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PROF. DR HAB. ARCH. KRYSTYNA PAWŁOWSKA
Kraków, Politechnika Krakowska, AVP

Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA – dorobek
20-lecia

20 lat temu – 2 grudnia 1998 roku, w Krakowie, 15 osób interesujących
się sztuką witrażową powołało do życia Stowarzyszenie Miłośników Witraży.
Co zrobiliśmy w tym czasie, jak oceniamy ten dorobek? Oto nadszedł czas na
podsumowania.
W związku z okrągłą rocznicą Prezes stowarzyszenia Danuta CzapczyńskaKleszczyńska wystąpiła z inicjatywą powtórnego wydania mojej książki pt.
Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX/XX. Jakkolwiek
książka ta została wydana przed założeniem stowarzyszenia, z uwagi na osobę
autorki, zarazem pierwszego prezesa AVP, w pewien sposób należy do jego
dorobku. Rozpoczęte wówczas studia nad polską sztuką witrażową, piękną
i bogatą, ale niedocenianą, stały się główną domeną naszej działalności. I tak
odbyliśmy 10 podróży szlakami witraży, zorganizowaliśmy 10 konferencji
i wydaliśmy 10 książek o witrażach. Jesteśmy autentyczną organizacją
pozarządową – jej działalność (poza nielicznymi wyjątkami) nie jest wspierana
przez władze publiczne. Mimo to możemy się poszczycić największym
w Polsce dorobkiem badawczym i edytorskim w dziedzinie historii sztuki
witrażowej. W ciągu 20 lat działalności do stowarzyszenia należało ponad 120
osób z różnych stron Polski, a także z Węgier i Ukrainy. Naszymi członkami są
miłośnicy witraży, a wśród nich twórcy, wykonawcy oraz znawcy sztuki
i rzemiosła witrażowego. Zgodnie ze statutem jednak jedynym koniecznym
i wystarczającym warunkiem przynależności jest fascynacja witrażami –
zawodowy związek nie jest konieczny. Ta formuła okazała się trafna. Być może
ona sprawiła, że oprócz grupy ludzi współpracujących nad jednym, ulubionym
tematem, staliśmy się gronem przyjaciół.
Opracowywanie drugiego wydania książki o krakowskich witrażach stało się
dla mnie inspiracją do podsumowania dorobku AVP. W rezultacie do
pierwotnego tekstu książki, oprócz poprawek i uzupełnień, dodałam rozdział
o stowarzyszeniu. Na jubileuszowej konferencji książka ta trafi do Waszych rąk.
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PIĄTEK, 25 MAJA
9.50 – 10.10

DR INŻ ARCH. ANDRZEJ DOMARZEWSKI
Kraków, Politechnika Krakowska

Niektóre aspekty oddziaływania sztuki witrażowej
w wybranych współczesnych i zabytkowych wnętrzach
sakralnych

Światło jest stałym elementem naszego życia.
Niekiedy może działać na nas swoimi walorami bądź to
pozytywnie, bądź w sposób agresywny, przytłaczający nasze zmysły. Jest jednym
z podstawowych mediów aranżacji sakralnego wnętrza. Dostrzega się w nim jednocześnie
czynnik materialny i niematerialny, pobudzający zmysły osób przebywających w zasięgu
oddziaływania. Przebija się przez kolorowe witraże, czasem specjalnie tak zaprojektowane, by
odpowiednio dobranymi barwami malowały fragmenty wnętrza. Bywa też, że przypadkowo
rozrzucone kolory tworzą barwne obrazy w jego przestrzeni. W obu przypadkach może się
ujawnić doskonałość artystyczna tych obrazów. Zróżnicowane możliwości działania światłem
mają głęboki aspekt psychologiczny, fizjologiczny, filozoficzny, a w konsekwencji duchowy.
Warto więc szczególnie podkreślić, jak niezwykle ważną, zasadniczą i odpowiedzialną rolę
w tworzeniu klimatu sakralnego wnętrza odgrywa kolor.
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PIĄTEK, 25 MAJA
10.10 – 10.30

DR HAB. INŻ. ARCH. A. BIAŁKIEWICZ
Kraków, Politechnika Krakowska, AVP
Witraż okazjonalny
Obecnie rzemiosło i sztuka witrażowa przeżywa w Polsce renesans, stąd też
możliwości realizacji przeszkleń jest bardzo wiele. Pośród odbiorców są też osoby czy
instytucje, dla których posiadanie witraża jest synonimem prestiżu. We wnętrzach użyteczności
publicznej bądź domach mieszkalnych pojawienie się ich oznacza nobilitację pomieszczenia,
nadaje mu wyższą rangę i wyróżnia spośród innych. Autorami tych realizacji są nie tylko
artyści plastycy projektujący przeszklenia, ale także ci, którzy nie zajmują się ani rzemiosłem,
ani sztuką witrażową. Tego rodzaju witraże towarzyszą wszelkiego typu funkcjom, często
zmieniając charakter wnętrz. Nie zawsze pozostają sztuką komplementarną i nie wszędzie
wspomagają budowanie atmosfery dobrej architektury. Ich uroda i wartości artystyczne nie są
wprost proporcjonalne do zaangażowania, poświęcenia i emocji związanych z ich tworzeniem
i realizacją. Ale właśnie poprzez ten sentyment nabierają doniosłości i stają się ważnymi dla
odbiorców. Dlatego też osobny rozdział we współczesnej sztuce witrażowej zajmują
przedstawienia Jana Pawła II. Sentymentalne, pełne uczuć i admiracji obrazy
z wyobrażeniami papieża Polaka są wszechobecne w aktualnie realizowanych przeszkleniach.
Wydają się być odzwierciedleniem czy wręcz kwintesencją przywiązania sporej grupy
twórców do motywów narodowych i patriotycznych. Ich wartość leży przede wszystkim
w sferze emocjonalnej i dlatego podjęcie choćby tylko tej tematyki badawczej jest wyzwaniem
stojącym przed historykami sztuki witrażowej.
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PIĄTEK, 25 MAJA
10.30 – 10.40
DANUTA CZAPCZYŃSKAKLESZCZYŃSKA
Kraków, CV, AVP

Witraże w kościele św. Michała
Archanioła w Lublinie. Przyczynek do
dziejów
warszawskiej
pracowni
Franciszka Białkowskiego

Witraże w kościele pw. św. Michała Archanioła w Lublinie długo pozostawały
niezauważone, mimo że wypełniają wszystkie okna oraz – co rzadko spotykane – świetlik na
przecięciu nawy głównej i transeptu. W pracach poświęconych kościołowi do niedawna tylko
lakonicznie odnotowywano istnienie niektórych witraży. Dopiero ostatnio zostały zauważone
sygnatury i daty widniejące na kilku z nich.
Jak się wydaje przeszklenia wszystkich okien były gotowe w chwili poświęcenia
kościoła w 1938 r. Jednak nie wartość artystyczna stanowi o randze tego zespołu, lecz zawarte
w witrażach informacje, które w istotny sposób wzbogacają wiedzę o losach warszawskiej
pracowni Franciszka Białkowskiego, założonej na początku XX wieku. Dotąd wiadomo było,
że śmierć właściciela w 1928 roku nie przerwała jej działalności, gdyż po tej dacie nadal
umieszczano na witrażach sygnaturę: „F. Białkowski”, jednak dotychczas nie była znana osoba
kolejnego właściciela firmy. Sygnatury zdają się wskazywać, że pozostała ona w rękach
rodziny: „T. Białkowski 1938” odnosi się do Tadeusza Białkowskiego, syna założyciela
pracowni, zaś: "K. J. P. 1936” do Kazimierza Juliusza Piotrowskiego, jego zięcia. Piotrowski
w przeciwieństwie do swego szwagra posiadał wykształcenie artystyczne, a praktyczne
umiejętności zdobył w pracowni teścia. Sam w dokumentach podawał, że do wybuchu II wojny
światowej był właścicielem pracowni witraży. Otwarte pozostaje pytanie, czy był właścicielem
jedynym, czy – co chyba bardziej prawdopodobne – współwłaścicielem z T. Białkowskim.
Odnalezienie tych unikatowych sygnatur podważa twierdzenie, że jeszcze za życia
F. Białkowskiego pracownia miała być przejęta przez witrażystę Antoniego Pacholczyka.
Wydaje się, że mógł on mieć udziały w firmie, a właścicielem został dopiero po wybuchu II
wojny światowej, gdy T. Białkowski i K. J. Piotrowski zostali powołani do wojska. Wyjaśnienia
nie ułatwia równoczesne występowanie – w roku 1938 – sygnatur „T. Białkowski” (na jednym
z witraży w kościele św. Michała Archanioła w Lublinie) i „A. Pacholczyk” (w kościele pw.
św. Prokopa Opata w Błędowie).
Obecnie za sukcesora firmy Franciszka Białkowskiego uważa się Artystyczna
Pracownia Witraży Grzegorz Słomka, działająca w Częstochowie.
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PIĄTEK, 25 MAJA
11.10 – 11.30

DR ANDRZEJ LASKOWSKI
Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny

Odkrywanie „ukrytego”. O witrażach gorlickiej fary
Kościół farny w Gorlicach, istniejący już
w średniowieczu, przechodził różne koleje losu, m.in.
w XVI–XVII w. funkcjonował jako zbór luterański,
a w 1799 r. uległ pożarowi. Kres świątyni położył kolejny
pożar, jaki strawił większą część centrum Gorlic w 1874 r.
Nowy kościół, poświęcony w 1894 r., dwa lata wcześniej
został wyposażony w dwa witraże figuralne zrealizowane
przez wiedeńską firmę Carl Geyling’s Erben, które niewątpliwie uległy zniszczeniu – wraz
z ewentualnymi, późniejszymi przeszkleniami – na początku maja 1915 r., podczas słynnej
bitwy pod Gorlicami odwracającej losy I wojny światowej. W okresie międzywojennym
w kościele zamontowano nowe figuralne witraże wykonane w Krakowskim Zakładzie
Witrażów S. G. Żeleński. Dwa z nich, usytuowane po bokach ołtarza głównego, uznano
w latach 60. XX w. za zbyt transparentne i niepasujące do neorenesansowego wnętrza, dlatego
dokonano ich „neutralizacji” poprzez… zamurowanie mieszczących je otworów okiennych –
ale tylko od środka świątyni – przy równoczesnym pozostawieniu samych witraży na
dotychczasowym miejscu. W rezultacie dzisiaj te wysokiej klasy artystycznej witraże oglądać
można jedynie od zewnątrz, od strony stromej skarpy miejskiej opadającej ku szerokiej dolinie
rzeki Ropy. Tym samym spośród dawnych witraży wewnątrz gorlickiej świątyni oglądać można
obecnie jedynie monumentalny witraż ze św. Stanisławem Biskupem, umieszczony w oknie na
chórze muzycznym, a ponadto uzupełniający go zespół witraży o ograniczonej gamie barwnej
projektu Łukasza Karwowskiego, wykonany w latach 60. XX w. do okien korpusu nawowego.
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PIĄTEK, 25 MAJA
11.30 – 11.40

ANNA ZEŃCZAK
Kraków, AVP

Sprawa witraży do Mauzoleum w Muzeum Wojska
w Warszawie (1933–1938)
Muzeum Wojska w odrodzonym Państwie Polskim
powołano na podstawie
dekretu marszałka Józefa
Piłsudskiego z 22 kwietnia 1920 roku. Placówką od początku kierował historyk wojskowości
Bronisław Gembarzewski, będący zarazem (w latach 1916–1936) dyrektorem warszawskiego
Muzeum Narodowego. Dla obydwu tych instytucji, przez pewien czas także i formalnie
stanowiących jedną całość jako Muzeum Narodowe, wzniesiono w stolicy w latach 1927–1938
klasycyzująco-modernistyczny gmach według projektu Tadeusza Tołwińskiego. Jedno z wnętrz
ekspozycji Muzeum Wojska zostało w nim przeznaczone na swego rodzaju narodowe
sanktuarium, określane mianem Mauzoleum lub Sali Bohaterów. Do jego czterech smukłych,
prostokątnych okien przewidziano witraże z przedstawieniami czterech polskich wodzów
poległych na polu chwały: Henryka Pobożnego, Władysława Warneńczyka, Stanisława
Żółkiewskiego i ks. Józefa Poniatowskiego, w ujęciu – wedle założeń dyrektora
Gembarzewskiego – raczej wizyjnym niż realistycznym. W lutym 1934 roku ogłoszono na nie
zamknięty konkurs z terminem rozstrzygnięcia do 20 marca. Zaproszenia mieli otrzymać:
Michał Boruciński, Mieczysław Jurgielewicz, Zygmunt Kamiński i Zofia Stryjeńska. Uwagę
jury zwróciły jedynie szkice Borucińskiego. 19 maja zaproszenie do udziału w konkursie
skierowano dodatkowo do Józefa Mehoffera, co – wobec licznych obowiązków krakowskiego
mistrza – znacznie sprawę przedłużyło. Swoje projekty Mehoffer dostarczył osobiście dopiero
19 października tegoż roku. Zgodnie z warunkami konkursu pozostały one w Muzeum (obecnie
zaginione). Kartony wykonawcze zamówiono u Borucińskiego. Witraże, zrealizowane
w szkle przez Zakład Witrażów i Mozaik Artystycznych Franciszka Białkowskiego, już w lipcu
1938 roku znajdowały się w oknach Mauzoleum. Spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem.
Wkrótce po wybuchu wojny uległy zniszczeniu w wyniku bombardowań. Kartony do nich
szczęśliwie przetrwały i wchodzą w skład kolekcji muzealnej.
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PIĄTEK, 25 MAJA
11.40 – 12.00
ANNA RADŁOWSKA-TABOR
Gliwice, AVP

Leśni Święci

Pośród sosnowych lasów, na Wyżynie KrakowskoCzęstochowskiej stoi kaplica-prawie kościół. Wieść niesie, że
właśnie tu powietrze jest wspaniałe. Właścicielami tych lasów
i balsamicznego powietrza byli hrabiostwo Raczyńscy. Hrabina
Stefania Raczyńska właśnie w tym miejscu, w Żarkach-Letnisko
ufundowała grunt pod kaplicę. Budowę rozpoczęto w 1935 r. Projektodawcą i jednocześnie
osobą nadzorującą budowę był inż. arch. Stanisław Gałęzowski, który miał opracowaną
koncepcję całości kaplicy. Jego pomysły zaakceptowała fundatorka. Jedynie w oknach nawy
i w dwóch małych oknach prezbiterium wstawione były zwykłe szyby. 3 lipca 1936 r. odbyło
się poświęcenie kaplicy letniskowej w Żarkach-Letnisko. Nikt nie przypuszczał, że wkrótce
będzie wojna i że, paradoksalnie, w tych trudnych wojennych latach umocni się pozycja
zwykłej kaplicy w diecezji częstochowskiej. Kaplica przetrwała wojnę prawie bez szwanku.
Jednak dopiero lata 70. XX w. przyniosły widoczne zmiany w jej wystroju i wyglądzie. Zaczęły
pojawiać się witraże, a właściwie Święci. Dzięki sprytnemu zabiegowi Święci zdawali się
„wchodzić” do kaplicy. Użyto też pewnej sztuczki, aby do wnętrza zaprosić Świętego, który
w kaplicy pozbawiony był światła…
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PIĄTEK, 25 MAJA
12.00 – 12.10
JOANNA WOJCIECHOWSKA-KUCIĘBA
Lublin, AVP

Mało znane przedstawienia witrażowe w kościele św.
Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Serokomli, znajduje się niedaleko Kocka, na tzw. Szlaku Kleeberczyków. Budowany
w latach 30. XX w., konsekrowany był w 1947 r. Witraże omawiane w niniejszym komunikacie
znajdują się zarówno w prezbiterium, w nawie głównej, na chórze, jak i w przedsionku tegoż
kościoła. Najstarsze z nich z motywami floralnymi, pochodzące z końca lat 30. XX w.,
umiejscowione są w prezbiterium świątyni. Witraże w nawie przedstawiają głównie świętych
i męczenników polskich, a także sceny z życia Jezusa i Marii; pozostałe – na chórze
i w przedsionku – to przedstawienia floralne, nawiązujące formą do tych z prezbiterium.
Witraże te nie powstałyby zapewne, gdyby nie zły stan techniczny starych okien, który
przekładał się na bardzo niską temperaturę wewnątrz, co wpłynęło na decyzję o zastąpieniu
kolorowych szyb, nadających nastrój wnętrzu, nowymi – zwykłymi, przezroczystymi
oszkleniami. Jednakże niezadowolenie parafian z powodu tych zmian było tak wielkie, że w
niedługim czasie okna przyozdobiono pięknymi witrażami, z których pierwsze dwa poświęcono
w 2005, a kolejne w 2007 r. Większość z nich ufundowali członkowie wspólnoty parafialnej.
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PIĄTEK, 25 MAJA
12.10 – 12.30
JURIJ SMIRNOW
Lwów, AVP

Kwestia katalogu witraży we Lwowie i na terenie Ukrainy Zachodniej

Katalog witraży historycznych stanowi podstawę do prowadzenia badań historyków
sztuki nad tą problematyką, jak również planowania prac konserwatorskich na szerszą skalę.
Brak katalogu uniemożliwia też skuteczne zbezpieczenie przed zniszczeniem, a nawet
kradzieżą zabytkowych przeszkleń okiennych. W przewodnikach turystycznych i opisach
obiektów historycznych witraże są często pomijane. Tym samym kwestionuje się ich wartość
artystyczną i historyczną. Wyjątkiem od tej reguły na gruncie lwowskim była jedynie
monografia Rościsławy Hrymaluk „Вітражі Львова кінця XIX – початку XX століття”
(Witraże Lwowa z końca XIX – początku XX wieku), wydana we Lwowie jeszcze w 2004
roku. Wymieniono w nim dość chaotycznie 212 witraży.
Przed I wojną światową oraz w latach 20. i 30. XX w. wykonano sporo witraży
przeznaczonych do obiektów w małych miasteczkach i wsiach. Prawie wszystkie zostały
zniszczone i nikt, jak dotąd, nie pokusił się o systematyzację i skatalogowanie tego dziedzictwa.
Nie mniejszy zasób stanowią zachowane i niezachowane historyczne witraże w Stanisławowie,
Czerniowcach czy Tarnopolu. Ale również tutaj nie podjęto żadnych działań, a w tych miastach
obwodowych nie ma historyków sztuki zajmujących się witrażami. Pewne zainteresowanie
witrażami w świątyniach rzymskokatolickich zademonstrowali autorzy wielotomowego
wydania „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego” pod
redakcją naukową prof. Jana K. Ostrowskiego z Krakowa. W wymienianych w publikacji
miejscowościach witraże były, a nawet czasem są zachowane do dziś, również w budowlach
administracyjnych i mieszkalnych, a także w świątyniach greckokatolickich. Sporządzenie
katalogu witraży na terenie Ukrainy Zachodniej trzeba faktycznie zaczynać od zera.
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PIĄTEK, 25 MAJA
14.00 – 14.10

DR KATARZYNA BRZEZINA-SCHEUERER
Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Uczniowie krakowskich pracowni
witrażowych uzupełniający wiedzę
w zawodowej szkole dokształcającej
w dwudziestoleciu międzywojennym

Celem niniejszego komunikatu jest próba przedstawienia grupy uczniów kształcących
się w krakowskich pracowniach witrażowych, a jednocześnie uczęszczających na zajęcia do
zawodowej szkoły dokształcającej w dziedzinie rzemiosł artystycznych. Dokumentacja
dotycząca tej szkoły, zachowana w Archiwum Narodowym w Krakowie, pozwoliła na
zapoznanie się z podstawowymi danymi biograficznymi uczniów, a także na zrekonstruowanie
programu nauczania oraz omówienie sylwetek wykładających w niej nauczycieli.
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PIĄTEK, 25 MAJA
14.10 – 14.20
DR MAŁGORZATA REINHARD-CHLANDA
Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, AVP

Witraż Galicji i Lodomerii w darze dla Votivkirche w Wiedniu

Wielkie przedsięwzięcie budowy cesarskiego Votivkirche w Wiedniu w latach 1855–1879
przyczyniło się do ufundowania 78 witraży zaprojektowanych przez cenionych austriackich
malarzy-akademików i wykonanych przez pracownie Carla Geylinga w Wiedniu oraz Alberta
Neuhausera w Innsbrucku. W zespole tym znajdowało się także okazałe okno reprezentujące
Galicję i Lodomerię, największą wówczas prowincję monarchii habsburskiej. O fakcie tym
z dumą donosiła polska prasa, a witraż uwzględniany był – przy opisach kościoła – przez
większość przewodników po Wiedniu. Jego tematyka odnosiła się do znaczącego wydarzenia z
historii Polski oraz ikonografii rodzimych świętych, co w warstwie ideowej nabierało sensu
politycznego w kontekście nowo wzniesionej budowli kościelnej o statusie pomnika władzy
państwowej. Witraż ten, wraz z przeważającą częścią wyposażenia, uległ niestety całkowitemu
zniszczeniu podczas bombardowań Wiednia w 1945 r. Z perspektywy dzisiejszych badań nad
dziedzictwem witrażowym XIX w. warto przywrócić pamięć o tym nieistniejącym już akcencie
polskiej obecności w jednej z najbardziej prestiżowych budowli stołecznego Wiednia.
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PIĄTEK, 25 MAJA
14.20 – 14.40
IRENA KONTNY
Katowice, Śląskie Centrum Dziedzictwa
Kulturowego, AVP

Nieznane dzieła śląskich projektantów.
Przyczynek do poznania witraży na
obszarze województwa śląskiego
w okresie międzywojennym

W okresie międzywojennym na Górnym Śląsku, w nowej rzeczywistości politycznej,
nastąpiła wymiana pokoleniowa w środowisku artystycznym. Tylko nieliczni z twórców
starszego pokolenia próbowali działać po wschodniej stronie wytyczonej granicy państwowej
(np. Otto Kowalewski). Na obszarze nowopowstałego autonomicznego województwa
śląskiego zaczęli tworzyć młodzi artyści wywodzący się z Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Początkowo powstające tu dzieła malarstwa witrażowego były wyłącznie
„importami” z innych terenów II Rzeczypospolitej. Przede wszystkim działali tutaj
przedstawiciele środowiska krakowskiego, głównie Krakowski Zakład Witrażów,
a w późniejszym okresie również pracownia Jana Kusiaka. Już od lat 20. krakowskie pracownie
angażowały do projektowania witraży na tym obszarze śląskich twórców: Pawła Stellera (18951974), wybitnego artystę-grafika, zwanego „polskim Dűrerem”, Stanisława Ligonia (1879–
1954) – malarza, pisarza, ilustratora, reżysera, aktora i radiowca, jak również działacza kultury
i narodowego w okresie plebiscytu, zwanego Karlikiem z Kocyndra; Jana Walacha (1884–
1979) – malarza, rzeźbiarza i grafika z Istebnej, czy Jan Nygę młodszego (1901–1986) –
bieruńskiego malarza i rysownika. Należy również wspomnieć o krakowskim artyście Adamie
Bunschu (1896–1969) – malarzu i grafiku, autorze licznych witraży oraz dekoracji malarskich
w kościołach na terenie Górnego Śląska, przez blisko 20 lat (1921–1939) mieszkającego
i tworzącego w Bielsku. Dopiero w 2. połowie lat 30. na omawianym terenie zaczęły działać
pracownie witrażownicze, które określić można jako miejscowe, choć de facto wywodziły się
one z Krakowa. Były to: Śląski Zakład Witrażów i Oszkleń Artystycznych (pracownia
Fryderyka Romańczyka i Gottfrieda Heinzla) oraz Artystyczny Zakład Witrażów, Oszkleń
i Mozaik „ANTIQUE” Jana Krantza (znany również pod szyldem „WITRAŻ”) w Katowicach.
Fryderyk Romańczyk był nie tylko wykonawcą witraży, ale i projektantem większości dzieł
powstałych w prowadzonym przez niego warsztacie witrażowniczym w Siemianowicach
Śląskich.
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PIĄTEK, 25 MAJA
14.40 – 15.00

DAGMARA WÓJCIK
Gliwice

Nieznany kompleks witraży Instytutu Seilera w kościele
Wniebowzięcia NMP w Gliwicach Łabędach

Łabędy – niewielka, dynamicznie rozwijająca się,
powstała około XIII wieku osada roku 1964 jako osiedle
przyłączona została do Gliwic. Jej burzliwe dzieje związane
były między innymi z rodziną von Welczeck (Welczek), która w 1670 r. przeniosła tu swoją
siedzibę rodową. Patronujący kościołowi Welczkowie pozostawili po sobie w obrębie świątyni
i terenu przykościelnego liczne ślady w postaci tarczy herbowej czy też samego nazwiska, które
odnajdujemy zarówno wkomponowane w elementy architektury, wyposażenie ruchome oraz
paramenty liturgiczne. Nikt z badaczy tematu nie odnotował do tej pory herbu rodu,
umieszczonego w dolnej partii witraża, wypełniającego południowo-wschodni otwór okienny
prezbiterium oraz zachowanych w obrębie witraży inskrypcji pozwalających zakwalifikować
realizacje w poczet wyrobów wrocławskiej pracowni Seilera, aktywnej w latach 1846-1945.
Po uważnej analizie wypełnień okiennych udało się wyróżnić trzy grupy witraży:
- pierwszą, złożoną z pendantów figuralnych w oknach prezbiterium, z graniczną datą fundacji
po 1872 r.;
- drugą, złożoną z centralnego witraża w prezbiterium i odpowiadających mu pięciu witraży
w oknach nawy, sygnowanych i datowanych na 1912 r.;
- trzecią, na którą składają się witraże ornamentalne w oknach kaplicy północnej
i południowej, urozmaicone medalionami symbolicznymi. Stylistycznie odpowiadają
realizacjom warsztatu z pierwszego trzydziestolecia jego działalności, brak na nich jednak
zarówno inskrypcji, jak i daty.
Uznając wszystkie trzy grupy za dzieła jednego warsztatu, mamy w łabędzkim kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny do czynienia z kompleksową realizacją, nieznaną do
tej pory badaczom tematu, wzbogacającą naszą wiedzę szczególnie w zakresie badań nad
witrażami figuralnymi pracowni, prezentującymi znakomite exemplum portretu na tle pejzażu,
także architektonicznego.
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PIĄTEK, 25 MAJA
15.00 – 15.20
ELŻBIETA GAJEWSKA-PROROK

Wrocław, Muzeum Narodowe, AVP, CVP
ZUZANNA MIKOŁAJEK

Wrocław, Muzeum Narodowe

Nieznane projekty witraży berlińskiego malarza Ludwiga Burgera
w zbiorach wrocławskich

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu (w Dziale Grafiki
Galerii Sztuki XVI–XIX wieku) przechowujemy około dwóch tysięcy
rysunków Ludwiga Burgera, niemieckiego malarza, ilustratora
i projektanta sztuki użytkowej, tworzącego w 2. połowie XIX wieku. W latach 70. XIX w.
Burger był zatrudniany przy wszystkich większych przedsięwzięciach artystycznobudowlanych w Berlinie. Wykonywał malowidła ścienne, dekoracje malarskie drzwi i mebli,
projekty wystroju oraz wyposażenia wnętrz prywatnych pałaców i domów, a także rozmaitych
instytucji użyteczności publicznej.
W Dziale Grafiki Dawnej znajduje się m.in. zespół kilkudziesięciu projektów witraży
Ludwiga Burgera, złożony z 57 rysunków oraz 13 fotografii rysunków projektowych. Nie jest
to zbiór jednorodny, ponieważ obejmuje projekty witraży powstałe w latach 60., 70., i 80. XIX
wieku, dla bardzo zróżnicowanych odbiorców. Znajdziemy tu witraże zaprojektowane do
prywatnych domów (np. do willi Josepha Dotti, T. Gilka czy tajnego radcy handlowego Louisa
Ravené), do placówek i instytucji użytku publicznego (dla Stowarzyszenia Rzemiosła
Artystycznego, do berlińskiej restauracji), a nawet do konkretnych kościołów (m.in. do katedry
w Kolonii i kościoła św. Jana w Gdańsku). Zespół ma nie tylko walory estetyczno-artystyczne,
ale przede wszystkim kryje w sobie duży potencjał badawczo-naukowy.
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PIĄTEK, 25 MAJA
15.50 – 16.10
ANNA SIEMIENIEC
Uniwersytet Warszawski, AVP

Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego zrealizowane
w Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński
Jednym z czołowych twórców witraży sakralnych 2 poł. XX
wieku był Adam Stalony-Dobrzański (1904-1985), absolwent
i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, malarz, grafik,
liternik i konserwator dzieł sztuki. Działalność w swojej koronnej
dziedzinie twórczości – witrażownictwie rozpoczął jako dojrzały
artysta po zakończeniu II wojny światowej. Wraz z Ludwikiem
Gardowskim w 1945 r. wykonał projekt witraża z przedstawieniem
św. Barbary, dla Akademii Górniczej w Krakowie. Opracowany na kalce woskowej miał służyć
za podświetlany element dekoracji pierwszego powojennego Balu Górnika. W 1948 r. na
zlecenie Stowarzyszenia Studentów Akademii Górniczej został on zrealizowany w szkle
w Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński. Pomyślna współpraca z tym krakowskim warsztatem
pociągnęła za sobą kolejne realizacje. Na zlecenie Adama Żeleńskiego, syna Izabeli,
właścicielki Zakładu Witrażów S. G. Żeleński, w 1949 r. artysta zaprojektował tryptyk pt.
„Własnością wspólną dzieła naszej pracy i sztuki”, stanowiący jedno z nielicznych jego
przeszkleń o tematyce świeckiej, prezentowany następnie na Międzynarodowych Targach
Poznańskich. Znajomość artysty z Izabelą Żeleńską zaowocowała także powierzeniem mu
wykonania projektu zespołu witraży do kościoła pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia
NMP w Trzebownisku. W latach 1950–1952 w Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński wedle jego
projektu zrealizowano siedem przeszkleń do apsydy ołtarzowej. Ich plastycznym dopełnieniem
stała się polichromia wykonana przez zespół krakowskich artystów, z udziałem m. in. Jerzego
Nowosielskiego. Po upaństwowieniu Zakładu Witraży S.G. Żeleński w 1952 r. StalonyDobrzański odstapił od współpracy z nim, a kolejne projekty realizował już w Pracowni
Witrażów Romana Ryniewicza, a następnie w Zakładzie Witrażu Bracia Paczka.
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PIĄTEK, 25 MAJA
16.10 – 16.30
DR JANINA DZIK
Kraków

Wizualizacje przeżyć mistycznych
w twórczości Jerzego Skąpskiego.
Witraże w kościele reformatów na
krakowskich Azorach

Stanisław Rodziński w konstatacji nad malarstwem Jerzego Skąpskiego, znakomitego
twórcy współczesnego witrażu sakralnego, stwierdza, że „obecność inspiracji religijnej nie jest
sugerowana na siłę”, a dzieła „niosą w sobie klimat rozważania przemienionego lub zawartego
w kolorze, formie a nawet sposobie komponowania”, zaś „tytułami obrazów malarz nigdy nie
narzuca odbiorcy spraw, które go inspirują”. Znaczącym przykładem „obecności inspiracji
religijnej” stały się witraże wykonane po 1980 r. w kościele franciszkanów-reformatów pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP na krakowskich Azorach, wpisujące się w interesujący krąg
wpływów i inspiracji. Ich wykonanie przypada na przełomowy okres w życiu artysty po nagłej
śmierci żony, wybitnej witrażystki Marii Roga-Skąpskiej (zm. 1984), i latach współpracy, która
dała zbliżenie form wypowiedzi twórczej obojga, ale nie zatarła ich indywidualności.
Artysta, będący bardziej praktykiem niż teoretykiem, podkreślał doświadczenie pism
mistycznych jako czynnika kreatywnego dla jego wyobraźni. Subiektywne odczucie rytmu
i przestrzeni wnętrza kościoła łączył z doświadczeniem czynników nieracjonalnych, a pisma
mistyczne św. Bonawentury i współczesnej mistyczki Marii Valtorty w sposób szczególny
miały pomóc mu w zrozumieniu i kształtowaniu zdolności do przywoływania i tworzenia
wyobrażeń przenoszonych w sferę plastyki. Kompozycja, syntetyzacja formy, a wielokrotnie
i zapis ikonograficzny Skąpskiego wpisują się w przestrzeń wyobrażoną, spirytualną, właściwą
malarstwu Marca Chagalla. Równocześnie stanowią oryginalny przykład adaptacji
i kontaminacji tradycyjnych rozwiązań oraz archetypów sztuki chrześcijańskiej. Witraże
stanowią wyraźny akcent mariologiczny we wnętrzu kościoła franciszkańskiego ogniskujący
refleksję teologiczną opierającą się zarówno na „teologii uczonej”, teologii ludowej,
posługującej się obrazami i archetypami, jak i obejmującej aspekty euchologii – wywodzącej
się z modlitwy i pobożności, prowadzącej do
teologii fascynacji i zachwytu.
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PIĄTEK, 25 MAJA
16.30 – 16.50

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MARIA J. ŻYCHOWSKA
Kraków, Politechnika Krakowska, AVP

Szkło architektoniczne

Szkło w architekturze to z jednej strony niezwykły, pełen koloru detal, poczynając od
witraży Saint Chapelle, a na muzeum Que Branly kończąc. A z drugiej strony to również
ponadczasowa wizja nowej architektury, która odzwierciedlała i nadal odzwierciedla
awangardową estetykę. Profetyczne wizje szeregu architektów traktują „szkło” jako synonim
progresu w technologii i rozumienie detalu architektonicznego jako błysku przezroczystej tafli
szklanej. W ostatnich dekadach można również odnotować połączenie form graficznych witraża
i efektu transparentności murów. Takie zjawisko zafascynowało grupę współczesnych twórców.
Pojawiły się więc ściany przepuszczające światło z wyrazistymi formami rysunków, a czasami
z monochromatycznymi nadrukami. Ich autorzy zasłynęli z niekonwencjonalnego stosowania
materiałów budowlanych i oryginalnego podejścia do detali architektonicznych.
Wydaje się, że w ostatnich dziesięcioleciach twórcy skierowali awangardę sztuki witrażowej
na nowe tory. Nie znaczy to bynajmniej, iż stare, sprawdzone rzemiosło może zostać
zaniechane, niemniej jednak nowatorskie tendencje zarówno na świecie, jak i w Polsce zyskały
już sobie uznanie i spore grono admiratorów. Warto podkreślić, że zwłaszcza w kontekście
architektury nowa forma witraża jest zagadnieniem bardzo interesującym.
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PIĄTEK, 25 MAJA
16.50 – 17.00

ADAM KAŹMIERCZAK
Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Witraż z przedstawieniami
herbowymi z końca XIX w.
w zamku w Osiecznej – problem
konserwacji i rekonstrukcji

Celem wystąpienia jest przedstawienie problematyki konserwatorsko-restauratorskiej
i rekonstrukcji witraży znajdujących się w oknie na parterze pomieszczenia wieżowego zamku
w Osiecznej.
Na wstępie zostaną przybliżone dzieje zamku ze szczególnym uwzględnieniem
najistotniejszych zmian w jego architekturze. Najważniejszym etapem była przebudowa mająca
miejsce po 1890 r., kiedy to powstał omawiany witraż.
Istotnym aspektem będzie charakterystyka stylistyczna i techniczna kompozycji witrażowej.
Dominującym akcentem są tu dwa herby – ówczesnego właściciela zamku Heinricha
Bernhardta Adolfa Heydebranda und der Lassa, pruskiego królewskiego szambelana oraz jego
małżonki Gizeli Otylii Marii von Matuscha. Herby te okolone są bogatą wicią różaną oraz
bordiurą złożoną ze spiralnych żółtych taśm przerywanych kwiatami konwalii, narcyzów
i nasturcji. Witraż wykonano, wykorzystując szerokie spektrum możliwości technologicznych
opracowywania szkieł szkieł (kontur, cieniowanie patyną, zielona emalia, lazura srebrowa,
trawione szkło oraz dublowanie szkieł barwnymi taflami).
W dalszej części zostanie omówiona problematyka konserwatorska. Zniszczenia witraża
spowodowane były najprawdopodobniej aktami wandalizmu. Nie zachowały się in situ trzy
dolne kwatery, ale dwa pochodzące z nich fragmenty znajdowały się (to już się nie znajdują?)
w bocznych skrzydłach okiennych, przypadkowo wklejone na silikon, maskując duże ubytki
kwater. Rekonstrukcja tych kwater była możliwa dzięki zachowanym zdjęciom archiwalnym,
które pozwoliły na dopasowanie tych fragmentów i zaprojektowanie pozostałych części
kompozycji. Ważną rolę odegrała tu praca grafika komputerowego, który przygotował różne
warianty układu kompozycyjnego. Na zakończenie zostanie przedstawiony cały proces prac
konserwatorskich wraz z omówieniem poszczególnych metod i rozwiązań
problemów technicznych.
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NIEDZIELA, 27 MAJA
9.00 – 9.20
DR DOBROSŁAWA HORZELA
Kraków, Uniwersytet Jagielloński, CVP

Z badań nad relacjami polsko-austriackimi
w malarstwie witrażowym około 1400 roku

W literaturze dotyczącej małopolskiej sztuki
gotyckiej dominuje przekonanie, że o tamtejszym
malarstwie ok. 1400 r. niewiele można powiedzieć ze
względu na nikły stopień zachowania zabytków. Pogląd ten wynika z zawężenia horyzontu
badawczego do malarstwa tablicowego, ewentualnie ściennego i miniaturowego, przy niemal
zupełnej eliminacji jednego z kluczowych w średniowieczu rodzajów malarstwa –
monumentalnego malarstwa witrażowego. Tymczasem o rozkwicie malarstwa witrażowego
w Małopolsce ok. 1400 r. świadczy około 70 zachowanych kwater witrażowych, pochodzących
z kilku warsztatów o zróżnicowanej proweniencji artystycznej.
W badaniach nad sztuką tego okresu w Małopolsce przyjmuje się często a priori, że
dominujący wpływ na jej formę miała sztuka czeska. Analiza zachowanego zespołu witraży
z tego czasu prowadzi jednak do nieco odmiennych wniosków. Jakkolwiek rola Czech
w kształtowaniu oblicza sztuki małopolskiej przełomu XIV i XV w. jest niekwestionowana, to
w dziedzinie malarstwa witrażowego równie istotne były relacje z kręgiem sztuki austriackiej.
Problem wzajemnych austriacko-czesko-polskich powiązań, których kierunek jest nieraz trudny
do ostatecznego wskazania, ujawnia się już przy analizie najmłodszych witraży z kościoła
Mariackiego w Krakowie, czyli szczątkowo zachowanego cyklu maryjnego, natomiast
ewidentnie austriacką genezę mają witraże w kościele Bożego Ciała w Krakowie. Jeden
z pracujących w nim warsztatów wywieść należy ze Styrii, zaś jako czas powstania
wykonanych przezeń dzieł wskazać lata ok. 1410, najpóźniej 1420 r. Biorąc pod uwagę
potwierdzone źródłowo trwałe zainteresowanie rodziny królewskiej kościołem kanoników
regularnych, fundację witraży można by wiązać z Jagiellonami, a ich artystyczną formę
wyjaśnić w świetle ówczesnych relacji politycznych Królestwa z Austrią, w tym ze Styrią.

WITRAŻE – SZTUKA WCIĄŻ ODKRYWANA

NIEDZIELA, 27 MAJA
9.20 – 9.40
DR JOANNA WOLAŃSKA
Kraków

Witraże w prezbiterium katedry
w Częstochowie

Bazylika archikatedralna pw. Świętej Rodziny
w Częstochowie została wzniesiona w latach
1901–1927
według
projektu
Konstantego
Wojciechowskiego. W roku 1925, wraz
z erygowaniem diecezji częstochowskiej, kościół został podniesiony do rangi katedry (od 1992
r. archikatedra). Pierwszym ordynariuszem częstochowskim został ks.Teodor Kubina, który
bardzo się zaangażował w dzieło wykończenia trwającej już od ćwierćwiecza budowy.
Jednym ważniejszych elementów wystroju świątyni miały być przeszklenia witrażowe
bardzo licznych okien neogotyckiej budowli, w pierwszej kolejności ośmiu okien
w prezbiterium. Pierwsze kontakty w tej sprawie z Zakładem S.G. Żeleńskiego w Krakowie
biskup nawiązał już w roku 1926. O datki na realizację witraży apelował w opublikowanej na
początku roku 1927 odezwie. W 1928 r. krakowski zakład wykonał cztery witraże według
projektu Jerzego Edwarda Winiarza (1894–1928): Święta Rodzina z aniołami, Święta Rodzina
przed kapłanem Symeonem, Pokłon Trzech Króli oraz Pokłon pastuszków. Po tragicznej śmierci
Winiarza w lecie 1928 roku, projekty kolejnych czterech przeszkleń okien prezbiterium
wykonał Jan Henryk Rosen (1891–1982) w 1929 r. Pierwszą parę (Święta Rodzina daremnie
szuka mieszkania w Betlejem i Ucieczka do Egiptu) zrealizowała w roku 1930 pracownia
Franciszka Białkowskiego w Warszawie, o czym wiemy dzięki zachowanym na szkle
sygnaturom i datom. Prawdziwą zagadkę stanowi za to druga para zaprojektowanych przez
Rosena witraży (Zaślubiny Najświętszej Marii Panny i Święta Rodzina w Egipcie). Ich
szkicowe projekty, sygnowane przez artystę i datowane w roku 1929, zachowały się
w Muzeum Archidiecezjalnym w Częstochowie, jednakże ich realizacja w szkle znacznie
odbiega od idei Rosena. Witraże sprawiają wrażenie karykatury projektów, a przy tym nie są
sygnowane ani datowane. Jak dotąd nie udało się odnaleźć na ich temat żadnych materiałów
archiwalnych, nie wiadomo więc, kiedy i przez jaki warsztat zostały zrealizowane i dlaczego
tak drastycznie zniekształcono projekt. Nie ulega bowiem wątpliwości, że twórca tych witraży
musiał znać projekty Rosena. Można odnieść wrażenie, że mamy tu do czynienia z opaczną
interpretacją szkicowych jeszcze projektów przez niezbyt zorientowanego rzemieślnika,
podobnie jak to miało miejsce w tzw. pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie przy realizacji
w szkle szkiców witraży Stanisława Wyspiańskiego dla katedry na Wawelu.
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9.40 – 10.00

EWA KALBARCZYK-KŁAK
Opole, Narodowy Instytut Dziedzictwa OT w Opolu

Realizacje warsztatu Mayera w województwie opolskim

Historia warsztatu założonego w 1847 r.
w Monachium przez Josepha Gabriela Mayera jest znana
i przedstawiana w zarysie w licznych publikacjach. Znacznie
uboższa jest natomiast wiedza o zachowanych do dziś realizacjach pracowni. Z intencją
częściowego wypełnienia tej luki opracowany został katalog witraży, oparty o materiał zebrany
podczas objazdów po zabytkach Opolszczyzny. Witraże z monachijskiej pracowni odnaleziono
w 20 miejscowościach, a są to tylko te realizacje, których autorstwo jest bezsporne
i potwierdzone sygnaturą lub danymi archiwalnymi. Razem z witrażami ornamentalnymi zbiór
liczy niemal 150 oszkleń. Najstarsze witraże pochodzą z ok. 1882 r. i znajdują się w opolskiej
katedrze. Dawniej były osadzone w oknach prezbiterium, a po konserwacji eksponowane są
w kaplicy spowiedzi. Przed 1885 r. powstały witraże dla bazyliki w Nysie, umieszczone
w kaplicy pw. Matki Bożej Szkaplerznej oraz w baptysterium. Nieco później, bo w 1899 r.
wykonano niewielkie witraże dla kościoła parafialnego w Dobrodzieniu, z których w latach 30.
XX w. wyodrębniono postaci i przełożono je do innego oszklenia, umieszczając na
modernistycznym tle. Pozostałe realizacje powstawały do 1940 r. i znajdują się m.in.
w kościołach parafialnych w Bodzanowicach, Fałkowicach, Jasionej, Kuniowie, Łączniku,
Solcu i Wierzchu, a także w bazylice na Górze Św. Anny i klasztorze w Kluczborku. Tematyka
przedstawień na witrażach wynika z sakralnej funkcji wnętrz, dla których zostały wykonane.
Najczęściej sięgano po wizerunki otaczanych na Śląsku szczególnym kultem św. Anny i św.
Jadwigi, a także św. Alojzego Gonzagi i św. Floriana oraz sceny z Nowego Testamentu.
Kompozycje witraży z warsztatu Mayera cechuje stylistyczny eklektyzm, łączący neogotyckie
elementy z wpływami malarstwa renesansu i barokową dynamiką. Częstym źródłem motywów
ikonograficznych były XIX-wieczne grafiki. Do najbardziej udanych należą realizacje
modernistyczne, śmiało wprowadzające nowe środki wyrazu do tradycyjnych przedstawień
(Kuniów, Bażany). Większość witraży prezentuje wysoki poziom artystyczny, a wszystkie są
dowodem na mistrzowskie opanowanie rzemiosła przez ich twórców. Pracownia nigdy nie stała
się „fabryką” kolejnych witraży, każdej realizacji nadając indywidualny charakter.
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10.00 – 10.20
DR MARTA SIENKIEWICZ
Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych

Tajemnice strychu wieży kościelnej
w Przełazach

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu otworzyła na
Wydziale Ceramiki i Szkła nowy kierunek kształcenia studentów: Konserwacja i Restauracja
Dzieł Sztuki ze specjalizacją Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła. Adepci tej
szczególnej specjalności konserwatorskiej otrzymują wykształcenie w przeważającej części
w Katedrze Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła, utworzonej kilka lat wcześniej. Studia
trwają 6 lat i uzyskuje się po nich tytuł magistra. Na dyplom magisterski, który trwa dwa lata
składają się praca magisterska, konserwacja obiektu oraz jego pełnowymiarowa kopia,
alternatywnie, ale dość rzadko, kopia innego obiektu. Dyplomy prowadzone są w trzech
kategoriach wybieranych przez studentów: konserwacja obiektu ceramicznego, szkła
naczyniowego albo witraża.
Miałam zaszczyt i przyjemność stworzenia programu pracowni witraży we
wspomnianej jednostce oraz prowadzenia jej przez 10 lat, z promotorstwem dyplomów
włącznie. Aby kształcenie zakończyć nabyciem przez studentów realnych umiejętności
i kompetencji, starałam się, aby obiekty dyplomowe były rzeczywistymi zabytkami
w kategorii witraży. Pokaźną część kwater witrażowych pozyskałam z Muzeum Architektury
we Wrocławiu, z którym współpracowałam dość ściśle i owocnie przez wiele lat.
Natomiast kilka ostatnich dyplomów powstało w oparciu o konserwację witraży
z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przełazach (gmina Lubrza, województwo
lubuskie). Dzięki interwencji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków parafia
zwróciła się do nas z prośbą o konserwację witraży zalegających od wielu lat na strychu wieży
kościelnej, które trafiły tam zniszczone na skutek dwóch pożarów ołtarza głównego. Trwające
trzy lata prace ukończone zostały w 2017 roku wraz z powrotem okien witrażowych na ich
pierwotne miejsca w przestrzeni kościoła.
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NIEDZIELA, 27 MAJA
10.20 – 10.40
KRYSTYNA RYPNIEWSKA
Koszalin, Muzeum w Koszalinie

Witraże koszalińskiej katedry w świetle źródeł archiwalnych
W ciągu wielu wieków istnienia obecny kościół pw.
Niepokalanego
Poczęcia
Najświętszej
Marii
Panny
w Koszalinie zmieniał swój kształt architektoniczny oraz
charakter wnętrza. Zasadnicze zmiany w jego architekturze
dokonywały się głównie w związku z szeroko zakrojonymi
restauracjami budowli i licznymi pracami remontowymi
o mniejszym zakresie. Z drugą ważną przedwojenną restauracją
świątyni, przeprowadzoną w 1914 roku, związane było powstanie
– istniejących do dziś – barwnych przeszkleń okien prezbiterium,
nawy głównej i naw bocznych kościoła. Przez blisko sto lat witraże koszalińskiej katedry
pozostawały anonimowe. Dopiero niedawno odnalezione w kościelnych zakamarkach stuletnie
akta ujawniły bezcenne, z punktu widzenia badań nad witrażownictwem Pomorza Zachodniego,
fakty dotyczące procesu tworzenia tych interesujących dzieł sztuki.
W zachowanej bogatej korespondencji z roku 1914 i początków roku 1915 odnajdujemy
informacje o – dotąd nieznanym – wykonawcy katedralnych witraży, których projekt
i realizację, po przeprowadzonym wcześniej konkursie, zlecono ostatecznie pracowni
Ferdinanda Müllera w Quedlinburgu. Ofertę wraz z programem na wykonanie projektów
witraży dla ówczesnego koszalińskiego kościoła Mariackiego, obecnej katedry NMP,
skierowano także do pracowni prof. A. Linnemanna we Frankfurcie nad Menem, pracowni
Franza Binsfelda w Trewirze i jednej z berlińskich pracowni witrażowych.
Nieznane kościelne archiwalia ujawniają ponadto zleceniodawcę całości prac, fundatora okna
prezbiterium oraz wiele szczegółów dotyczących samego procesu powstawania projektów
w zakresie ogólnej koncepcji i wykonawstwa witraży. Przede wszystkim jednak ten znaczący
zespół dokumentów, przechowywany obecnie w Archiwum Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej, istotnie uzupełnia szczegółowo opracowany przez badaczy niemieckich katalog
witraży autorstwa pracowni w Quedlinburgu.
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10.40 – 10.50
MAŁGORZATA BIELA
Lębork, AVP

Ratusz w Słupsku

Na przestrzeni dziejów istniały w Słupsku trzy kolejne
ratusze. Decyzję o powstaniu omawianego w ninieszym
komunikacie ratusza podjęto w 1898 roku. Słupsk w 2.
połowie XIX wieku znacznie się rozbudowywał. Motorem rozwoju było poprowadzenie przez
miasto linii kolejowych. Wytyczano nowe ulice, powstawała zabudowa mieszkaniowa,
mieszkalno-usługowa, poczta, wodociągi, dworzec i gazownia. Przybywało mieszkańców,
a miasto rozrastało się w skomplikowany, wieloproblemowy organizm, którego właściwe
funkcjonowanie zależy m.in. od organów nadzorujących i sterujących nim, a więc od władz
miasta.
Stary, popadający w ruinę ratusz stał się zbyt ciasny, toteż podjęto decyzję o budowie
nowego gmachu przy nowopowstałym placu, który przez czas jakiś pełnił funkcję targu wełny.
Ogłoszono konkurs, na który nadesłano 87 projektów. Pierwszą nagrodę, za projekt
przeznaczony do realizacji, otrzymali Karl Zaar – architekt i Rudolf Vahl – budowniczy.
Budowę ratusza rozpoczęto w kwietniu 1899 r., a 5 lipca 1901 r. dokonano jego otwarcia.
Burmistrzem 25-tysięcznego Słupska był wówczas Johannes Matthes.
Ratusz słupski należy do nielicznych budynków, w których zachowało się wiele
elementów z autentycznego wystroju wnętrza, w tym obrazy Fr. Kleina-Chevaliera
przedstawiające targ rybny w Słupsku oraz port w Ustce.
Witraże ufundowane przez różne stowarzyszenia, cechy rzemieślników i bogatych
mieszkańców miasta wyszły z pracowni Didiena i Buscha z Berlina, Martina Riegelmanna
z Berlina oraz Alberta Luthi z Frankfurtu nad Menem.
Ratusz słupski jest dziełem architektury i sztuki witrażowej przełomu XIX i XX wieku,
na którego przykładzie prześledzić można kierunki artystyczne dominujące w tamtym okresie.
Ceglana bryła ratusza z dowolnie wykorzystanymi detalami, typowymi dla budowli gotyckich,
jest w całej pełni neogotycka. Wraz z witrażami jest założeniem świadomie nawiązującym
stylistycznie do gotyckiej architektury Słupska.
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11.20 – 11.40

WERONIKA WOJNOWSKA
Frombork, Muzeum Mikołaja Kopernika

Witraże – niedoceniane
Próba inwentaryzacji

dziedzictwo

Warmii

i

Mazur.

Witraże to wciąż niedoceniane dziedzictwo kulturowe Warmii
i Mazur. Niski poziom wiedzy na ten temat, skromna literatura,
skąpe przekazy ikonograficzne i archiwalne, ubogi stan badań,
a
nade
wszystko
brak
kompleksowej
inwentaryzacji
i dokumentacji powoduje, iż ogromny zasób zabytkowych
oszkleń, stanowiący niezwykłe bogactwo tego regionu, pozostaje
słabo rozpoznany.
Prowadzona przez autorkę od dwudziestu lat, w ramach działalności Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, dokumentacja witraży, choć nie miała niestety znamion regularnej
inwentaryzacji, pozwoliła na zidentyfikowanie historycznych oszkleń w ponad dwustu
zabytkowych obiektach, w przeważającej mierze sakralnych (głównie w kościołach katolickich,
ale także ewangelickich czy grekokatolickich), jak również (w znacznie mniejszej liczbie)
w obiektach o charakterze świeckim.
Ramy chronologiczne omawianego zasobu wyznaczają w zasadzie lata 60. XIX wieku
i lata 30. XX stulecia, z czego najwięcej oszkleń witrażowych powstało pod koniec XIX i na
początku XX wieku. Witraży wcześniejszych ocalało niewiele. Poziom zachowanych oszkleń
jest bardzo zróżnicowany, od prostych mozaikowych i ornamentalnych przeszkleń po
kompozycje figuralne ze złożonym programem ikonograficznym na wysokim poziomie
artystycznym, a nawet wybitne.
Odrodzenie sztuki witrażowej w XIX wieku, szczególnie intensywne na terenach
niemieckojęzycznych, oddziaływało także na wschodnie prowincje ówczesnego niemieckiego
państwa, dlatego większość witraży z terenu dawnych Prus Wschodnich jest dziełem pracowni
niemieckich. Wśród ponad 30 rozpoznanych tu, jak dotąd, warsztatów witrażowych, 25 to
pracownie niemieckie, pozostałe to firmy śląskie oraz, co zasługuje na szczególną uwagę,
zakłady z terenu Prus – z Królewca i Gdańska. W wydzielonym zespole większość witraży
wciąż jednak pozostaje bezimienna, bo brak sygnatur warsztatowych utrudnia przypisanie tych
realizacji konkretnym pracowniom.
Omawiany zasób do roku 1945, ale i jeszcze wiele lat po wojnie był znacznie większy
niż obecnie. Dziś jego pełna inwentaryzacja nie jest już możliwa. Dramatyczne zmiany
historyczne spowodowały, że wiele witraży przepadło (często razem z budynkami), nie tylko
podczas działań wojennych, ale i w bezdusznych dla zabytków powojennych czasach.
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NIEDZIELA, 27 MAJA
11.40 – 12.00
ANNA PACANOWSKA, MAREK MAK-GOŁOWACZ
Lidzbark Warmiński, Pracownia Konserwacji
i Rekonstrukcji Witraży

Święta Warmia. Neogotyckie witraże sakralne
Przedstawiony materiał dotyczy kilkunastu zespołów
witraży z obiektów sakralnych znajdujących się
w granicach historycznej Warmii, przeważnie z mało
znanych kościołów wiejskich. Szczególną uwagę
zwrócono na witraże figuralne, wybierając przykłady
różniące się stylistycznie bądź ikonograficznie.
Powszechne dziś określenie „Święta Warmia”
związane jest z katolicyzmem, który odróżnia ten region od niegdyś protestanckich Prus
Książęcych. Przywiązanie mieszkańców Warmii do religii ma również materialne
odzwierciedlenie, między innymi w architekturze sakralnej. W krajobraz tej krainy
wkomponowane są wszechobecne kapliczki i liczne kościoły, których sylwetki górują nad
zabudową gospodarczą.
Do dziś zachowało się na Warmii około 116 kościołów sprzed 1945 roku. Autorzy
szacują, że przynajmniej w 70 z nich znajdują się witraże bądź inne ozdobne oszklenia
historyczne. Niemal wszystkie pochodzą z przełomu XIX i XX wieku i większość z nich
cechuje styl neogotycki. Do tej pory potwierdzono działalność w tym regionie około
dwudziestu warsztatów witrażowniczych, w większości niemieckich, jednak w wielu
przypadkach twórcy witraży wciąż pozostają nierozpoznani.
Zamysłem autorów jest zwrócenie uwagi na ogromny zasób witraży w warmińskich
kościołach, który wciąż nie jest dostatecznie opracowany. Wiele historycznych witraży uległo
zniszczeniu, a z powodu braku dokumentacji nie wiadomo nawet, jak wyglądały. Znane są też
okna, w których znajdują się jedynie szczątki witraży czy oszkleń w ołowianych oprawach.
W związku z powyższym uważamy, że obecnie najważniejsza jest inwentaryzacja
i dokumentacja zachowanego zbioru. Mając na uwadze zły stan wielu obiektów, które są
przedmiotem niniejszego opracowania, ich opis ikonograficzny wzbogacono o wybrane
zagadnienia technologiczne i konserwatorskie.
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12.00 – 12.20
JOANNA PIOTROWSKA
Olsztyn, Narodowy Instytut Dziedzictwa OT w Olsztynie

Współczesna forma, niezmienne treści. Zespół witraży
w kościele św. Jakuba Apostoła w Olsztynie
Wnętrze gotyckiego kościoła św. Jakuba jest świadectwem
przemian charakterystycznych dla kościołów warmińskich –
znajdują się tutaj nieliczne elementy najstarszego
wyposażenia gotyckiego, trochę liczniejsze pozostałości
z czasów obowiązkowej niemal barokizacji oraz
najliczniejsze dzieła kompleksowej regotyzacji z 2. połowy
XIX w. W wielu kościołach wiek XIX kończy epokę fundacji
artystycznych, natomiast w Olsztynie całości dopełnia świadomie kształtowane wyposażenie
najnowsze, przede wszystkim z lat 70. XX w. Wprowadzenie go do wnętrza związane było nie
tylko z koniecznymi przemianami posoborowymi. Wpłynęła na nie także potrzeba podkreślenia
nowej rangi kościoła, który w 1973 roku został współkatedrą, realizowana przez ks. Tadeusza
Borkowskiego, proboszcza zaangażowanego w sprawy konserwatorskie i fundatorskie. Tak jak
w wiekach minionych, współpraca pomiędzy światłym duchownym i artystą pozwoliła
połączyć przekaz treściowy z jakością estetyczną. W latach 1973–1976 powstał zespół
trzynastu okien witrażowych zaprojektowanych przez Hannę Szczypińską, wykonanych przez
zakład Mieczysława i Karola Paczków w Krakowie. W rozbudowanym programie
ikonograficznym znalazły się sceny staro- i nowotestamentowe, przedstawienia symboliczne
(na zdjęciu fragment okna nad ołtarzem adoracji Najświętszego Sakramentu), a także scena
aktualizująca dzieje Kościoła powszechnego i lokalnego przez „portret podwójny” Jana XXIII
i biskupa warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego. Graficzna kreska motywów figuralnych
swobodnie przenika przez pola mozaik niewielkich, czworobocznych szybek o migotliwej
kolorystyce błękitów, bieli, żółci i czerwieni. Nowoczesna forma została zharmonizowana
z gotycką architekturą wnętrza, a zakresowi tematów nie brak „katedralnego” rozmachu.

WITRAŻE – SZTUKA WCIĄŻ ODKRYWANA

NIEDZIELA, 27 MAJA
12.20 – 12.30

EWA WITKOWICZ-PAŁKA
Malbork, Muzeum Zamkowe w Malborku, AVP

Nieznane witraże i kartony Franza Lauterbacha
w Landesmuseum w Hanowerze. Przyczynek do badań
nad malborskim okresem twórczości witrażysty

W roku 1909 Franz Lauterbach (1865-1933)
z Hanoweru wykonał, realizując zlecenie Conrada
Steinbrechta, pełny zespół witraży do 14 okazałych, zamkniętych ostrołucznie okien w Wielkim
Refektarzu na Zamku Średnim w Malborku. Tematyką nawiązywały one do średniowiecznego
kanonu „największych bohaterów świata starożytnego, biblijnego i chrześcijańskiego”,
wzbogaconego o dostojników niemieckich i krzyżackich. Łącznie było 28 postaci
„rozpisanych” na 84 kwaterach. Żadna z nich nie została odnaleziona po roku 1945.
W toku poszukiwań udało się dotrzeć w Niedersächsisches Landesmuseum
w Hanowerze do zdeponowanych w tamtejszych magazynach, nieudostępnianych
i niezdokumentowanych projektów oraz dwóch figuralnych witraży (Hektor i Leonidas)
autorstwa F. Lauterbacha, które można powiązać z oszkleniami Wielkiego Refektarza
w Malborku.
Zgodnie z pozyskanymi wstępnie informacjami zarówno witraże, jak i kartony były
eksponowane przed wojną (1931 i 1937) w Landesmuseum na wystawie czasowej jako: „wzory
i projekty okien witrażowych w Malborku w Prusach Zachodnich”.
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NIEDZIELA, 27 MAJA
12.30 – 12.50
JOANNA UTZIG
Kraków, Uniwersytet Jagielloński

„Korpus witraży średniowiecznych w Polsce” - sprawozdanie z prac. Odkrycia, nowe
interpretacje, metodologia

W roku 2014 w Instytucie Historii Sztuki UJ, pod kierunkiem dr Dobrosławy Horzeli,
rozpoczęto realizację projektu badawczego Korpus witraży średniowiecznych w Polsce,
finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. To naukowe przedsięwzięcie
uwzględnia wszystkie średniowieczne witraże na terenie Polski: przeszklenia zachowane in situ
oraz w muzeach, a także pozostałości witraży odkrywane w toku prac archeologicznych oraz
dzieła znane wyłącznie ze źródeł (pisanych oraz ikonograficznych). Aktualnie trwający projekt
obejmuje witraże Małopolski, Śląska, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego i Mazowsza.
W toku prac udało się zidentyfikować nieobecne dotąd w literaturze naukowej dzieła,
poszerzając znacząco dotychczasowy stan wiedzy. Znany obecnie materiał jest bardzo
niejednolity. Najliczniejsze są witraże małopolskie, wśród których wiele przetrwało
w kościołach. Inaczej wygląda sytuacja na Śląsku i Mazowszu, gdzie kwatery witrażowe
znajdują się niemal wyłącznie w zbiorach muzealnych i nie są historycznie powiązane z tymi
obszarami; badania genetyczno-formalne ujawniają ich związki z różnymi regionami
artystycznymi Europy. W Wielkopolsce nie zachowały się żadne kompletne kwatery witrażowe,
jednak zasób fragmentów witraży jest dosyć bogaty i ciekawy ze względu na stosunkowo
wczesne datowanie (kilka zespołów powiązać można z XIII stuleciem). Każda z grup dzieł
wymaga innego podejścia i wiąże się z innego typu problemami badawczymi. Celem referatu
będzie przedstawienie zakresu projektu, głównych zadań badawczych i postępu prac.
Chciałabym przedstawić wybrane, najciekawsze odkrycia, jakich udało się dokonać w ramach
realizacji grantu, a także sformułować refleksje nad problemami natury metodologicznej
i ograniczeniami, które pojawiają się w toku badań.
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DR TOMASZ SZYBISTY
Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, AVP, CVP

" orpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich
K
metropolii krakowskiej i przemyskiej" – wyniki i perspektywy

Projekt „Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach
rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej” realizowany
był w latach 2012–2017 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
Jagiellońskiego dzięki funduszom przyznanym w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki. Trwałym efektem projektu jest
internetowa baza danych prezentująca bogaty materiał historyczny
i ikonograficzny, jak również pięć bogato ilustrowanych tomów
dotyczących: witraży Krakowa (t. I), archidiecezji krakowskiej (t. II),
diecezji bielsko-żywieckiej (t. III), diecezji tarnowskiej (t. IV) oraz
diecezji kieleckiej (t. V).
Badania objęły ponad 400 zespołów malarstwa witrażowego, z których liczne nigdy
wcześniej nie zostały nawet odnotowane w literaturze naukowej. Znacząca większość z nich,
około 330 zespołów, zachowała się w świątyniach metropolii krakowskiej. Większość
przeszkleń kościelnych na analizowanym obszarze pochodzi z pracowni krakowskich, przed
rokiem 1918 licznie reprezentowane są firmy zagraniczne, głównie z krajów
niemieckojęzycznych, ale i z Czech, Moraw, Francji, a nawet Włoch.
W komunikacie zostaną zaprezentowane pokrótce uwarunkowania techniczne
przedsięwzięcia, najważniejsze i najciekawsze „odkrycia” dokonane w trakcie projektu,
w tym również wstępne analizy ilościowe zachowanych przeszkleń. Omówione zostaną
również perspektywy dalszych badań.
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