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Streszczenie

Niniejsza praca opisuje życie i twórczość wybitnego artysty oraz znakomitego pedagoga, 

założyciela Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w ówczesnej szkole 

artystycznej we Wrocławiu, później przemianowanej na Akademię Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta.

Praca została podzielona na dwie części, składające się z poszczególnych rozdziałów 
odnoszących się do złożonych losów oraz zdarzeń wynikających z periodyzacji czasu życia i 

pracy artysty. W pierwszej części skupiłam się szczególnie na życiorysie Władysława 

Winczego, w której uwzględniono również jego twórczość przedwojenną, czasy wojny i tuż 

po, oraz działalność pedagogiczną, a także jego zaangażowanie wojenne jako żołnierza Armii 

Krajowej. W drugiej części pracy opisano aktywność po wojnie, czyli szczególnie czas 
spędzony głównie we Wrocławiu oraz jego dorobek artystyczny i dydaktyczny powiązany z 

tym okresem. W bogatym życiorysie Winczego twórczość i pozostałe sprawy stały się 

praktycznie nierozerwalne.

Władysław Wincze, urodzony w 1905 roku w Odessie, kształcił się w Warszawie, u 

profesorów Karola Tichego, Tadeusza Pruszkowskiego oraz Wojciecha Jastrzębowskiego i na 
krótko, po skończeniu studiów, związał się z tamtejszą Akademią Sztuk Pięknych. Po studiach 
w 1936 roku, po pozytywnej ocenie przedstawionych na dorocznej wystawie mebli 

(wykonanych w pracowni Jastrzębowskiego biurka i fotelu), został zaproszony do 

prestiżowego Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Ład”. Twórczość samego Winczego, jak 

również jego profesorów była inspirowana twórczością ludową, co było efektem działalności 

Stowarzyszenia Polska Sztuka Stosowana, a później Stowarzyszenia Warsztaty Krakowskie, 
których profesor Jastrzębowski był współzałożycielem. Spółdzielnia „Ład” powstała po 
wielkim sukcesie Polaków na wystawie w Paryżu w 1925 roku, na której zaprezentowano 

narodowy styl projektowania nazwany polską odmianą art deco.

Artysta nie przestał tworzyć nawet podczas trudnych czasów okupacji, kiedy to jednocześnie 

działał jako żołnierz AK. Pracował wtedy we współpracy z Olgierdem Szlekysem w założonej 
w 1941 roku pracowni stolarskiej, oficjalnie zajmującej się renowacją mebli, ale faktycznie 

zajmującą się realizacją zamówień i autorskimi projektami, które sygnowali skrótem „SW”. 

Po wojnie Wincze związał się jeszcze na jakiś czas z Warszawą, współpracując z 

Ministerstwem Przemysłu, lecz równocześnie zaczął działalność w Kłodzku na Dolnym 

Śląsku, jako kierownik Spółdzielni „Ład”. Ówczesna praca artysty odpowiadała
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zapotrzebowaniu zrujnowanego wojną kraju. Meble i wnętrza wtedy projektowane musialy 
ulec uproszczeniu. Sprzęty musiały zajmować niewiele miejsca a także być funkcjonalne. 

Skromne meble z tanich gatunków drewna (sosna, jesion), nadal jednak odznaczały się

artystyczną ambicją projektanta. W październiku 1948 roku, Wincze zrezygnował z dyrektury

w „Ładzie”, by przyjąć propozycję złożoną mu przez Eugeniusza Gepperta i zostać 

pedagogiem na Wydziale Architektury Wnętrz w PWSSP we Wrocławiu oraz kierownikiem 

Zakładu Metalu i Drewna. Od tej pory równolegle kształci! kolejne pokolenia swoich 

następców, a także pracował jako projektant, łącząc przez wiele lat obie te funkcje. 

Projektował nadal wnętrza, szczególnie te o charakterze reprezentacyjnym i użyteczności 

publicznej. Jak pisała wybitna badaczka w tematyce polskiej sztuki użytkowej prof. Irena 

Huml, Władysława Wincze można zaliczyć do grona klasyków, gdyż był twórcą bardzo 

dojrzałym, a swoje doświadczenie wniósł do wrocławskiej uczelni. Przekazał swoim uczniom 
styl mocno osadzonego w epoce oryginalnego polskiego art deco i przyczynił się tym do 

ukształtowania indywidualnego oblicza Wydziału Architektury Wnętrz.

Władysław Wincze była to osoba bardzo oddana rodzinie. Wszystko, co robił, zawsze było 

podporządkowane myślom o niej. Podkreślał to wielokrotnie w swoich pamiętnikach, które 

stały się głównym źródłem opisu jego życia w tej pracy. Ujawnił w nich swoją potrzebę 
pisania i dokumentowania każdej ważnej w życiu chwili, często nierozerwalnej z jego 
twórczością. Zapiskami swoimi zdradzał niewątpliwy talent narratorski (literacki).

Władysław Wincze należy do znaczących postaci powojennej historii wrocławskiego 

środowiska artystycznego i odegrał także ogromną rolę na ogólnokrajowej scenie polskich 

projektantów. Był on twórcą działającym w dziedzinie architektury wnętrz i meblarstwa, a 

jednocześnie wybitnym pedagogiem i organizatorem życia zawodowego polskich 
projektantów.
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