowym hallu kasowym kina […] 
podziwiamy jedną z trzech kompozycji ceramicznych”. Kolejna, określona jako 
„efektowna ceramika ścienna”, znajduje się w poczekalni. Z kolei w usytuowanej 
w podziemiach kawiarni umieszczono „trzeci relief Skulicza”, który „sąsiaduje 
z oryginalną mozaiką z otoczaków, którą skomponował tarnowianin Józef 
Kozłaniuk”; zdjęcie jednej z kompozycji, podpisane: „ostatnie «kosmetyczne» zabiegi 

Zdjęcie z „Gazety Krakowskiej”, fot. J. Orlewski

przy pięknym reliefie, którego autorem jest artysta-grafik W. Skulicz” (fot. CAF, 
A. Piotrowski).
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1970, nr 137 (11.06.), s. 4: zdjęcie wnętrza 
kawiarni z siedzącymi gośćmi, w ich tle kompozycja na ścianie; podpisane: „mniej 
piękne [od neonu nad wejściem do kina – BK] wnętrze jego kawiarni urządzonej 
w podziemiach” (fot. J. Orlewski).
(luk), Kino Marzenie – otwarte!, „Tarnowskie Azoty”, 1970, nr 20 (15.05.), s. 5: 
informacja o otwarciu – po wielomiesięcznym remoncie – „reprezentacyjnego kina”. 
„Już w hallu kina, gdzie znajdują się kasy […] widz jest przyjemnie zaskoczony 
piękną, ozdobną ceramiką na ścianie i taką samą w poczekalni”.
W kinowym westybulu, „Dziennik Polski” [wyd. A-C], 1971, nr 99 (28.04.), s. 6: 
zdjęcie fragmentu holu z widoczną ścianą ceramiczną (fot. E. Węglowski).
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 96-97 (s. 96: zdjęcie kompozycji z holu).
Grafika nade wszystko…, s. 162: relief w kinie „Marzenie” wymieniony 
w kalendarium (rok 1970).
R. Włodek, 100 lat…, s. 112 oraz 120-121: zdjęcia grup osób, w których tle 
kompozycje ceramiczne.
Łysogórski eksperyment…, s. 15: zdjęcia kompozycji z poczekalni oraz fragmentu 
ściany z holu.

Fot. BK 2003
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państwowy teatr ZieMi KraKowsKieJ im. ludwika solskiego
(obecnie teatr im. ludwika solskiego), ul. Mickiewicza 4
otto schier, fasada teatru, ściany po bokach; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1972

Historia:
Projekt rozbudowy Otto Schier, Zygmunt Honkisz, Czesław Mizera; 
konstrukcja Władysław Majka; projekt wystroju wnętrz i elewacji Otto Schier 
oddany w 1972.
Początki Teatru im. Solskiego sięgają 1945 roku. Teatr działał w nowo powstałym 
Miejskim Domu Kultury mieszczącym się w dawnym budynku Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, gdzie już w początkach XX w. odbywały się pierwsze 
spektakle. Instytucja została upaństwowiona w 1957 roku. Wkrótce konieczny 
stał się remont i rozbudowa zajmowanego budynku, którą realizowano etapami. 
Ostatecznie, w latach 1971-1972 budynek otrzymał nową sylwetę z przeszkloną 
fasadą wzbogaconą po bokach kompozycjami ceramicznymi, zmodernizowano 
widownię, zaplecze oraz dobudowano obszerne foyer, któremu nadano nowoczesny, 
a zarazem elegancki wygląd. Pierwsza premiera w odnowionym teatrze odbyła się  
18 listopada 1972 roku. 
W 1973 roku Otto Schier otrzymał wyróżnienie przyznane przez Naczelną 
Organizację Techniczną za rozbudowę i modernizację Państwowego Teatru Ziemi 
Krakowskiej im. Ludwika Solskiego. 
W latach 2009-2011 budynek teatru został po raz kolejny przebudowany (projekt 
Dresler Studio Architektura i Urbanistyka), zmieniono foyer, które przystosowane 

Fot. BK 2003

zostało także do funkcji wystawienniczych, zmniejszono liczbę miejsc na widowni, 
teatr otrzymał nową (również przeszkloną) fasadę, a kompozycje ceramiczne 
zostały usunięte. Co prawda nie zostały zniszczone, lecz odkute, niestety nie 
znaleziono dla nich miejsca w nowym budynku.

opis
Po bokach przeszklonej fasady teatru dwie duże kompozycje ceramiczne z płyt 
okładzinowych przedstawiające wykonane w reliefie, antyczne maski teatralne, 
którym towarzyszą liście laurowe i meandry. Płyty tła dodatkowo pokryte 
okrągłymi nakładkami. Kompozycja lewa z kolorach żółtym, błękitnym i zielonym; 
kompozycja prawa – zielonym, żółtym i brązowym. 
Płyty w układzie poziomym, wysokość 8,5 płyt, długość 12,25; płyty o wymiarach: 
31,5 cm × 56,5 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(d), Burza o tarnowski przybytek Melpomeny, „Dziennik Polski” [wyd. A-C], 1972, 
nr 233 (30.09.), s. 6: informacje na temat przeciągającego się remontu.
Zapraszamy na „Turonia”, „Dziennik Polski” [wyd. A-C], 1972, nr 275 (18.11.), s. 6: 
informacja o premierze w nowym obiekcie oraz zdjęcie budynku z widocznymi 
kompozycjami na fasadzie (fot. J. Knapik).
J. Orlewski, Koniec budowlanych kłopotów tarnowskiej Melpomeny, „Gazeta 
Krakowska” [wyd. A-D], 1972, nr 277 (21.11.), s. 6: informując o historii 
tarnowskiego teatru i otwarciu go po remoncie, zaznacza, że „szklany fronton 
budynku i stylizowane maski teatralne w łysogórskiej ceramice zachęcają, aby 
wejść do wnętrza foyer, w którym piękno bułgarskiego marmuru i głębię luster 
podkreśla rozproszone światło płynące poprzez kapitalnie zaprojektowaną oprawę 
sufitu”.

Projekt jednej z kompozycji, z archiwum p. Otto Schiera
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(of), Teatr po modernizacji, „Tarnowskie Azoty”, 1972, nr 47 (17.11.), s. 5: 
informacja na temat premiery w tarnowskim teatrze oraz lista osób i zakładów 
zaangażowanych w jego budowę i wykończenie (wymieniona wśród nich 
„Kamionka” z Łysej Góry); zdjęcia teatru przed i po modernizacji (widoczne 
dekoracje ceramiczne na fasadzie; fot. Cz. Knapik).
E. Kapralski, Z dziejów budowy teatru tarnowskiego, Tarnów 1972 (m.in. zdjęcia 
z czasów budowy: widoczne ścianki po bokach jeszcze bez kompozycji, s. nlb, 
fot. Cz. Knapik); E. Kapralski, XX lat zawodowej działalności Teatru Tarnowskiego, 
Tarnów 1974 (zdjęcie fasady z dekoracją, s. nlb; fot. Cz. Knapik).
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 98; s. 100: zdjęcie jednej z kompozycji 
(błędnie podane autorstwo).
Łysogórski eksperyment…, s. 30-33: zdjęcia obu kompozycji oraz budynku Teatru 
z widocznymi dekoracjami.
W połowie 2012 roku jedna z kompozycji – przykryta brezentem została – 
umieszczona w centrum wystawy poświęconej Bolesławowi Książkowi w Galerii 
Kolonie w Warszawie, stając się – jak napisano na stronie Galerii – „wyrazistą 
metaforą: już to uznano ją za dobro kultury i po skuciu mimo wszystko 
zabezpieczono, już to nie podjęto żadnych faktycznych działań mających 
przywrócić jej dawny blask bądź choćby uczynić z niej muzealny obiekt” (http://
www.galeriakolonie.pl/pl/wystawa/46). Warto dodać, że sam transport płyt 
do Warszawy i forma ich prezentacji wzbudziły wątpliwości, gdyż mogły 
przyczynić się do dalszej destrukcji kompozycji.
Wciąż też nie zadecydowano, co stanie się z odkutą kompozycją. Pojawiły 
się pomysły osadzenia jej np. na ścianie domu kultury w Mościcach, bądź 
umieszczenia w Parku Strzeleckim. 

Detal kompozycji z fasady,
fragment widokówki 
z lat 90. XX w.,
fot. R. Dutkiewicz

Kawiarnia „araBesKa” (potem sklep i księgarnia muzyczna, 
obecnie lokal o innym przeznaczeniu), ul. Wałowa 18
autor nieustalony; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1973

Historia
Nowy bar kawowy został otwarty w czerwcu 1973 roku, w poddanym remontowi 
lokalu „Pod Złotą Rybką”. 

opis
W momencie wykonywania dokumentacji, dekoracje z płyt łysogórskich 
znajdowały się po obu stronach wejścia; według pracowników kawiarni, ceramika 
zdobiła także wnętrza, lecz została wcześniej usunięta.
Płyty ryte, wykonane w reliefie abstrakcyjne formy, na innych odciskane okręgi.
Na ścianie prawej wysokość 7 płyt, długość 7 płyt; na ścianie lewej wysokość 
7 płyt, długość 8,5 płyty. Płyty w układzie pionowym; o wymiarze 32 cm × 29 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W miejsce „Złotej Rybki” mamy Arabeskę, „Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1973, 
nr 141 (14.06.), s. 4: informacja o otwarciu nowego lokalu składającego się z dwóch 
salek „o przyjemnym wystroju”.

Fot. BK 2003
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Tuchów
Hotel „MiŚ” 
autor nieustalony (otto schier ?), mozaiki w hotelu i kawiarni, około 1970

Historia
Niewielki hotel w Tuchowie otwarty został zapewne w połowie 1970 roku. Liczył 
kilkanaście pokoi, a na parterze budynku działała kawiarnia. Według informacji 
prasowych, mozaiką ozdobione było zarówno wejście do hotelu, jak i kawiarnia 
„Milusia” otwarta przy hotelu w 1970 roku. 

opis
Przy wejściu do hotelu ściana pokryta mozaiką najpewniej łączącą kamyki i płytki 
ceramiczne, w formie płynnie poprowadzonych linii i wzorów.
Ścianę kawiarni pokrywała mozaika układająca się poziomymi, płynnie 
poprowadzonymi, kontrastującymi ze sobą pasami wykonanymi z płytek 
ceramicznych oraz kamieni. Zostały w nią wkomponowane – najprawdopodobniej 
łysogórskie – talerze. Kolorystyka kompozycji nieznana (opis na podstawie czarno- 
-białej fotografii).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1970, nr 177 (28.07.), s. 4: w kawiarni „na 
szczególną uwagę zasługuje piękna mozaika oraz ciekawe boczne oświetlenie”; 
zdjęcie fragmentu kawiarni z widoczną mozaiką (fot. J. Janicki).
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1970, nr 291 (8.12.), s. 4: zdjęcie przedstawiające 
„wnętrze miniaturowej kawiarni «Milusiej»” z widoczną ścianą z mozaiką – 
w podpisie błędna informacja, że znajduje się ona w otwartym niedawno Hotelu 
Miejskim w Tarnowie (fot. CAF, A. Piotrowski).
„Gazeta Krakowska” [wyd. A-D], 1971, nr 9 (12.01.), s. 4: zdjęcie wejścia do hotelu 
z widoczną mozaiką (fot. CAF, A. Piotrowski).

Zdjęcia z „Gazety Krakowskiej”, 
fot. A. Piotrowski

Wieliczka
MuZeuM żup KraKowsKiCH – Kopalnia soli
paweł szczerba, mozaika w tle rzeźby z drewna w komorze „Kraj”, 1964 (?)

Historia
W 1965 roku „Dziennik Polski” zamieścił artykuł poświęcony zakopiańskiemu 
rzeźbiarzowi Pawłowi Szczerbie, znalazła się w nim informacja na temat zlecenia 
realizowanego dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, na które składały się 
duże prace w drewnie (4 m x 1,80 m) oraz rzeźby przedstawiające dwie grupy 
górników, harmonizujące z wnętrzami kopalni. Jedna z kompozycji stanęła 
w okolicach kieratu, a jej tło pokryła mozaika ceramiczna.
W 2008 roku mozaika musiała zostać usunięta za względu na problemy związane 
z ruchami górotwórczymi.

opis
Drewniana rzeźba przedstawiająca górnika z koniem wiozącego solny bałwan. 
W jej tle mozaika ceramiczna, kontrastująca z rzeźbą żywą barwą, z dominacją 
płytek czerwonych, o różnych kształtach, jakby połamanych. W górnej części 
ścianki płytki w kolorach czerwonym, karminowym, pomarańczowym, szarym. 
U dołu dominacja szarości i beżów.

Fot. A. Siwek 2008
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Z wizytą u Pawła Szczerby, „Dziennik Polski” [wyd. A-D], 1965, nr 192 (14.08.), s. 6: 
w tekście na temat cenionego zakopiańskiego rzeźbiarza znalazły się informacje, 
że wykonał „bardzo dużo prac” do zakopiańskich „Domu Turysty” i „Domu Książki” 
oraz sanatorium im. Pstrowskiego w Rabce, a także, że „dużym sukcesem artysty 
było zlecenie wykonania rzeźb dla Muzeum w kopalni soli w Wieliczce (Muzeum 
żup krakowskich). Są to dużej wielkości prace w drzewie 4 m × 1,80 m i dwie 
grupy górników. Charakterystyczne jest to, że rzeźby te po raz pierwszy wykonano 
z drzewa, a nie z soli. Harmonizują one z pięknie rzeźbionym wnętrzem kopalni”; 
zdjęcia rzeźby Muzykant oraz artysty przy pracach dla Wieliczki (fot. S. Zwoliński).
„Echo Krakowa”, 1968, nr 117 (18-19.05.), s. 3: zdjęcie kompozycji oraz informacja, 
że zwiedzający „oglądają zarówno zabytki sprzed setek lat, jak i komory solne 
ozdobione już współczesną rzeźbą i mozaiką” (fot. T. Radecki).
„Gazeta Krakowska”, 1970, nr 283 (28-29.11.), s. 5: kolejne zdjęcie w innym ujęciu, 
podpisane „Sztuka w kopalni” (brak autora zdjęcia).
Paweł Szczerba wykonał kilka rzeźb w drewnie dla Muzeum Żup Krakowskich, 
znalazły się one także w działającej pod ziemią kawiarni (komora Maria Teresa I) – 
widoczne na zdjęciu [w:] „Polska”, 1967, nr 9, s. 45 (fot. P. Barącz).

Wojnicz
Kino „wawel”, Rynek 13
witold skulicz, kompozycja w holu; płyty ze Spółdzielni „Kamionka”  
w Łysej Górze, 1970

Historia
Kino w Wojniczu otwarte zostało pod koniec lat 40. XX w. Mieści się w budynku 
wzniesionym na początku XX w. dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
obecnie zarządza nim Gminny Ośrodek Kultury. W 1970 roku doszło do remontu 
kina, podczas którego otrzymało m.in. piękną kompozycję z płyt łysogórskich 
w poczekalni.

opis
Na prawej, prostopadłej do fasady, ścianie holu, abstrakcyjna kompozycja z płyt 
okładzinowych opracowanych malarsko i plastycznie, wzbogaconych reliefem, 
w niektórych miejscach wystającym do 7 cm przed lico ściany, rytami, wyciskami, 
niewielkimi nakładkami oraz elementami plastycznymi. Szkliwa w kolorach 

granatowo-niebieskich i rudo-ugrowych, pośrodku biały, wysoki relief, dodatkowo 
żółte, plastyczne owale (zob. także il. 76). 
Płyty w układzie pionowym, wysokość 5 płyt, długość 21 płyt; płyty o wymiarach: 
57 cm × 31,5 cm. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W kinowym westybulu, „Dziennik Polski” [wyd. A-C], 1971, nr 99 (28.04.), s. 6: przy 
okazji informacji o efektach – przeprowadzonego przed rokiem – remontu kina 
„Marzenie” w Tarnowie, w gazecie znalazła się wzmianka o kinie w Wojniczu: 
„podobne były zresztą wyniki remontu w Wojniczu. Niejedno miasto województwa 
może wojniczanom pozazdrościć obecnie ich kina, które dzięki remontowi 
i modernizacji zyskało II kategorię”.
B. Kostuch, „Ceramiczny eksperyment”…, s. 97.

Fot. BK 2014
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Fot. BK 2014

BudyneK KluBu sportowego „oliMpia”, ul. Warszawska 43
autor nieustalony, mozaiki na bocznej ścianie budynku, po obu stronach okna; 
materiał ceramiczny (stłuczka) ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 1977

Historia
Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” został założony w 1947 roku. W 1954 roku 
wydzielono działkę, na której mieści się obecny stadion. Budynek klubowy 
z szatniami, świetlicami oraz pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi został 
oddany do użytku w 1977 roku.

opis
Po lewej kompozycja kwadratowa, w górnej części biały napis: OLIMPIA 
WOJNICZ; pośrodku barwne godło LZS. Tło w gamie ugrów i pomarańczu, 
z akcentami zieleni. Mozaika ułożona w przeważającej mierze ze stłuczki 
ceramicznej, na kwadratowych płytach.
Wysokość 7 płyt; szerokość 7 płyt.

Po stronie prawej smukła kompozycja, z 7 schematycznymi, kremowymi 
postaciami piłkarzy na tle w gamie ugrów i pomarańczu, z akcentami zieleni. 
Mozaika ułożona ze stłuczki ceramicznej.
Wysokość 7 płyt; szerokość 3 płyty.

Ceramiczna tablica fundacyjna – na szafirowym tle biały napis (drukiem): Obiekt 
sportowy / wybudowany ze środków / totalizatora sportowego / przy udziale czynu 
społecznego / oddany do użytku w 1977 r.
Napis u dołu i po bokach ujęty białymi ulistnionymi gałązkami i kwiatami.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono.

Fot. BK 2014
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Zaborów
BudyneK spółdZielni Zdrowia 
iM. JędrZeJa CierniaKa
Jerzy sacha, kompozycje wokół wejścia, 
wewnątrz oraz napis na szczycie ryzalitu; 
płyty ze Spółdzielni „Kamionka” w Łysej Górze, 
1968 lub początek lat 70. XX w.

Historia
Spółdzielnia Zdrowia w Zaborowie została założona w 1963 roku, obejmowała 
siedem wsi. W 1965 roku rozpoczęto budowę ośrodka, który przekazany został 
do użytku w listopadzie 1968 roku. Mieścił się w dużym, piętrowym budynku, 
położonym naprzeciwko Domu Ludowego. Zapewne wówczas otrzymał on 
dekoracje ceramiczne autorstwa Jerzego Sachy, choć nie można wykluczyć, 
że zostały one wykonane kilka lat później. Według informacji przekazanej 

Fot. BK 2014

telefonicznie przez sołtysa Zaborowa (rozmowa: lato 2013), kompozycja ceramiczna 
znajdowała się także wewnątrz budynku, lecz została zakryta ścianką. Obecnie 
(stan: lato 2013) budynek zamknięty, nieużywany.

opis
na szczycie ryzalitu wejściowego kompozycja z płyt łysogórskich z napisem: 
Spółdzielnia / Zdrowia, powyżej kielich i wąż Eskulapa. Płyty w układzie 
pionowym, tło szare, litery białe, wąż seledynowy, kielich żółty.

Wejście cofnięte, wokół drzwi rodzaj ceramicznego, asymetrycznego „portalu”. 
Lewa część szeroka, dekorowana przedstawieniami pawi; prawa bardzo wąska, 
ozdobiona kilkoma kwiatami. Nad drzwiami kielich i wąż flankowany przez pawie. 
Tło szaro-błękitne, pawie w tonacji kremowej. Płyty dekorowane reliefowo.
Płyty w układzie poziomym, wysokość około 8 płyt; długość 6 płyt.
Płyty o podstawowym wymiarze: 32-32,5 cm × 44 cm; nad drzwiami dłuższe:  
32 cm × 53 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
J. Burlikowski, Kronika… 1967-1970, s. 65; J. Burlikowski, Kronika… 1945-1975, t. VI, 
s. 15: zdjęcie budynku z widocznym napisem ceramicznym.
Motyw charakterystycznych pawi występuje także w innych realizacjach Jerzego 
Sachy, np. na domu w Tropiszowie czy na kominku w domu w Mikołowie.

Fot. BK 2014



Zakopane
Za pioniera ceramiki w Zakopanem powszechnie uznawany jest Stanisław Sobczak 
Gąsienica „Johym” (1884-1942), który w latach 30. XX w. zbudował piec ceramiczny 
w swojej pracowni przy ul. Kościeliskiej 51. W literaturze można odnaleźć 
wzmianki, że to właśnie z pracowni Sobczaka korzystał Jan Seweryn Sokołowski, 
gdy podczas wojny komponował mozaikę dla lokalu Trzaski. Do roku 1947 tworzył 
w niej także Kazimierz Fajkosz. W 1948 roku w domu przy ul. Kościeliskiej 
zamieszkał Antoni Kenar i to tam, w latach 1948-1949, powstawała jego niezwykła 
ceramika. Jak wspomina Urszula Kenar, dom ze względu na swe tradycje 
nazywany był „Ceramiką”. Kompozycje ceramiczne pojawiły się w powojennej 
architekturze Zakopanego wcześniej niż w innych regionach Małopolski – już 
w 1956 roku mozaiki o tematyce zbójnickiej wykonane przez zespół warszawskich 
artystów pokryły ściany cocktail-baru w hotelu „Orbis”. Dekoracje plastyczne – 
zarówno ceramiczne, jak i komponowane z innych materiałów – ozdobiły szereg 
budynków w Zakopanem, wśród nich liczne ośrodki wypoczynkowe, niestety, 
wiele z nich znanych jest jedynie ze skromnych wzmianek w prasie czy katalogach. 
Ich autorami byli cenieni twórcy zakopiańscy: Kazimierz Fajkosz, Paweł Szczerba, 
Andrzej Rohacki czy Henryk Burzec, a także artyści wywodzący się z innych 
środowisk. Podobnie jak w innych miejscowościach, także w budynkach na terenie 
Zakopanego chętnie stosowano ceramikę pełniącą funkcje zabezpieczające, 
a zarazem dekoracyjne, pozbawioną jednak walorów artystycznych. Jednym 
z najlepszych przykładów tych tendencji był – położony na Antałówce, przy 
ul. Wierchowej 4 – Dom Wczasowy „Tatry”1, na którego elewacjach pojawiły 

1 Dom Wczasowy „Tatry” (obecnie „Geovita”) zaprojektowany został dla zabrzańskiej 
Gazobudowy przez Marię szymańską i oddany do użytku w 1967 roku. W prasie 
opisywano go jako „wspaniałą budowlę”, mającą jadalnię, która „bardzo korzystnie się 
przedstawia” (zob. J. lewicki, „Tatry” na Antałówce, „Echo Krakowa”, 1968, nr 152 
(29-20.06.), s. 3: zdjęcia budynku z zewnątrz oraz jadalni – widoczna dekoracja 
na ścianie).

Fragment mozaiki w dawnym hotelu „Giewont”, fot. bK 2014
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się turkusowe wąskie płytki i kształtki (wyłożono nimi na przykład ścianki 
pomiędzy oknami i dużą ścianę przy wejściu do budynku), a we wnętrzu kształtki 
szare (ściana w holu) oraz płytki z soczewkowatą wklęsłością (filary). Reszty 
„ceramicznego wyposażenia” budynku dopełniały duża, bezprzedmiotowa mozaika 
o żywych barwach utworzona z różnobarwnych płytek, bądź stłuczki ceramicznej, 
którą osadzono na ścianie sali pełniącej później funkcję sali bilardowej, oraz 
kompozycja dekoracyjna utworzona z kilku asymetrycznych, mocno powycinanych 
płaskorzeźb o różnych wymiarach usytuowana na ścianie jadalni.2 Podczas 
ostatniego remontu wszystkie wymienione elementy zostały jednak usunięte. 
Warto dodać, że w „Tatrach” miała się także znajdować kompozycja autorstwa 
Bolesław Książka, jednak nie udało się jej rozpoznać na zachowanych zdjęciach3.

2 W zakopiańskim oddziale firmy „Geovita s.a.” przechowywana jest dokumentacja 
fotograficzna wykonana zapewne przed planowanym remontem. Na zdjęciach można 
zauważyć wymienione powyżej elementy ceramiczne, jednak jakość zdjęć, na których 
widoczna jest kompozycja z jadalni, nie pozwala na ustalenie jej kolorystyki.
3 Z początkiem 1967 roku przy okazji wystawy, która odbywała się w bWa w Krakowie, 
bolesław Książek udzielił wywiadu „Gazecie Krakowskiej”. Wśród swych „najbliższych 
planów” wymienił wykonanie dekoracji ceramicznych do domu wczasowego 
Gazobudowy w Zakopanem oraz do sali konferencyjnej w kopalni „Katowice” – zob. 
a. stanowski, Wystawa „Czarodzieja” z Łysej Góry – rozmowa z Bolesławem Książkiem, 
„Gazeta Krakowska”, 1967, nr 22 (8.02.), s. 3. Ściana w Katowicach niestety nie zachowała 
się, jednak przed jej skuciem wykonano dokumentację fotograficzną. Na terenie dawnej 
kopalni powstała nowa siedziba Muzeum Śląskiego. 

Fot. BK 2014

Hotel „orBis” (potem „giewont”; obecnie sklep odzieżowy), ul. Kościuszki 1
Jan seweryn sokołowski, mozaika nad wejściem do części barowej, na zewnątrz 
hotelu, od strony ul. Kościuszki, 1944
projekt Zofia Czarnocka-Kowalska, Jan seweryn sokołowski, Epos zbójecki 
(zw. także Cykl Zbójecki), mozaiki w cocktail-barze „Murowana Piwnica”, wykonanie 
Zofia Czarnocka-Kowalska, Mirosława Karpińska, Maria Kwiczała, Zbigniew 
Brodowski; materiał ceramiczny Jan Misiak; 1956
 
Historia
Projekt architektoniczny Stefan Żychoń, realizowany w zespole; oddany w 1955.
Budynek wzniesiony na przełomie XIX i XX w. z przeznaczeniem na skład i sklep 
z żelazem, wkrótce został zakupiony przez Waleriana Płonkę i rozbudowany 
dla celów gastronomicznych oraz biurowych. Nabyty kolejno przez Piotra 
Przanowskiego oraz Franciszka Trzaskę, za którego nastąpił okres świetności 
lokalu. Remontowany po pierwszej wojnie, wnętrza dekorowane przez artystów. 
Podczas II wojny światowej lokal niemiecki, przeznaczony do rozbudowy, która 
nie została ukończona. Po wojnie budynek przejęty przez „Orbis”. Jego adaptacja 

Fot. BK 2014
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polegała na znacznej rozbudowie dla celów hotelarskich i restauracyjnych, 
w budynku znajdowały się trzy lokale gastronomiczne (restauracja, kawiarnia 
i cocktail-bar), a także pracownia cukiernicza i wytwórnia lodów. Wnętrza 
hotelowe oraz gastronomiczne zostały starannie zaprojektowane przez zespół 
zakopiańskich oraz warszawskich artystów plastyków (byli wśród nich Tadeusz 
Brzozowski, Barbara Gawdzik-Brzozowska i Antoni Kenar) – ozdobiły je 
malowidła, rzeźby w drewnie i kamieniu, metaloplastyka, ręcznie drukowane 
tkaniny, elementy ceramiczne (np. olbrzymie żyrandole projektu Heleny i Lecha 
Grześkiewiczów w sali restauracyjnej), mozaiki, itd. 
Artystów biorących udział w realizacji wnętrz hotelu „Orbis” wymienił Stefan 
Żychoń na łamach „Architektury”, dodał zarazem, że pewne niedociągnięcia i braki 
w projekcie powinny być usprawiedliwione faktem, że „Orbis” odmówił niektórych 
realizacji informując, że „nie jest instytucją powołaną do wspierania twórczości 
artystycznej”. Na koniec architekt stwierdził, że owe niedociągnięcia „przede 
wszystkim usprawiedliwia ta okoliczność, że wtedy, gdy projektowano i budowano 
«Orbis» w Zakopanem, nie było jeszcze «Grand-Hotelu», ani «Europejskiego», 
ani «Merkurego», «Cracovii», ani w ogóle żadnego z tych pięknych nowoczesnych 
obiektów hotelowych” (zob. „Architektura”, 1968, nr 9, s. 353).

Fot. BK 2014

Kartony do mozaik o tematyce zbójnickiej miał zaprojektować w 1952 roku Jan 
Seweryn Sokołowski, jednak przedwczesna śmierć artysty uniemożliwiła mu 
wykonanie tej realizacji, tego zadania podjęła się więc jego uczennica i asystentka, 
Zofia Czarnocka-Kowalska z zespołem. W jej niedatowanym życiorysie 
przechowywanym w archiwum TPSP w Krakowie znajduje się informacja, 
że montaż mozaik przewidywany był na listopad 1956 roku.
W 1973 roku przeprowadzono modernizację wnętrz hotelu, w których wyniku 
m.in. kawiarnia i restauracja otrzymały „eleganckie meble” oraz „gustowne 
dywany”. Hotel został zamknięty wiosną 2012 roku. 

opis
na zewnątrz budynku, od strony ul. Kościuszki, nad wejściem do baru mozaika 
wypełniająca niewielkie, prostokątne pole. Na tle w gamie błękitu i szafiru duże 
przedstawienie zbójnika na koniu walczącego z niedźwiedziem: zbójnik w barwnym 
stroju mierzy trójzębem w brązowego niedźwiedzia. Koń biały, o wzniesionych 
w górę przednich nogach i dekoracyjnie potraktowanym ogonie. Po bokach 
schematycznie ujęte drzewa. Kompozycja bardzo dekoracyjna, nawiązująca 
do schematu św. Jerzego walczącego ze smokiem.
Mozaika konserwowana w 2013 roku przez prof. Andrzeja Dyakowskiego.

Fot. BK 2014
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Fot. BK 2014

Mozaiki w barze „Murowana piwnica”
Sklepione wnętrze, o dwóch oknach wychodzących na ul. Krupówki, przy ścianach 
masywne, kamienne pilastry, wydzielające zakończone owalnie pola wypełnione 
mozaikami. Na dłuższych ścianach po dwie kompozycje, na krótszej (od strony 
Krupówek) dwie kolejne. Obecnie (stan: luty 2014) w znacznej części przesłonięte 
przez sklepowe regały. Wysokość około 250 cm; długość około 380-400 cm.
Mozaiki na ścianie wejściowej: 1. po lewej sceny polowania na jelenie, w górnej 
części walka z niedźwiedziem, u dołu pstrągi w strumieniu i mężczyzna z łukiem; 
po prawej, za otworem wejściowym – drzewo; 2. grający, siedzący i leżący na łące 
górale, w części górnej pochód zbójników z siekierami, pomiędzy drzewami.
Mozaiki na ścianie z oknami: 1. zbójnik ze strzelbą na ramieniu i biegnący 
przed nim pies; 2. siedząca na beczce para wznosząca toast; 3. trzech zbójników 
wznoszących toast (dwóch siedzących na beczkach, jeden stojący); 4. idąca 
w objęciu para.
Mozaiki na ścianie naprzeciwko wejścia: 1. scena walki z hajdukami, u góry 
płonący budynek; 2. po lewej zbójnik stojący nad ogniskiem, pośrodku zbójnicy 
dźwigający zawieszony na żerdzi kociołek, poniżej dwie siedzące postacie, 
z których jedna gra na skrzypcach, powyżej budynek, po prawej zaprzężony 
w białego konia wóz z hajdukami wiozącymi aresztowanego.

Fot. BK 2014
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
S. Żychoń, Hotel „Orbis” w Zakopanem, „Architektura”, 1968, nr 9, s. 353-356; 
(s. 356: zdjęcia mozaik z cyklu Epos zbójecki: fot. 13 – pierwsza mozaika 
na ścianie wejściowej; fot. 14 – druga mozaika na ścianie naprzeciw wejścia; 
fot. 15 – druga mozaika na ścianie wejściowej; fot. 18 – mozaika na zewnątrz 
budynku; fot. J. Piasecki ?).
Mozaikę na zewnątrz hotelu wspomina Janina Żórawska, według której Jan 
Seweryn Sokołowski – od 1942 roku przebywający w Zakopanem i zajmujący 
się malarstwem na szkle, rzemiosłem (projektował piece o malowanych kaflach, 
toczył z drewna), wykonywaniem malowideł oraz dekoracji sgraffitowych 
do zakopiańskich wnętrz – pracę nad mozaiką „podjął ze szczególnym 
upodobaniem”, gdyż „pasjonował się [tą] techniką”, wykorzystał „czerepy 
kupionych i potłuczonych […] misek i garnków”, a także „skorupy porcelany” oraz 
płytki wypalone w pracowni Sobczaka (zob. J. Żórawska, Sokołowski, Warszawa 
1957, s. 10).

Jan Misiak (1923-1993) – właściciel warsztatu ceramicznego przy ul. Trakt 
Lubelski w warszawskim Wawrze, współpracował z P.P. PSP, dostarczał materiał 
ceramiczny wielu twórcom mozaik.

Fot. BK 2014 doM turysty pttK (obecnie hotel „aries”), ul. Zaruskiego 5
Kazimierz Fajkosz, ceramiczna okładzina filarów, 1958
paweł szczerba, kolumna z mozaiką ceramiczną i płaskorzeźbami, 1958

Historia
Projekt architektoniczny Tadeusz Brzoza, Zbigniew Kupiec, wyłoniony 
w zamkniętym konkursie SARP – projekt 1951-1952; rozpoczęcie budowy 
1953. Otwarty w sobotę, 20 grudnia 1958 roku, po ponad 5 latach budowy 
i kilkukrotnym przekładaniu otwarcia, z udziałem licznych gości oficjalnych, 
architektów oraz Izabeli Zaruskiej, wdowy po gen. Mariuszu Zaruskim, którego 
imię Dom otrzymał. Był to największy w Polsce budynek tego typu i jeden 
z większych w Europie, dysponował 624 miejscami noclegowymi i trzema lokalami 
gastronomicznymi. Zbudowany na planie czworoboku, z dziedzińcem pośrodku, 
nakryty charakterystycznym, ogromnym dachem gontowym, wzniesiony 
w stylu neozakopiańskim. W Domu Turysty znajdowały się przede wszystkim 
wieloosobowe sale zbiorowe, a także mniejsze pokoje jedno- i dwuosobowe, 
kuchnia dla turystów, suszarnia, świetlica. Budynek pełnił zarazem funkcje 
placówki kulturalnej, mieściła się w nim księgarnia koncentrująca się na tematyce 
górskiej, galeria (w grudniu 1960 roku w kawiarni otwarto filię krakowskiego 
klubu MPiK), odbywały spotkania i spektakle kabaretowe. Dom Turysty otrzymał 
stylowe dekoracje autorstwa Barbary Gawdzik-Brzozowskiej, Antoniego Kenara, 
Pawła Szczerby oraz Kazimierza Fajkosza.

Hol główny Domu Turysty, widokówka z 1963 roku, fot. Wł. Werner
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Fot. BK 2014

W 2012 roku rozpoczęto przebudowę Domu Turysty dla potrzeb hotelu o wysokim 
standardzie. Jeszcze wcześniej w holu recepcyjnym po prawej stronie wbudowano 
dodatkowe pomieszczenie, co sprawiło, że część jednego z filarów została 
zasłonięta. 
Dokumentacja fotograficzna została wykonana podczas trwania prac remontowych. 
Zdjęcia archiwalne i współczesne do zobaczenia na stronie hotelu.

opis
w holu recepcyjnym 4 duże, prostokątne filary pokryte okładziną ceramiczną 
w gamie błękitu, z rytymi postaciami oraz zwierzętami (z dominacją niedźwiedzi), 
gęsto rozmieszczonymi i przedstawionymi w różnych pozach.
Płytki w układzie pionowym, o wymiarach: 30 cm × 10 cm, grubość 1 cm. Obecna 
wysokość około 10 płytek (pierwotnie zapewne 11), szerokość 7, na boku 3. 
Filar o szerokości 75 cm; bok 31 cm.
Obecnie (stan: luty 2014) drugi filar od wejścia wprawiony w ścianę, widoczny 
węższy bok. Obniżony sufit (pierwotnie filary wyższe).

na i piętrze, w małym holu przy dawnej kawiarni, filar o okrągłym przekroju, 
pokryty barwną mozaiką ceramiczną i luźno rozmieszczonymi, mocno 
wystającymi płaskorzeźbami w kolorze błękitnym przedstawiającymi tańczących 
i grających na instrumentach górali.
Obecnie wprawiony w ścianę, widoczne dwa boki.

Fot. BK 2014
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wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Zakopiański Dom Turysty – pomnikiem współpracy architektów, rzemieślników 
i plastyków, „Dziennik Polski” [wyd. AA-D], 1958, nr 209 (3.09.), s. 6: „Interesująco 
przedstawia się wnętrze nowego Domu Turysty w Zakopanem, który uruchomiony 
ma być w nadchodzącym sezonie zimowym. Inżynierowie architekci, rzemieślnicy 
i artyści plastycy zdołali powiązać w nim umiejętnie cechy nowoczesności 
z podhalańskim stylem regionalnym. Szczególnie miłe dla oka są ozdobne słupy 
podtrzymujące stropy, m.in. w głównym holu budynku, w barze turystycznym 
i obok wejścia do świetlicy-biblioteki. Zdobią je m.in. barwne mozaiki połączone 
niekiedy z płaskorzeźbą o tematyce regionalnej (dłuta art. rzeźbiarza P. Szczerby). 
Uwagę zwracają również w czytelni-świetlicy plafony przedstawiające walkę 
górali z właścicielami dóbr w pow. Nowy Targ i w Czarnym Dunajcu. Plafony te, 
zaprojektowane przez B. Brzozowską, zostały wykonane przez zespół artystów 
malarzy techniką tzw. suchego fresku. Doskonale też harmonizują z wnętrzem 
obrazy na szkle wykonane przez art. malarza Andrzeja Gałka. Przypominają 
one turystom, jak należy zachować się w tatrzańskim Parku Narodowym, aby 

Zdjęcie kolumny i jej projekt, z archiwum p. Pawła Szczerby

uchronić ten cenny klejnot przyrody od zniszczenia. Dużym artyzmem odznaczają 
się również kute w kamieniu przez uczniów Liceum Technik Plastycznych 
w Zakopanem płaskorzeźby okalające staroświeckie kominki, a przedstawiające 
sceny pasterskie w Tatrach. Ceramiczne lampy i kinkiety, ozdobne kraty, okucia 
i inne elementy artystycznego kowalstwa uzupełniają wyposażenie wnętrza 
zakopiańskiego Domu Turysty”.
M. Matzenauer, Jednak dom turysty, a nie pałac, „Dziennik Polski” [wyd. A-D], 
1958, nr 304 (23.12.), s. 4: „jest to naprawdę śliczne, bardzo starannie wykonane, 
regionalne cacko”. Opisowi towarzyszą zdjęcia, wśród nich zdjęcie holu 
z widocznymi filarami.
„Echo Krakowa”, 1958, nr 292, (16.12.), s. 4: „Jedni zachwycają się, drudzy 
powściągliwie krytykują, a są i tacy, którzy po prostu wybrzydzają na zakopiański 
Dom Turysty”; zdjęcie holu, na którym widać dwa filary, podpisane: „hall, 
w którym pierwsi turyści oczekują na… otwarcie domu, które nastąpi 21 bm.”, 
(fot. T. Olszewski).
J. Rotter, „Barz pikny” Dom Turysty już otwarty, „Gazeta Krakowska”, 1958, nr 303, 
(22.12.), s. 4: „Cały budynek wraz z wyposażeniem utrzymany jest w stylu 
regionalnym i wzbudza ogólny podziw”. 
J. Roszko, Strachy w Domu Turysty, „Dziennik Polski”, 1959, nr 32 (7.02.), s. 3: 
architektura „okropna” – „bryła Domu Turysty prezentuje się jak zamek malborski 
skrzyżowany z pruskim kryminałem. Jest to właściwie piwnica przykryta ogromną 
czapą dachu, podziurawionego otworami okien. Cóż to za nonsens projektować 
takiego kolosa w stylu regionalnym!”, ale „w środku jednak jest dosyć przyjemnie, 
hall i sale klubowe oraz restauracyjna ozdobione są płaskorzeźbami oraz ceramiką”.
T. P. Szafer, Współczesna architektura polska, Warszawa 1988, s. 224: Dom Turysty 
„będąc przedmiotem ostrych dyskusji i krytyki staje się z czasem wzorcem 
metody kształtowania dużych kubatur i skomplikowanego programu w zgodzie 
z możliwościami materiału i wartościami tradycji miejscowej”.
M. Pinkwart, L. Długołęcka-Pinkwart, Zakopane, przewodnik historyczny, Bielsko- 
-Biała 2003, s. 146-147: wymieniają salę klubową, w której jest „drewniany plafon 
malowany przez Barbarę Gawdzik-Brzozowską” oraz rzeźbiony przez Kenara plafon 
w sali restauracyjnej na parterze.
A. Siwek, Między zabytkiem a dobrem kultury współczesnej, „Kurier konserwatorski”, 
2011, nr 11, s. 10-11: „gmach […] uchodzi za najważniejszą z realizacji rodzącego się 
regionalizmu”, „bogactwo faktury elewacji, wielość dekoracji architektonicznych 
we wnętrzach czyni ten budynek wyjątkowym”, s. 11, fot. fragmentu ceramicznej 
okładziny filara.

Paweł Szczerba pokazał projekty słupa dla budującego się „Domu Turysty” 
na początku 1958 roku na wystawie Grupy 5-ciu Plastyków w Zakopanem 
(zob. B. Stano, Odwilż w Zakopanem. Salony Marcowe 1958-1960, Kraków 2009, s. 14). 
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restauraCJa „wierCHy” (obecnie lokal rozrywkowy), ul. Tetmajera 2
projekt Barbara gawdzik-Brzozowska, wykonanie Kazimierz Fajkosz, 
kompozycja na elewacji budynku, 1961

Historia
Projekt architektoniczny Jerzy Dajewski; projekt wnętrz Teresa Lisowska- 
-Gawłowska; oddany w 1962.
Budynek zaprojektowany w 1959 roku, wzniesiony w latach 1960-1962 
dla Zakopiańskich Zakładów Gastronomicznych w ramach przygotowań 
do narciarskich mistrzostw świata FIS, został otwarty 3 lutego 1962 roku. 
Miał być jednym z trzech nowych lokali gastronomicznych wybudowanych 
z okazji zawodów, składał się z sali głównej, bocznej oraz antresoli i dysponował 
240 miejscami. Otwarcie nieco opóźniło się ze względu na konieczność usunięcia 
usterek.

Fot. BK 2014

opis
Na tylnej ścianie luźno 
rozmieszczona kompozycja 
z płytek ceramicznych 
w kolorach białym, 
bordowym i czarnym, 
z których ułożone 
figury geometryczne 
różnej wielkości, a także 
przedstawienia takie, 
jak: siedzący kot, skopek, 
półmisek z rybą, widelec.

wybrane wzmianki 
prasowe, bibliografia 
i reprodukcje, archiwalia 
oraz informacje dodatkowe:
(em), Trzy nowe obiekty 
gastronomiczne w Zakopanem, 
„Dziennik Polski” [wyd. 
A-D], 1962, nr 4 (5.01.), s. 4: 
o przewidywanym na 15 
stycznia otwarciu trzech 
lokali, wśród nich restauracji 
„Wierch” (sic!) oraz krótka 
charakterystyka lokalu.
(k), Za „kuchennymi 
drzwiami” – jeszcze wiele 
usterek, „Dziennik Polski” 
[wyd. A-D], 1962, nr 28 
(2.02.), s. 4: informacja 
o usuwaniu ostatnich usterek oraz o liczbie miejsc w lokalu, a także mowa 
m.in. o efektownym oświetleniu, o tym, że cocktail-bar oddziela od reszty lokalu 
ścianka z ażurową rzeźbą, a także, iż „warto zwrócić uwagę na oryginalne 
i nowoczesne panneau dekoracyjne wykonane przez plastyczkę Strachocką” (to 
jedyne źródło wymieniające Krystynę Zgud-Strachocką, jako autorkę dekoracji 
w „Wierchach”, sama artystka nie przypomina sobie swego udziału w tej realizacji). 
„Ścianka z ażurową rzeźbą” projektu Teresy Lisowskiej-Gawłowskiej reprodukowana 
[w:] T. P. Szafer, Polska architektura współczesna, Warszawa 1977, s. 18, fot. 51.
A. Górska, Przegląd dorobku…, s. 158: zdjęcia i plany budynku; M. Pinkwart, 
L. Długołęcka-Pinkwart, Zakopane…, s. 220.
Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb; dane s. 127; Miastoprojekt Kraków 
50 lat, s. 78

Projekt kompozycji, z archiwum 
p. Wawrzyńca Brzozowskiego
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doM wypoCZynKowy iZBy rZeMieŚlniCZeJ „rZeMieŚlniK” 
(obecnie hotel diamond’s), ul. Makuszyńskiego 12
Mieczysław gliszczyński, andrzej Kowalewski (projekt), i. Fabiański, 
J. Kierzkowski (wykonanie), kompozycja w holu wejściowym, pocz. lat 60. XX w. 
władysław Hasior, Podhale I – płaskorzeźba w kawiarni, 1956
andrzej rohacki, elementy ceramiczne, pocz. lat 60. XX w.
Hanna i gabriel rechowiczowie, kompozycje w kawiarni, 1984

Historia
Projekt architektoniczny Mieczysław Gliszczyński; projekt wnętrz i mebli 
Mieczysław Gliszczyński, Andrzej Kowalewski. 
„Rzemieślnik” należał do pierwszych, nowoczesnych zakopiańskich domów 
wczasowych, w budynku znajdowały się restauracja i kawiarnia z kominkiem, 
dysponował tarasem i odkrytym basenem. Budynek został oddany do użytku 
na początku lat 60. XX w.; a następnie przekształcony przez Gliszczyńskiego 
wraz z dodaniem dekoracji autorstwa Rechowiczów w 1984 roku.

opis
Hol
W holu wejściowym na ścianie wirująca kompozycja biegnąca łukowatymi pasami 
ku umieszczonej u góry ściany tarczy zegara. Pasy utworzone z kamieni i bryłek 
szkła sprowadzonego z Wałbrzycha. Pierwotnie osadzona na jasnej ścianie, 

Kompozycja w holu, za: „Architektura”, 1964, nr 2, s. 98, fot. Wł. Werner, oraz fot. BK 2013

wyraźnie się od niej odcinająca; obecnie (stan: luty 2013) ściana pomalowana 
na pomarańczowo.
W holu znajdowały się także filar pokryty płytkami ceramicznymi (obecnie 
przykryty płytami gipsowymi) oraz ceramiczny obraz – płaskorzeźba oprawiona 
w kutą, metalową ramę, wciąż zdobiąca jedną ze ścian.

Kawiarnia na IV piętrze (obecnie sala konferencyjna)
Sala w kształcie litery „L”, wejście na dłuższym boku (pierwotnie ograniczone 
metalowymi prętami, od roku 1984 wydzielone szklanymi płytami z malaturą 
Gabriela Rechowicza), przeciwległa ściana wypełniona oknami. W dłuższej części 
sali, na ścianie kominkowej, zamykającej wnętrze, płaskorzeźba Hasiora oraz 
otaczająca ją i przechodząca na prawą ścianę boczną kompozycja Rechowiczów. 

Kawiarnia (widoczna płaskorzeźba Hasiora), za: „Architektura”,
1964, nr 2, s. 100, fot. Wł. Werner

Fot. BK 2013
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Płaskorzeźba zatytułowana Podhale przedstawia sumarycznie potraktowaną parę 
górali baraszkujących na hali oraz stadko owiec, z których dwie przedstawione 
zostały w „kontrowersyjnej” pozie. Otacza ją „freskowo-kamienny pejzaż” 
(zob. K. Czerniewska, Gaber i Pani Fantazja. Surrealizm stosowany, Warszawa 2001, 
s. 204). 
w krótszej części sali umieszczona została kompozycja „muzyczna”, z dwoma 
dużymi, plastycznymi kluczami wiolinowymi pośrodku, łącząca malaturę oraz 
kamienie i szklane bryłki.
Obecnie (stan: początek 2013) zarówno płaskorzeźba Hasiora, jak i duże fragmenty 
obu kompozycji Rechowiczów pokryte są farbami fluorescencyjnymi, fałszującymi 
ich pierwotny wygląd.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
A. Górska, Przegląd dorobku…, s. 159: zdjęcie holu z mozaiką; W. Geppert, Domy 
wypoczynkowe, s. 96-101: zdjęcia i plany budynku (w tym: s. 98 zdjęcie holu 
z mozaiką; s. 100 zdjęcie kawiarni z płaskorzeźbą: wejście do sali ujęte pionowymi, 
metalowymi prętami, na zdjęciu widoczny bar przy dłuższej ścianie, ściany w rogu 
sali pokryte drewnem oraz kominek i płaskorzeźba Hasiora na środku krótszej 
ściany; fot. Wł. Werner).
Kompozycja w holu wzmiankowana [w:] K. Czerniewska, Gaber…, s. 198; według 
autorki „dekoracja bez wątpienia była dziełem Rechowiczów”. Przeczy temu 
jednak lista budowniczych i twórców wystroju „Rzemieślnika” zamieszczona 
[w:] A. Górska, Przegląd dorobku…, „Architektura”, 1963, nr 5, s. 159.
Kompozycja Hasiora wymieniona [w:] A. Banach, Hasior, Kraków 1964, s. 226: 
„A. Spis prac z jednego materiału. 1. Podhale I., płaskorzeźba ceramiczna 
1956 – W. D. W. Rzemieślnik, Zakopane”; M. Szczygieł-Gajewska, Władysław 
Hasior, Warszawa 2011, Katalog dzieł, s. 262, poz. 23: „Podhale I 1956 płaskorzeźba 
ceramiczna (D.W. „Rzemieślnik” w 1964 r.), Zakopane”.

Fot. BK 2013

Pisze o niej Klara Czerniewska: w sali kawiarni na IV piętrze ceramiczna 
płaskorzeźba Hasiora „ukazująca parę górali w miłosnym uścisku, którym 
przygląda się stado owiec – niektóre z nich kopulowały…”. I dalej: „Zbulwersowani 
inwestorzy nakazali usunąć pracę, a sytuacja wzbudziła zainteresowanie 
miejscowych, którzy zaczęli przychodzić specjalnie po to, by obejrzeć ludyczną 
scenkę. Hasior wycofał się z dalszej współpracy, a Gliszczyński miał dylemat –  
płaskorzeźba była piękna, choć kontrowersyjna, i ciężko było ją zerwać. 
Należało złagodzić jej wyraz – ta praca przypadła właśnie Rechowiczom. 
Jednakże […] interwencja nie była natychmiastowa”, o czym mają świadczyć 
reprodukcje w czasopismach, często w odpowiedni sposób kadrujące wnętrze 
(zob. K. Czerniewska, Gaber…, s. 198). Według Czerniewskiej mogło do tego dojść 
około połowy lat 60. XX w., bądź dopiero w roku 1984, gdy zostały wykonane 
pozostałe dekoracje budynku. Późniejszą datę potwierdza Max Cegielski 
w książce o Rechowiczach, odnotowując istnienie „papierów artysty z przełomu 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych” – „Notatki: «Projekty Zakopane. 
Kawiarnia, klatka schodowa, jadalnia, kompozycja z miedzi jak stelaż pod zieleń»” 
(zob. M. Cegielski, Mozaika…, s. 302; fot. 17: fragment „mozaiki we wnętrzu Domu 
Wypoczynkowego Rzemieślnik w Zakopanem, koniec lat osiemdziesiątych”).

Fot. BK 2013
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restauraCJa w KuźniCaCH
Kazimierz Fajkosz, współpraca ewa Fajkosz, kompozycja z juhasami, 1957 (?), 
1958 (?)

Historia
Projekt architektoniczny Anna Górska, Michał Górski, 1955-1956; oddany 
w 1958.
Stara restauracja została częściowo rozebrana, a częściowo przebudowana 
i rozbudowana, prace trwały 10 miesięcy. Budynek został przekazany 
Zakopiańskim Zakładom Gastronomicznym 31 grudnia 1957 roku. Dysponował –  
jak pisano – „dwoma stylowo urządzonymi salami i dostatecznym zapleczem”. 
W budynku oprócz restauracji znajdowały się miejsca hotelowe umieszczone 
na poddaszu.

Fot. BK 2014

opis
W głównej sali restauracyjnej (obecnie w okolicach baru) kompozycja 
przedstawiająca korowód złożony ze zbójników w tanecznych pozach, z których 
dwóch na przedzie, następnie dwóch trzymających konie, na drugim koniu 
siedząca kobieta, oraz czterech zamykających grupę. Zbójnicy w białych portkach 
i wysokich czerwonych czapach. Tło błękitne. Kompozycja złożona z płyt 
ceramicznych.
Wysokość 3 płyty, długość 8 płyt (w sumie około 117 cm × 320 cm); płyty 
o wymiarach około 40 cm × 40 cm.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
(ska), Nowa restauracja w Kuźnicach, „Dziennik Polski” [wyd. A-D], 1958, nr 3  
(4.01.), s. 6: informacja o przekazaniu restauracji.
A. Górska, Przegląd dorobku…, s. 159: plan oraz zdjęcia budynku i dekoracyjnej kraty 
w restauracji.

Fot. BK 2014
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doM wypoCZynKowy ZaKładów aZotowyCH w tarnowie 
„JasKółKa”, (obecnie należący do sp. z o.o.), ul. Piaseckiego 16
Bolesław Książek (?), hol recepcyjny; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” 
w Łysej Górze, 1967

Historia
Projekt architektoniczny Anna Górska 1962; oddany w 1967. 
Budowa domu wypoczynkowego w Zakopanem trwała kilka lat, w tarnowskiej 
prasie określano ją wręcz jako „tasiemcową”. W połowie 1966 roku budynek był 
w stanie surowym, trwały prace wykończeniowe, które jednak przebiegały bardzo 
powoli, tak więc pierwotny termin otwarcia domu – koniec roku 1966 – nie został 
dotrzymany. Budynek został oddany do użytku dopiero po połowie 1967 roku.

opis
Abstrakcyjna kompozycja w części dolnej w gamie zieleni i szafiru, z akcentami 
żółci, w części górnej beżowo-różowa. Płyty opracowane plastycznie, pokryte 
reliefem, o głębokich, intensywnych barwach szkliw.
Płyty w układzie poziomym, wysokość 9 płyt, długość 7; płyty o wymiarach:  
32 cm × 56,5 cm.

Fot. BK 2014

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Odnalezione informacje dotyczą budowy domu i jego wykańczania: „Tarnowskie 
Azoty”, 1966, nr 25 (24.06), s. 3; „Tarnowskie Azoty”, 1967, nr 26 (30.06.), s. 3: 
doniesienia, że wciąż trwają prace. W prasie pisano, że dom był komfortowo 
urządzony, niestety nic nie wspomniano o dekoracji ceramicznej.
W zbiorach rodziny Bolesława Książka przechowywane jest pismo zakopiańskiej 
Delegatury PSP z 19 lipca 1967 roku informujące o przesłaniu rachunku „na 
wykonanie komp. ceramicznej w hallu d.w. Zakładów Azotowych w Tarnowie”, 
nie jest jednak jasne, czy Książek tę kompozycję zaprojektował, czy też tylko 
zrealizował.

i liCeuM ogólnoKsZtałCąCe iM. oswalda BalZera, ul. Słoneczna 1
Kazimierz Fajkosz, kompozycja na elewacji, 1968

Historia
Projekt architektoniczny Tadeusz Brzoza; oddany w 1968.
Tradycje liceum sięgają 1912 roku. Szkoła przez wiele lat mieściła się 
w – nieistniejącej już willi „Liliana”. Kamień węgielny pod obecny budynek 
położony został w 1962 roku, naukę w nowoczesnej i dobrze wyposażonej szkole 
rozpoczęto w 1968 roku.

Fot. BK 2014
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Według informacji otrzymanych od pana Witolda Osińskiego (e-mail z 26.02.2014 
roku), pierwotnie kompozycja ceramiczna znajdowała się w głębokiej wnęce. 
Przed paroma laty został przeprowadzony remont, podczas którego 
m.in. zlikwidowano wnękę, kompozycja została przeniesiona na nową ścianę.

opis
Po prawej stronie od wejścia prostokątna kompozycja ceramiczna przedstawiająca 
rozmaite ptaki w dekoracyjnych pozach siedzące wśród kwiatów i ulistnionych 
gałązek. Kontury i poszczególne elementy ryte. Tło brązowe, ptaki żółte, kwiaty 
błękitne, gałązki i liście seledynowe. 
Kompozycja złożona z niewielkich, prostokątnych płytek w układzie pionowym, 
tworzących w sumie 4 pasy oddzielone fugami, wysokość 8 płytek; długość u dołu 
68, u góry 70,25; płytki o wymiarach: 21,4 cm × 8,8 cm. 
Widoczne na zdjęciu poniżej żółte i czerwone smugi stanowią efekt działania 
wandali.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
Nie natrafiono.

Fot. BK 2014 oŚrodeK turystyCZno-wypoCZynKowy KraKowsKieJ FaBryKi 
KaBli, al. Daszyńskiego (obecnie ośrodek wypoczynkowy „Kabel”, 
al. Przewodników Tatrzańskich 1)
Michał nalepka, antun Modrinić (?) i inni (?), 16 domków wczasowych, 
w każdym po dwie ścianki; płyty ze Spółdzielni „Kamionka” z Łysej Góry, 
realizacja najpewniej w dwóch etapach, lata 70. XX w. – pocz. lat 80. XX w. 

Historia
Ośrodek campingowy w Zakopanem powstał w latach 1966-1967 w czynie 
społecznym, pierwszy etap budowy zakończono w 1971 roku. 
Dysponowano wówczas dwudziestoma mniejszymi domkami „wybudowanymi 
przez fachowców zakładowych, rzemieślników-artystów w oryginalnym 
stylu góralskim”, trzema domkami większymi, a także budynkiem socjalnym. 
W późniejszym okresie wzniesiono pozostałe większe domki; do modernizacji 
i rozbudowy doszło także w 1988 roku. Obecnie do ośrodka należą chaty leśne 
(większe domki, w których znajdują się ścianki pokryte ceramiką), chatki leśne 
oraz chaty góralskie, w sumie 36 domków.

opis
W „chatach leśnych”, czyli większych domkach, umieszczono po dwie ścianki 
złożone z płyt ceramicznych przykręcanych do podłoża. Większe zamykają 
przestrzeń saloniku, mniejsze znajdują się od tyłu, od strony kuchenki. Ścianki 

Fot. BK 2015
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Fot. BK 2015

pierwotnie pełniły funkcję grzewczą. W okresie późniejszym, po zmianie sposobu 
ogrzewania, w dolnych częściach większych ścianek zostały zawieszone kaloryfery. 
Podczas kwerendy w ośrodku nie udało się wejść do dwóch domków, które były 
zajęte, dekoracja jednego z nich widnieje na stronie ośrodka: http://zakopane.
tfkable.pl. 
W odwiedzonych 14 domkach, w przypadku ścianek większych, wykonano 
9 różnych kompozycji: 
domki 24, 30, 32: trzy ścianki ze skaczącym zbójnikiem trzymającym w prawej 
ręce pistolet, a w lewej toporek. Zbójnik z długimi, czarnymi włosami i wąsami, 
w barwnym stroju (białe spodnie, zielony kubrak z czerwono-żółtymi elementami), 
czapie z piórem. Po bokach uproszczone kwiaty. Tło szafirowe. Jedna ze ścianek: 
wysokość 7 płyt, długość 6 płyt; płyty o wymiarach: 28 cm × 31,5 cm; dwie 
kolejne: wysokość 5 płyt, długość 9 płyt; płyty o wymiarach: 40,5 cm × 20 cm.
domki 25, 34: dwie ścianki z trzema stojącymi zbójnikami, trzymającymi strzelby 
i ciupagi. Zbójnicy z długimi, rudymi włosami i wąsami, w strojach jak wyżej. Tło 
szafirowe. Jedna ścianka: wysokość 7 płyt, długość 6; płyty o wymiarach: 29 cm 
× 31,5 cm. Druga ścianka: wysokość 5 płyt, długość 9; płyty o wymiarach: 40 cm 
× 20 cm.
domki 31, 33: dwie ścianki ze zbójnikiem oddającym strzał, z ciupagą we 
wzniesionej ręce. Zbójnik z długimi, czarnymi włosami, w wysokiej czapie 
i uproszczonym stroju. Po bokach duże, stylizowane kwiaty. Tło zielone. Jedna 
ścianka: wysokość 5 płyt, długość 9 płyt; płyty o wymiarach: 40 cm × 20 
cm. Druga ścianka: wysokość 7 płyt, długość 6 płyt; płyty o wymiarach: 28 cm 
× 30 cm.

Fot. BK 2015
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domki 28, 29, 36: trzy ścianki z bukietem stylizowanych kwiatów ujętym 
czerwono-żółtą ramką wyprowadzoną u góry w łuk. Tło niebieskie. Dwie ścianki 
wysokość 7 płyt, długość 6 płyt; płyty o wymiarach: 28 cm × 32 cm. Trzecia 
ścianka, z nieco innym bukietem: wysokość 5 płyt, długość 9 płyt; płyty 
o wymiarach: 40 cm × 20 cm.
domek 26: czerwony kwiat na smukłej, ulistnionej łodydze w małym, czerwonym 
wazoniku. Liście dekoracyjnie poprowadzone, po bokach kolejne ulistnione łodygi 
zakończone błękitnymi kwiatami. U dołu kolejne czerwone kwiaty. Tło żółte. 
Kompozycja symetryczna, ujęta ugrową ramką, górne naroża ścięte, seledynowe. 
Wysokość 5 płyt, długość 9 płyt; płyty o wymiarach: 40 cm × 20 cm.
domek 27: zielone sploty roślinne zakończone dużymi czerwonymi kwiatami. Tło 
żółte. Kompozycja symetryczna, ujęta brązową ramką. Wysokość 7 płyt, długość 6 
płyt; płyty o wymiarach: 28 cm × 32 cm.
domek 21: barwne, plastyczne, stylizowane kwiatki i duże liście. Tło białe. 
Wysokość 6 płyt, długość 5; płyty o wymiarach: 34 cm z 46 cm.
domek 23: duże kwiaty szarotek na barwnych łodygach, na jednym z kwiatów 
duży, żółty motyl. Tło szafirowe. Wysokość 6 płyt, długość 4 płyty; płyty 
o wymiarach: 34 cm × 46 cm.
domek 22: duży bukiet kwiatów, pośrodku kwiaty szafirowe, po bokach 
żółte. Tło białe. Wysokość 6 płyt, długość 4 płyty; płyty o wymiarach: 34 cm 
× 46 cm. Kompozycja widoczna na stronie ośrodka.
Każdej dużej ścianie odpowiada mała, smukła ścianka z tyłu o dekoracyjnie 
opracowanym licu i – częściowo widocznych – dłuższych bokach. Ich wzory oraz 
tła są różne, dekoracje powtarzają się analogicznie do dekoracji większych ścian. 
W przypadku domków 24-36 wszystkie mają wysokość 6 płyt, długość nieco 
ponad 2 płyty (w środku płyta większa, po bokach mniejsze); płyty o wymiarach 
28 cm × 32 cm oraz 28 cm × 17 cm (boczne). W przypadku domków 21-23 
wysokość 4 płyty, długość 2 płyty; płyty o wymiarach 50 cm × 33 cm. 

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
E. Pasierbińska, „Polkabel” w Zakopanem ośrodek campingowy, „Przegląd Budowlany”, 
1972, nr 2, s. 86-93: informacje o budowie ośrodka i dokładny opis domków, brak 
wzmianek na temat ścian ceramicznych, co sugeruje ich późniejsze powstanie 
(s. 90, fot. 16 widoczna ścianka, na której wymalowane motywy kwiatowe). 
Budowa ośrodka w Zakopanem wymieniana jest w wydawnictwach jubileuszowych 
Fabryki Kabli, np. 75 lat Fabryki Kabli w Krakowie 1928-2003. Kalendarium, praca 
zbiorowa, Kraków 2003, s. 21; nie natrafiono jednak na informacje na temat 
dekoracji domków.
O zaprojektowaniu kompozycji ceramicznych przez plastyków zatrudnionych 
w „Kablu” wspominają emerytowani pracownicy firmy (rozmowy, spotkania, 
e-maile: maj 2015), jednak z powodu braku dostępnej dokumentacji ustalenie 
szczegółów tych prac nie jest możliwe.

KoMpoZyCJa Zasłonięte i nieistnieJąCe

doM wypoCZynKowy Fwp, („Hyrny”), ul. 15 grudnia 20 (obecnie 
ul. Piłsudskiego)
Krystyna Zgud-strachocka (?), dekoracyjna ścianka w holu na parterze, 
1969 lub 1970

Historia
Projekt architektoniczny Zygmunt Miecznikowski, Stanisław Miroszewski, 
Tadeusz Suwaj; projekt wnętrz Irena Zaleśna; oddany w 1969 lub 1970.
Dom wczasowy otrzymał oryginalne dekoracje, niektóre z nich, jak ściana kawiarni 
(obecnie sala barowo-dancingowa) pokryta płytkami lusterek oraz znajdująca 

Zdjęcie z archiwum p. Ireny Zaleśnej, fot. W. Łoziński
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się w tym wnętrzu niska ścianka wydzielająca przestrzeń wypełnioną rzędami 
szklanych, zielonych butelek, zachowane są do dziś.
Na przełomie wieków zaplanowano remont, przebudowę i rozbudowę budynku, 
która prowadzona była w kilku etapach na podstawie projektu Romana 
Strzeleckiego. Pewne zmiany we wnętrzach były wprowadzane już wcześniej.

opis
W holu, w pobliżu zejścia do jadalni, znajdowała się interesująca dekoracja 
ceramiczna – ściana wydzielająca przestrzeń pokryta została płytami w gamie 
pomarańczu, żółci i czerwieni, wzbogaconymi gęsto rozmieszczonymi, 
wystającymi, prostokątnymi nakładkami o plastycznie opracowanej powierzchni, 
płyty w zewnętrznych rzędach były bardziej gładkie. Na ścianie, w około 
dwudziestu miejscach zawieszone zostały metalowe dzwonki. Największa grupa 
dzwonków znajdowała się pośrodku ściany. W późniejszym okresie dzwonki 
zniknęły, a w poprzek ścianki została poprowadzona szeroka, zygzakowato 
załamana listwa. Obecnie w tym miejscu wbudowano sanitariaty, ścianka 
najprawdopodobniej została zakryta płytami kartonowo-gipsowymi.
Płyty w układzie poziomym, wysokość: 10 płyt: szerokość: 7 płyt.

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W. Gepper, Domy wypoczynkowe, s. 114: plany oraz makieta ośrodka FWP.
„Gazeta Krakowska”, 1970, nr 304 (23.12.), s. 1: zdjęcie budynku oraz informacja, 
że to największy dom wczasowy zbudowany na Podhalu przez FWP, do którego 
„pierwsi wczasowicze zjechali już wczoraj”.
Miastoprojekt Kraków 1951-1971, fot. s. nlb; dane s. 133, tu informacja, że budynek 
zrealizowany w 1969 roku; Miastoprojekt Kraków 50 lat, s. 76.

doM wCZasowy górniKów
Bliżej nieustalony budynek ozdobiony bardzo dużą, ceramiczną kompozycją 
Bolesława Książka wykonaną z płyt łysogórskich, 1966

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
W pracowniach plastyków, „Dziennik Polski” [wyd. A-B], 1966, nr 283 (29.11.), 
s. 4: krótkie przedstawienie Bolesława Książka oraz informacja, że „Obecnie 
prof. Bolesław Książek oddał do montażu olbrzymie panneau, które ozdobi 
dom wypoczynkowy górników w Zakopanem (będzie on oddany do użytku 
na Barbórkę). Dekoracja ma 18 m długości i 3,30 m szerokości. Jest wykonana 
w barwnej ceramice”.

poCZta główna, ul. Krupówki 20
Henryk Burzec, mozaika, 1983

Historia
Poczta istniała w tym miejscu od początku XX w., w latach trzydziestych budynek 
został nadbudowany, a w latach 1958-1961 rozbudowany. Do kolejnej rozbudowy 
(skrzydło od strony Krupówek) doszło w 1983 roku. Wnętrza zaprojektował Henryk 
Burzec, który wykonał także dekorację mozaikową. Los kompozycji po ostatnim 
remoncie nie został ustalony.

opis
Nie natrafiono na żadne zdjęcia, na których kompozycja byłaby widoczna.
Według pani Ludomiry Burzec, córki Artysty, była to mozaikowa mapa Polski 
z wykonanymi w drewnie godłami miast (e-mail z 3.02.2014 roku).

wybrane wzmianki prasowe, bibliografia i reprodukcje, archiwalia oraz 
informacje dodatkowe:
M. Pinkwart, L. Długołęcka-Pinkwart, Zakopane…, s. 50: „w tej części zwraca 
uwagę ciekawy wystrój wnętrza autorstwa rzeźbiarza Henryka Burzca”.



W słowniku zamieszczone zostały biogramy twórców mozaik i ceramiki 
architektonicznej znajdujących się w Małopolsce. Zawierają one najbardziej 
podstawowe dane dotyczące poszczególnych osób, a także nazwy wybranych 
miejscowości, w których znajdują się ich prace.

TADEUSZ BAJWOLUK (1930)
Architekt wnętrz, malarz, pedagog. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz 

Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom w 1956. 
Początkowo związany z Bielskiem-Białą, prezes tamtejszego oddziału ZPAP. 
Projektował liczne wnętrza użytkowe, a także malowidła ścienne, mozaiki i sgraffita. 
Jego kompozycje mozaikowe znajdowały się w Krakowie, Żywcu (Zakłady Futrzarskie), 
Bielsku-Białej (Befa) i Łebie.

ZBIGNIEW BRODOWSKI (1927)
Warszawski malarz. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie, dyplom w 1954. Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne oraz grafikę. 
Był autorem i współautorem mozaik w Warszawie, Rzeszowie, Białowieży oraz 
w Ambasadzie Polskiej w Pekinie. Należał do zespołu realizującego mozaiki w hotelu 
„Giewont” w Zakopanem.

WŁADYSŁAW BURKAT (1930–2007)
Twórca związany z Tarnowem. Absolwent Liceum Technik Plastycznych, pracował 

jako plastyk w domu kultury Zakładów Azotowych. Utalentowany malarz amator, 
chętnie tworzył w drewnie, które często łączył z ceramiką. Autor rzeźb, mebli, medali 
i pucharów pamiątkowych. 

Twórcy 
ceramiki architektonicznej
(słownik biograficzny)

Szczawnica, fragment mozaiki na filarze w sanatorium „Hutnik” (zob. s. 435), fot. BK 2013
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HENRYK BURZEC (1919–2005)
Rzeźbiarz, projektant wnętrz. Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, dyplom w 1950. Od 1954 mieszkał w Zakopanem, w latach 1987–2005 
w swym domu prowadził galerię autorską. Był autorem rzeźb pomnikowych, 
plenerowych oraz kameralnych, wystroju wnętrz kościelnych i świeckich, płaskorzeźb, 
a także mozaik i dekoracji ceramicznych w Mielcu (MDK), Myszkowie (basen) 
i Zakopanem (poczta, pawilon „Zawrat”).

ELŻBIETA CEMPLA-FRANKOWICZ (1947)
Plastyczka, projektantka wnętrz. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz 

krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1972. Zaprojektowała okładziny 
ceramiczne na dworcu kolejowym w Suchej Beskidzkiej.

WITOLD CĘCKIEWICZ (1924)
Architekt, od 1970 profesor Politechniki Krakowskiej. Projektant mozaiki 

ceramicznej na wyjściowej ścianie kina „Kijów” w Krakowie – pracy, którą opisał 
w eseju Wielkie kłamstwo. W kinie oraz w pobliskim hotelu „Cracovia”, które wzniesione 
zostały według jego projektu, znalazły się także inne akcenty ceramiczne. Należał do 
zespołu autorów pomnika na polach Grunwaldu.

TADEUSZ CHROBAK (1922–1990)
Grafik, projektant wnętrz. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  

Był autorem grafiki użytkowej, plakatów, projektował dekoracje malarskie i formy 
przestrzenne. Tworzył tzw. „chrobaki” – kameralne rzeźby-świeczniki z metalu. Często 
współpracował z Bogdanem Kotarbą. Odnotowany w kontekście realizacji dla Drukarni 
Wydawniczej w Krakowie, autor mozaiki w sanatorium w Busku-Zdroju.

BRONISŁAW CHROMY (1925)
Rzeźbiarz, pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował  

na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1956. Związany 
z uczelnią od 1975 roku, wieloletni prorektor. Autor licznych pomników, rzeźby 
plenerowej, kameralnej, portretowej, a także płaskorzeźb i akcentów dekoracyjnych 
w hotelu „Beskid” w Nowym Sączu, wśród nich ściany z łysogórskich płyt 
okładzinowych.

HALINA CIEŚLICKA-SZCZUREK (1931–2006)
Projektantka wnętrz. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1956. Była autorką m.in. kompozycji 
ceramicznych w holu biurowca MERA-KFAP w Krakowie oraz na ścianie basenu domu 
wczasowego krakowskiej „Chemobudowy” w Unieściu.

KRYSTYNA CITAK-KOLENDA (1948)
Plastyczka. Studiowała na Wydziale Tkaniny krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

dyplom w 1978. Odnotowana w kontekście dekoracji ceramicznych sanatorium 
„Dzwonkówka” w Szczawnicy.

ZOFIA CZARNOCKA-KOWALSKA (1919–1979)
Warszawska malarka, projektantka wnętrz, autorka mozaik i realizacji o charakterze 

architektonicznym. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, dyplom w 1946. Związana z tą uczelnią, początkowo jako asystentka 
prof. Kowarskiego, potem prof. Sokołowskiego. Autorka i współautorka opracowania 
plastycznego warszawskich kamienic, a także mozaik ceramicznych w Warszawie, 
Augustowie, Białowieży, w Ambasadzie Polskiej w Pekinie oraz w hotelu „Giewont” 
w Zakopanem.

IRENA DRÓŻDŻ-HYŻY (1925–1984)
Ceramiczka, rzeźbiarka, pedagog. Studiowała na Wydziale Ceramiki Państwowej 

Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom w 1952. Od 1954 do 
śmierci związana z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu. Współpracowała przy 
realizacji okładziny dla Nowej Pijalni w Krynicy-Zdroju.

ANATOL DRWAL (1929–1982)
Rzeźbiarz. Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

dyplom w 1952 roku. Autor rzeźb pomnikowych i kameralnych, wieloletni nauczyciel 
w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Często pracował wspólnie z żoną, Bogdaną, 
wraz z nią wykonał m.in. kompozycje zdobiące biurowiec zakładów „Tamel” oraz klub 
„Zachęta” w Tarnowie.

MIROSŁAW DZIKIEWICZ (1932)
Projektant, wykładowca. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz  

krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1969. Autor projektów wnętrz 
użytkowych oraz ekspozycji muzealnych, eksperymentator, twórca m.in. elementów 
powtarzalnych wykorzystywanych w architekturze i architekturze wnętrz oraz 
wielofunkcyjnych projektów pomnikowych łączących architekturę, rzeźbę 
i urbanistykę. Prowadził Katedrę Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współautor mozaiki w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Nowej Hucie.

BARBARA DZIKIEWICZ-OBRĄPALSKA (1935)
Malarka. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

dyplom w 1959. Projektowała witraże i neony, wykonywała dekoracje malarskie  
we wnętrzach (np. Urząd Stanu Cywilnego w Proszowicach, restauracja „Dniepr” 
w Krakowie), a także kompozycje ceramiczne w restauracji „Ermitaż” i w barze 
„Gwarek”. Jest współautorką mozaiki w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowej Hucie.
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CZESŁAW DŹWIGAJ (1950)
Rzeźbiarz, pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadzi 

pracownię Rzeźby w Ceramice. Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, dyplom w 1977. Twórca rzeźby pomnikowej, autor wielu pomników 
Jana Pawła II, a także ceramicznej kompozycji na elewacji szpitala im. Jana Pawła II 
w Krakowie.

EWA FAJKOSZ (1929–2003)
Malarka, ceramiczka związana z Zakopanem. Studiowała na Wydziale Malarstwa 

krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawiała malarstwo na szkle, tworzyła prace 
ceramiczne, mające zarówno dekoracyjny, jak i użytkowy charakter, projektowała 
wnętrza, witraże, tkaniny.

KAZIMIERZ FAJKOSZ (1919–1999)
Rzeźbiarz, pedagog, związany z Zakopanem. Studiował na Wydziale Rzeźby 

krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, absolutorium w 1950. Uczył w Liceum Technik 
Plastycznych w Zakopanem, był jego dyrektorem w latach 1961–1973. Autor m.in. kafli 
do pieca na zamku w Pieskowej Skale, rzeźb ceramicznych, ceramiki dla Domu Turysty 
w Zakopanem.

MARIAN FUGIEL (1938)
Twórca związany z Krosnem. Pracował jako plastyk i projektant w Krośnieńskich 

Hutach Szkła, był prezesem krośnieńskiego oddziału ZPAP. Autor realizacji  
ze szkła oraz ceramiki, które ozdobiły budynki m.in. w Andrychowie, Ostrołęce, 
Konstancinie i innych.

TADEUSZ GABOR (1928–2013) 
Architekt związany z Oświęcimiem, absolwent Politechniki Krakowskiej. Projektant 

wielu budynków w Oświęcimiu, m.in. lodowiska, ośrodka „Kruki”, autor i współautor 
wnętrz kawiarni w Domu Kultury, sali tradycji w liceum im. Konarskiego, a także 
domu wczasowego „Bel-Ami” w Zakopanem oraz mozaiki z otoczaków w ośrodku 
wczasowym w Dąbkach.

HALINA GARZYŃSKA-KAŃSKA (1927–1998)
Projektantka, właścicielka znanego zakładu fotograficznego. Studiowała na 

Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1951. 
Brała udział w projektowaniu wnętrz w budynkach Nowej Huty. Współpracowała przy 
realizacji okładziny ceramicznej w holu kina „Kijów” w Krakowie.

BARBARA GAWDZIK-BRZOZOWSKA (1927–2010)
Związana z Zakopanem malarka i ilustratorka. Studiowała na Wydziałach 

Malarstwa oraz Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1952. 
Uprawiała malarstwo ścienne i rysunek, projektowała wnętrza, meble, biżuterię. 
Współpracowała z Wydawnictwem Literackim oraz Polskim Wydawnictwem 
Muzycznym. Zaprojektowała kompozycję na restauracji „Wierchy” w Zakopanem.

KAZIMIERZ GĄSIOROWSKI (1928–2000)
Warszawski malarz i projektant. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

dyplom w 1956. Autor prac z dziedziny malarstwa i rzeźby, projektant wnętrz 
i elementów ich wyposażenia. Autor licznych realizacji o charakterze architektonicznym, 
które często komponował z nietypowych elementów. Jego prace znajdują się przede 
wszystkim w Warszawie, a także w Gdyni, Lublinie, Bytomiu oraz w Oświęcimiu 
(mozaika na dworcu) i Tarnowie (kompozycja na elewacji hotelu „Tarnovia”).

IRENA GOERNE-HABDAS (1920–1969)
Warszawska rzeźbiarka, ceramiczka. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie, dyplom w 1955. Projektowała ceramikę, szkło artystyczne, tworzyła 
medale. Współpracowała z mężem, Franciszkiem Habdasem, przy realizacji mozaiki 
dla Domu Kultury w Oświęcimiu.

BOGUSŁAW GÓRECKI (1919–1964)
Katowicki malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, absolutorium w 1948. Związany z Państwowym Liceum Plastycznym 
w Katowicach oraz katowicką filią krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, od 1961 kierował 
Zespoloną Katedrą Grafiki. Zaprojektował mozaikę na fasadę domu kultury w Rybniku oraz 
wnętrza i mozaikę w biurze „Orbis” w Katowicach. Był najprawdopodobniej autorem 
projektu ściany ceramicznej w sanatorium „Górnik” w Szczawnicy.

FRANCISZEK HABDAS (1906–1977) 
Warszawski rzeźbiarz. Studiował w Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie 

i Warszawie oraz w Akademii Sztuki w Zagrzebiu, dyplom w 1936. Twórca rzeźb 
monumentalnych, płaskorzeźb (m.in. dla Domu Kultury w Rzeszowie, na warszawskim 
MDM-ie) oraz medali, a także mozaiki na fasadzie Domu Kultury w Oświęcimiu.

ANTONI HAJDECKI (1927–1991)
Rzeźbiarz, pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował na 

Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii, dyplom w 1956. Od 1959 roku związany 
z uczelnią, prorektor w latach 1969–1978 oraz 1987–1990. Tworzył rzeźby z kamienia, 
drewna, metalu, początkowo także ceramikę, do której wracał okazjonalnie 
w późniejszych latach. Współpracował z Anielą Szatarą-Tymcik, był współautorem 
kilku realizacji z dziedziny ceramiki architektonicznej, np. w Krakowie, Chrzanowie 
i Krynicy-Zdroju.



Kolor i BlasK

524
Kolor i BlasK

525

ANTONI HASKA (1920–2011)
Malarz, projektant, pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował 

na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii, dyplom w 1952. Przez całe życie związany 
z uczelnią. Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Kształtowania Przestrzeni i Barwy 
na Wydziale Form Przemysłowych, w latach 1970–1975 dziekan Wydziału. Autor 
projektów kolorystyki elewacji i wnętrz, a także kilku realizacji z dziedziny ceramiki 
architektonicznej, np. w Krakowie, Luborzycy, Pcimiu, Jeleniu, Jaworznie i Trzebini.

KRZYSZTOF HENISZ (1914–1978)
Warszawski malarz i ilustrator. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, dyplom w 1946. Od 1959 roku współpracował z Bolesławem 
Książkiem, był współtwórcą „ceramicznego eksperymentu” polegającego na 
wprowadzeniu ceramiki łysogórskiej do architektury. Twórca szkła artystycznego, 
opracował nowy typ rzeźbionego szkła wykorzystywanego do dekoracji architektury 
(opatentowany w 1968). Autor licznych realizacji z dziedziny ceramiki 
architektonicznej, przede wszystkim w Warszawie, a także w Toruniu, Tarnobrzegu, 
Szczawnicy i Oświęcimiu.

JULIAN HENISZ (1941)
Warszawski malarz i grafik. Studiował na Wydziałach Malarstwa i Grafiki Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w 1967 roku. Twórca prac z dziedziny ceramiki 
architektonicznej, zarówno w budowlach świeckich, jak i sakralnych, autor witraży. 
Współpracował z ojcem, Krzysztofem Heniszem, przy realizacji szeregu kompozycji 
z łysogórskich płyt okładzinowych, sam także wykorzystywał je w swych pracach 
(np. kompozycja na elewacji sanatorium „Continental” w Krynicy).

HELENA HUSSARSKA (1922–2009)
Rzeźbiarka, ceramiczka. Studiowała na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, dyplom w 1949. 

ROMAN HUSSARSKI (1923–2004)
Rzeźbiarz, ceramik, pedagog, wynalazca. Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1948. Od 1964 pracował na Politechnice 
Krakowskiej.

Helena i Roman Hussarscy uprawiali rzeźbę i ceramikę, zajmowali się architekturą 
wnętrz, projektowali witraże i mozaiki, brali udział w licznych konkursach na rzeźbę 
pomnikową, należeli do zespołu realizującego pomnik na polach bitwy pod 
Grunwaldem. Byli autorami kilku opatentowanych wynalazków związanych 
z ceramiką i technikami dekoracyjnymi, opracowali m.in. piropikturę – nowatorską 
technikę dekoracji ceramicznej, pozwalającą na uniezależnienie od wypalania w piecu 
i mogącą służyć do dekoracji architektury. Byli autorami i współautorami licznych 
realizacji z dziedziny ceramiki architektonicznej, m.in. w Krakowie, Chrzanowie, 
Tarnowie, Kielcach czy Hrubieszowie.

JERZY JABŁOŃSKI (1943)
Studiował na Wydziałach Malarstwa oraz Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, dyplom w 1968. Współautor dekoracji ściany szkoły muzycznej w Nowej Hucie.

ZYGMUNT JANSOHN (1941–1996)
Rzeźbiarz. Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

dyplom w 1968. Współautor dekoracji ściany szkoły muzycznej w Nowej Hucie.

ZYGMUNT KACZOR (1926–1999)
Rzeźbiarz związany z Kielcami. Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1955. Autor rzeźby portretowej, plenerowej 
i pomników, prezes kieleckiego ZPAP. Brał udział w realizacji kompozycji 
przedstawiającej Władysława Jagiełłę na ścianie szkoły podstawowej  
w Kielcach.

JANINA KARBOWSKA-KLUZIEWICZ (1920–1990)
Projektantka, graficzka, ceramiczka. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz 

krakowskiego Instytutu Sztuk Plastycznych, dyplom w 1945. Zajmowała się 
architekturą wnętrz i sztuką użytkową, uprawiała grafikę i ceramikę, tworzyła prace 
z emalii. Współpracowała z Ewą Żygulską przy mozaikach dla gmachu Sądów 
w Krakowie. 

MIROSŁAWA KARPIŃSKA (1930–1996)
Malarka. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu 

i Sopocie oraz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1954. Uprawiała 
malarstwo sztalugowe i ścienne. Należała do zespołów realizujących mozaiki 
w Rzeszowie oraz dla Ambasady Polskiej w Pekinie, a także hotelu „Giewont” 
w Zakopanem.

BOŻENA KĘPIŃSKA-ŻUCZKIEWICZ (1923–2007)
Malarka, projektantka wnętrz, konserwatorka. Studiowała na Wydziałach Malarstwa 

oraz Konserwacji krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplomy w 1951 i 1954. 
Zajmowała się konserwacją i scenografią, tworzyła malowidła ścienne, projektowała 
wnętrza, m.in. licznych schronisk PTTK. Była autorką mozaik w Wałbrzychu, 
Zwardoniu, Nowej Rudzie-Słupcu oraz w Krynicy-Zdroju, odnotowana także 
w kontekście Tarnowa.

STANISŁAW JERZY KLUSKA (1940)
Grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studiował na Wydziale 

Grafiki w katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w 1964. 
Związany z katowicką uczelnią, prowadził Pracownię Grafiki Warsztatowej, był 
dziekanem i prorektorem. Współpracował z Franciszkiem Wyleżuchem przy realizacji 
mozaik w Tychach i Rabce.
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TADEUSZ KLUZIEWICZ (1920–1987)
Rzeźbiarz. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Odnotowany jako 

współautor mozaiki na gmachu Sądów w Krakowie.

BOGDAN KOTARBA (1925–2008)
Projektant wnętrz. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1953. Zajmował się wystawiennictwem 
i metaloplastyką, projektował wnętrza, wykonywał malowane reklamy ścienne. 
Współpracował z Heleną i Romanem Hussarskimi przy realizacji kompozycji w Domu 
Studentek, autor mozaiki w kaplicy na cmentarzu w Krakowie-Grębałowie, odnotowany 
także w kontekście prac dla Drukarni Wydawniczej.

DANUTA KOWALSKA (1929)
Projektantka wnętrz. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1956. Współpracowała z Ewą Żygulską przy 
pracach nad mozaiką na elewacji Domu Kultury „Fablok” w Chrzanowie.

BOLESŁAW KSIĄŻEK (1911–1994)
Ceramik. Jako młody człowiek pracował w hutach szkła, dorywczo zajmował się 

także ceramiką. W 1941 roku rozpoczął naukę na Wydziale Ceramiki krakowskiej 
Kunstgewerbeschule (dawna PSPA), po zamknięciu Szkoły pracował w fabryce kafli 
„Zdun”. W latach 1945–1951 kierował pracownią ceramiczną Spółdzielni Artystów 
Plastyków w Krakowie. Od początku lat 50. XX w. do końca marca 1970 związany ze 
Spółdzielnią „Kamionka” w Łysej Górze, projektował i wykonywał tzw. ceramikę 
artystyczno-ludową, a od 1960 także płyty okładzinowe wykorzystywane do 
dekorowania architektury. Książek był zarówno autorem, jak i współautorem tego typu 
kompozycji, współpracując z artystami plastykami, którzy wykonywali konkretne 
projekty. W 1971 założył własną pracownię w Łysej Górze. 

MARIA KWICZAŁA (1929)
Malarka. Studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1955. 

Należała do zespołu realizującego polichromie Starego i Nowego Miasta w Warszawie, 
a także mozaiki w hotelu „Giewont” w Zakopanem.

MARIA LEDKIEWICZ (1935)
Rzeźbiarka, ceramiczka. Studiowała na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, dyplom w 1958. Uprawiała grafikę, konserwowała tkaniny, tworzyła 
ceramiczne kompozycje dla kościołów. Już podczas studiów rozpoczęła współpracę 
z Heleną i Romanem Hussarskimi, brała udział m.in. w pracach przy pomniku 
Grunwaldzkim, dla szkoły w Kielcach oraz budynku „Korony” w Krakowie. 

BOGDANA LIGĘZA-DRWAL (1931)
Rzeźbiarka. Studiowała na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

dyplom w 1956. Autorka rzeźb i płaskorzeźb, m.in. wizerunków Jana Pawła II, 
elementów wyposażenia i wystroju wnętrz licznych kościołów, w tym mozaik, a także 
mozaiki na budynku zakładów „Tamel” oraz kompozycji ceramicznych w klubie 
„Zachęta” w Tarnowie. 

ZYGMUNT MADEJSKI (1910–1984)
Malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował na Wydziale 

Malarstwa warszawskiej Akademii, dyplom w 1946. Uprawiał rysunek i grafikę 
warsztatową. Wraz z Krzysztofem Heniszem i Bolesławem Książkiem współtworzył 
„ceramiczny eksperyment” zmierzający do stosowania płyt łysogórskich 
w architekturze. Był autorem i współautorem realizacji w Warszawie, Lublinie 
i Tarnobrzegu.

HELENA MAJEWSKA (1934)
Malarka. Studiowała na Wydziale Tkaniny krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

dyplom w 1958. Autorka obrazów, tkanin artystycznych, polichromii, mozaik i witraży; 
współautorka mozaiki w Szpitalu Wojskowym w Krynicy-Zdroju.

ANNA MALIK (1951)
Malarka, rzeźbiarka. Studiowała na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, dyplom w 1975. Autorka realizacji ceramicznych w dwóch krakowskich 
szpitalach oraz kamionkowej płaskorzeźby przedstawiającej Matkę Boską 
wmontowanej w ścianę spichlerza (tzw. sypańca) w Łapszach Niżnych.

KAZIMIERZ MANN (1910–1975)
Warszawski malarz, grafik, projektant wnętrz. Studiował na Wydziale Architektury 

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie w Kunstgewerbeschule 
w Wiedniu, dyplom w 1935. Uprawiał grafikę użytkową i warsztatową, malarstwo 
ścienne i mozaikę. Był autorem oprawy plastycznej wystaw i targów krajowych oraz 
zagranicznych, projektantem wnętrz lokali użytkowych, a także dworców w Terespolu, 
Sandomierzu, Kunowicach oraz w stolicy (Warszawa Gdańska).. W latach 60. XX w. 
wykonał mozaiki dla kilku śląskich kopalni, a także w domu wczasowym „Metalowiec” 
w Muszynie.

DANUTA MARYJOWSKA-PRAXMAYER (1937–1999)
Malarka. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

dyplom 1962. Współpracowała z Anną Praxmayer przy realizacji kompozycji 
ceramicznych w sanatorium „Dzwonkówka” w Szczawnicy i w domu wczasowym 
„Metalowiec” w Krynicy-Zdroju.
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ANTUN MODRINIĆ (1935–2013)
Plastyk, studiował w Jugosławii. Związany z Pracownią Plastyczną krakowskiego 

Muzeum Archeologicznego oraz Fotooptyką. Od połowy lat 70. XX w. zatrudniony jako 
plastyk w Krakowskiej Fabryce Kabli. Zapewne wykonał niektóre z kompozycji 
w ośrodku wczasowym w Zakopanem.

ERYK MOJ (1920–1990)
Architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, w latach 1970–1990 kierował 

Zakładem Budownictwa Ogólnego. Zaprojektował m.in. budynek stołówki na terenie 
kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w którym przewidział realizację 
kompozycji ceramicznych.

MICHAŁ NALEPKA (1909–1976)
Malarz, fotograf, pedagog. Uczył się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku, 

studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Przez wiele lat pracował jako 
plastyk w Krakowskiej Fabryce Kabli, wykonał dekoracje w budynkach przy 
ul. Wielickiej w Krakowie, a także w ośrodku wczasowym w Zakopanem.

ANNA OSIECKA (1946)
Plastyczka. Studiowała na Wydziale Tkaniny krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

dyplom 1978. Odnotowana przy realizacji kompozycji ceramicznych dla sanatorium 
„Dzwonkówka” w Szczawnicy.

HELENA PAPÉE-BOŻYK (1915–2010)
Malarka, graficzka. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, absolutorium w 1945, dyplom w 1955. Uprawiała malarstwo, grafikę, 
projektowała witraże. Autorka kompozycji ceramicznej dla gmachu XIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie.

KAZIMIERZ PIĘTKA (1902–1951)
Grafik, ceramik. Studiował w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego 

w Krakowie, dyplom w 1925. Przed wojną uprawiał grafikę użytkową oraz malarstwo 
dekoracyjne, pracował jako nauczyciel. Po wojnie zajął się przede wszystkim ceramiką. 
W 1947 założył pracownię przy ul. Szlak 51. Autor drobnych form ceramicznych, 
figurek zwierząt oraz przedstawień o charakterze sakralnym, chętnie łączył ceramikę 
z drewnem i metalem. Prekursor wykorzystania ceramiki w architekturze na terenie 
Krakowa, autor Kolumny Przodowników Pracy w siedzibie Naczelnej Organizacji 
Technicznej.

ANNA PRAXMAYER (1937)
Rzeźbiarka, ceramiczka. Studiowała na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, dyplom w 1962, oraz w Accademia di Belle Arti di Brera 
w Mediolanie. W latach 1969–1983 uczyła w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krakowie. Pracuje przede wszystkim w metalu, uprawia rzeźbę, medalierstwo 
i ceramikę, projektuje witraże. Autorka rzeźby pomnikowej i tablic pamiątkowych, 
rzeźbiarskiego wystroju kościołów oraz kilku kompozycji o charakterze 
monumentalnym, w których ceramika odgrywa znaczącą rolę. Jej realizacje znajdują 
się w Krynicy-Zdroju i Szczawnicy, a także w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Barbary 
w Sosnowcu. 

HANNA RECHOWICZ (1926)
Warszawska architektka wnętrz, malarka, graficzka. Studiowała w Państwowej 

Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

GABRIEL RECHOWICZ (GABER) (1920–2010)
Warszawski malarz, grafik, ilustrator, twórca dekoracji o charakterze 

monumentalnym. Studiował w Paryżu oraz w Gdańsku na Politechnice  
i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, dyplom w 1952.

Rechowiczowie to autorzy m.in. licznych realizacji architektonicznych, kompozycji 
malarskich oraz łączących fresk i mozaikę. Ich prace znajdowały się w Warszawie, 
Lesznie, Nałęczowie, Łańcucie, a także w Krynicy-Zdroju, Szczawnicy i Zakopanem. 
W kilku swych kompozycjach wykorzystali płyty okładzinowe z Łysej Góry, które 
potraktowali w malarski sposób.

ANDRZEJ ROHACKI (1929–2012)
Twórca związany z Zakopanem. Studiował na Wydziale Grafiki krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1955. Uprawiał rzeźbę w drewnie, tworzył meble 
o fantazyjnych, rzeźbiarskich formach, a także ceramikę, którą chętnie łączył 
z drewnem i płótnem. Wśród realizacji Rohackiego wymieniany jest wystrój wnętrz 
domów wczasowych „Rzemieślnik” oraz „Przyjaźń” w Zakopanem, a także prace 
rzeźbiarskie usytuowane w przestrzeni Zakopanego, Olkusza, Łodzi i Oleśnicy.

JERZY SACHA (1931)
Rzeźbiarz, ceramik. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie, dyplom w 1958. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Spółdzielni 
„Kamionka” w Łysej Górze. Tworzył ceramikę unikatową i przeznaczoną do seryjnej 
produkcji, rzeźby oraz realizacje architektoniczne, zarówno świeckie, jak i sakralne. 
Autor i współautor licznych kompozycji z dziedziny ceramiki architektonicznej, m.in. 
w Muszynie, Starym Sączu, Szczurowej, Zaborowie, Dębnie.
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KRZYSZTOF SACHA (1961)
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, od 1981 roku 

pracował w Spółdzielni „Kamionka”. Współpracował z ojcem, Jerzym Sachą, a także 
z innymi artystami, którzy realizowali swe kompozycje w Łysej Górze. Od kilkunastu 
lat prowadzi własną pracownię ceramiczną w Jaworsku.

OTTO SCHIER (1931)
Architekt, od 1959 roku związany z Tarnowem. Współautor modernizacji Teatru 

im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, projektant muszli koncertowej oraz licznych 
budynków i wnętrz. Autor wystroju wnętrz teatru i ceramicznych kompozycji na jego 
elewacji, a także dekoracji ceramicznej w jadalni ośrodka wczasowego nad Jeziorem 
Rożnowskim.

 
MARIAN SIGMUND (1902–1993)
Architekt, projektant wnętrz i sprzętów, pedagog. Studiował na Wydziale 

Architektury Politechniki Lwowskiej i w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
dyplom w 1935. Po zakończeniu wojny związany z Krakowem. Główny projektant wielu 
wnętrz publicznych i użytkowych w Nowej Hucie, zaprojektował jedne 
z najwcześniejszych dekoracji ceramicznych, które nie zostały jednak zrealizowane.

WITOLD SKULICZ (1926–2009)
Grafik, pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował na 

Wydziałach Malarstwa oraz Grafiki krakowskiej Akademii, dyplomy w 1950 i w 1953. 
Twórca grafiki, plakatów, inicjator Biennale Grafiki w Krakowie. Autor licznych 
realizacji z dziedziny ceramiki architektonicznej, w których wykorzystywał płyty 
okładzinowe z Łysej Góry, m.in. w Krakowie, Tarnowie, Żywcu.

JAN SEWERYN SOKOŁOWSKI (1904–1953)
Malarz, pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował 

malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1929. W latach 1929–
1939 asystent prof. Kowarskiego w warszawskiej Akademii, po wojnie organizował 
Pracownię Malarstwa Ściennego i Mozaiki. W latach 1949–1953 główny projektant, 
kierownik robót i współtwórca dekoracji architektonicznych Starego Miasta 
w Warszawie. Twórca obrazów, malarstwa ściennego, mozaik. Autor mozaiki nad 
wejściem do lokalu Trzaski w Zakopanem.

JAROSŁAW SOWIŃSKI (1923–1988)
Projektant, malarz. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1954. Realizował prace z zakresu malarstwa 
ściennego i architektury wnętrz, kompozycje z drewna i aluminium, tworzył rzeźby. 
Jego prace znajdowały się m.in. w Krakowie, Szaflarach, Dusznikach-Zdroju i Kłodzku. 
Od 1966 roku pełnił funkcję Głównego Plastyka miasta Krakowa, działał w ZPAP. 
Autor kompozycji ceramicznej w szkole podstawowej w Luborzycy.

JOANNA SREBRO-DROBIECKA (1932–2006)
Malarka związana z Tarnowem. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1962. Uprawiała malarstwo sztalugowe, 
projektowała malowidła ścienne i gobeliny. Zaprojektowała mozaikę o tematyce 
sportowej dla I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

CELINA STYRYLSKA-TARANCZEWSKA (1923–2010)
Malarka, graficzka, pedagog. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, absolutorium w 1947, dyplom w 1955. Od 1953 związana 
z ASP oraz z Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Autorka mozaiki na krakowskim 
„Biprostalu”.

JÓZEF SUMERA (1923–2006)
Malarz, konserwator. Studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej 

Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom w 1956. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe i ścienne, był autorem i współautorem polichromii w licznych kościołach, 
projektował witraże i sgraffita, komponował mozaiki. Z żoną, Zenobią, zrealizował 
mozaiki na blokach w Krakowie-Prokocimiu.

ZENOBIA SUMERA (1937)
Malarka, konserwatorka. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, dyplom w 1965. Uprawia malarstwo, wraz z mężem, Józefem, 
wykonywała polichromie w kościołach, malowidła i sgraffita w budynkach 
publicznych. Była współautorką – nieistniejącej – mozaikowej Drogi Krzyżowej 
w Radoczy.

ANIELA SZATARA-TYMCIK (1931)
Projektantka, ceramiczka. Studiowała na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, a także w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Pracowała jako projektantka odzieży, projektowała wnętrza, uprawiała 
ceramikę tworząc zarówno formy użytkowe, jak i unikatowe, a także architektoniczne. 
Autorka i współautorka kilku realizacji z dziedziny ceramiki architektonicznej, m.in. 
w Krakowie, Krynicy-Zdroju i Chrzanowie.

PAWEŁ SZCZERBA (1923)
Rzeźbiarz związany z Zakopanem. Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1950. Twórca rzeźby portretowej i pomnikowej, 
prac o tematyce sportowej, a także rzeźb w drewnie dla kopalni soli w Wieliczce oraz 
elementów ceramicznych w Domu Turysty w Zakopanem (kolumna z płaskorzeźbami, 
ceramiczne ptaszki do żyrandoli).
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HELENA TRZEBIATOWSKA (1933–2012)
Projektantka, ilustratorka. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1959. Pracowała jako plastyk w kombinacie 
w Nowej Hucie, uprawiała grafikę i rysunek, była autorką mozaik w Muzeum Czynu 
Zbrojnego w Nowej Hucie oraz w ośrodku hutniczym w Rabie Niżnej. 

JANUSZ TRZEBIATOWSKI (1936)
Malarz, projektant. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1961. Uprawia malarstwo, medalierstwo, małą 
formę rzeźbiarską. Projektował plakaty, znaki graficzne, odznaki turystyczne, 
realizował projekty z zakresu architektury wnętrz i scenografii. Tworzy poezję. Autor 
dwóch realizacji z dziedziny ceramiki architektonicznej: w Jordanowie oraz w kościele 
w Sieprawiu.

IRENA WEISS, ANERI (1888–1981)
Malarka. Studiowała w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Monachium, 

uczyła się prywatnie u Wojciecha Weissa. Uprawiała malarstwo sztalugowe. Na 
przełomie lat 50. i 60. XX w. zainteresowała się techniką mozaiki. Tworzyła przede 
wszystkim niewielkie obrazy, które komponowała z ceramiki, kamyków, muszli. 
Wykonała mozaikę na własnym domu w Krakowie.

MARCIN WŁODARCZYK (1962)
Architekt, absolwent Politechniki Krakowskiej. Autor projektów budynków 

publicznych i prywatnych, rozwiązań urbanistycznych, wraz z Małgorzatą Włodarczyk 
prowadzi W+W Architekci Studio Autorskie. Zaprojektował dwie mozaiki dla 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także kamienną mozaikę w wielorodzinnym 
budynku przy ul. Emaus w Krakowie.

IRENA WOJNICKA-MARKIELOWSKA (1924–2015)
Malarka związana z Rzeszowem. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1954. Autorka obrazów, polichromii, mozaik, 
witraży; współautorka mozaiki w Szpitalu Wojskowym w Krynicy-Zdroju.

FRANCISZEK WYLEŻUCH (1931)
Katowicki grafik i malarz. Studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w 1957. Po studiach zamieszkał w Tychach, gdzie 
na budynkach użyteczności publicznej wykonał wiele kompozycji mozaikowych, 
malarskich i płaskorzeźbionych. Jego monumentalne realizacje architektoniczne 
znajdowały się także w Rabce, Szczyrku i Wiśle.

CECYLIA WODNICKA-ZĄBKOWSKA (1926)
Malarka, graficzka, witrażystka. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1954. 

JÓZEF LUCJAN ZĄBKOWSKI (1928–1998)
Malarz, pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował na 

Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii, dyplom w 1954. Związany z uczelnią, 
w latach 1987–1993 dziekan Wydziału Malarstwa.

Ząbkowscy współpracowali przy wielu realizacjach mających architektoniczny 
charakter – byli autorami polichromii i kompozycji w stiuku polichromowanym, 
dekoracji wykonywanych techniką sgraffita, a także realizacji ceramicznych 
w Krakowie, Andrychowie i Pcimiu.

BOGUMIŁ ZAGAJEWSKI (1931)
Rzeźbiarz, pedagog, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1957. 
Od 1963 związany z tą uczelnią, w 1974 zatrudniony jako wykładowca na nowo 
powstałym kierunku Wychowania Plastycznego na uniwersytecie w Lublinie. Twórca 
pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i płaskorzeźb, a także ścian ceramicznych 
basenu w Tarnowie.

IRENA ZAHORSKA (1925)
Malarka, pedagog, związana z Pomorzem. Studiowała na Wydziale Malarstwa 

warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1955. Autorka i współautorka 
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This study is the first monograph on plastic decorations made of ceramic 
material and executed with the use of the mosaic technique in Małopolska. 
It discusses above all ceramic works as well as works made of glass and mixed and 
experimental materials. Thanks to this approach to the subject, the picture of 
plastic decorations used in Małopolska architecture is certainly richer and more 
multi-dimensional. The book analyses compositions in communal facilities built 
over a period of several dozen years, from the end of World War II up to year 1993, 
when the latest works noted in the catalogue were executed. From the very 
beginning it was decided that the catalogue would not include works in sacred 
buildings. Due to their application, compositions made for churches are not only 
characterised by thematic and stylistic distinctive features, but they are also 
definitely less liable to damage than secular compositions.

The aim of this monograph is, first of all, to gather available information about 
ceramics in architecture and buildings in our region and to present it in a wider 
context, taking into account the history and context of the described place. 
An equally important – and perhaps even more important – goal of the study is to 
draw readers’ attention to the compositions decorating buildings in our cities, 
towns and villages, showing their decorative and artistic values and emphasising 
their role in decorating elevations and interiors. Many of them were designed and 
executed by well known and respected artists active both in our region and other 
parts of Poland. Ceramic mosaics and compositions found on elevations made even 
the most ordinary buildings look unique, they stood out from the surroundings, 
and interiors ornamented in this way were original and one of a kind.

Colour and Shine
Architectural Ceramics and Mosaics in Krakow

and Małopolska (Lesser Poland) after 1945
Summary

Bożena Kostuch
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Unfortunately, many of the compositions which decorated places in question 
no longer exist. It is not only the problem of Małopolska. The losses of Polish 
culture and art in the field of post-war architectural plastic art are exceptionally 
severe even now. A number of these works decorated buildings which have been 
demolished in recent years, and other buildings are in danger of demolition. Some 
works were removed during remodellings and renovations of interiors. Mosaics 
and decorations executed in different techniques are damaged because of the lack 
of institutional protection, because of the use of the simplest solutions during 
renovation works, lack of knowledge, insufficient plastic art education resulting 
in the lack of taste and aesthetic sensitivity, as well as plain ignorance, for how 
else can the argument that they represent the former era, that they are 
“communist” and hence devoid of any artistic value, be explained?! The existing 
compositions are also treated “unfairly”: covered by advertisements, banners or 
plants. Examples of this kind can also be seen in this book, despite attempts at 
framing photos in the way to show the decorations in question in the most visible 
way. Worthy of note are therefore all cases of taking care of the works of this kind, 
for example the heat insulation of the walls of “Bagatela” Theatre without 
detriment to the compositions decorating elevations, the conservation of the 
monumental mosaic on the building of “Biprostal” or the uncovering of the frieze, 
hidden for many years, in the restaurant of Hotel “Polonia”, all in Krakow.

Perhaps it is wishful thinking, but we would be happy if as a result of this 
monograph the idea to remove even one architectural decoration in Małopolska 
would be preceded by reflection and considering all the pros and cons of this 
decision, and when choosing the lesser of two evils it would be covered for the 
time being rather than completely destroyed.
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