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Recenzja rozprawy doktorskiej 

mgr Anny Kania-Saj pt.: Władysław Wincze - życie i twórcza działalność, napisanej pod 

kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Okonia na Wydziale Nauk Historycznych i 
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Bohaterem rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Kania-Saj jest Władysław Wincze (1905- 

1992), niezwykle interesujący twórca, o barwnym, pełnym zaskakujących zwrotów życiorysie, bez 

którego projektów i realizacji w zakresie aranżacji wnętrz i dopełniających je mebli, trudno sobie 

wyobrazić rozwój polskiego designu od lat 30. aż po lata 70. XX wieku.
Bez wątpienia ten urodzony w polskiej rodzinie inteligenckiej w carskiej Odessie,w której 

mieszkał aż 17 lat, zostałby utalentowanym malarzem (rozpoczął bowiem naukę w miejscowej 

Wyższej Szkole Malarstwa i Rzeźby), gdyby nie fakt, że w 1922 roku cala rodzina przeniosła się 

do ojczyzny przodków, do odrodzonej po 123 latach niewoli Polski. Po ponownym zdaniu matury, 

już w polskim gimnazjum, w 1925 roku Wincze podjął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w 

Warszawie, w pracowni Karola Tichego. Jego nauczycielami zostali wówczas również m. in. 
Wojciech Jastrzębowski i Józef Czajkowski, a więc czołowi artyści związani z ruchem odnowy 

rzemiosła artystycznego na gruncie polskim, w tym z tak ważnymi ugrupowaniami jak Polska 

Sztuka Stosowana i Warsztaty Krakowskie. Nic więc dziwnego, że kontakt z tak wybitnymi 

twórcami wywarł decydujący wpływ na ostateczne ukształtowanie się zainteresowań i postawy 

twórczej Winczego. Zafascynowany dodatkowo wyrobami rzemieślniczymi górali huculskich i 
podhalańskich, starał się wykorzystywać ich pomysły, stosunek do materiału (różnych gatunków 
drewna), a także stosowane rozwiązania konstrukcyjne i ornamenty, w swoich oryginalnych 
projektach. Ogromne wrażenie zrobił na nim również sukces Polski i jego nauczycieli na 

Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 

roku. Gdy naturalną konsekwencją sukcesu paryskiego było powstanie w 1926 roku Spółdzielni 

Artystów Plastyków "Ład", która zaczęła odgrywać czołową rolę w propagowaniu nowoczesnego 
rzemiosła artystycznego na gruncie krajowym, Władysław Wincze z radością nawiązał kontakty z 
jej najwybitniejszymi twórcami. Co prawda formalnie członkiem "Ładu" został dopiero w 1936 

roku, ale od tej chwili aż do wchłonięcia jej przez Centralę Przemysłu Ludowego i Artystycznego
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(popularną Cepelię) co nastąpiło w 1949 roku, był jednym z jej najważniejszych członków. Ale w 
tzw. międzyczasie była działalność namiastki "Ładu" pod postacią warszawskiej Spółki Szlekys- 
Wincze, znanej powszechnie jako Spółka "SW", funkcjonującej na przekór wszystkim i 

wszystkiemu, w traumatycznym okresie okupacji hitlerowskiej, a następnie - już po 1945 roku - 

kilkuletnia działalność artysty, równolegle w Kłodzku i w Warszawie, w ramach filii spółdzielni 

ładowskiej. Ostatecznie w 1950 roku Władysław Wincze osiedla się we Wrocławiu i rozpoczyna 

organizację Wydziału Architektury i Wnętrz w miejscowej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Pięknych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta), któremu pozostał wierny - 
zarówno jako jego współtwórca, profesor i dziekan - do końca swojej aktywności twórczej.

Tak więc Władysław Wincze to z całą pewnością postać nietuzinkowa, od dłuższego już 

czasu wzbudzająca zainteresowanie badaczy, chociaż dotychczas, nie napisano o nim i o jego 

twórczości artystycznej oraz osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, zbyt wielu solidnych i 

przekrojowych tekstów, a dużej - bez wątpienia należnej mu - monograficznej wystawy doczekał 
się dopiero na przełomie 2019/2020 roku. Wówczas to Muzeum Architektury we Wrocławiu 
zorganizowało ekspozycję: Władysław Wiczne. Wnętrza, której towarzyszyła również pierwsza, 

zdaniem Pani mgr Anny Kania-Saj: "cenna merytorycznie, choć skrótowa pozycja monograficzna" 

(wstęp, s. 7) w całości jemu poświęcona, autorstwa Tomasza Mikołajczaka, pt.: Władysław 

Wincze, Wrocław 2019. Jej wydawcą była rodzima uczelnia artysty, Akademia Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta, która wydalają w ramach serii Wrocławskie Środowisko Artystyczne.

Nie powinno wiec nikogo dziwić, że "cełem przygotowywanej dysertacji jest - jak napisała 

we wstępie doktorantka - z jednej strony opisanie, w oparciu o zebrane materiały archiwalne, 

historii życia oraz drogi twórczej wybitnego artysty, z drugiej - ukazanie znaczenia jego projektów 

dla rozwoju wzornictwa w Polsce, w tym także dla działalności komercyjnej takich instytucji jak 

Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Niezwykle istotny będzie oczywiście wkład 

Wincze go w powstanie i rozwój wspomnianego już Wydziału Architektury Wnętrz. Zadania te mają 
swe odzwierciedlenie w strukturze pracy" [s.6].

W efekcie tak przyjętych założeń powstała całkiem obszerna rozprawa złożona z tomu 
tekstowego (300 stron) i dopełniającego go - znacznie cieńszego, chociaż nie mniej ważnego - tomu 

z materiałem ilustracyjnym (103 fotografie poszczególnych obiektów i reprodukcje szkiców). Sam 

tekst podzieliła doktorantka na dwie części. Pierwszą, złożoną w dwóch rozdziałów 

przybliżających młodość i okres przedwojenny oraz edukacyjne i artystyczne osiągnięcia 

Winczego we Wrocławiu i drugą, w ramach której omówiła twórczość bohatera swojej rozprawy. 

Całość dopełnia krótki wstęp i zakończenie (nazwane prze autorkę; Podsumowanie i konkluzje 
badawcze), rodzaj mini słownika biograficznego, obejmującego ważniejszych współpracowników i

2



nauczycieli Władysława Winczego, wykaz wykorzystanej bibliografii i archiwaliów oraz Gawędy i 

porady wnętrzarskie, cykl wykładów artysty o meblarstwie opublikowany w dwumiesięczniku 

"Mój Dom".
W ten sposób zainteresowany tematem czytelnik otrzymał obszerne kompendium wiedzy o 

Władysławie Wincze. Doktorantka przybliżyła postać artysty w układzie chronologicznym, cytując 
wyjątkowo obficie jego wypowiedzi na różne tematy pozostawione w licznych maszynopisach, 

zarówno tych nie publikowanych jak i publikowanych. W trakcie lektury, czytelnik odnosi wręcz 

wrażenie, że nie ma w rozprawie strony, na której nie byłoby dłuższych lub krótszych cytatów z 
pozostałego po artyście obfitego dorobku epistolarnego. Wincze pisał o sprawach ważnych i 
ciekawych, jego teksty to prawdziwa kopalnia wiedzy o ludziach z którymi się zetknął, którzy byli 

jego nauczycielami, z którymi współpracował, w różnych okresach swego życia. Artysta pisał 

również chętnie o tym wszystkim co go inspirowało w pracy twórczej, a także jak powinno się 

projektować meble oraz aranżować nowoczesne wnętrza.
Tak więc bardzo dobrze się stało, że Pani mgr Anna Kania-Saj tak obficie wykorzystała 

teksty Władysława Winczego, zwłaszcza te dotychczas nie publikowane, których jak się okazuje 
zachowało się całkiem sporo. Ale zadaniem badacza jest weryfikowanie wypowiedzi samego 

artysty, sprawdzanie w oparciu o dostępną literaturę naukową, czy nie popełnił błędu, czy 

przytaczane w jego tekstach fakty są rzeczywiście prawdziwe. Niestety, doktorantka nie zrobiła 

tego w stopniu w pełni zadowalającym piszącego te słowa. Czytając z zainteresowaniem jej 
rozprawę - której lektura bez wątpienia wciąga czytelnika, zachęca do dalszych przemyśleń nad 

artystą - odniosłem wrażenie, że głównym, jeżeli nie jedynym, źródłem informacji dla niej są 
przede wszystkim teksty Winczego. Wielka szkoda, podobnie jak żałuję, że w rozprawie nie ma 

solidnego stanu badań, bo za taki z całą pewnością nie można uznać kilku zdań zamieszczonych 

we wstępie, które nie pozwalają czytającemu na wyrobienie sobie obiektywnego zdania w tej 

materii.
Pani mgr Anna Kaja-Saj nie informuje również czytelnika co ciekawego napisał w swojej 

książce T. Mikołajczak, który - z tego co mi wiadomo - zainteresował się osobą Władysława 
Winczego kilka lat później od doktorantki. Ale sytuacje losowe sprawiły, że to jednak on 
pierwszy opublikował wyniki swoich badań, zanim doszło do obrony rozprawy Pani mgr Anny 

Kaja-Saj. Dlatego też chętnie odwiedzałbym się czy oboje podobnie oceniają twórczość Winczego, 

na co położyli nacisk analizując jego bardzo interesujący dorobek, zarówno projektowy jak i 

dokonania dydaktyczne oraz organizacyjne.
Nie do końca przekonuje mnie także wykaz wykorzystanych archiwaliów i bibliografia. Nie 

tylko dlatego, że najpierw powinny być wymienione archiwalia, a dopiero potem różnego typu
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publikacje (książki, artykuły, katalogi itp.) w okładzie chronologicznym lub alfabetycznym 
(nazwisko autora, potem imię, nigdy nie odwrotnie), ale przede wszystkim ze względu na swoją 

skromność. Największy niepokój - w piszącym te słowa - budzi zwłaszcza brak szeroko zakrojonej 

kwerendy prasy, zarówno tej z okresu dwudziestolecia międzywojennego, jak i tej po 1945 roku. 

W efekcie, w spisie bibliografii doktorantka wymienia zaledwie kilka artykułów z czasów jej 

współczesnych, podczas gdy pomija całkowitym milczeniem czasopisma wcześniejsze, o których 

wspominał przecież Wincze w swoich wspomnieniach i notatkach. Co prawda w prasie do 
pamiętnego września 1939 roku, o samym artyście napisano prawdopodobnie niewiele (w końcu 

rozpoczynał samodzielną działalność projektową dopiero w połowie lat 30. XX wieku), ale mimo 

wszystko sądzę, że warto do niej zajrzeć.

Osobna kwestia, to zapisy bibliograficzne książek i artykułów z których czerpała swoją 

rozległą wiedzę Pani mgr Anna Kania-Saj. Patrząc na liczne przypisy (w całej rozprawie jest ich aż 

684, co tylko dobrze świadczy o autorce), odnoszę mimo wszystko wrażenie, że doktorantka miała 

z nimi rożnego rodzaju problemy. Niestety nie jest to zjawisko odosobnione wśród młodych 
historyków sztuki. Recenzowałem już bardzo dużo rozpraw doktorskich, dlatego mogę w miarę 

autorytatywnie stwierdzić - niestety ze smutkiem - że kwestie prawidłowych zapisów 

bibliograficznych, w coraz mniejszym stopniu interesują znaczną część początkujących badaczy.

I tak gdy Pani mgr Anna Kania-Saj cytuje wypowiedź jakiegoś badacza lub artysty z 

drugiej ręki, nie zawsze robi to we właściwej kolejności, zdarza się również, że nie podaje pełnych 
tytułów pozycji z których korzystała, a niektóre z nich pojawiają się wyłącznie w przypisach, 

podczas gdy na próżno szukać ich w wykazie wykorzystanej bibliografii.

Ale chyba najwięcej kłopotów sprawiały doktorantce - jak się wydaje - zapisy artykułów z 

czasopism. Często po tytule artykułu pisze bowiem niepotrzebnie [w:] przed tytułem czasopisma, a 

także podaje miejsce jego wydania (czego generalnie się nie robi) i umieszcza numer czasopisma 
przed rokiem wydania, zob. np. s. 41, przyp. 92: A. Miłosz, Wojciech Jastrzębowski wszechstronny 

projektant, [w:] "2+3D", Kraków 11/2002, s. 60, podczas gdy prawidłowy zapis to: A. Miłosz, 

Wojciech Jastrzębowski wszechstronny projektant, "2+3D" 2002, nr 11, s. 60.

Kolejny błąd, występujący bardzo często w przypisach recenzowanej rozprawy, to brak 

skrótów w przypadku kilkakrotnego (niekiedy wielokrotnego) powoływania się na tę samą pozycję. 
I tak przytoczony powyżej artykuł A. Miłosza o Wojciechu Jastrzębowskim pojawia się na tej 

samej stronie, dwa przypisy dalej (s. 41, przyp. 94) ponownie w pełnym zapisie bibliograficznym.

Nie jestem również w stanie zaakceptować zapisów w rodzaju: Ibidem, s.73, op. cit. (zob. 

np. s. 69, przyp. 173-175).

Reasumując. Rozprawa doktorska Pani mgr Anny Kania-Saj przybliża sylwetkę twórczą
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niezwykle interesującego i szalenie ważnego dla rozwoju polskiego designu od lat 30. po lata 70. 

XX wieku artysty, Władysława Wincze, szczególnie zasłużonego - po 1945 roku - dla środowiska 

wrocławskiego. Rozprawę czyta się dobrze, jej bogata w informacje treść wciąga i zaciekawia, 

chociaż zdarzają się powtórzenia. Niemniej autorka stworzyła wyjątkowo spójną całość, o 
klarownej konstrukcji, z licznymi cytatami z pism artysty, które pozwalają pełniej i lepiej poznać go 

jako artystę oraz człowieka. Doktorantka przybliża bowiem trafnie nie tylko sylwetkę twórczą 

Władysława Winczego, pisze wyczerpująco o roli jaką odegrał w rozwoju naszego XX-wiecznego, 

niezwykle inspirującego w kontekście międzynarodowym, wzornictwa i projektowania mebli, ale 

dostrzega w nim również zwykłego, nie pozbawionego słabości człowieka, a zarazem kochającego 

męża i ojca. Zasygnalizowane powyżej uchybienia (głównie w sposobie sporządzania przypisów) są 

na szczęście łatwe do usunięcia, nie powinny więc stanowić przeszkody w dalszych pracach 
badawczych nad artystą i jego środowiskiem, do czego gorąco autorkę zachęcam.

Mając na względzie wszystko to co napisałem powyżej, zarówno pozytywnego jak i 
krytycznego, uważam, że rozprawa Pani mgr Anny Kania-Saj pt.: Władysław Wincze - życie i 

twórcza działalność, spełnia jednak wymogi stawiane rozprawom doktorskim określonym w art. 

187 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. 2018, nr 1669) i ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 

20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, nr 1668), dlatego też wnoszę o dopuszczenie jej autorki do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego. j  /
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