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Wstęp (cele i struktura pracy) 

Część 1 

Rozdział I: Młodość i okres przedwojenny 

1. Dzieciństwo i młodość – kontekst społeczno-historyczny 

2. Wstępna edukacja artystyczna (Odessa i niepodległa Polska) 

3. Okres edukacji warszawskiej w ASP (wpływy koncepcji realizacyjnych TPSS oraz 

Warsztatów Krakowskich na postawy nauczycieli Winczego – prof. prof. K. Tichego i 

W. Jastrzębowskiego) 

4. Program warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych 

5. Ranga i wpływ paryskiej wystawy z 1925 roku na kształtowanie koncepcji 

rozwojowej krajowego projektowania; początki nurtu ładowskiego (Spółdzielnia 

Artystów „Ład” założona w 1926 roku) oraz kontropozycje zgłaszane przez BLOK, 

Praesens i a.r. 

6. Fascynacja sztuką ludową regionu Podhala, Zakopanego i Huculszczyzną. Cechy 

twórczości ludowej. 

-Huculszczyzna a Podhale, podobieństwa i różnice 

-Idea C. K. Norwida i jej wpływ na rozwój sztuki w oparciu o tradycje teorii Ruskina i 

Morrisa. Kształtowanie stylu narodowego 

-Wyprawy Winczego na Huculszczyznę 

-Zasługi Winczego dla Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego 

-Sztuka ludowa a przemysł. Warsztaty Krakowskie 

-Specyfika rzemiosła huculskiego 

-Inspiracje sztuką huculską 

-Elementy sztuki ludowej (w tym huculskiej) w meblach Winczego) 

-Wystawa Krajowa PWK 1929 i Huculszczyzna 
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-Walka zbrojna (członek AK), udział w Powstaniu Warszawskim, dramat osobistych 

doświadczeń wojennych (śmierć córki, okaleczenie żony). Opuszczenie Warszawy i 

przeniesienie się na ziemie zachodnie (Kłodzko). Wczesna aktywność projektancka w 

Kłodzku i w Warszawie (praca w Ministerstwie Przemysłu). Osiedlenie się na Dolnym 

Śląsku po wojnie. Kontynuacja artystycznej działalności „Ładu” w Kłodzku 
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2. Przyjazd na Dolny Śląsk po wojnie 

- Kontynuacja projektanckiej działalności „Ładu” w Kłodzku. 

4. Przeprowadzka do Wrocławia.  

-Propozycja stworzenia Wydziału Architektury Wnętrz w PWSSP we Wrocławiu 

5. Rozwój Katedry i Wydziału. Praca na uczelni i życie zawodowe 

-Wydział Drewna i Metalu 

-Wydział Architektury Wnętrz 
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1. Twórcza działalność Władysława Wincze 

- Krótka historia i doświadczenia warsztatowe Spółdzielni “Ład” (1936-1948) 

• “Ład” przed wojną 
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• “Ład” w kryzysie 

• “Ład” lata 1939-1945 

• Odnowa: “Ład” w okresie 1945-1948 

2. Twórczość projektancka Władysława Wincze 

- Okres warszawski, czyli czas po studiach i wstąpienie do “Ładu” 

- Twórczość w czasie wojny i Spółka “SW” czyli Szlekys-Wincze 

- Stylistyka mebli własnych 

- Aktywność projektancka – powojenna 

- Charakterystyka mebli powojennych 

3. Twórczość w okresie wrocławskim 

4. Koncepcja i realizacja architektury wnętrz w wydaniu Winczego 

 

Podsumowanie i konkluzje badawcze 

- Ważniejsi współpracownicy i nauczyciele Władysława Winczego 
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                                                                 Wstęp 

                                                      

 Władysław Wincze zaczynał swą karierę artystyczną od malarstwa, potem 

pracował jako architekt wnętrz i projektant mebli, miał aktywny udział w rozwoju 

Spółdzielni Artystów „Ład”, był założycielem Wydziału Architektury Wnętrz na 

wrocławskiej PWSSP, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. 

Był dizajnerem i propagatorem nowoczesnego stylu wyposażenia mieszkań, ale też 

humanistą, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, wychowawcą kolejnych pokoleń 

projektantów. Twórczość urodzonego w roku 1905 i zmarłego w 1992 Winczego 

przypada zarówno na dwudziestolecie międzywojenne, jak i okres PRL-u. Celem 

przygotowywanej dysertacji jest 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 Winczego w powstanie i 

rozwój wspomnianego już Wydziału Architektury Wnętrz. Zadania te mają swe 

odzwierciedlenie w strukturze pracy. Wyróżniono tu dwie części: pierwsza obejmuje 

przedwojenne i wojenne losy artysty, druga zaś czas aktywności po 1945 roku, w 

szczególności we Wrocławiu. Każda z części zawiera rozdziały odnoszące się do 

zdarzeń związanych z życiem i karierą zawodową Winczego, w tym z rozwojem stylu 

artystycznego, jaki wypracował. W tym aspekcie bardzo ważnym elementem dysertacji 

jest charakterystyka związków twórcy ze sztuką ludową, początkowo z rzemiosłem 

górali podhalańskich (zwłaszcza z rejonu Zakopanego), a później artystów ludowych 

Huculszczyzny. Związki te były początkiem fascynacji sztukami warsztatowymi, czyli 

projektowaniem sprzętów meblarskich oraz wnętrz. Projekty Winczego znaczą drogę, 

jaką przebył on od zainteresowania sztuką zakopiańską, z której czerpali również jego 

nauczyciele (kluczowa rola przypada tutaj Wojciechowi Jastrzębowskiemu), po 

Warsztaty Krakowskie i oparty na nich styl narodowy, zwany polskim art déco, 

eksponowany na wielkiej Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Paryżu w 1925 roku, co 

dało asumpt do powołania w 1926 r. Spółdzielni Artystów „Ład”. Następnie jego 

twórczość pozostawała pod wpływem „myślenia konstruktywistycznego”, które 

pojawiło się już w odeskiej edukacji, potem doświadczanego za sprawą współpracy z 

Olgierdem Szlekysem, wybitnym artystą, wywodzącym się ze szkoły leningradzkiej, 

później studiującym w Poznaniu, w końcu współtwórcą Spółki Szlekys-Wincze. 
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Dla zrozumienia twórczości Władysława Winczego kluczowa jest analiza związków 

projektowanych przez niego dzieł meblarskich z kulturą ludową, zwłaszcza 

wspomnianego regionu Huculszczyzny. Uwzględnić też należy deklarowaną przez 

niego fascynację sztuką skandynawską, co miało również wpływ na jego działalność 

dydaktyczną, stąd należałoby się bliżej przyjrzeć roli Winczego w ukształtowaniu 

charakteru edukacji projektantów we wrocławskiej uczelni i recepcji jego twórczości 

wśród jego uczniów. Wymaga to osobnej uwagi oraz oceny aktywności jego następców, 

co wykracza już poza zakres niniejszej pracy. 

W dysertacji pragnę wskazać, jakie są główne założenia badawcze związane z tematyką 

opracowania, ale także podkreślić problemy, wynikające ze skromnej jeszcze w tej 

materii ilości literatury fachowej. Poza „wspomnieniami Winczego”, istnieją nieliczne 

opracowania: np. I. Huml w swoich książkach pisała o „Ładzie” oraz twórczości 

Szlekysa i w związku z tym, pojawiały się tam też wzmianki o Winczem. Irma Kozina 

w książce o polskim designie również wspomina o jego twórczości oraz opisuje 

najważniejsze dokonania tego artysty. Dostępne są także nieliczne katalogi wystaw: np. 

Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz katalogi wydawane z okazji rocznicowych 

wystaw „Ładu” czy z wystawy w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W takim 

przypadku bardzo cenna okazuje się być spuścizna publicystyczna samego Winczego, 

jego publikowane w latach 1988-1990 w dwumiesięczniku „Mój Dom” - „Gawędy o 

meblarstwie”, zachowane również w rękopisach oraz bardzo istotna seria esejów pt. 

„Fragmenty”, będących krótką charakterystyką podjętych przez Winczego 

projektowych prac zleconych, z której korzystali już autorzy tekstów na temat 

twórczości Winczego, w tym T. Mikołajczak interpretujący zapiski Winczego w 

kontekście charakterystyki mebli i wnętrz. Wśród innych badaczy, którzy w swych 

artykułach na temat twórczości artystów Spółdzielni “Ład” wspominali i opisywali 

twórczość Winczego, należy wymienić na przykład: A. Magę, A. Frąckiewicza, A. 

Demską, M. Dłutek czy K. Charewicza. W roku 2019 ukazała się także pierwsza cenna 

merytorycznie, choć skrótowa pozycja monograficzna dotycząca twórczości 

Władysława Winczego autorstwa T. Mikołajczaka, wydana przez Akademię Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu. Również na wrocławskiej Akademii ukazywały się 

wydawnictwa, w których pisząc o Wydziale Architektury Wnętrz, rolę Winczego 

podkreślał Michał K. Jędrzejewski. 
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Szczególnie ważne są także zachowane w archiwum niepublikowane pamiętniki pt. 

„Moja historia nowożytna (najnowsza)” w pięciu częściach, w których artysta bardzo 

emocjonalnie i niezwykle szczegółowo opisuje swoje życiowe perypetie, udowadniając, 

że są one nierozłączne z jego twórczością. Daje to obraz, jak skomplikowany jest 

życiorys tego artysty, w jakich czasach żył i dzięki temu trafnie można odnieść jego 

życie do twórczości, a także ukazać je na tle historii polskiego designu. Zapiski te 

udowadniają, jak duży wpływ mają prywatne przeżycia na charakter wytworzonego 

przez artystę stylu. Widać, jak głęboko jego własna twórczość i koncepcja 

projektowanych wnętrz powiązana jest z jego osobowością. 

Wobec tego niewątpliwie istotne dla zrozumienia i interpretacji twórczości 

Władysława Winczego będzie zdefiniowanie jego projektanckiej aktywności w oparciu 

o dostępną w tym zakresie literaturę przedmiotu. Właściwym podejściem będzie tu 

odwołanie się do przemyśleń filozofa designu Janusza Krupińskiego – profesora 

krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Cokolwiek człowiek projektuje, projektuje 

człowieka – siebie – konkluduje Janusz Krupiński swe rozumienie tej czynności.
1
Stąd 

owa humanistyczna perspektywa w podejściu do projektowania, którą Krupiński 

określa poprzez tzw. „relację atropiczną”; i stwierdza, że sztukę projektowania [...] 

wyróżnia to, że bierze odpowiedzialność za kształt relacji, jakie mogą zachodzić 

pomiędzy danym przedmiotem a człowiekiem...
2
 W rozumieniu „wykładni 

humanistycznej projektowania” autor ten podkreśla właśnie ową subiektywność 

(podmiotowość) w kształtowaniu przedmiotu i jego otoczenia. Pisze: Każdy projekt 

przedmiotu (obiektu, także wraz z czynnościami, działaniami, aktywnościami 

umożliwianymi przez ten obiekt), […] znajduje właściwą wykładnię jako projekt 

podmiotu (subiektu) – człowieka, jego egzystencji, jego sposobu doświadczania, 

przeżywania świata czy przedmiotów [...]. Przedmiot nie istnieje w oderwaniu od 

podmiotu, ma początek w jego „duszy”, jest stanów „duszy” cieniem, echem...
3
 

Natomiast relacja atropiczna – w rozumieniu tego autora – wyraża [...] ujęcie w 

kategoriach duchowych (kulturowych), odwołanie się do nastawienia, nastrojenia 

człowieka do jego postawy, i wyznaczających ją i czynnych poprzez nią idei. To właśnie 

idee, a nie realia (fizyczne, chemiczne, itd.) określają poziom humanistyczny. 

Rozwinięciem tej myśli jest podkreślenie przez Krupińskiego rangi tzw. ”metarelacji 

                                                 
1
 J. Krupiński, Z-wiednie, ASP Kraków 1993, s. 48 

2
 Ibidem, s.130 

3
 J. Krupiński: Wzornictwo/design, ASP Kraków 1998, s. 77-78 
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atropicznej” określonej wymogiem przeżywania przez człowieka jego aktywności w 

tym zakresie. [...]Otóż z pamięcią o tym – o metarelacji atropicznej – przedmiot może 

być projektowany. Z myślą, o tym, że człowiek nie tylko wykonuje czynności przy 

pomocy przedmiotu, ale, co więcej, przeżywa jego wykonanie.
4
 

Tym „przedmiotem” w akcie projektowania, czyli w subiektywnym procesie 

autorskiej projekcji i sytuowania jego materialnej (i kulturowej) formy w konkretnej 

rzeczywistości, może być zarówno przedmiot funkcjonalny, jakim jest mebel, sprzęt, 

tkanina itd., ale też tych przedmiotów zestaw (ułożenie, aranżacja w danej przestrzeni), 

ich harmonijne zespolenie lub zakładane celowo użytkowanie, bądź świadome 

budowanie aury danego miejsca. W każdym wypadku odnosi się ten akt do subiektum 

autora projektu. Uwagi te celnie odnosić się mogą właśnie do projektowania mebla i 

aranżacji wnętrz w wydaniu Winczego, którego humanistyczne nastawienie i  swoista 

atropiczna dyspozycja, wobec jego postawy i życiowych doświadczeń, są szczególnie 

znamienne i w tej mierze w pracy udowadniane. 

Podsumowując należy zauważyć, że choć znaczenie Winczego dla rozwoju designu we 

wrocławskiej ASP zostało docenione, to jednak dotychczas nie było ono dostatecznie 

szeroko przeanalizowane i opisane. Stąd też zasadnicze cele tej pracy: 

- zaprezentowanie przedwojennych inspiracji twórczych Wiczego oraz jego działalności 

w czasie II wojny światowej, m.in. na podstawie pisanych przez niego dzienników (tj. 

rękopisów pt. „Moja historia nowożytna”); 

- dogłębna charakterystyka dostępnej i zachowanej twórczości artysty i roli, jaką spełnił 

on w krajowej historii meblarstwa, w tym szczególnie w ramach „Ładu” oraz ocena 

wkładu Winczego w organizację struktur akademickich i dydaktyki na wrocławskiej 

ASP; 

- charakterystyka postawy artystycznej Winczego uwzględniająca jego indywidualne 

cechy osobowościowe, w tym jego koncepcji aranżacji wnętrz jako szczególnego 

miejsca, przy odniesieniu się do estetycznych wzorców z przeszłości, a przy tym także 

jego praktyki, jako projektanta służącego swoją pracą społeczeństwu. 

  

Opracowanie zostało oparte na wielu źródłach, ale pretekstem do pisania pracy i 

podstawę badań stanowiło archiwum inż. Jacka Zasady – byłego wykładowcy ASP i 

                                                 
4
 Ibidem, s. 84 
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kuzyna Profesora, przekazane w roku 2015 do Archiwum Akademii Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu. Ważne wśród tych materiałów są dzienniki i inne rękopisy 

(niepublikowane), które wcześniej już wymieniłam oraz teksty drukowane, które dobrze 

oddają nie tylko charakter twórczości artysty, ale przybliżają atmosferę czasów, w 

których pracował. Źródłem tła historycznego, niezbędnego dla opisu życia i twórczości 

Winczego, pozwalającego na jego interpretację w szerszym kontekście były także 

opracowania m.in. A. Wojciechowskiego, I. Huml, W. Telakowskiej, Cz. Frejlich,  

I. Koziny. Istotne dla charakterystyki projektanckiej twórczości Winczego były również 

katalogi wydawane z okazji jubileuszowych wystaw Spółdzielni Artystów „Ład”; były 

to wydawnictwa przygotowane na 30-lecie oraz 40-lecie Spółdzielni. Nieocenionym 

źródłem są też rozmowy z ówczesnymi współpracownikami Winczego, szczególnie 

profesorem Michałem Jędrzejewskim. Niezwykle cennego materiału do analizy mebli 

Winczego dostarczyła zarówno wystawa pt. “W kręgu Władysława Winczego”, która 

zorganizowana została przez Akademię Sztuk Pięknych wpierw w Muzeum Uczelni, a 

potem w Muzeum Architektury we Wrocławiu na przełomie 2019/2020. Dała ona 

niepowtarzalną możliwość zobaczenia sporej części tej twórczości, szczególnie mebli ze 

zbiorów prywatnych, na co dzień niedostępnych dla szerszej publiczności. 
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                                                               Część 1 

 

 

Rozdział I 

 

Młodość i okres przedwojenny 

 

1. Dzieciństwo i młodość – kontekst społeczno-historyczny 

Okres wczesnej młodości Władysława Winczego niewątpliwie miał wpływ na resztę 

jego życia i twórczość. Urodzony 1 kwietnia 1905 roku w Odessie, w rodzinie polskiej 

inteligencji, mieszkał tam przez swoje pierwsze 17 lat. W tym czasie, do wybuchu I 

wojny światowej, miasto przeżywało jeszcze lata swojej świetności i pełniło rolę 

czwartego z najważniejszych miast Imperium Rosyjskiego, zaraz po Petersburgu, 

Moskwie i Warszawie. W tym okresie żyło w mieście około 25-30 tys. Polaków. Kiedy 

w 1922 roku zaczęły się ich prześladowania, również rodzina Winczego opuściła 

miasto.  

 

2. Wstępna edukacja artystyczna (Odessa i niepodległa Polska) 

 

W 1920 roku Wincze ukończył, po sześciu latach, gimnazjum M.S. Panczenki i 

rozpoczął naukę w pracowni artystycznej o nazwie Gosudarstwiennyje 

Chudożestwiennyje Masterskije w Odessie, u prof. G.J. Komara. Rok później, jako 16 

letni młodzieniec, wygrał konkurs na plakat oświatowy dla Sownarkomu.
5
 Ten pierwszy 

odniesiony sukces  obudził w nim chęć kontynuacji drogi artystycznej i był jednym z 

ważniejszych bodźców na tej drodze. Gdy opisywał swoją miłość do sztuki w eseju pt. 

„Fragmenty”, zaznaczył, że jego szczęście, jakim było zajmowanie się sztuką, 

rozpoczęło się pewnego letniego dnia 1918 roku w Odessie, gdy jego wuj, Jan Kulesza, 

zaprowadził go na wystawę malarską rosyjskich impresjonistów (w Rosji nie było 

impresjonizmu w rozumieniu zachodnim, nie funkcjonował w głównym nurcie, 

                                                 
5
 Pierwszy udział w konkursie na plakaty oświatowe dla Sownarkomu (Rady Komisarzy Ludowych- 

rządu Rosyjskiej Republiki Radzieckiej powstałego wskutek Rewolucji Październikowej, a następnie 

rządu Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej). Nagroda i realizacja dwóch 

egzemplarzy plakatu (tempera na sklejce o wym. 250 x 100 cm) na gmachu przy pl. Katarzyny w 

Odessie. 
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niemniej tworzyli tam artyści w stylu impresjonizmu - AKS).
6
 Dwa lata później Wincze 

wstąpił do wspomnianej Wyższej Szkoły Malarstwa i Rzeźby, której nazwę 

wielokrotnie zmieniano, gdyż, jak pisał, był to czas Wielkiej Rewolucji, kiedy lała się 

krew, a instytucje zmieniały często swe nazwy.
7
 W tych ubogich czasach dostęp do 

przyborów malarskich i farb był bardzo trudny, młody adept sztuki malował więc tym, 

co akurat udało mu się zdobyć. Malował i rysował bardzo dużo, a tematem były zwykle 

martwe natury ustawiane z przedmiotów, które znajdowały się pod ręką.
8
 Oprócz tego 

rysował postacie, najczęściej swoich kolegów. Opisywał również swoją fascynację 

barwami, spośród których najważniejszą okazały się ultramaryna oraz czerń i biel 

układane w szachownicę.
9
 Profesor, jak pisał Wincze, przynajmniej raz na tydzień, 

zwykle po skończonej korekcie wystawianych prac, miał zwyczaj prowadzić rozmowy 

ze swoimi studentami, ponieważ tematy prac, oprócz rozwiązań plastycznych, 

wymagały także rozważań natury filozoficznej. Nauczyciel zwany przez uczniów 

                                                 
6
 W. Wincze, “Fragmenty 1. Ślady pierwszych kroków”, rękopis, s. 3, pisał: Na widok kolorowych 

płócien, gdzie dostrzeżono nieznany mi dotąd świat – świat otaczających mnie przecież zjawisk, świateł i 

cieni, barw i form, świat pokazany od innej, omijanej przeze mnie strony – serce zabiło mi mocno i 

prawdziwie. Jakby ktoś znajomy i bliski zapukał do moich, już otwierających się drzwi. Takich chwil nie 

zapomina się nigdy. Miałem wtedy trzynaście lat, a już się dowiedziałem, w jakim kierunku wiedzie moja 

droga. 
7
 W. Wincze, “Fragmenty, 1. Ślady pierwszych kroków”, rękopis, s.3,4: w swych notatkach dodał: Tam 

natrafiłem na znakomitego pedagoga i świetnego malarza. Był to człowiek o wysokiej kulturze i 

arystokratycznym polskim nazwisku. Grzegorz, syn Jakuba, Komar. On wziął mnie w całkowite 

posiadanie. Nauczył mnie patrzeć i przekazywać. Pokazał, jak stawiać pierwsze kroki na tej wyboistej 

drodze. Miałem skłonność do mocnych i kontrastujących barw. Do niby abstrakcji; do interpretacji 

widzianego. Byłem zauroczony modnym wówczas suprematyzmem i kubizmem. Wiadomo: młody adept, 

młokos, w sztuce grawituje ku nowości. Neguje wszystko, co było. Odkrywa świat na nowo. Szuka w tym 

siebie. Przy pomocy pędzla i palety dokopuje się do wnętrza własnej osobowości.[...] On, ten cudowny 

profesor i mistrz, ukazał mi półtony. Czarne klawisze na instrumencie. Polecił mi obejrzeć malarstwo 

Puvis de Chavane'a, a szczególnie jego „Żywot św. Genowefy”. Znalazłem jego monografię w bibliotece. 

Były i kolorowe reprodukcje. Dzięki niemu odkryłem całe bogactwo szarości, pół i ćwierćtonów, ich 

niuanse. To był nowy świat. Jak się później okazało, to był właśnie mój świat. Kilkanaście lat później, już 

w Akademii Warszawskiej, prof. Pruszkowski powiedział mi, że moje malarstwo powinno się budować na 

półtonach. Że to jest moja paleta. 
8
 Ibidem, s. 5 Czasem się odtwarzało ich koloryt, a często interpretowało w z góry ułożonej tonacji 

kolorystycznej. I to było najciekawsze. Pochłaniało uwagę. Wtedy zamierało serce i traciłem przytomność 

i poczucie czasu. Byłem cały w oczach i pędzlu. 
9
 Ibidem, s.11, Najsilniej pamiętam okres uwrażliwienia na ultramarynę. Ten kolor najbardziej wtedy 

czułem. Używałem go jednak niezwykle oszczędnie, jakby najwznioślejsze sacrum. Trudno mi wysłowić, 

jak bardzo kochałem tę barwę. U piętnastolatków niezwykle często występuje owa nadwrażliwość bez 

żadnej widocznej i realnej przyczyny. […] Z czasem zobojętniałem. Nadwrażliwość minęła, lecz zawsze 

gdy na palecie pojawiał się ten kolor - serce biło mocniej; mimo upływu wielu lat. […] Ogarnęła mną 

również magia szachownicy. Rytm biało-czerwonych kwadratów przyjąłem niemal obsesyjnie. Włączenie 

go do każdej niemal kompozycji (bo uprawialiśmy nakazowo i ten rodzaj wypowiedzi malarskiej) było 

absolutną koniecznością. Stąd wynikło poczucie rytmu, linii i form na płaszczyźnie. Płaszczyzna zresztą 

była mym idolem. Nie uznawałem głębi w malarstwie. […] Wydawało mi się wówczas, że odkrywam nowe 

światy i że wyrażam całą o tym przedmiocie prawdę. I jeszcze o rytmie. Kanonem dla mnie było 

powtarzanie pewnych, dla mnie ważnych linii lub form w z góry upatrzonym układzie lub zmienianie 

prawidłowych kształtów (np. łydek) na krzywe rytmicznie powtarzalne. […] Do pogłębienia przeżyć 

włączały się dyskusje. 
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mistrzem, przygotowywał ich do szerszego myślenia w sztuce, jaką chcieli uprawiać, 

prowadząc korekty i liczne dyskusje, a także wystawiając im szczegółową i rzetelną 

ocenę. W przypadku Winczego lekcje te zaowocowały poszukiwaniami (wydawało mu 

się ówcześnie, że nowatorskimi i odkrywczymi), prowadzącymi szlakami dawnych 

mistrzów zachodniego malarstwa, których wtedy nawet jeszcze nie miał okazji 

bezpośrednio poznać.
10

 Wtedy to, podczas nauki u profesora Komara, Ludowy 

Komisariat Oświaty ogłosił w szkole wspomniany konkurs na dwa olbrzymie panneau 

dekoracyjne gloryfikujące oświatę dla ludu. Wincze stanął do konkursu wraz z innymi, 

zaś efekt udziału w nim podsumował potem w ten sposób: Wtedy nie znane było słowo 

populizm, a ja właśnie popełniłem nieświadomie ten pejoratywny czyn. Namalowałem 

dwa szkice, sobie odpowiadające. Na jednym przedstawiłem robotnika w kombinezonie 

z zawiniętymi do roboty rękawami. Prawa ręka oparta na młocie; w lewej trzymał 

otwartą książkę. W tle było zachodzące czerwone słońce, od którego rozchodziły się 

regularne prostokątne promienie. Na drugim szkicu była chłopka. W prawej ręce 

trzymała oczywiście sierp, a w lewej otwartą książkę. Tło było podobne. Złożyłem prace 

do oceny. Nie miałem żadnych szans. Konkurs był obficie obesłany. Ku memu zdumieniu 

i przerażeniu, otrzymałem pierwszą nagrodę i realizację. Cóż począć? Wincze podjął się 

karkołomnego i niewdzięcznego zadania, przygotowując dwie ponad dwumetrowe 

plansze, które zawieszono na jednym z głównych placów miasta obok głównego wjazdu 

gmachu zlecającej je instytucji. Przez parę dni chodziłem dumny jak paw.[...] - napisał -

Aż któregoś dnia spojrzałem na me dzieło mniej zaćmionym wzrokiem. Dostrzegłem całą 

nędzę tej marnej roboty. Wstyd, głęboki wstyd wypełnił rumieńcem ostatnie włókno mej 

nędznej istoty. […] Już nigdy więcej! Przyrzekłem i dotrzymałem słowa. Honorarium za 

realizację wypłacono mu kilka miesięcy później, w okresie superinflacji, kiedy, jak to 

                                                 
10

 Ibidem, s.11,12, Wincze: Nie znałem, bo skądże mógłbym znać, prac Cezanne'a, Lègera, Braque'a. 

Słyszałem co nieco o kubizmie, lecz wiedziałem o nim tylko słuchem, a nie wzrokiem. I nie wiedząc nic o 

tym, zmieniłem moją paletę na tę właśnie tonację. Na palecie widniały cztery tylko kolory: siena palona, 

ugier złoty, czerń z kości słoniowej (ta w ciepłym odcieniu) i biel cynkowa. Zadałem sobie to ograniczenie 

kolorystyczne z całym rozmysłem i po głębokim zastanowieniu. Na przekór sobie, odrzuciłem moje 

ukochane półtony, owe czarne klawisze malarskiej klawiatury. Brunatna asceza trwałą krótko. Zmieniłem 

się całkowicie. […] Przypadkiem w bibliotece szkoły natrafiłem na historię włoskiego odrodzenia. […] 

To, co tam znalazłem było olśnieniem. Po prostu otworzyły mi się oczy na wielką sztukę. Zacząłem 

uwielbiać Cimabue i Giotta. Szczególnie Giotto z jego spokojnym kolorytem i fantastycznie naiwną 

perspektywą przemówił do mojej wyostrzonej wyobraźni. Gdy wiele lat później ujrzałem prawdziwe jego 

malowidła w Capella Giottesca w Padwie, nie biło mi serce mocniej niż w tamtej młodzieńczej epoce. A 

po nim przyszli następni […] Zatrzymam się tylko na sławnym Girlandaio. Pod jego wpływem 

namalowałem portret mej przyjaciółki Bety. Była to akwarela utrzymana w półtonach, delikatnie 

malowana, tak jak delikatne były moje dla niej uczucia.[...] Przedstawiłem ją z profilu, pod wpływem 

Girlandaio, ale koloryt był mój. Profesor bardzo się zdziwił mojej umiejętności malarskiej i chciał pracę 

zatrzymać w archiwum muzealnym. Nie zgodziłem się. […] Zaginęły w zawierusze wojennej 
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określił, starczyło ono na dwie paczki papierosów i zapałki. Po tym sukcesie Wincze 

wkrótce opuścił szkołę, aby wyjechać do ojczyzny.
11

 

Zanim to nastąpiło, w 1922 roku młody Wincze zdał rosyjską maturę i w listopadzie 

tego roku wraz z matką, ojcem, bratem i innymi repatriantami, został umieszczony w 

wagonach towarowych i w ten sposób opuścił miejsce swoich narodzin, by powrócić do 

Polski. Chwilę tę wielokrotnie przywołuje w swoich zapiskach jako bezpowrotne 

zerwanie więzów z beztroskim i dobrym dzieciństwem.
12

 Wspominał Odessę jako 

miejsce pierwszych zachwytów malarstwem, poezją, muzyką, gorącym morzem. 

Czułem, jak odrywają się korzenie z gleby, w której wyrosłem. Wyrwa, która po mnie 

tam pozostała, trwała przez lat blisko czterdzieści, kiedy to w roku 1958 znów zetknąłem 

się z kochaną ziemią odeską i z dawnymi przyjaciółmi,
13

 dodając: Straszny był to dla 

mnie przeskok – od romantycznej liryki odeskiej do widoku prawdziwej ludzkiej biedy. Z 

bólem odrywały się moje korzenie.
14

   

Razem z matką Marią (z domu Kulesza), ojcem Konstantym Wincze i młodszym 

bratem Lucjanem, zwanym przez bliskich Luckiem, rozpoczął wtedy swoją długą 

wędrówkę, którą zakończył już niestety bez nich, we Wrocławiu, mieście, w którym, jak 

się później okaże, spędzi największą część swojego artystycznego życia. Zanim to 

jednak nastąpiło, minęło wiele lat. Pierwsze chwile w kraju jego ojca i dziadków, 

nieznanej, lecz bliskiej, dzięki językowi i historii, ojczyźnie, były niełatwe i jak pisał: 

Sienkiewicz i trzej wieszcze zbliżyli mi ją duchem, a teraz przybliżał fizycznie pociąg, z 

wolna toczący przez stepy dzikich pól
15

. Podróż do „nowej ojczyzny” trwała tydzień. Na 

miejscu, jak ze zdziwieniem przyznał, okazało się, że Polska, którą zastał, okazała się 

być dla niego odmienna od tej, którą znał z książek i powstańczych opowiadań dziadka. 

Zamieszkali początkowo wszyscy w mieszkaniu w koszarach, u ciotki Walerii Kuleszy 

Janiszewskiej
16

 w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Otoczenie działało 

przygnębiająco na przyzwyczajonego do odeskiego krajobrazu młodzieńca.
17

 

                                                 
11

 W. Wincze Fragmenty 1. Ślady pierwszych kroków, rękopis, s. 13, 14, op. cit. 
12

 W. Wincze, Moja historia nowożytna 1. 1922-1925, rękopis, brulion, 31.XII.1989, s. 6 
13

 Ibidem, s. 6 
14

 Ibidem, s. 2 
15

 Ibidem, s. 3 
16

 Lekarz i kapitan Wojska Polskiego, mąż Wacław Janiszewski również lekarz 
17

 W. Wincze, Moja historia nowożytna 1. 1922-1925, rękopis- brulion, 31.XII.1989, s. 8, Szary, mglisty 

pejzaż tak obcy memu południowemu oku, działał melancholijnie. Uczyłem się go, bo był to polski pejzaż, 

wchłaniałem w siebie jego barwy, smak i woń. Wilgotny był wiatr, odurzał zapach polnych rżysk. 

Godzinami błądziłem, wchłaniając w siebie i przyswajając sobie to, co miało stać się wkrótce moją 

ojczyzną. Jednocześnie pisałem długie listy do Odessy i usiłowałem również pisać wiersze rosyjskie lub 
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W 1923 roku jego ojciec dostał pracę jako zarządca budynku w Warszawskiej Dyrekcji 

Kolejowej i zamieszkał w Warszawie, gdzie do niewielkiego pokoju w małym budynku 

(domku kolejowym), w okolicy późniejszego Dworca Zachodniego
18

 10 marca tego 

roku wprowadził się również Władysław, rozpoczynając nowy rozdział swojego życia.                                             

Po ukończeniu gimnazjum M.S. Panczenki i nauce malarstwa u prof. Komara, w 1922 

roku, przed odjazdem z Odessy, jak już wspomniano, zdał Wincze rosyjską maturę. 

Ponieważ jednak sowieckie świadectwo dojrzałości w Polsce nic nie znaczyło, musiał ją 

zdać ponownie w kraju. Po żmudnych samodzielnych próbach nauki w Warszawie, za 

namową wuja sprowadził się do Kazimierzy Wielkiej, aby tam uczyć się w gimnazjum. 

Później, dzięki staraniom ojca, został przyjęty do siódmej klasy słynnego gimnazjum 

Ludwika Lorenza na ul. Brackiej 18 w Warszawie, gdzie w 1925 roku zdał w końcu 

wymarzoną polską maturę. Wczesną edukację artystyczną, rozpoczętą w Odessie, 

również kontynuował w stolicy. Popołudniami jeździł na pl. Teatralny do szkoły 

rysunkowej Blanki Mercere, by spełniać swoją życiową pasję. Rysował wtedy również 

bardzo dużo samodzielnie. Dzięki temu zdał później po maturze do Szkoły Sztuk 

Plastycznych w Warszawie, gdzie studiował malarstwo oraz architekturę wnętrz. Tuż po 

egzaminie maturalnym, zdał również, na żądanie ojca, drugi egzamin konkursowy, by 

zostać przyjętym na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Miało to 

zapewnić mu pewną przyszłość, gdyż według ojca być malarzem to skazać się 

dobrowolnie na stałą żebraninę i biedę. Może miał rację ze swego punktu widzenia; ja 

zaś miałem inne zdanie. Jednak przyznając w części rację ojcu dodał: Wyniosłem ze 

studiów architektonicznych wiadomości, które bardzo mi się przydały w ciągu całej 

mojej twórczej działalności. 
19

 

Aby dokształcać się artystycznie, zwiedzał Wincze warszawskie wystawy sztuki. 

Pewnego dnia, na jednej z nich, szczególną jego uwagę zwróciły obrazy Vlastimila 

Hofmana, pisał: ...bardzo barwne i pełne nastroju. Gdy znaczniej później poznałem tego 

malarza we Wrocławiu i obejrzałem jego malowidła, uznałem je za kardynalne kicze nie 

warte uwagi. Wtedy jednak w '23 byłem nim olśniony...
20

 Zanim to nastąpiło, czekała go 

jeszcze dość długa droga do celu, jakim była chęć zostania artystą malarzem, a potem 

projektantem i architektem wnętrz. 

                                                                                                                                               
próbować wypowiadania się w nich po polsku. Potrosze rysowałem. Tęskniłem za malarstwem. Coś 

niepojętego działo się we mnie w tym czasie przełomu roku 1922-23. 
18

 W. Wincze, Moja historia nowożytna I, rękopis- brulion, 31.XII.1989 s. 10 
19

 W. Wincze, Fragmenty, Szkoła Tichego, rękopis, s. 15 
20

 W. Wincze, Moja historia nowożytna 1. 1922-1925”, s. 21 
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W celach edukacyjnych wczesnym latem 1923 roku, wylądował u wujostwa w małym 

mieście – Kazimierzy Wielkiej, z dala od Warszawy. Był to jeden z momentów 

przełomowych w życiu Winczego, jak sam to podkreślił. Zamieszkał tam w 

zabytkowym domu otoczonym ogrodem przylegającym do parku, w którym spędził 

długie miesiące. Za namową wuja rozpoczął naukę w gimnazjum. Zaprzyjaźnił się 

wtedy z malarzem – kapistą z Krakowa – Henrykiem Dietrichem, od którego podczas 

wspólnych plenerów, uczył się malarstwa pejzażowego. Lubił z nim rozmawiać, 

ponieważ malarz podobnie rozumiał problemy, które dręczyły Winczego po 

opuszczeniu Odessy.  

Z czasem pojawiła się też możliwość zamieszkania na stałe w stolicy razem z ojcem i 

wtedy właśnie, kiedy Wincze rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum Ludwika 

Lorenza na Brackiej 18, od połowy maja zamieszkał na Brackiej 14, tuż obok 

gimnazjum, zaczął poznawać nowe dla niego środowisko młodzieży warszawskiej oraz 

swoich nowych nauczycieli. 

Niedługo po przeprowadzce do Warszawy, rodzina Wincze przeniosła się do kolejnego 

lokum, większego, czteropokojowego mieszkania na ul. Chmielnej 71B, mieszczącego 

się w biurowcu kolejowym, którego zarządcą był ojciec. Obok ich mieszkania, na 

Chmielnej 58, naprzeciwko Dworca Głównego, matka Winczego, która była dentystką i 

nostryfikowała w Warszawie swój dyplom, wynajęła z kolei dwa pokoje na gabinet, do 

którego urządzenia przywiozła aż z Odessy. Zarabiała dzięki temu godnie, podobnie jak 

ojciec, który utrzymywał rodzinę, zarządzając mieszkaniami służbowymi całej Dyrekcji 

Kolei Warszawskiej. Utrzymywali służbę i nie mieli problemów finansowych aż do 

kryzysu w 1927 roku. 

W tym warszawskim mieszkaniu rodzina spędziła, wspominane jeszcze po latach, 

święta Bożego Narodzenia, ich pierwsze rodzinne, pod wspólnym dachem, gdzie nic im 

nie groziło,w Polsce, gdzie rozpoczynali życie na nowo. Święta te wielokrotnie 

pojawiają się w opisach Winczego jako czas szczególny, bo spędzany z rodziną. 
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3. Okres edukacji warszawskiej w ASP - wpływy koncepcji realizacyjnych TPPS 

oraz Warsztatów Krakowskich na postawy nauczycieli Winczego – prof. prof. K. 

Tichego i W. Jastrzębowskiego 

 

Wybór kierunku studiów był dla Winczego oczywisty jeszcze przed egzaminami 

maturalnymi. W 1925 roku, po zaliczeniu egzaminu dojrzałości, rozpoczął więc naukę 

w Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni prof. Karola Tichego i jak sam przyznał, 

dopiero tam rozpoczęła się jego nauka malarstwa na poważnie. 

Warszawska Szkoła Sztuk Plastycznych została uroczyście otwarta 17 marca 1904 roku, 

jako instytucja prywatna przy ul. Wierzbowej 8. Od 1905 roku starano się o nowy 

obiekt dla uczelni, a rok później otrzymano zgodę na budowę własnej siedziby szkoły 

na gruncie przy ul. Nadbrzeżnej (obecnie Wybrzeże Kościuszkowskie). Nowy gmach 

Szkoły Sztuk Pięknych, budowany w latach 1912-1914, mieścił się więc na Powiślu 

przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37. Ufundowali go z własnych funduszy 

Kierbedziowie
21

 (świadczyła o tym tablica wmurowana w hallu).
22

 Wincze obrazowo 

opisał atmosferę towarzyszącą temu miejscu: Studenci często przesiadywali tam nad 

brzegiem, o który pluskały fale. Po Wiśle płynęły galony pełne jabłek, jabłka płynęły po 

wodzie. Pachniało więc jabłkami i nieuchwytną wonią wczesnej nadrzecznej jesieni. W 

tym nieco romantycznym, a nieco (ustronnym) miejscu stał Gmach, z którego wyszło 

wielu znanych dziś artystów.
23

 Budynek, który powstał według projektu Alfonsa Emila 

Graviera, charakteryzował się klarownym układem funkcjonalnym i harmonijną bryłą, 

co sprawiało, że był on wtedy jedną z najlepiej zaprojektowanych szkół artystycznych. 

Wewnątrz urządzono dobrze oświetlone pracownie malarstwa, zaś pracownie rzeźby 

znajdowały się w przyziemiu. Potocznie zwana „Budą na Powiślu”, Warszawska Szkoła 

miała się różnić od Akademii Krakowskiej i Petersburskiej tym, że sztuki użytkowe 

traktowano na równi ze sztukami tzw. czystymi. W rok po otwarciu uczelni (1905), 

powstała tam pierwsza pracownia sztuki stosowanej, prowadzona przez architekta 

Tomasza Pajzderskiego, a w 1906 roku z kolei pracownia prowadzona przez Edwarda 

Trojanowskiego tzw. „sprzętarnia”. 

                                                 
21

 Eugenia Kierbedź (1855-1946) – polska filantropka, fundatorka gmachów użyteczności publicznej w 

Warszawie, od 1909 przebywająca na emigracji we Włoszech, córka inżyniera mostów Stanisława 

Kierbedzia i żona inżyniera Hipolita Kierbedzia 
22

 W. Wincze, Opowieść o profesorze, s. 1, op. cit. 
23
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Ledwo oddany do użytku nowy budynek szkoły na Powiślu po wybuchu I wojny został 

niestety skonfiskowany przez władze i przeznaczony na szpital. Gdy Niemcy wkroczyli 

do Warszawy, budynek zwrócono uczelni oraz wznowiono tam zajęcia dydaktyczne (16 

listopada 1915 roku). Po odzyskaniu niepodległości (1918 r.) podjęto decyzję o 

upaństwowieniu szkoły. 1 lipca 1920 roku znowu szkołę zamknięto i po ponownym 

otwarciu, przekazano obiekt Państwu Polskiemu. Jednak dopiero w 1923 roku 

przywrócono działalność Szkoły Sztuk Pięknych i tam zaczęto przygotowania do 

Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu (1925). 

Pierwszym dyrektorem upaństwowionej szkoły został Tichy (1922-1923), zaś po nim 

funkcję tę pełnił Józef Czajkowski (w latach 1923-1924 oraz 1927-1929), obaj 

podkreślali rolę i znaczenie sztuki użytkowej. Gdy Wincze opisywał w swoim referacie 

przemowę Tichego na otwarcie nowej uczelni, zacytował słowa prof. Wojciecha 

Jastrzębowskiego: Tichy mówił jak młodzieniec - rewolucjonista, który prowadzi 

przyjaciół-towarzyszy do walki. Do walki z zacofaniem, z egoizmem, ze snobizmem i 

zakłamaniem. Cytując Tichego: „Sztuka musi być chlebem powszednim dla wszystkich. 

Jeśli za lat dziesięć, my – z tego gmachu na Powiślu nie zdołamy wyjść na ulice 

Warszawy, jeśli nas nie będzie znać w życiu stolicy, w przemyśle, w rzemiośle, w handlu 

[…] nie warto, abyśmy ten gmach sztuce i wiedzy o sztuce poświęcali”. I jak dalej pisał 

Wincze: Myśli te uzupełnił w rok później profesor Józef Czajkowski mówiąc: 

„Tworzymy swobodnie, nie oglądając się na kategorie i pojęcia, słuchając tylko i 

jedynie swoich najgłębszych upodobań, leżących na dnie każdej rasy i narodu – a 

odsłoni się twarz Polski w całym blasku jej piękności. Przyczynić się może także do 

przekonania ludzi w kraju, że naród polski ma własne cele i własną misję do spełnienia 

i że niekoniecznie ma być kopią Zachodu. Na tej oto myśli przewodniej został 

zbudowany program Szkoły Sztuk Pięknych”. W obydwu tych przemówieniach, Tichego 

i Czajkowskiego dają się słyszeć tony manifestu – dodał Wincze. – Brzmią one dumnie, 

a zarazem zobowiązująco. […] Te słowa wybiegały daleko poza mury Uczelni i 

spełniały się najpierw w Paryżu w 1925 roku, a rok później w powstaniu pierwszej i 

jedynej w swoim rodzaju Spółdzielni artystów plastyków „Ład”.
24

 

W 1932 roku, dzięki uchwale Sejmu, SSP została przekształcona w Akademię Sztuk 

Pięknych. Stało się to między innymi dzięki działalności prof. Jastrzębowskiego, 

                                                 
24

 W. Wincze, Rzecz o Jastrzębowskim, o Ładzie i szkolnictwie artystycznym, maszynopis, s. 11 
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będącego w 1931 roku Senatorem z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 

Rządem.
25

 

Wincze, podobnie jak jego profesorowie, również bardzo idealistycznie, z wiarą, 

podchodził do atmosfery tamtych lat panującej na uczelni: W szkole panował realny 

romantyzm. Cała uczelnia, od profesorów do studentów, wierzyła we wcielenie w życie 

codzienne powszechnej kultury plastycznej: że cały kraj, miasta i wsie będą piękniejsze; 

że Polacy zamieszkają we wnętrzach racjonalnie urządzonych, otoczeni pięknymi 

meblami, że sztuka będzie powszechnie dostępna. Uważaliśmy się za spadkobierców idei 

norwidowskich i uczyliśmy się ją przekazywać.
26

 Chciano wykształcić artystów 

propagujących styl narodowy, który równocześnie byłby nowoczesny, choć odwołujący 

się także do tradycji. 

Wymóg poszanowania techniki i materiału, z którego się tworzy dany przedmiot, znany 

był już od czasów Warsztatów Krakowskich, czego rzecznikiem był m.in. Jastrzębowski 

– współtworzący to stowarzyszenie w 1913 r. - nauczyciel Winczego. Wpajał on swoim 

uczniom i współpracownikom, przed przystąpieniem do danego zadania projektowego, 

potrzebę (traktowaną niemal jako swoistą ideologię) poznania i zrozumienia cech 

materiału i celu tworzenia. Pytał: [...] po co, dlaczego i dla kogo przedmiot sztuki się 

tworzy.
27

 To Jastrzębowski swymi pracami, rozwijanymi od 1918 r. (projekt mebli tzw. 

„małomieszczańskich” i wnętrza warszawskiej Szkoły Podchorążych z 1919 r.), utrwalił 

w świadomości swych uczniów styl – nazywany „jastrzębowczyzną” – łączący w sobie 

zarówno elementy secesji, jak i dyskretne wpływy sztuki ludowej (spadek po stylu 

zakopiańskim). Już na potrzeby ekspozycji polskiego pawilonu na wystawie z 1925 r. w 

Paryżu zaaranżowane przez niego wnętrza zostały podporządkowane rytmicznym 

układom form geometrycznych, w tym trójkątów i stykających się płaszczyzn pod 

kątem prostym – co określono stylem „na trójkątno”, maniery w swym pochodzeniu 

nawiązującej do sztuki ludowej, a jednocześnie awansującej później do rangi „stylu 

narodowego”, określanego także jako polskie art déco. Udział w wystawie paryskiej 

potwierdzony wieloma nagrodami wykreował pozycję Jastrzębowskiego na rynku 

krajowym, co skutkowało wieloma państwowymi zleceniami na wystrój wnętrz 

ministerialnych i placówek dyplomatycznych. To właśnie już wtedy obowiązywała 

zasada projektowania mebli wyłącznie z rodzimego surowca, przy zachowaniu 

                                                 
25

 W. Wincze, Moja historia nowożytna II 1925-28, Opis Szkoły, s. 22 
26

 W. Wincze, Rzecz o Jastrzębowskim, o Ładzie i szkolnictwie artystycznym, maszynopis, s. 10 
27
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stylistyki prostych zgeometryzowanych struktur w meblu oficjalnym, bądź w subtelnym 

wzbogaceniu sprzętów do mieszkań prywatnych o elementy nawiązujące do ludowych 

wzorów, ale raczej z intencją tworzenia, „swojskich” (jak mówiono) wnętrz, o bardzo 

pomysłowych – jak pisała I. Huml
28

 – układach mazeru, o krzyżowym ornamencie 

jaśniejszych i ciemniejszych pasów jesionowego forniru. Warto tu także przypomnieć, 

że Jastrzębowski był autorem paru zydli (1917 r.) przeznaczonych do własnego użytku, 

a które wykonane były z litego drewna z wyraźnie stylizowanymi „na ludowo” 

oparciami. Ten trop fascynacji prostym sprzętem regionalnym będzie również rozwijany 

w „słynnych” zydlach Winczego, choć już bez wyraźniejszych nawiązań do ludowej 

ornamentyki. 

 

 

Zydle, Wojciech Jastrzębowski 

Warsztaty Krakowskie, 1925 

 

 Tak więc z dużą dozą pewności można powiedzieć, że w swej koncepcji wnętrza 

Wincze poszedł drogą rozwijania w stronę wymogów zgodnych z innym czasem (lata 

30 i 40.), tych rozwiązań znanych z lat 20., które zawdzięczał zarówno twórczości 

Jastrzębowskiego, co i innych projektantów z tego okresu, jak Czajkowski, Tichy, Karol 

                                                 
28
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Stryjeński. Zaś „styl Jastrzębowskiego” stał się niejako „obowiązującym” stylem 

narodowym okresu międzywojennego, którego pewne elementy Wincze przeniósł, z 

korektą na ich uproszczenie, już w czas okupacji i po wojnie. 

 

4. Program warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych 

 

Twórcami szkoły byli zajmujący się przede wszystkim sztuką użytkową profesorowie, 

słynni później artyści, w większości wywodzący się z Towarzystwa Polska Sztuka 

Stosowana i Warsztatów Krakowskich. Do tego grona należeli m.in. Tichy, Czajkowski 

i Edward Trojanowski, a od 1922
29

 roku (po upaństwowieniu uczelni) również 

Jastrzębowski i Stryjeński.
30

 Program szkoły ukształtowany został głównie dzięki myśli 

i doświadczeniom wyniesionym z Warsztatów Krakowskich, niemniej już w formie 

poszerzonej. Był on stale doskonalony dzięki dawnym członkom Warsztatów: 

Czajkowskiemu, Jastrzębowskiemu i Tichemu. Różnił się on od zachowawczych 

programów innych europejskich szkół artystycznych tego typu, z wyjątkiem 

nowatorskiego programu ówczesnego Bauhausu w Weimarze, a później w Dessau.
31

 

Studia w Szkole Sztuk Pięknych trwały cztery lata, gdzie pierwsze lata poświęcano na 

naukę rysunku, malarstwa, historii sztuki, anatomii, a także kompozycji brył i 

płaszczyzn. Przedmiot Jastrzębowskiego, który w Szkole Sztuk Pięknych zainicjowano 

w 1923 roku, a nazywano wtedy popularnie gramatyką plastyki, później został 

wprowadzony jako obowiązkowy na wszystkich wyższych uczelniach artystycznych w 

kraju. Oparty na tych samych założeniach programowych przedmiot ten pod innymi 

nazwami istnieje obecnie. Kompozycja Brył i Płaszczyzn przetrwała jako mądry i 

niezbędny czynnik kształcenia plastycznego – pisał Wincze i zacytował słowa 

Jastrzębowskiego: Chodziło o to, żeby każdy student [...] był wprowadzony w sferę 

ogólnych zagadnień i pojęć kultury plastycznej i twórczości. Żeby nabrał odwagi, 

ambicji i pewnej sprawności w pracy samodzielnej, do szukania właściwego kształtu, 

dla wyrażania własnej myśli [...] i aby mógł trafnie wybrać dalszy kierunek swoich 

studiów. [...] Od tego czasu wielu pedagogów zagranicznych odwiedzało nas w 

Warszawie. Kontakty te nie pozostawały bez wpływu na reorganizację studiów w 
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 Jak podaje Wincze: od 1 lipca 1920 roku, po uprzednim zamknięciu, przeszła szkoła pod władze 
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uczelniach Szwecji i Szwajcarii.
32

 Wprowadzony przez Jastrzębowskiego kurs 

kompozycji brył i płaszczyzn, miał zastąpić wcześniejszy przedmiot ornamentyki i 

rozwinąć wyobraźnię przestrzenną oraz zdolność komponowania form abstrakcyjnych, 

a także pozwolić poznać specyfikę różnych materiałów. Studenci dostawali do 

rozwiązywania różnorodne zadania o charakterze problemowym, gdzie musieli 

kształtować przedmioty zarówno w bryle, jak i na płaszczyźnie, uwzględniając zadane 

zestawienia kolorystyczne, walorowe i fakturalne, robiąc to w różnych technikach i z 

różnorodnych materiałów. Studenci byli wprowadzani w problematykę poszukiwań 

własnego, rodzimego charakteru komponowanych form.
33

 – pisała Wanda Telakowska. 

Potwierdzali tę opinię inni badacze: Jastrzębowski uważał, że jedynie podczas pracy 

nad konkretnymi zadaniami można poznać prawidła ogólne, takie jak rytm, harmonia, 

proporcje, kontrast, równowaga kompozycji, symetria i asymetria […]. Tematami 

pierwszych ćwiczeń były litery, monogramy, znaki przestrzenne, tarcze zegarowe, znaki 

zodiaku, znaki karciane, a na latach wyższych już konkretne przedmioty: szyldy, kraty, 

misy, szachy, okładki, lichtarze, aż po małą architekturę.
34

 Przedmiot ten od 1925 roku 

prowadzili w szkole również Stryjeński, Czajkowski i Jan Kurzątkowski – projektanci 

już ukształtowani przez Warsztaty Krakowskie. 

Po wstępnych latach studiowania w SSP, wspólnych dla wszystkich studentów, 

wybierano jedną z czterech specjalizacji, w tym: malarstwo, rzeźbę, grafikę lub 

architekturę wnętrz. 

Studenci architektury wnętrz mogli uczyć się w dwóch pracowniach kompozycji 

wnętrza prowadzonych przez Czajkowskiego i Jastrzębowskiego, a potem Romana 

Schneidera oraz w pracowni technik metalowych Stryjeńskiego i Kotarbińskiego, w 

pracowniach tkactwa u Czajkowskiego i Jastrzębowskiego, później – Lucjana Kintopfa, 

Eleonory Plutyńskiej i Heleny Bukowskiej, a także w pracowni ceramiki Tichego. 

Oprócz tego zajęcia były prowadzone przez wybitnych instruktorów technicznych.
35

 

Warsztaty doświadczalne, podlegające Wydziałowi Architektury Wnętrz były 

pracowniami doskonale wyposażonymi w surowce oraz maszyny i narzędzia, a także 

piece ceramiczne.
36

 Nowy program na bieżąco udoskonalano, a kompozycja brył i 
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płaszczyzn, jako metoda nauki, została zaprezentowana i nagrodzona na Wystawie 

Paryskiej w 1925 roku.
37

 O tym szerzej będę pisała w dalszej części pracy. 

 

5. Ranga i wpływ paryskiej wystawy z 1925 roku na kształtowanie koncepcji 

rozwojowej krajowego projektowania; początki nurtu ładowskiego (Spółdzielnia 

Artystów „Ład” założona w 1926 roku) oraz kontropozycje zgłaszane przez 

BLOK, Praesens i a.r. 

 

Pionierami rzemiosła artystycznego w Polsce byli m.in. Stanisław Witkiewicz i 

Stanisław Wyspiański. W wyniku ich poszukiwań powstało w Krakowie, w 1901 roku, 

Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, skupiające wybitnych malarzy, rzeźbiarzy, 

architektów, etnografów, historyków sztuki oraz mecenasów. Po jego rozpadzie w 1914 

roku, funkcję Towarzystwa przejęło nowe ugrupowanie pod nazwą Warsztaty 

Krakowskie. Skupiały one artystów o skrajnych poglądach na sztukę, lecz połączonych 

wspólnym przekonaniem, że najważniejsza jest doskonała znajomość rzemiosła i 

techniki oraz zrozumienie materiału jako surowca tworzącego obiekty. Ponad 

nowatorstwo przekładano właśnie realizację przedsięwzięć opartych o dobrą znajomość 

możliwości rzemieślniczych. W ramach Warsztatów swój oryginalny styl prezentował 

Jastrzębowski, z kolei w opozycji do niego działał inny wielki artysta – Czajkowski. 

Obydwaj zresztą byli potem profesorami Akademii w Warszawie, których naukom 

wiele zawdzięczał Władysław Wincze. Oprócz nich Warsztaty Krakowskie tworzyli: 

Stryjeński, o podobnych poglądach i stylu do Jastrzębowskiego, a także Franciszek 

Mączyński i Wiesław Zarzycki. Poszukiwania polskiego stylu w sztuce, które 

zapoczątkowali Witkiewicz i Wyspiański, a także PTSS oraz WK przełożyły się na 

sukces Polaków na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku
38

. 

Zaprezentowano tam sztukę, określaną później jako art déco, ale w jej polskiej 

odmianie. Najsławniejszym projektantem był wtedy Jastrzębowski, a po wystawie w 

Paryżu właśnie, został zdefiniowany styl polski, charakterystyczny kanciastym 
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opracowywaniem obiektu, akcentowany krystalicznymi, zgeometryzowanymi 

dekorami, zastosowanymi jako system przecinających się płaszczyzn 

(zgeometryzowanie tego stylu wynikało z inspiracji ludowym rzemiosłem, które 

wyrażane było jakby przez ciosanie topornym narzędziem w pniu drzewa). Od połowy 

lat 30. nie tylko Polska, ale w zasadzie cała Europa zaczęła nawiązywać do 

regionalizmu, nawet artyści z kręgów awangardy. Ekspozycja była manifestacją 

znajdującego się wtedy u szczytu popularności stylu określanego jako art déco i była 

pierwszą światową wystawą po I wojnie. Trzeba dodać, że ów sukces artystów 

związanych z Warsztatami Krakowskimi, został przyjęty w naszym kraju także 

krytycznie (m.in. przez ugrupowanie konstruktywistyczno-kubistyczne, czyli 

awangardowe, skupione wokół pisma „Blok”), co również częściowo mogło przyczynić 

się do ich rozwiązania. Jednak w wyniku tego sukcesu, na fali zapału, jaki ogarnął 

wtedy środowiska twórcze, narodziła się idea stworzenia spółdzielni zajmującej się 

propagowaniem polskiej sztuki użytkowej. W 1926 roku idea ta stała się faktem i 

powołano do życia Spółdzielnię Artystów Plastyków „Ład”. 

Prestiżowa wystawa w Paryżu okazała się pierwszym wielkim sukcesem warszawskiej 

Szkoły Sztuk Plastycznych. Brali w niej udział na zaproszenie komisarza działu 

polskiego Jerzego Warchałowskiego artyści z Warsztatów Krakowskich oraz ze 

środowiska warszawskiego. Żeby zdać sobie sprawę z tego, jakie ta wystawa miała 

znaczenie dla artystów państwa, które po 123 latach odzyskało niepodległość, warto 

przytoczyć słowa Warchałowskiego: tam dopiero, nad brzegami Sekwany, odzyskaliśmy 

naszą niepodległość artystyczną.
39

 Trzeba wspomnieć, że krytykująca ów sukces polska 

awangarda (w duchu konstruktywistycznym), nie wzięła wtedy udziału w Wystawie.
40

 

Krytykowany przez nich Pawilon, zaprojektowany przez Czajkowskiego, docenili 

natomiast Francuzi. Uchwytne w warstwie formalnej podobieństwo form pawilonu do 

architektury ekspresjonizmu skłoniło wręcz do konstatacji, iż „pawilon, a szczególnie 

owa krystaliczna wieża Czajkowskiego zdają się być pomostem przerzuconym między 

tamtym nurtem a rodzącym się art déco. […] Nie sposób nie dostrzec, że architekt 

pawilonu wprowadził geometryzację przez odpowiedni dobór form, tak, iż „cytaty z 

zakopiańszczyzny (element tzw. słońca, zaciosy, pionowe, głęboko cięte trójkątne 

szczeliny), mocno przetworzone, bardziej przypominały dekorację w stylu art déco niż 
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nawiązywały do ludowości. 
41

 Konkludując krytykę pawilonu polskiego podniesioną 

przez środowisko awangardy, K. Nowakowska-Sito napisała, że odpowiednio 

zastosowane motywy i ich geometryczna stylizacja złożyły się na redakcję art déco i 

było aktualne z prądem umiarkowanej nowoczesności, a nie jak chciał „Blok” wyrazem 

zapóźnienia.
42

 

 

 

Józef Czajkowski 

Pawilon Polski, Paryż 1925 

 

 

Bryła pawilonu polskiego, o czym warto wspomnieć, nawiązywała do wizji szklanej 

architektury przyszłości, wizji „drapaczy chmur” z obrazów i rysunków formisty Leona 

Chwistka z około 1920 roku
43

 czy też literackiej twórczości Stefana Żeromskiego – 

powieści „Przedwiośnie” z 1924 roku, gdzie w części „Szklane domy” bohaterowie 

snują wizję niepodległej wolnej Polski.
44

 

Wnętrza, a także meble i kilimy do pawilonu zaprojektowali Zofia Stryjeńska, 

Stryjeński, Mieczysław Kotarbiński, Trojanowski i Jastrzębowski. Jak już wspomniano, 

właśnie wtedy ukształtowała się polska odmiana art déco, połączenie folkloru z 

                                                 
41

 K. Nowakowska-Sito, Wystawa paryska 1925, s.117 cyt. za H. Faryna-Paszkiewicz , Forma 

krystaliczna - idea czy detal architektury? 
42

 Ibidem 
43

 Na ten temat zob. M. Geron, Wizja miasta w twórczości Leona Chwistka, „Acta Universitatis Nicolai 

Copernici”. Zabytkoznawstwo, t. 39, Toruń 2010, s. 59-84, inf. za: K. Nowakowska-Sito, Wystawa w 

Paryżu 1925, s.186 
44

 K. Nowakowska-Sito, Wystawa paryska 1925, s.192, cyt. za: H. Faryna-Paszkiewicz , Forma 

krystaliczna – idea czy detal architektury?, op. cit. 



26 

 

nowoczesnością, która cechowała się odrębnym narodowym stylem, i jak pisał 

Warchałowski, określa go: pewna ostrość form i linii, przecinanie się płaszczyzn, system 

zaciosów wewnętrznych w granicach bryły, przewaga elementów geometrycznych, 

rytmika ruchu form, występujących i cofających się z odgraniczeniem formy oświetlonej 

od formy w cieniu, stykanie się płaszczyzn pod kątem prostym lub łączenie ich w kształt 

krystaliczny.
45

 

Zarówno więc bryła pawilonu jak jego wyposażenie wyróżniało się swym narodowym 

charakterem w stylu, który w kolejnej dekadzie zyskał nawet pozycję oficjalnego stylu 

państwa polskiego, co odzwierciedlało się w ówczesnej architekturze i wyposażeniu 

szczególnie budynków ministerialnych i konsularnych. Jak ważnym wydarzeniem była 

sama wystawa dla polskiej sztuki i jakie zaangażowanie musiało być wtedy po stronie 

artystów, podkreślał Wincze pisząc, że Sam fakt wzięcia przez Polskę udziału w 

światowej wystawie w pięć lat po ustaniu działań wojennych świadczył o pełnej 

świadomości organizatorów, że sztukę polską można eksponować na forum 

międzynarodowym. Należy sobie uświadomić, że w tym czasie kraj był zniszczony przez 

wojnę i dopiero dźwigał się z ruin. I mimo to zdobywał się na ogromny wysiłek, jakim 

był niewątpliwie udział w wystawie. Zdawano sobie bowiem sprawę, że sztuka polska 

jest warta tego wysiłku.
46

 

Sukces wystawy nie był jednak wydarzeniem przekładającym się na komercyjny sukces 

dla Polski, gdyż nagrodzone prace w opinii „przemysłu” nie mogły być wdrożone do 

seryjnej produkcji. Jak zauważył Jastrzębowski: Uznanie opinii międzynarodowej dla 

rezultatów naszej pracy w zakresie wnętrzarstwa nie wpłynęło […] na podniesienie 

poziomu bieżącej wytwórczości krajowej. [...] Nie mieliśmy innego wyjścia – musieliśmy 

powrócić do dawnych założeń Warsztatów Krakowskich i zorganizować własną 

wytwórnię.
47

 

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację była inicjatywa założenia w 1926 roku, przez pewną 

część uczestników paryskiej wystawy Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład”, która 

miała połączyć twórczość artystyczną z działalnością rzemieślniczą, a także sprzedażą z 

wyraźnym dążeniem do doskonałości formy, surowca i wykonania. […] Spółdzielnię 
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założyli profesorowie i studenci (Tichy, Jastrzębowski, Czajkowski, Stryjeński oraz 

Kurzątkowski, Plutyńska, Kintopf, Bukowska, Kocowski), ale to artyści młodszego 

pokolenia kierowali jej działalnością i wykształcili rozpoznawalny styl. Ten fakt wydaje 

się być dowodem skuteczności metody pedagogicznej uczelni bardziej przekonywującym 

niż paryskie nagrody.
48

 Styl ukształtowany na wystawie paryskiej już pod koniec lat 20 

okazał się być stylem wnętrz reprezentacyjnych, głównie dlatego, że stał się „modny” i 

otwarty głównie na zamówienia publiczne oraz inwestycje mieszkaniowe polskiej 

inteligencji, a to znaczy tylko tych zamawiających, którzy mogli sobie pozwolić na 

urządzanie stylowych i drogich wnętrz ze względów finansowych. Styl ten był więc 

rozpowszechniony w latach międzywojennych praktycznie tylko w kręgach elity.
49

 

Artyści zrzeszeni w Spółdzielni zyskali w pewnym okresie niemal wyłączność na 

wyposażenie gmachów państwowych i publicznych oraz polskich placówek 

zagranicznych, które miały świadczyć o odrębności i poziomie kultury polskiej. Wśród 

czołowych projektantów tego rodzaju wnętrz znajdowali się Wojciech Jastrzębowski i 

Czesław Knothe. Do wczesnych lat trzydziestych najpowszechniejszy był typ wnętrza 

pozostający w kręgu stylu wystawy paryskiej 1925 roku. Najbardziej 

charakterystycznym jego przykładem są zachowane do dziś wnętrza obecnego 

Ministerstwa Oświaty i Wychowania autorstwa Wojciecha Jastrzębowskiego. W 

dekoracji tych reprezentacyjnych wnętrz, wybranych z konkursu rozstrzygniętego w 

1928 roku, dominowały zrytmizowane motywy geometryczne – trójkąt, kwadrat i 

prostokąt – powtarzające się zarówno w drewnianych boazeriach, meblach, wielkich 

odrzwiach, jak i stiukowych ornamentach na sufitach. Najokazalej prezentowała się 

sala konferencyjna wyłożona bogato jasnym drewnem [...]. Głównym przedmiotem 

zainteresowania Spółdzielni „Ład” było jednak szerzenie kultury mieszkania i 

stworzenie racjonalnie pomyślanych, a zarazem zindywidualizowanych wnętrz dla ludzi 

średnio zamożnych – wnętrz, które zasługiwałyby na miano artystycznych. W szerzeniu 

tej problematyki wiele czyniło nowe pismo poświęcone meblarstwu. „Wzory mebli 

Zabytkowych i Nowoczesnych”, pod redakcją Mariana Padechowicza, wydawane przez 

Muzeum Przemysłowe w Krakowie od 1928 roku. […] Projektantami reprodukowanych 

mebli współczesnych byli w znacznej części, znani nam już dobrze, profesorowie i 
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absolwenci Akademii i Szkoły Sztuk Pięknych, z kręgów Warsztatów Krakowskich i 

„Ładu”. 
50

 

Tymczasem umiejętności zdobyte w warszawskiej szkole, wcielane w życie właśnie w 

Spółdzielni „Ład”, miały służyć bardziej dostępnej wytwórczości. Spółdzielnia 

realizowała jednocześnie program Szkoły oparty o znajomość warsztatu, z którym 

wiązała się doskonałość wykonania, a także związek formy przedmiotu i jego funkcji z 

techniką wykonania i materiałem, będącym rodzimym surowcem. Tym samym czerpano 

w „Ładzie” ze sztuki ludowej, jednocześnie nie kopiując jej wzorów. W aspekcie 

praktycznym Szkołę i „Ład” łączyło również to, że korzystano ze wspólnych, czyli 

szkolnych warsztatów.
51

 Już w latach powojennych (1947-1949) potwierdziło się 

wszechstronne wykształcenie międzywojennych artystów, którzy z inicjatywy 

Telakowskiej z powodzeniem zajęli się projektowaniem w nowych dla siebie 

dziedzinach. Projektowali oni na zamówienie Biura Nadzoru Estetyki Przemysłu 

projekty druków na tkaniny, zabawki oraz szkło. Byli to, obok założycieli „Ładu”, 

kolejni projektanci, m. in. Edmund Bartłomiejczyk, Maria Obrębska-Stieberowa, 

Andrzej i Stefania Milwiczowie, Jan Kurzątkowski, Antoni Kenar, Wanda Zawidzka-

Manteuffel, Halina Jastrzębowska, Henryk Gaczyński, Stanisław Ptaszyński.
52

 

Czym charakteryzował się styl określany jako „ładowski”? Niewątpliwie linia 

rozwojowa i wzorce ukształtowane zostały jeszcze w czasach TPSS i Warsztatów 

Krakowskich, gdzie źródeł należy szukać w ludowości stylu zakopiańskiego, ale też 

inspiracji dostarczały meble Stanisława Wyspiańskiego z lat 1904-1905. Stąd twórczość 

takich artystów jak Jastrzębowski, Czajkowski, Tichy, Stryjeński i Kotarbiński legła u 

podstaw stylu „ładowskiego”, który bazował na stylu art déco. Stanowił polską 

kontynuację tej stylistyki wypromowanej już w czasach paryskiej wystawy. Meble tego 

rodzaju charakteryzowały się swymi bryłowatymi kształtami, często były zdobione 

„kozikowym” charakterystycznym ornamentem, gdzie grubość desek była podkreślona 

przez ich śmiało ścięte krawędzie. Inspiracje te szczególnie widać na przykładzie prac 

wykonanych na wystawę paryską w 1925 roku przez Jastrzębowskiego, Stryjeńskiego i 

Kotarbińskiego.  
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Karol Tichy 

Krzesło, ok.1908r. 

 

 

Odmienną w tym środowisku była tendencja posługująca się stylizacjami 

geometrycznymi, wywodząca się ze stylu Warsztatów Wiedeńskich (1903-1933), gdzie 

kompozycja sprzętów zwykle opierała się na kształcie koła czy prostokąta. Za pierwszą 

i najdoskonalszą realizację takich mebli uważa się komplet zaprojektowany przez 

Tichego, powstały w 1908 roku.
53

 W deskowych podporach wycięte zostały wielkie, 

koliste prześwity, szafka nocna  to walec wpisany w prostopadłościan, a fotelik jest 

konstrukcją z wygiętej półkoliście listwy. Jest to dzieło unikalne, ale poszczególne 

motywy, takie jak łukowato wygięte łączyny czy listwy oparcia, ażury i zgeometryzowane 

formy pojawiają się w twórczości innych, przede wszystkim u Józefa Czajkowskiego, a 

później u Jana Kurzątkowskiego – jednego z najwybitniejszych artystów wywodzących 

się z warszawskiej uczelni.
54

 Projektant mebli należący do Spółdzielni „Ład”, asystent i 

następca Jastrzębowskiego, Roman Schneider, interesujący się szczególnie sprawami 

technologii, zapoczątkował metodę opalania taniego drewna dla uzyskania jego pięknie 

wykończonej niepoliturowanej powierzchni.
55

 Z tej metody korzystali później również 

Wincze ze swoim wspólnikiem Olgierdem Szlekysem. To były zresztą niejedyne 

eksperymenty wpływające na nietuzinkowy styl „ładowski” (o czym pisze się w 

osobnym punkcie dotyczącym Spółdzielni “Ład”)), a dotyczące łączenia różnych 
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gatunków drewna w produkcji mebla (biała sosna, i sczerniałe buki) czy doświadczeń 

konstrukcyjnych eksperymentalnej pracowni Szlekysa. 

Wracając do czasów edukacji Winczego, należy zauważyć, że w zaczynając studia w 

warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w 1925 roku, zdecydował się on na pracownię 

malarstwa prof. Tichego, jedną z trzech obok pracowni prof. Tadeusza Pruszkowskiego 

oraz prof. Kotarbińskiego i jak sam to określił, cały kierunek jego myśli plastycznej 

zależał od tego właśnie wyboru.
56

 Jak podkreślał, prof. Tichy był jego pierwszym 

mistrzem w Polsce.
57

 Chociaż wybierając pracownię malarstwa, Wincze kierował się 

jedynie intuicją, nie znając jej stylu, i mimo że jednak trochę ryzykował, to udało mu 

się wybrać idealnie: prof. Tichy bowiem był niejako kontynuatorem kierunku nadanego 

młodemu artyście jeszcze w Odessie przez profesora Komara.
58

 Stąd niewątpliwie 

szczególną wagę przywiązywał on do studiów w pracowni malarskiej prof. Tichego (w 

której studiował całe pięć lat), również dlatego, że to Tichy był jednym z tych, którzy 

podnosili znaczenie sztuki użytkowej (w tym projektowania) i – jak wiadomo – należał 

do inicjatorów powołania Spółdzielni „Ład” w 1926 r. (i właśnie on nadał nazwę 

mającą sygnalizować zasady kompozycyjne w sztuce).
59

 We wspomnieniach z nauki w 

pracowni Tichego mocno ponadto akcentował Wincze znajomość ze Stanisławem 

Pękalskim, z którym silna relacja przeistoczyła się po wojnie w serdeczną przyjaźń 

(trwającą do śmierci Pękalskiego w 1967 r.).
60

 

Prof. Tichy studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a malarstwa uczył się w 

Paryżu w Ecole des Beaux Arts. Studia we Francji miały na niego ogromny wpływ, 

gdyż jak pisał Jastrzębowski: Paroletni pobyt w Paryżu związał na zawsze z tym 

wszystkim, co się w sztuce francuskiej działo. Prawie co roku jeździł do Paryża i znał 

wszystkie tajniki przemian, jakie w sztuce francuskiej zachodziły. […] Był 

poszukiwaczem nowych dróg, mając w zanadrzu doświadczenia wieków minionych. […] 

Prac swoich nie lubił pokazywać. To jakby jego wewnętrzne przeżycia, które chował dla 

siebie i swoich.
61

 Jastrzębowski, pamiętając owe czasy, kiedy Tichy pracował w 
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Krakowie, potrafił celnie wyrazić ich atmosferę: Kraków, ówczesne Ateny Polski, żyje 

wulkaniczną twórczością Wyspiańskiego, tryumfalnymi wystawami „Sztuki”, artykułami 

Mangi Jasińskiego, zapładniającą działalnością Stanisławskiego. Tichy w tym czasie 

maluje. Jest jednym z założycieli zespołu artystów „Sztuka” , tam wystawia swe obrazy, 

pełne tajemniczości i światła – zyskuje uznanie, prace jego zakupują do muzeów i 

reprodukują w wydawnictwach, poświęconych sztukom pięknym. 

Zarówno Jastrzębowski, jak później Wincze, podkreślali, jak krytyczny wobec swojego 

malarstwa był Tichy, który nie chciał specjalnie o nim rozmawiać i unikał konfrontacji. 

Znane i zadziwiające rysunki jego, jakby studia portretowe w niespodziewanym 

oświetleniu, reprodukuje z pietyzmem Mirjam Przesmycki w „Chimerze”. Tichy nie 

znosi naśladownictwa, jego malarstwo i rysunki nie dadzą się uszeregować w 

powszechnym wtedy impresjonizmie, to raczej indywidualne ekspresje o subtelnym 

wyrazie. – pisał Jastrzębowski w referacie o Tichym.
62

 

W którymś momencie Tichy uświadomiwszy sobie, że malarstwo mu nie wystarcza, 

postanowił zainteresować się bliżej potrzebami i życiem człowieka, zaczął więc 

zajmować się architekturą, ale nie tylko. Buduje dom na Groblach w Krakowie, gdzie 

każdy szczegół dopracowuje bez reszty. […] Poznaje tkactwo jak majster tkacki, 

stolarstwo jak stolarz. Zaprojektował także kilka wnętrz oraz przedmiotów, a w 

konsekwencji w 1901 roku wraz z Trojanowskim, Czajkowskim, Warchałowskim 

założył Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Był miłośnikiem i znawcą sztuki 

ludowej, i jak określił to Jastrzębowski jest w praktyce jednym z najdyskretniejszych, 

jeśli chodzi o formę realizatorów tego kierunku. Nie znosi tanich efektów nie znosi 

stosowania „motywów” żywcem ze sztuki ludowej zapożyczonych, nie ma nic 

chłopomaństwa. Szuka cech zasadniczych, konstrukcji, logiki formy, uzasadnień 

geometrycznych, sensu proporcji. Dąży do jakiejś prostoty idealnej, do wydobycia 

wartości charakterystycznych materiału, z którego przedmiot jest zrobiony, żąda 

precyzyjnego i świetnego rzemiosła.
63

 

W 1905 roku Tichy zorganizował w warszawskiej Zachęcie pierwszą wystawę Polskiej 

Sztuki Stosowanej, na której zaprezentowano meble, tkaniny, witraże, książki, które 

zostały wyeksponowane na równi z obrazami i rzeźbą. Oryginalne prace Tichego 

zajmowały kilka wnętrz Zachęty. Dzięki swoim pracom wygrywał konkursy na wnętrza, 

plakaty i inne przedmioty sztuki. W roku 1912 podczas wystawy Architektury Wnętrz w 
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Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, Tichy zaprezentował swoje słynne wnętrze salonu 

dworu projektu Czajkowskiego (palisandrowe fotele, krzesła kryte płowo-zielonawą 

materią, tkaniny, lustra). Jako profesor stawiał swoim uczniom trudne do realizacji 

zadania, lecz był przy tym bardzo wymagający. Korekta polegała zawsze na tym, ażeby 

podporządkować rzeczy mniejszej wagi, rzeczom ważniejszym. Tylko to, co 

„najważniejsze”. Ale to „najważniejsze” musiało być zrobione z precyzją. „Precyzja” 

to ulubione słowo Tichego. […] Tichy nie żałował dla nas trudu, czasu, myślenia. 

Bardzo mu było nieobojętne co się z nami i w nas dzieje. Być uczniem Tichego – to 

szczęście, to ważna i poważna sprawa. To nie tylko nauka malarstwa, to rozwiązanie 

spraw najważniejszych w życiu. – wspominał Jastrzębowski.
64

 Tichy był 

zdecydowanym zwolennikiem organizowania pracowni doświadczalnych rzemiosł 

artystycznych, a w ostatnich latach swojej pracy na warszawskiej uczelni ambitnie 

organizował tam pracownię ceramiczną, która miała być na miarę najlepszych tego typu 

pracowni europejskich.W latach 1938-1939 była już najprecyzyjniejszym tego typu 

warsztatem w Polsce, który niestety chociaż przetrwał wojenne bombardowanie, został 

w późniejszym czasie przez Niemców doszczętnie zniszczony.
65

 (Tichy zmarł dwa 

miesiące później w grudniu 1939 roku). Jak pisał Jastrzębowski, otwarcie pracowni 

ceramicznej było ważną chwilą zarówno dla Tichego, jak też dla nowego rozdziału 

polskiego wzornictwa: Gdyśmy w 1925 roku, wraz z absolwentami Akademii 

organizowali spółdzielnię wytwórczą przedmiotów sztuki, Tichy zdefiniował pierwszy 

punkt statutu: „Dążyć będziemy do szlachetnej i celowej formy, do doskonałości 

wykonania technicznego i do zrozumienia właściwości materiału z którego przedmiot 

ma być wykonany”. […] „A jak nazwiemy tę naszą spółdzielnię”? „ŁAD” powiedział 

Tichy, „bo to tylko trzy litery, bo to znaczy, że ma być ładnie i ma być w tym ład-

porządek” – co też przyjęto. 
66

 

Wincze, oprócz studiów malarstwa, rozpoczął równolegle architekturę na Politechnice 

Warszawskiej (studiowanie na dwóch uczelniach trwało trzy lata). Czas studiów, tak jak 

pozostałe okresy swojego życia, opisywał szczegółowo w swoich pamiętnikach, już po 

sześćdziesięciu latach od ich ukończenia, kiedy to doszedł do ważnych wniosków, 

                                                 
64

 Ibidem, s. 10 
65

 Ibidem, s. 14 
66

 Ibidem, s. 17 



33 

 

które, jak się okazało, były odmienne od tych, gdy zaczynał swoją drogę jako student na 

dwóch uczelniach.
67

 

Na początku, zafascynowany malowaniem, poświęcał się temu w pełni, architekturę 

traktując drugorzędnie (studiował ją przede wszystkim, by zadowolić ojca). Uważał, że 

prawdziwy ciężar gatunkowy jego możliwości leży w sztukach plastycznych oraz, że 

tylko w nich może się w pełni wypowiedzieć. Pomimo pierwszych sukcesów 

osiągniętych już na studiach – zdobył bowiem kilka szkolnych nagród oraz sprzedał 

dwa obrazy – po latach poczucie odniesionego sukcesu w dziedzinie malarstwa ocenił 

jako pewnego rodzaju oszołomienie oraz wynik pełnego zaufania do profesora, co 

według Winczego, raczej zafałszowało faktyczny obraz jego możliwości artystycznych 

w dziedzinie malarstwa. Z perspektywy czasu uznał, że jednak coś było nie do końca 

tak, jak być powinno, a nawet dodał: Teraz jestem przekonany, że gdzieś zagubiłem 

świeżość wrażliwości odeskiej. Że w którymś etapie zdradziłem siebie i swoje 

pojmowanie sztuki.
68

 Początkowe trzy lata studiów wspominał jako niełatwe również 

dlatego, że wiele czasu spędzał na kursowaniu między uczelniami i nie czuł się w pełni 

studentem żadnej z nich. Profesorowie obu szkół z zainteresowaniem obserwowali 

ambitnego studenta, który jednak postanowił zrezygnować z politechniki i wiosną 1928 

roku zdecydował się zostać wyłącznie studentem malarstwa.
69

 

Kiedy był na ostatnim roku w pracowni prof. Tichego, postanowił przenieść się do innej 

pracowni malarskiej, prowadzonej przez prof. Pruszkowskiego. Mimo, że był już 

serdecznie związany z prof. Tichym, cenił bowiem jego mądrość i oryginalne ujęcie 

wzrokowe malarstwa (nauczył mnie patrzeć malarsko na świat nie tylko widzialny lecz 

znacznie głębiej, pisał
70

), nie był do końca usatysfakcjonowany. Profesor Tichy, choć 

był bardzo wymagający, jak określił to sam Wincze: Generalnie rzecz ujmując, profesor 

nauczył mnie patrzeć i myśleć. Na samą technikę malowania Tichy nie zwracał wiele 

uwagi. Utrzymywał, że każdy bierze sobie taką formę rzemiosła, jakie mu będzie 

odpowiadało. […] W grę wchodziła tu umiejętność selekcji dostrzeżeń, a co za tym idzie 

pewna forma interpretacji. Zawarta ona była jednak w pewnych granicach, których nie 

wolno było przekroczyć. Chodziło o to, aby to, co było malowane leżało w charakterze 

tego, co się malowało. Im mocniej się wyakcentowało istotę obiektu malowanego – tym 
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lepszy był rezultat.
71

 Profesor szczególną wagę przykładał do koloru
72

 i kompozycji
73

, 

które przygotowywał dla studentów i na które czekali oni z niecierpliwością co drugi 

poniedziałek.
74

 Wincze, pomimo ogromnej satysfakcji z nauki u Tichego, chciał się 

również nauczyć i poznać praktycznie samą umiejętność malowania, czyli rzemiosła, 

aby pozbyć się strachu przed procesem malowania, jak sam to określił, a w tym właśnie 

celowała pracownia prof. Pruszkowskiego. Zaczął poznawać tajniki rzemiosła, czyli to, 

jakie i kiedy stosować grunty, jak i kiedy stosować podmalunek oraz sztukę laserunku. 

Przede wszystkim chciał nabrać odwagi w malowaniu, którą uważał, że utracił w 

poprzedniej pracowni. W rezultacie jednak przyznał, że nieco zawiódł się tą zmianą, 

gdyż metody (Pruszkowskiego - AKS), których chciał się nauczyć, przeszły już w tej 

pracowni częściowo do historii. Metody profesora Pruszkowskiego Wincze określił 

wręcz jako brutalne, podając przykład: Kiedyś podszedł do mego prawie ukończonego 

studium, wziął ode mnie szpachlę i zdarł nią cały mój tygodniowy wysiłek.  

„A teraz namaluj to samo na nowo” rzekł i odszedł. To było puszczeniem okrętu na 

głębokie wody. Namalowałem akt na nowo i znacznie lepiej na tym samym płótnie. Ta 

korekta nauczyła mnie znacznie więcej niż cztery lata studiów u Tichego. Dzięki mu za 

to!
75

 Jedną z prac tam powstałych były ilustracje do Ucieczki do Bagdadu Jarosława 

Iwaszkiewicza, które zrealizował za namową profesora – pisał: Wykonałem kilkanaście 

uroczych (w moim mniemaniu) temper dostosowując się nieco do perskich miniatur, ale 

traktowanych po swojemu. Były dobre. Prusz nareszcie zobaczył mnie w mojej 

najistotniejszej osobowości, ale nie pomógł. Marzyłem o spotkaniu z Iwaszkiewiczem i o 
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wydaniu powtórnym jego uroczej książeczki, która mnie tak zachwyciła. Otóż sęk w tym, 

że nie umiałem chować moich prac w piasek, czyli do szuflady. […] Chciałem dzielić 

moje malarskie emocje z innymi. I nic z tego nie wyszło.
76

 Wincze namalował również 

serię portretów swojej żony w różnych technikach, w tym jeden malowany laserunkiem, 

który został doceniony przez prof. Pruszkowskiego. Jeden z tych portretów ocalał z 

wojny, jak wspominał Wincze, wisiał w jego mieszkaniu. 

W pracowni prof. Pruszkowski, czyli Prusz (tak nazywali profesora studenci) 

przekazywał techniczne chwyty z doświadczeń mistrzów renesansu i baroku, sposoby 

malowania na desce lipowej, jak należy do niej przysposobić grunt i jak nakładać farbę 

aby nie odprysnęła i przetrwała. Według jego wskazań Wincze namalował na dużej, bo 

trzymetrowej desce lipowej obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem w 

otoczeniu grających aniołów i św. Jana Bosco wskazującego na klasztor OO Salezjanów 

w Czerwińsku n/Wisłą. Było to już po dyplomie z malarstwa (I Nagroda) w 1936 r. 

Wtedy, w 1929 roku i wcześniej, Wincze bardzo dużo malował i został nawet 

zaszczycony zakupem dwóch obrazów, nabytych przez MSZ. Pisał o tym fakcie: 

Pierwszym sukcesem po stabilizacji (czyli przerwaniu studiów z architektury) był zakup 

przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dwóch moich płócien, które pojechały do 

Francji, aby w polskim konsulacie w Lille zdobić ściany poczekalni. Nie były to złe 

prace. Prasłowiańszczyzna była ich głównym tematem. Postacie były utrzymane w biało 

- szarej tonacji, akcentowanej gdzieniegdzie różem i ultramaryną. Pasja do tej barwy 

jeszcze długo trwała w mym malarskim życiu. Po tym pierwszym sukcesie przyszły 

nagrody i nowe zakupy. Jakoś się w pracowni zadomowiłem.
77

 

Pomimo niewątpliwie odniesionych sukcesów, sam Wincze ciągle nie wierzył w swoje 

malarstwo na sto procent, a pracownia Pruszkowskiego również nie spełniła wszystkich 

jego oczekiwań. Poszukiwał więc dalej. 
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Zasłona obrazu dla Klasztoru w Czerwińsku, 1936 r. 

 

Do obowiązkowych zajęć studentów malarstwa warszawskiej uczelni zaliczały się 

dwuletnie studia grafiki artystycznej i użytkowej, jak również dwuletni kurs kompozycji 

brył i płaszczyzn. Wincze również zaliczył te kursy. Kurs grafiki artystycznej ukończył 

u prof. Władysława Skoczylasa – wówczas najsławniejszego i wybitnego grafika. 

Studia te wspominał jako wymagające i pożyteczne oraz sprawiające mu ogromną 

przyjemność. Poznał dzięki nim wszystkie techniki w metalu: miedzioryt, suchą igłę, 

miękki werniks, akwafortę, akwatintę; w drewnie: drzeworyt – rytowanie zwykłe i na 

drewnie sztorcowym, drzeworyt barwny i inne, jak litografię i linoryt. W tej pracowni 

wykonał Wincze litograficzną wersję ilustracji do „Żywych kamieni” Wacława Berenta 

i jak pisał: Odbitki poniektóre tłuką się gdzieś po rodzinie i wśród przyjaciół, a jeden 

drzeworyt zabłąkał się do zbiorów Muzeum Narodowego. Nic o tym nie wiedziałem. 
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Dopiero odbitka w zbiorczym katalogu udowodniła, że tam figuruje pod jakimś 

numerem.
78

 Wspominał, że prawdopodobnie zdobył nawet kilka nagród w tym czasie, 

lecz nie zadowolił się tym i nie rozwijał później tej dziedziny. Przypadkiem zachowała 

się u mnie jedna odbitka dwubarwnego drzeworytu, przedstawiająca Wniebowzięcie 

NM Panny, unoszonej przez anioły, wspominał Wincze
79

. Zachowały się również dwie 

prace z tego okresu, prezentowane na wystawie w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu otwartej w maju 2018 roku oraz na wystawie monograficznej Winczego 

w Muzeum Architektury we Wrocławiu w 2019/2020 roku. Wincze niestety nie 

kontynuował uprawiania grafiki artystycznej, również ze względu na brak dostępu do 

pracowni i urządzeń do tych skomplikowanych technik. 

 

Bez tytułu, 1929, linoryt, papier, 14 x 11 
 

 

Grafiki użytkowej uczył się Wincze w pracowni prof. Edmunda Bartłomiejczyka, 

znanego i cenionego artysty. Projektował tam okładki, plakaty, komponował strony 

tekstów. Studia graficzne podsumował pisząc: Studia u tych profesorów niewątpliwie 

wzbogaciły moją wiedzę o sztukach plastycznych. […]; utwierdziłem się przy tym, że 

sztuka jest jednością i zatarte są granice między jej licznymi odmianami. Z tych studiów 

ocalało mi cudem kilka odbitek suchej igły (cerkiewka na Huculszczyźnie) akwatinty i 

dwa linoryty. Niewielki to ślad moich ówczesnych poszukiwań i prób, ale cenny, bo dla 

mnie wielce pouczający. W moich uporczywych studiach i poszukiwaniach na próżno 

szukałem własnego tropu. Odeska wizja moich przyszłych działań gdzieś się zagubiła w 
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dżungli problemów technicznych, w poznaniu rzemiosła i w, niestety, uleganiu wpływom 

moich wielkich nauczycieli. Próbowałem często odnaleźć ten sens mojej, właśnie mojej 

sztuki, ale on zagubił się gdzieś we mgle. Studia wypełniły się mgłą i przesłaniała 

pierwotną wizję. Albo wizja była zbyt słaba albo wpływy zbyt mocne. […] Zdawało mi 

się ciągle że mam w tym gąszczu zjawisk plastycznych coś własnego do powiedzenia. 

Ale wielość możliwości zdecydowała że zagubiłem mój trop. Na próżno wracałem do 

odeskich wspomnień do tamtych wizji i marzeń. Ale w obecnym stanie wiedzy wydały mi 

się one naiwne i peryferyjne. Nie wiedziałem jeszcze, że wystarczy tylko malować byle 

co i byle jak, a rozwiązanie przyjdzie samo o ile mam talent, albo nie przyjdzie o ile 

zdolności zabraknie. Wiedza mnie przytłaczała.
80

 

W przeciągu około dziesięciu lat studiował Wincze w dwóch pracowniach malarskich 

(u prof. Tichego oraz u prof. Pruszkowskiego, gdzie otrzymał dyplom), ale też u prof. 

Jastrzębowskiego, u którego studia projektowania wnętrz okazały się wywrzeć 

największy wpływ na jego dalsze życie twórcze. Jastrzębowskiego wybrał, kiedy 

zapisał się do niego na kurs kompozycji brył i płaszczyzn, chociaż miał też do wyboru 

pracownię Czajkowskiego. Przyznał, że wybrał Jastrzębowskiego prawdopodobnie 

dlatego, że cieszył się sympatią studentów oraz towarzyszyła mu sława, którą zdobył 

wraz z Grand Prix i wieloma złotymi medalami na Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w 

Paryżu w 1925 roku. 

Wincze opisywał pracownię profesora, która mieściła się na poddaszu. Wchodziło się do 

niej po wysokich i dość stromych schodach, prowadzących z obszernego korytarza na 

pierwszym piętrze. […] Pracownia była wąska i długa o pochyłych dużych oknach i 

przedzielona grodziami tak, że tworzyły się małe ustronne zakątki. Wytwarzało to 

osobliwą atmosferę, bardzo sprzyjającą skupionej pracy.
81

 Studia z kompozycji brył i 

płaszczyzn wspominał Wincze jako powrót do podstaw i oceniając je podsumował 

również dokonania swojego mistrza Jastrzębowskiego: ...cała ta metoda otrzeźwiła 

mnie i nauczyła o wiele więcej niż wszystkie arcymądre wywody. […] Wynalazcą tej 

metody był znakomity prof. Wojciech Jastrzębowski, mój przyszły mistrz, przewodnik i 

przyjaciel w najistotniejszym i najczystszym znaczeniu. Tu odnalazłem poczucie 

pewności, że sztuka jest wielograniastym monolitem. Z której bądź strony na nią 

spojrzeć, zawsze objawi się w całej wspaniałości swego piękna. Zrozumiałem, że sztuka 

jest środkiem przekazu własnych emocji emocjom odbiorców. Umiejętnością 
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wywoływania emocji u innych. Że nie ma sztuki hermetycznie zamkniętej. […] I w tym 

właśnie momencie otwarła się moja własna droga którą później szedłem przez całe 

długie życie.
82

  Pisał również o kompozycji brył i płaszczyzn jako wyniku dociekliwych 

badań Jastrzębowskiego nad sztuką oraz analizą sięgającą do jej podstaw i jako autor tej 

dyscypliny ciągle ją rozwijał podczas współpracy ze studentami, robiąc korekty prac na 

niezwykle proste i zarazem trudne, aczkolwiek odkrywcze i wymagające skupienia i 

wysiłku tematy.
83

 Podał Wincze na to kilka przykładów, tematów, które szczególnie 

zapamiętał: zaprojektowanie znaku kompozycyjnego, złożonego z inicjału własnego 

imienia i nazwiska. Znak winien był być zwarty, czytelny i w pewnym znaczeniu 

powiązany z osobą autora. Czerń i biel, kontrasty linii prostych i krzywych winny były 

tworzyć harmonijną w swej prostocie całość. Szczególnie zapamiętałem monogram 

Edwarda Monteuffla.[...] Innym tematem było wzbogacenie dowolnie obranej bryły 

wciętym w nią ornamentem w taki sposób, aby nie zniekształcić samej bryły i by 

ornament tworzył zamkniętą całość. Początek myślenia przestrzennego, logiczność 

trójwymiarowa, próba budowania kształtu. […] Inny przykład to alfabet: Było to 

budowanie litery po literze, bez żadnych ozdób i dodatków. Kreska o jednej grubości, 

tworząca jakby kościec litery. Analiza jej formy. [...].
84

 

Wincze szczegółowo opisywał zachowania i styl pracy profesora: Profesor wchodził do 

pracowni wprost ze swojego mieszkania, które było tuż obok […]. Wchodził – wysoki, z 

lekka przygarbiony, ubrany w granatowy kitel, jakby się oderwał od własnej pracy i z 

lekka roztargniony. [...]
85

 Objaśniał, rysował, rozmawiał. Te chwile rozmów (a to 

właśnie były korekty), podczas których dobre i życzliwe słowa były przeplatane mądrymi 

uwagami, odkrywającymi nowe i nieznane tajniki kompozycji. […] Profesor z uwagą 

oglądał każdy szkic, spostrzegał błędy, prostował, naprowadzał. Metoda, która zmuszała 

ucznia do myślenia wraz z nauczycielem, do współtworzenia. Korekta podawała jedną z 

możliwości; otwierała drogę do innych, uczyła samokrytyki i samodzielnych 

poszukiwań. Kurs trwał przez cztery semestry. Dawał do rąk klucz. Praca w ciągu tych 

lat była treningiem i odskocznią do samodzielności.
86

 

Metodę Jastrzębowskiego rozpowszechniano w wielu szkołach. Prowadzący po nim ten 

przedmiot Jan Kurzątkowski, wprowadził ją w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i 
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Malarstwa w Warszawie, a z kolei Tadeusz Szczerbiński, uczeń profesora wprowadził 

naukę kompozycji w Akademii Krakowskiej. Po wojnie metoda Jastrzębowskiego, na 

nowo interpretowana, pod różnymi nazwami, została wprowadzona do programów 

niemal wszystkich uczelni artystycznych w kraju. We wrocławskiej Wyższej Szkole 

Sztuk Plastycznych zainicjował ją Władysław Wincze. Wspominał nawet, jak pracował 

nad przedmiotem, konsultując się osobiście z Jastrzębowskim, aby nie był on tylko 

naśladownictwem metody profesora, ale by zachować najważniejsze jego zasady i idee. 

Profesor rysując na serwetce papierowej, objaśnił mi istotny sens swej nauki – 

wspominał.
87

 Profesor Jastrzębowski, wszechstronny artysta, w latach 1923-1939 był 

autorem pierwszych w obiegu po wojnie monet, jakie biła mennica państwowa po 

reformie walutowej 1923 r. Najbardziej znane to projekty rewersów monet 1, 2, 5, 10, 

20 i 50 groszowych, których mięsisty motyw dekoracyjny pochodził z projektu złotej 

monety 50-złotowej z roku 1922.
88

 Jak pisał Wincze, były one najpiękniejsze w Europie. 

Jastrzębowski zaprojektował również wnętrza dwóch polskich ambasad, kilku 

ministerstw i Banku Gospodarstwa Krajowego, a także wnętrza gmachu Związku 

Kolejarzy i teatru Ateneum. Również dwa pomniki żołnierzy polskich poległych w 

pierwszej wojnie światowej, wiele plakatów oraz trzy kilimy i meble koszykowe. 

Zaprojektował również medale pamiątkowe, m.in. medal ku czci Jana Sobieskiego, 

odznakę Aeroklubu i odznakę Akademii Literatury. Był również współautorem wnętrz 

statku MS Piłsudski, a także medali z okazji wodowania owego okrętu. Do jednych z 

ważniejszych jego dokonań należał jeszcze projekt oprawy plastycznej pogrzebu 

Marszałka Piłsudskiego w katedrze św. Jana oraz realizacja monumentalnego projektu 

cmentarza legionistów na Rossie w Wilnie. Osiągnął wiele sukcesów, jako nauczyciel, 

ale również był senatorem Rzeczpospolitej, dyrektorem departamentu kultury przy 

Ministerstwie Oświecenia oraz ostatnim rektorem przedwojennej Akademii Sztuk 

Pięknych. Był ważnym współorganizatorem Spółdzielni „Ład”.
89

 Od tego czasu 

(prawdopodobnie od 1935 r.), z prof. Jastrzębowskim połączyła Winczego wielka 

przyjaźń. Jak pisał: Po studiach spotkania z profesorem na terenie pracy w „Ładzie” 

lub w jego domu cechowała jeszcze większa serdeczność i nieomal koleżeńskość. […] 

Był okres kilkuletni w latach trzydziestych, w którym pracowałem u profesora przy 

jednej z większych realizacji w charakterze pomocnika. Wówczas właśnie miałem 
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sposobność bezpośrednio się zetknąć i bliżej poznać istotny charakter jego warsztatu 

twórczego.
90

 Zapewne właśnie wtedy, podczas tej pracy pod bezpośrednim jego 

kierunkiem poznałem jak tworzywo i narzędzie stają się punktem wyjścia i przyczyną 

formy, jaki wpływ na funkcje ma kształt, jak niesłychanie oszczędne winny być środki – 

dla osiągnięcia pełni wyrazu.
91

 

Jastrzębowski, mimo że na początku kariery, tak jak później Wincze, zajmował się 

malarstwem i grafiką artystyczną, również zdecydował się poświęcić przede wszystkim 

sztuce użytkowej, która jest bliżej potrzeb człowieka. W 1904 roku rozpoczął edukację 

artystyczną w Krakowskiej Akademii. Uczył się w niej do 1909 roku, m.in. pod 

kierunkiem Józefa Mehoffera i Wyspiańskiego. Zwiedzał Wenecję, Florencję, Pizę, a 

także przebywał (1907-1911) w Paryżu. Kiedy współtworzył stowarzyszenie Warsztaty 

Krakowskie stwierdził, że podstawą wszelkiej twórczości artystycznej jest umiejętność 

poznania „dokładnie i praktycznie techniki i materiału, z którego się tworzy, trzeba 

zgłębić wiedzę o wartości materiału, przede wszystkim zaś, jako podstawę ideologiczną, 

poznać i zrozumieć, po co, dlaczego i dla kogo dany przedmiot sztuki się tworzy.” 
92

 

Najważniejsze w jego twórczości było wyposażenie wnętrz. Charakterystyczny styl 

Jastrzębowskiego został przez niego wypracowany w latach dwudziestych i jak pisała 

A. Miłosz, meble artysty z roku 1918 i wnętrze warszawskiej Szkoły Podchorążych z 

roku 1919 nosiły jeszcze cechy secesji i sztuki ludowej, a charakterystyczny dla niego 

styl, ugruntowany po wystawie paryskiej w 1925 roku, stał się popularny i został 

zakwalifikowany jako polski styl narodowy (projekty wnętrz reprezentacyjnych, np. 

zachowanego do dzisiaj wystroju siedziby ówczesnego Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego (1927-1928)
93

 czy Domu Związku Zawodowego 

Kolejarzy – przy współpracy E. Trojanowskiego i R. Millera – oraz wyposażenia 

szeregu polskich placówek dyplomatycznych za granicą, m.in. w Moskwie.) Meble, tak 

jak inne według założeń „Ładu”, były produkowane z krajowych gatunków drewna, o 

prostych geometrycznych kształtach w wyposażeniu wnętrz reprezentacyjnych i lekko 

historyzujące do wnętrz kameralnych. Jako geometryczne elementy art déco połączone 

z folklorem można również scharakteryzować projekty tkanin Jastrzębowskiego.
94
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Zarówno prof. Tichy, prof. Czajkowski, jak i prof. Jastrzębowski należeli do pierwszych 

członków, współorganizatorów „Ładu” jako wywodzący się ze środowiska 

krakowskiego artyści, wcześniej powiązani ze stowarzyszeniem Warsztaty Krakowskie, 

znani twórcy sztuki stosowanej z kręgu stylu zakopiańskiego, później uczestnicy 

wystawy w Paryżu w 1925 roku. Nie mogło to wszystko pozostać bez znaczenia dla 

poszukiwań i późniejszego stylu projektowania Władysława Winczego, który z czasem 

również został przyjęty do tej prestiżowej instytucji. 

Wincze okazał się bardzo zdolnym studentem, co potwierdza fakt, że dzięki szybkim 

postępom już po pierwszym roku studiów zwolniono go z opłat czesnego, które było 

dość wysokie, i jak wspominał, znacznie skorzystał na tym budżet rodzinny.
95

 

Studia kończył już nie w Szkole Sztuk Pięknych, lecz po przemianowaniu – w 

Akademii. Dyplomował się w pracowni prof. Pruszkowskiego, znakomitego pedagoga i 

twórcy Bractwa św. Łukasza – a właściwie czterech jego oddziałów czy grup: Bractwa 

św. Łukasza (1925), Szkoły Warszawskiej (1929), Loży Wolnomalarskiej (1932 od 

1935 Loża Malarska) i Grupy Czwartej (1936).
96

 Do tej ostatniej należał Wincze, po 

ukończeniu studiów z wyróżnieniemdrugiej –nią wystawiał swoje obrazy w IPS-ie.
97

 

Momentem dzielącym etapy studiów Winczego, na te w pracowni Tichego od 

końcowego etapu w pracowni Pruszkowskiego, była służba wojskowa. Rok 1930 był 

datą wstąpienia Winczego do wojska (zwolnienia studenckie kończyły się wtedy, wraz z 

ukończeniem 25 roku życia) i okazał się również rokiem przełomowym w życiu 

osobistym artysty. W tym bowiem czasie zaczęły się nawiązywać te najbardziej 

serdeczne nici, które powiązały nas z Ińcią (Ireną)
98

 na całe przyszłe życie – pisał.
99

 

Dzięki licznym wspólnym wycieczkom stała mu się bliska. Pomagała mu również 

podczas ogólnopolskiego konkursu na wnętrza, w którym brał udział wraz z Januszem 

Ostrowskim
100

. Był to pierwszy konkurs na wnętrze, w którym ośmielił się brać udział, 

mimo że rezultat był jeszcze negatywny. Współpraca z Ireną zbliżyła ich może nawet 
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bardziej niż wycieczki. Wszystko to działo się w okresie od stycznia do sierpnia tego 

roku, kiedy to artysta włożył mundur artylerzysty i wdrożył się w dyscyplinę życia 

wojskowego. […] Jeszcze w kwietniu, tuż przed Wielkanocą, zdążył z Bohdanem 

Guerquin odbyć wyprawę na Podole. 

Praca dyplomowa przyniosła Winczemu nagrodę Akademii. Równie ważnym efektem 

studiowania, co zdobyte tam wykształcenie, był dla Winczego fakt, że doznał na tej 

uczelni poczucia bycia Polakiem oraz bliskości swoich poglądów na sztukę z tymi, jakie 

prezentowało środowisko warszawskie. 

W trakcie studiów wykształciła się też fascynacja Winczego sztuką ludową. W tych 

czasach, kontynuując odeskie głody wiedzy, nie mogłem się ograniczyć do wyłączności 

jednego zainteresowania. Pochłaniał mnie problem sztuki ludowej – zanotował. 

Przyczynkiem do problemu była być może architektura polska, którą wykładał na 

Wydziale prof. Oskar Sosnowski, a możliwe, że pierwsza wycieczka na Huculszczyznę, tę 

niewyczerpaną skarbnicę bogactw naturalnych ludu.
101

 

 

                                                       

 

6. Fascynacja sztuką ludową regionu Podhala, Zakopanego i Huculszczyzną. 

Cechy twórczości ludowej 

 

 

Huculszczyzna a Podhale, podobieństwa i różnice 

 

Huculszczyzna jest to region Karpat Wschodnich, leżący nad Prutem i Czeremoszem, 

obejmujący m.in. pasmo Czarnohory. Obecnie należy do zachodniej Ukrainy, jednak 

przez długi okres, od czasów panowania Kazimierza Wielkiego (XIV w.), 

Huculszczyzna znajdowała się w obrębie Rzeczypospolitej, aż do momentu, kiedy w 

1772 roku w wyniku rozbioru Polski weszła w skład monarchii austriackiej, a następnie 

austro-węgierskiej. W latach międzywojennych region, zwany też Pokuciem, znowu 

znalazł się na terenie Rzeczpospolitej. Po roku 1945 obszar ten ostatecznie przestał 

należeć do Polski, a Polacy oraz inne mniejszości etniczne i narodowe zostali w 

przeważającej mierze z niego wypędzeni. Szczególne zainteresowanie artystów tym 
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obszarem przypadło na okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy kraina ta była 

kreowana na miejsce szczególne dla polskiej kultury. Rozsławiał ją już Stanisław 

Vicenz, którego pamięć docenili organizatorzy wystawy w Muzeum Narodowym w 

Krakowie, wydając album poświęcony jego pamięci: Czy Huculszczyzna byłaby krainą 

owianą takim mitem, gdyby nie dzieło życia Stanisława Vicenza
102

? […] czy można 

pomyśleć o Huculszczyźnie jako o arkadyjskiej, sielskiej, romantycznej krainie bez 

owego mistrza pióra, którego twórczość tak bardzo przenika jej wyjątkowość i 

szczególną baśniowość
103

 – pisał M. P. Kruk w katalogu wystawy. Warto się nad tym 

zastanowić. Tym bardziej, że podobne odczucia co do tego regionu reprezentował także 

Władysław Wincze, który zwiedzał i opisywał, nazywając nawet ten region „krainą 

Słowian” wielokrotnie i również bardzo emocjonalnie.
104

                       

W twórczości Władysława Wincze istotną i inspirującą poznawczo oraz artystycznie 

rolę niewątpliwie odegrała jego fascynacja sztuką ludową, a szczególnie właśnie sztuką 

Huculszczyzny, o czym wielokrotnie wspominał w swych notatkach. Doświadczenie tej 

sztuki i wzorce nie były wprost przenoszone do jego własnej twórczości, ale miały 

wyraźny wpływ na ukształtowanie jego świadomości projektanckiej.                     

Warto podkreślić, że region Karpat Wschodnich, leżący na kresach II Rzeczpospolitej, 

pomimo sporego zainteresowania i usilnych starań władz państwowych, nie został 

jednak w świadomości Polaków tak nagłośniony, jak region podhalański, dzięki 

popularyzatorskim pracom m.in. Władysława Matlakowskiego
105

 i Witkiewicza. To 

właśnie brak takich opracowań jest przyczyną mało powszechnej znajomości tego 

obszaru. Jest to opinia dość popularna, którą potwierdzał również Wincze, opisując 

swój ukochany teren zarówno w osobistych notatkach, jak również np. w drukowanym 

artykule pt. „Cepeliowski rodowód”.
106

 Opisywał w nim Huculszczyznę jako: Region, 

gdzie stykała się sztuka wschodnia z zachodnią, był właśnie tą bramą, która otworzyła 

się na obszary piękna, dotąd mi nie znane – ujrzałem sztukę żywą użyteczną i użytkową. 

Nie było przedmiotu, poczynając od budowli, a kończąc na szczególe stroju kobiecego, 
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który nie byłby naznaczony stygmatem piękna.
107

 Wtedy jeszcze, kiedy produkcja 

fabryczna nie została wprowadzona w najodleglejsze zakątki wsi i nie miała wpływu na 

jej plastyczny wyraz, można było odnaleźć tam najbardziej wiarygodne formy sztuki 

ludowej. To właśnie autentyczne rękodzieło zafascynowało Winczego, oddziałując na 

całe jego późniejsze życie i twórczość. Podsumował to nawet w swoich zapiskach: […] 

sztuka Hucułów, choć w odmienny, bo wschodni sposób, bogactwem i różnorodnością 

zajmować może równie poczesne miejsce jak sztuka podhalańska. Zaczarowała mnie i 

wskazała początek drogi. Odtąd zacząłem iść tropami sztuki ludowej rozsianej po całym 

obszarze Polski, sztuki w owych czasach jeszcze żywej i zaledwie w znikomej części 

skażonej przez przemysł fabryczny i przez ludzi dobrej woli i szlachetnych intencji.
108

   

W okresie intensywnego odradzania się narodowej świadomości niepodległościowej 

(lata 70. - 90. XIX wieku) powszechne było odwoływanie się do rodzimych tradycji 

artystycznych, które zapewniała sztuka ludowa (tradycyjna w danym regionie). Stąd 

zrozumiałym było częste nawiązywanie przez artystów do dokonań tej wytwórczości, 

szczególnie z regionu Podhala, chociaż także z innych regionów kraju. 

Badania na ten temat prowadził Aleksander Wojciechowski
109

, który również 

podkreślał, że sztuka ludowa kojarzona była początkowo szczególnie z regionem 

Zakopanego, a dopiero później odkrywano ją w innych regionach Polski. Galicja z 

kolei, jako słabo zurbanizowany teren zaboru austriackiego, wyjątkowo podatny był na 

inspiracje sztuką ludową właśnie. 

Tymczasem I. Kozina podzieliła sztukę górali, pisząc, że „huculszczyzna” rozwijała się 

w Galicji Wschodniej a „zakopiańszczyzna” w Zachodniej.
110

 To stwierdzenie obrazuje 

dobrze, na czym mogą polegać różnice i podobieństwa, które posiada każdy omawiany 

tutaj styl. 

W 1876 roku zainicjowana przez Towarzystwo Tatrzańskie zaczęła działać Szkoła 

Snycerska w Zakopanem, zaś w 1883 roku powstał budynek szkoły (proj. Antoni 

Łukaszewicz) i w tym samym roku w czarnohorskim oddziale Towarzystwa 

Tatrzańskiego urządzono wystawę huculską, która dała początek targowi w Kołomyi. W 

taki sposób – pisała B.Tondos – rozpoczęła się moda na huculszczyznę. Do jej rozkwitu 
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przyczyniły się również działania malarzy oraz wystawa krajowa we Lwowie w 1877 

roku, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano większą ilość wyrobów Hucułów. 
111

 

Na wystawie w Paryżu w 1900 roku chciano zaprezentować oba style w rzemiośle 

artystycznym: huculski jako reprezentacyjny dla Galicji Wschodniej, a zakopiański – 

Galicji Zachodniej. W aranżacji wystawy początkowo miał uczestniczyć Witkiewicz, 

którego koncepcje już uzyskały dość duży rozgłos, na zaproszenie profesora i rektora 

Politechniki Lwowskiej Juliana Zachariewicza. Niestety, ten pomysł zablokowały 

władze Cesarstwa Austro-Węgier, które już wcześniej, w 1895 roku nakazały zatrudnić 

w zakopiańskiej szkole pracującego w Wiedniu architekta Edgara Kovátsa i zleciły mu 

zmarginalizowanie dorobku Witkiewicza w promowaniu stylu narodowego.
112

 W 

rezultacie przyczyniło się to do głośnego sporu pomiędzy Witkiewiczem a Kovátsem. 

Spór o pierwszeństwo w wypromowaniu stylu zakopiańskiego toczył się na łamach 

ówczesnych pism, a prawdopodobnie określenie powstało w atmosferze towarzystkich 

rozmów. Trudno ustalić jego autora. Przyjął je Stanisław Witkiewicz dla swojej sztuki. 

Było używane w dyskusjach i sporach, aż nadmiernie rozrosło się jego znaczenie, 

objemując liczne artystyczne zjawiska podtatrzańskiego regionalizmu.
113

  W 

ostateczności pojawiły się dwie koncepcje: (czysty) styl zakopiański autorstwa 

Witkiewicza i tzw. sposób zakopański – autorstwa Kovátsa (wprowadzający do 

ornamentyki motywy przeniesione spoza terenów Podhala, np. Tyrolu). Kováts, 

publikując po przyjeździe do Zakopanego jako Dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego 

swoją koncepcję „sposobu zakopańskiego”, nie wspomniał ani słowem o istnieniu 

znanego już wtedy Witkiewicza. W sporach o styl przeważyło stanowisko Jerzego 

Warchałowskiego, który jeszcze w 1901 r. uczestniczył w polemice o stylu, gwałtownie 

napadając na Edgara Kovátsa, autora konkurencyjnego „sposobu zakopańskiego”. 

Katalog I Wystawy Polskiej Sztuki Stosowanej i późniejsze wypowiedzi Jerzego 

Warchałowskiego, architekta i współzałożyciela towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, 

oraz krytyków artystycznych Władysława Stronera i Stanisława Lacka przyznały 

Witkiewiczowi pierwszeństwo w stworzeniu podstaw dla „rzetelności rzemiosła”, 

podkreśliły wartość ideowo-artystyczną stylu zakopiańskiego dla rodzimego nurtu 

polskiej sztuki i rzemiosła artystycznego.
114
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„Sposób zakopański” Edgara Kovátsa, który powstał z politycznej potrzeby 

konkurowania z programem Witkiewicza, określano jako powierzchowny, ponieważ 

okazywał się tylko kolejnym wzorem wśród wzorów szwajcarskich, tyrolskich czy 

bawarskich, a nawet mauretańskich.   

Konkurent Witkiewicza miał za sobą silne poparcie środowiska architektów, co między 

innymi spowodwało usunięcie się z pola walki reprezentanta “stylu zakopiańskiego”. 

Obce wpływy w projektach Kovátsa podczas licznych dyskusji o “stylu” i “sposobie” 

były przemilczane, z korzyścią dla zainteresowanego, a podkreślano za to polskie 

pochodzenie sztuki Witkiewicza, gdyż fakt ten cieszył się wtedy ogólnym 

zainteresowaniem. W polskości szukano wtedy lekarstwa na wszelkie problemy 

ówczesnych czasów. Liczne burzliwe polemiki doprowadziły na początku XX wieku do 

powstania opozycji do stylu zakopiańskiego, która przeciwstawiała się zasadom 

formalnym stylu Witkiewicza oraz czerpania z stylistyki jednej tylko grupy artystów 

ludowych, czyli Górali Podhalańskich. Dzięki temu właśnie zaczęły rozwijać się nowe 

prądy artystyczne, choć artyści, w tym również Wincze, nie odżegnywali się od 

inspiracji twórczością Witkiewicza. 

W „sposobie zakopiańskim” Kováts kształtował formy krystaliczne, geometryzował 

motywy roślinne, rozmieszczał ornament zazwyczaj po obu stronach osi symetrii w 

niezbyt skomplikowanych, rytmicznych układach. Chętnie dawał na osi środkowej 

wazonik, doniczkę, wreszcie – rodzaj czerpaka z dwoma uchami, ze stylizowaną rośliną 

lub paroma gałązkami. Ta zasada kompozycji pochodzi bezpośrednio z Tyrolu. Niemniej 

był to przemyślany i względnie kompletny katalog form zdobniczych, który stanowił atut 

przeciwko Witkiewiczowi.
115

 

 

 
Wnętrza hal proj. E. Kovátsa 

Międzynarodowa Wystawa Powszechna, Paryż 1900 r. 
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Idea C.K. Norwida i jej wpływ na rozwój sztuki w oparciu o tradycje teorii 

Ruskina i Morrisa. Kształtowanie stylu narodowego 

 

 

Początki i dalsze etapy uprzemysłowienia sztuki i rzemiosła powodowały wiele 

problemów oraz prowadziły do licznych dyskusji i rozważań. Kozina, pisząc o 

początkach polskiego designu, łączy je z momentem uświadomienia sobie trudności 

związanych z pogodzeniem produkcji masowej przy użyciu technologicznie 

zaawansowanych maszyn i twórczej unikatowości. Trwał wtedy spór o ideały 

estetyczne, gdyż upierano się przy rękodzielniczej produkcji sprzętów, w ten sam 

sposób, jak te powstające w poprzedniej epoce w rzemieślniczych warsztatach. 

Sięgające jeszcze średniowiecza tradycje miały być bronione przed wkraczającą już od 

2 poł. XVIII wieku mechanizacją produkcji, wprowadzaną na niespotykaną dotąd skalę. 

Tym bardziej, że początkowo wpłynęła ona znacząco na obniżenie jakości 

wytwarzanych sprzętów, spotkała się ze zdecydowaną krytyką odbiorców preferujących 

estetyczne produkty, domagających się nawet powrotu technik rękodzielniczych. 

Pomimo że polemika ta miała miejsce, gdy ziemie polskie znajdowały się pod 

zaborami, wielu uwrażliwionych tym intelektualistów wypowiadało się na ten temat. 

Docierały bowiem do świadomości publicystów i artystów idee głoszone w krajach 

zachodnich.
116

 

Bardzo popularne były książki badacza architektury, krytyka i publicysty Johna Ruskina 

reprezentującego proromantyczne idee jedności sztuki z naturą (Natura to Ukryty Bóg) i 

zainteresowanego transmisją idei piękna w życiu ludzi, a przy tym krytyka produkcji 

przemysłowej. 

Również przeciwnik rewolucji przemysłowej William Morris w swojej twórczości 

nawiązywał do Ruskina i propagował tę ideę w angielskim ruchu Arts&Crafts. 

Aktywność tę popularyzowało wydawane od 1900 roku w Krakowie, czasopismo 

Architekt, założone i redagowane przez architekta Władysława Ekielskiego. Pismo 

powstało jako polskojęzyczny miesięcznik o tematyce związanej z architekturą, 

budownictwem i przemysłem artystycznym. Duże znaczenie w promowaniu w Polsce 

brytyjskich idei miał, jak stwierdziła Kozina, Związek Naukowo Literacki we Lwowie, 
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który przyczynił się do tego serią publikacji, takich jak “Podstawy kultury estetycznej”, 

gdzie zaprezentowano m.in. dzieło Williama Morrisa “Sztuka a piękność ziemi” czy 

rozprawę autorstwa Jana Réego “O warunkach piękna w sztuce stosowanej”. Również 

we Lwowie ukazała się książka Roberta de la Sizeranne’a “Ruskin a kult piękna”.
117

 

W związku z tym można sądzić, że już przed wybuchem I wojny światowej polska 

inteligencja była intensywnie zaangażowana w dyskurs o estetycznym kształtowaniu 

przedmiotów użytkowych, tak jak to miało miejsce w głównych kręgach 

opiniotwórczych Europy Zachodniej. Najważniejszymi były poglądy Morrisa, 

postulującego wypracowanie powszechnego ideału piękna dla wszystkich. Morris, 

poprzez chęć połączenia dzięki estetyzacji przedmiotów ludzi z różnych kręgów: 

biednych i bogatych oraz inteligencji i ludu, nawiązywał do Ruskina, który uważał, że 

poprzez krzewienie rzemiosła artystycznego wyrafinowani odbiorcy sztuki umożliwiają 

prostemu robotnikowi jego osobisty rozwój, którego nie może on osiągnąć podczas 

mechanicznego obsługiwania maszyn wykorzystywanych do produkcji przemysłowej.
118

 

Natomiast na ziemiach polskich końca XIX i początkach XX wieku szczególną 

popularnością cieszyła się romantyczna z ducha estetyka Norwida, uzupełniana przez 

przytoczone już powyżej tradycje teorii Ruskina i Morrisa. Norwidowski 

“Promethidion” z 1851 roku w konkluzji zawiera treść zapowiadającą nowe myślenie i 

podejście do sztuki. W stworzonej przez niego i spopularyzowanej teorii „cyrkulacji 

idei piękna”, można znaleźć odniesienia do haseł Ruskina, który namawiał do walki z 

brzydotą otaczających nas przedmiotów, chcąc w ten sposób wzbudzić w każdym 

człowieku potrzebę obcowania z pięknem na co dzień, co miałoby dotyczyć nie tylko 

ludzi majętnych i wykształconych. Według Ruskina, użyteczne piękno na co dzień 

miało podnieść morale społeczeństwa, stać w opozycji do szybko rozwijającej się 

produkcji masowej, służyć psychice ludzkiej.
119

 U nas punkt ciężkości koncepcji 

głoszonych przez Ruskina i Norwida odnoszono raczej do twórczości ludowej, w czym 

zauważono możliwości wpływania na społeczeństwo. Chciano koniecznie uniknąć, 

uznanych za szkodliwe, obcych wpływów, przeważnie wiedeńskich i ukształtować 

własny styl narodowy. Czyniono to między innymi organizując wystawy sztuki 

regionalnej. Pierwszą na szeroką skalę zorganizowaną ekspozycją była wystawa w 
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Kołomyi przygotowana przez Towarzystwo „Spółka Huculska” (rok 1880).
120

 

Zapoczątkowała ona zresztą przyszłą fascynację sztuką zwaną potocznie 

„huculszczyzną”, przypadające szczególnie na okres międzywojenny. Początkowo 

inspiracje sztuką huculską czy też zakopiańską były rozumiane wprost jako 

bezpośrednie przenoszenie ornamentów czy motywów wiejskich na architekturę i 

wyposażenie sprzętowe. Ta droga dążenia do „stylu narodowego”, pomimo wiary w 

słuszność tej metody, okazała się jednak niefortunna. Przez dłuższy czas błądzono, 

widać to jeszcze w przykładach działalności Witkiewicza i innych plastyków ze 

środowiska krakowskiego, „mechanicznie” powtarzających motywy ludowe, co 

wyraźnie obrazuje aktualność powyższego problemu jeszcze w początkach XX wieku. 

Opierali oni swoją działalność na teoriach z ubiegłego stulecia, lecz np. Witkiewicz 

starał już się je korygować i twórczość ludową traktował w sposób swobodny, tyko jako 

źródło inspiracji, oraz potrafił bardziej wnikliwie traktować problemy sztuki ludowej.
121

 

Huml pisała, że w swoich poglądach Witkiewicz z pewnością nawiązywał do znanych 

teoretyków, co zauważyć można szczególnie w odniesieniu do norwidowskiej myśli 

stworzenia stylu architektury narodowej, posiłkującej się i inspirującej budownictwem 

ludowym, a z kolei dowodem na „ruskinowski” kult piękna przyrody miała być tu 

konieczność ochrony przed degradacją podhalańskiego krajobrazu.
122

 Jednakże w 

ówczesnej sytuacji rozbiorowej i niestabilności społecznej pomysł uzdrowienia sztuki 

poprzez wprowadzenie stylu zakopiańskiego okazał się utopią. Wprawdzie, jak 
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twierdził Wojciechowski, jednocześnie ta właśnie myśl utopijna świadczy, jak głęboko 

odczuwał Witkiewicz konieczność reform, z jaką wiarą odnosił się do ludu i jego sztuki, 

która mogła to uzdrowienie przyspieszyć.
123

 

Jego trafne podejście polegało na złagodzeniu konfliktów społecznych dzięki 

docenieniu twórczości ludowej, poprzez połączenie w projektach jej cech z 

oczekiwaniami zleceniodawców, najczęściej mieszkańców miast, którzy mieli inne 

potrzeby niż prosty lud. Elementy sztuki twórców samorodnych przenosił on więc, by 

zaprojektować budynki oraz sprzęty na potrzeby zamożnej części społeczeństwa. 

Odwoływał się w ten sposób do norwidowskiej idei „sztuki pracy”, która miała spełniać 

zbliżoną rolę. Zresztą sam Witkiewicz przyznawał się do pokrewieństwa swoich myśli z 

Norwidem, gdyż jak twierdził: o co ja się biłem i za co dotychczas jestem napastowany, 

ten człowiek (tj. Norwid) dawno wiedział i powiedział. Podsumowując ten wątek 

rozważań, można przytoczyć słowa Wojciechowskiego, który pisał, że wymienione 

wyżej założenia ideologiczne zaważyły na dalszych losach stylu zakopiańskiego. Nie 

mógł on stać się, jak przypuszczali początkowo jego założyciele i wyznawcy, istotnym 

ogniwem w organicznym rozwoju polskiej sztuki narodowej, mimo, iż realizowany 

okresowo z dużym rozmachem i pozostawił po sobie liczne dzieła architektury, 

sprzętarstwa i pamiątkarstwa. […] Ważne dla nas przede wszystkim będzie odmówienie 

przez Witkiewicza słuszności tym wszystkim poczynaniom, mającym na celu stworzenie 

„rezerwatów” sztuki ludowej, usiłującym sztucznie kontynuować sztukę ludową w 

warunkach, w których z natury rzeczy musi ona zamierać, jeśli nie jest zdolna do 

przybierania innych form, odpowiadających wyższym formom produkcji. […]”
124

 

O ile wydaje się trafnym wybór samorodnej sztuki ludu jako podstawy budowania tzw. 

„stylu narodowego”, to jak słusznie zauważył Wojciechowski, wątpliwości budzi tutaj 

wyłączny wybór sztuki ludowej Podhala, uznanej przez Witkiewicza za jedyną, która w 

czystej formie zachowała właśnie cechy polskiej sztuki ludowej. Jak pisał wspomniany 

autor, to właśnie okazało się podstawową pomyłką sedna koncepcji stylu 

zakopiańskiego. Późniejsi aktywiści propagowania sztuki ludowej i jej roli w odnowie 

rzemiosła i przemysłu artystycznego, zauważywszy już powyższy problem, nie będą 

pomijać w swych działaniach innych regionów Polski. Pierwszym znaczącym faktem w 
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tym obszarze, będzie inicjatywa z 1901 roku, powołania  w Krakowie Towarzystwa 

Polska Sztuka Stosowana.
125

 

Powstanie TPPS można uznać za rozpoczęcie jakby nowej epoki w historii polskiej 

wytwórczości, które zarazem rozpościera o wiele szersze perspektywy dla rozwoju 

rodzimej sztuki ludowej. Rzemiosło ludowe było już tylko inspiracją dla realizacji 

własnych projektów artystycznych, prezentowanych na licznych wystawach. Projekty 

powstawały w obliczu poważnych zmian związanych ze wszystkimi ówczesnymi 

dziedzinami życia, co było spowodowane szybkim rozwojem przemysłu. Stawiał on 

bowiem artystę przed nowymi zagadnieniami w przemyśle artystycznym. Ponieważ na 

zachodzie Europy przemysł kapitalistyczny był już mocno rozwinięty, zalewał on 

swoimi produktami nasz kraj już od połowy XIX wieku.
126

 Walka z napływem obcych 

form była zadaniem artystów początku XX wieku, i przyczynkiem do poszukiwania 

rodzimych źródeł sztuki użytkowej, co doprowadziło w rezultacie do stworzenia 

nowego stylu mającego swoje podstawy w sztuce ludowej. Z tą zasadniczą różnicą, że 

nie było to wyłączne nawiązywanie do sztuki Podhala, ale również z uwzględnieniem 

innych regionów, jak Kurpie, Krakowskie, Łowickie i inne. Jak pisał Wojciechowski, 

takie podejście TPSS do twórczości ludowej, odnoszące się do całego kraju, zostało 

szczegółowo sformułowane przez jednego z jego założycieli, czyli Jerzego 

Warchałowskiego: […] Program ten nie mógł odpowiadać Witkiewiczowi, który 

ograniczał możliwości czerpania elementów ze sztuki ludowej w zasadzie tylko z 

jednego regionu. Stąd też powstał rozbrat między nim a Towarzystwem Polska Sztuka 

Stosowana, na co skarży się twórca stylu zakopiańskiego. […]
127

. 

Sztuka Podhala zdominowała więc ówczesną świadomość estetyczną tylko na jakiś 

czas. Stało się tak bezpośrednio za sprawą jej popularyzacji przez Witkiewicza czy 

Matlakowskiego, o czym wiedział również Wincze, zarówno dzięki swoim profesorom, 

wywodzącym się między innymi spośród założycieli TPSS, Warsztatów Krakowskich a 

później Spółdzielni Artystów „Ład” (przede wszystkim Jastrzębowskiego i Tichego), a 

także własnym doświadczeniom. Jak pisał: Nie uświadamialiśmy sobie również, że 

byliśmy nie tylko młodymi kontynuatorami ruchu (tzw. stylu zakopiańskiego, A.K.S.) 

utworzonego przez Stanisława Witkiewicza na Podhalu, [...] i należeliśmy do pokolenia 

pionierów i propagatorów turystyki, której masowość zadepcze wkrótce i zamieni 

                                                 
125

 Ibidem, s. 56, op. cit. 
126

 Ibidem, s. 61, op. cit. 
127

 Ibidem, s. 62 



53 

 

ścieżki na drogi i mimo swej dobrej woli wprowadzi zamęt i zwątpienie w wartości 

tradycji przodków. Wierzyliśmy w trwałość wszechrzeczy, która będzie istniała zaledwie 

przez krótkich trzynaście lat. [...].
128

 

Ufając swoim doświadczeniom i intuicji, Wincze bardzo wspierał popularyzację sztuki 

ludowej regionu Huculszczyzny, którą poznawał z dużym zaangażowaniem. Dowodem 

tego będą jego liczne dokonania w dziedzinie propagowania tej sztuki, spisane 

wspomnienia oraz artykuły. Fascynacja sztuką huculską nie przysłoniła mu jednak 

zainteresowania dokonaniami kręgów podhalańskich, zdawał on bowiem sobie sprawę, 

inspiracje rzemiosła artystycznego w Polsce w dużej mierze zależały od stopnia 

popularyzacji dokonań stylu zakopiańskiego. 

Wincze również, porównując piękno sztuki huculskiej do zakopiańskiej, podkreślał 

wyższość tej drugiej, osiągniętą dzięki odpowiedniemu jej opracowaniu i rozsławianiu: 

Przez zdobnictwo podhalańskie objawiła się sztuka ludu polskiego. Zawdzięczamy to 

Stanisławowi Witkiewiczowi oraz i przede wszystkim Władysławowi Matlakowskiemu, 

który zinwentaryzował zarówno zdobnictwo jak i budownictwo ludu polskiego na 

Podhalu (pierwsza publikacja dot. tego problemu).
129

 Wincze miał również 

świadomość, co wielokrotnie podkreślał, że to dzięki poetyckiej aktywności Norwida, w 

ogóle doszło na ziemiach polskich do zainteresowania rodzimą, ludową twórczością 

artystyczną i rzemiosłem. Potwierdziła to później w swojej książce Huml
130

, o czym już 

pisałam, zauważając, że właśnie dzieła polskiego poety Norwida, obok pisarstwa 

angielskiego estetyka Ruskina, w sferze intelektualnej przygotowały grunt sztuce 

stosowanej, jako nowej platformie artystycznego działania. Twórczość Norwida miała 

szczególne znaczenie, zawierała bowiem wg. Winczego  wielki ładunek teoretycznych 

rozważań o sztuce i jej użyteczności. Można bronić tu tezy, że norwidowska koncepcja 

idei cyrkulacji piękna, w istocie o romantycznej prowienencji, legła u podstaw myślenia 

i kształtowania osobowości twórczej Winczego. 

Wielokrotnie przywoływany przez badaczy sztuki użytkowej poemat “Promethidion” 

(napisany w roku 1851) zapowiadał w epilogu nowe myślenie związane z połączeniem 

wielu gałęzi sztuk oraz ogólnej idei wystaw, co przypomniała m.in. Huml, cytując 

fragment utworu Norwida: wystawa powinna być tak urządzona, ażeby od statuy 

pięknej, do kosza uplecionego pięknie, cała cyrkulacja idei piękna w czasie danym 
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uwidocznioną była […] żeby od gobelinu przedstawiającego raphaelowski pędzel 

jedwabną tkaniną była do najprostszego płócienka cała gama idei piękna rozlewającego 

się w pracy [...] wtedy wystawy będą użyteczne i sprawiedliwie na uszanowanie i 

ocenianie pracy wpływać. Dziś to jest rozdział duszy z ciałem, czyli śmierć. 
131

 

Przywołując słowa Norwida, podkreśliła badaczka, że nie przez przypadek temat ten 

podjął on w roku słynnej Wielkiej Wystawy Przemysłu Wszystkich Narodów w 

Londynie (1851), którą uznano za przełom w dziejach europejskiego rzemiosła 

artystycznego. Przełomowa wystawa została otwarta w specjalnie wzniesionej na ów cel 

budowli ze szkła i żelaza, czyli Pałacu Kryształowym, by stać się pierwszą z 

międzynarodowych wystaw nazywanych później EXPO. Jako przyczynek do 

poszukiwań intelektualno-artystycznych, stała się nieoczekiwanie wydarzeniem 

przerastającym zamiary organizatorów
132

. To wówczas uczeń Ruskina, Morris, jako 

pierwszy podjął zamiar realizacji nowych haseł, aby wdrożyć ideę uszlachetniania pracy 

ręcznej. Nie potępiając produkcji fabrycznej, działalność swoją skierował ku rzemiosłu. 

Eksperymentował w swoich warsztatach wzorcowych typu rzemieślniczego, a jego 

dewizą była teza o płynącej z pracy radości, która warunkuje powstanie dzieła sztuki. 

W Polsce, jak już wspomniano, nowe idee przyjęły się z opóźnieniem, dopiero u 

schyłku XIX wieku. Trzeba przyznać, że styl zakopiański Witkiewicza był jednym z 

tych zjawisk, które najmocniej wzbogaciły polską sztukę oraz architekturę i dał on 

początek sztuce stosowanej pojętej jako zespół form artystyczno-użytkowych.
133

 

Nawiązując do idei norwidowskiej, zdawano sobie jednocześnie sprawę z konieczności 

odwołania się w warunkach „zamrożonej” rozbiorami niepodległości do nieskażonych 

źródeł rodzimej (polskiej) kultury i sztuki, która przede wszystkim w warunkach 

plemiennych (ograniczenie do pewnego regionu i czasu), może gwarantować jej 

nieskażoną obcymi wpływami jakość – stąd odwołanie się do sztuki górali 

podhalańskich. 

O tym, jak dobrze obeznany był Witkiewicz z metodą projektowania przedmiotów 

użytkowych w tamtym czasie, świadczy język, jakiego wtedy używał w celu omówienia 

prezentowanych przez siebie projektów, tym samym twórca stylu zakopiańskiego 

wyprzedzał swoją epokę poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na podkreślanie cech 

                                                 
131

 C.K. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. Paryż 1851 [Warszawa 1967], s. 

54-55 
132

 I. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, s.9, op. cit. 
133

 Ibidem, s. 11 



55 

 

konstrukcji i użytkowości mebla ponad wartości dekoracyjne, co jest bliskie koncepcji, 

w której forma podąża za funkcją, a nie odwrotnie. Aktualnym dziedzictwem po 

słynnym artyście, również współcześnie jest to, że nadal warto poszukiwać inspiracji w 

dziedzinie projektowania sztuki użytkowej w twórczości ludowej.
134

 

 

Wyprawy Winczego na Huculszczyznę 

 

Wiadomo, że region wschodniej części Karpat szczególnie zainteresował artystów, a 

sztuka huculska w dużym stopniu oddziaływała na wyobraźnię twórców młodopolskich. 

Podobnie było w okresie międzywojennym, kiedy to mit Huculszczyzny był również 

bardzo żywotny.
135

 

Wincze, którego początki aktywności zawodowej przypadły właśnie na okres 

międzywojennej niepodległości państwowej, również interesował się tym regionem, 

tym bardziej, że miał go okazję dokładnie poznać w czasie swoich licznych wypraw, 

kiedy to, jak wspominał, zamiast uczestniczyć w plenerach malarskich i malować 

pejzaże (odbywało się to podczas jego studiów w warszawskiej Szkole, a późniejszej 

Akademii Sztuk Pięknych), wędrował z plecakiem po Polsce. Poznawał wtedy również 

inne obszary kraju, wędrując pieszo i odwiedzając znaczące regiony: Łowickie, Kurpie, 

Sieradzkie, Podhale i Ziemię Krakowską, w efekcie czego zainteresowała go także 

sztuka tych miejsc. Oglądał i analizował wszystkie dziedziny twóczości ludu. Podziwiał 

zarówno budownictwo, jak tkactwo, stroje, ceramikę, narzędzia rolnicze, malarstwo 

ludowe, wycinanki z papieru oraz pisanki, meble i urządzenie wnętrz. Zafascynowany 

ludowością, pojechał zwiedzić Wileńszczyznę, Polesie, Wołyń i polskie Podole. 

Właśnie wtedy największe wrażenie zrobiła na nim Huculszczyzna, co podkreślał 

później wielokrotnie. 

Wówczas, jeszcze jako obiecujący młody malarz, starał się chłonąć całe piękno tego 

kraju i ludzi. Dotarłszy do Worochaty, która była wtedy małą letniskową miejscowością, 

zobaczył okolicę z małymi porozrzucanymi po zboczach dworkami, budowanymi – jak 

to nazywał krytycznie – w stylu „witkiewiczowskim”, czego również nie omieszkał 

opisać w swoich pamiętnikach: Liczne pensjonaty o podobnej „architekturze” – pełne 
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były wystrojonych letników spacerujących po głównej i chyba jedynej ulicy tej 

miejscowości. (Worochaty). Rzecz zadziwiająca, jak gwałtownie rozprzestrzenił się 

zamysł Witkiewicza po całej Polsce. Nie tylko na Podgórzu, lecz nawet w Warszawie na 

ul. Chmielnej zbudowano murowaniec piętrowy z detalami zdobniczymi budownictwa 

podhalańskiego. Nie można odmówić Witkiewiczowi wielkiego talentu 

architektonicznego. Jego autentyczne realizacje w Zakopanem są bardzo piękne. Jego 

naśladowcy hołdujący panującej wówczas modzie na góralszczyznę do tego stopnia 

sprofanowali jego ideę, że stała się ona symbolem brzydoty. W ten sposób zaśmiecona 

została również Worochata, czemu nawet niezwykle malownicze jej położenie nie mogło 

zapobiec.
136

 

Krytyczny stosunek Winczego do kontynuatorów „stylu zakopiańskiego” wynikał nie z 

negacji dorobku Witkiewicza, co z przekonania o potrzebie ochrony i pielęgnacji 

naturalnego krajobrazu i lokalnej specyficznej twórczości ludowej, sprzeciwu wobec 

„mechanicznego” przenoszenia wzorców ludowych danego regionu w inne miejsca. 

Opisy związane z fascynacją Huculszczyzną, są w przypadku Winczego bardzo 

emocjonalne. Był z nią silnie związany, o czym świadczą jego liczne deklaracje. Artysta 

czuł się tak, jak gdyby się tam urodził i jego miłość do gór, a w szczególności do Karpat 

Wschodnich i jej sztuki ludowej dzięki temu rozwinęła się w sposób naturalny. Co roku 

wracałem do tej odległej dzielnicy Polski – pisał – trwałem w tym uporze przez dziewięć 

lat do 1934 roku; wtedy byłem tam po raz ostatni […].
137

 

Dzięki wyprawom na Huculszczyznę (i nie tyko) oraz swojemu doświadczeniu i wiedzy 

zdobytej o tym regionie i jego sztuce, w pewnym momencie Wincze stał się, można 

rzec, sławny w Warszawie, jako jedyny i wybitny jej znawca, doceniony przez 

profesorów swojej uczelni. Był to znaczący fakt w jego życiu artystycznym, ponieważ 

tak narodziło się jego głębsze zainteresowanie sztuką użytkową, która stała się w 

przyszłości najważniejszą dziedziną jego działalności plastycznej. Jak wspominał, to 

właśnie wpływ Huculszczyzny i nauki prof. Tichego zawiodły go do pracowni prof. 

Jastrzębowskiego, jakże istotnej dla jego przyszłej działalności projektanckiej. 

W roku 1926oprócz innych wycieczek (do Sochaczewa i Opatowa) Wincze pojechał po 

raz pierwszy na parotygodniową wyprawę na Huculszczyznę (do Worochaty). To wtedy 

szczególnie upodobał sobie sztukę tego właśnie kręgu. Sztuka ludowa, o której pamiętał 

w późniejszym okresie swej twórczości, ponieważ, jak pisał: Utkwiła mi głęboko w 
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pamięci, gdyż była początkiem mego, prawie dziesięcioletniego zauroczenia tą 

południową dzielnicą Polski, niezwykle piękną i wówczas prawie nieznaną; dla nas, 

koroniarzy oczywiście – bo lwowiacy znali ją zapewne doskonale. Huculszczyzna była 

dla nas tak oszałamiającym odkryciem, jak ujrzenie drugiej strony księżyca. Wszystko 

było tam inne, nieznane, obce. Kultura, sztuka, język, obyczaje, zabudowa wsi (grażdy), 

drewniane cerkiewki: oczy się rozbiegały, patrząc; umysł wchłaniał, ucząc się nowych 

rzeczy, zjawisk, gwary huculskiej, tak innej od ruskiej.
138

 

To pierwsze u Winczego przekonanie o inspirującej roli sztuki ludowej, jej „czystości” 

w realizacji narodowych autentycznych wzorców, później – już w okresie ekspansji  

„peerelowskiej” administracji – zostało zachwiane, gdy patronująca ówczesnemu 

„przemysłowi ludowemu” Cepelia (Centrala Przemysłu Ludowego) narzuciła swoje 

wzorce. Wincze mówił: Próżne będą wysiłki Cepelii, zmierzające do regeneracji 

rękodzieła. Przemysł ludowy stworzony na pokaz i skomercjalizowany nie zastąpi tego, 

co było samorodne i wykonywane dla zaspokojenia własnych potrzeb i dążeń 

estetycznych.
139

 

Z kolei w 1929 roku narodziła się w nim także chęć odwiedzenia i poznania dolnej 

Huculszczyzny, jej sztuki i języka. Wędrował więc ponownie po wsiach, i jak sam to 

określał, często kupując za bezcen jakiś majstersztyk snycerstwa lub malarstwa na szkle. 

Wtedy też, w Kutach, poznał znakomitego snycerza – Dewdiuka; oglądał jego prace i 

jego przy pracy.
140

 Ostatnie pobyty Winczego na Huculszczyźnie przypadają na lata 

1932 - 34, kiedy to pożegnał ten kraj na zawsze. Tylko raz po tym widziałem z daleka 

Czarnohorę, jako sine pasmo z Truskawca, […]. Był tam w tym okresie trzy razy latem 

i raz w zimie, co uznał za wyjazdy łączące osobistą przyjemność z pracą zawodową w 

Towarzystwie Popierania Przemysłu Ludowego. Przy tej okazji przeszukiwał teren 

odnajdując, jak twierdził nowych, a świetnych wytwórców ludowych tej sztuką płynącej 

krainy.
141

 

Całą Huculszczyznę opisał Wincze, w swoim eseju pt. „Podmuchy od Czarnohory”. 

Podkreślał, że Huculszczyzna to kraj etnicznie odrębny. […]
142

 Wspominał szczególnie 

krzyże, z których ten region słynął, nazywając je dziełami sztuki, stojącymi przy 

drogach i bezdrożach, a jak to ujął: Nie powstydziłby się niektórych niejeden uczeń Wita 
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Stwosza. Krzyże te robiły wielkie wrażenie, między innymi dlatego, że były 

rozmieszczone bardzo gęsto, prezentując różnorodność artystycznych pomysłów, łącząc 

je z mistrzostwem wykonania. Opisywał je Wincze w ten sposób: Każdy posiadał 

daszek ozdobny, profilowany: zwykły, złączony pod kątem prostym lub wielokątny i 

zbudowany z przemyślnym kunsztem. Niektóre daszki były obłe, blaszane, lecz z otoczką 

bogatą w ozdoby i ornamenty. […] Pod daszkiem Ukrzyżowany, rzeźbiony misternie i 

naiwnie, lecz pełen wyrazu bólu i udręczenia. Często stały obok figury świadków 

Świętej Męki. […]  Belki krzyża również nie były pozbawione ornamentyki. Niekiedy na 

ramionach wystających poza daszek siedziały ptaszęta kute misternie w żelazie. Nad 

daszkiem jeszcze jeden  krzyżyk żelazny, krzyż promienisty, gwiaździsty i z półksiężycami 

u dołu – znakiem panowania nad niewiernymi. Jako profesjonalista oceniał, że nawet 

najsurowszy krytyk uznałby je za kompozycyjnie bez zarzutu. Oprócz krzyży 

szczególnie podziwiał przydrożne kapliczki, opisując je z równie wielkim 

zaangażowaniem. Murowane i tynkowane z gontowym dachem i nieodmiennym 

krzyżykiem żelaznym wieńczącym kalenicę. Takie rękodzielne i nieco koślawe, wiążące 

się swymi nierównościami z kopulastymi pagórami w tle.
143

 Wincze wspominał i 

opisywał również oglądane w czasie wypraw cerkiewki, stroje huculskie, a także 

wygląd wnętrza chaty: […] Oto izba na pokaz i na wielkie święto. Za to komora 

wzbudzała moje najżywsze zainteresowanie. Szczególnie zawartość skrzyń. Pełno w nich 

było wszelakiego piękna: w strojach, przybraniach i huculskich klejnotach. Czasem 

otwierano przede mną te miejscowe sezamy. Na ich zawartości uczyłem się cenić i 

oceniać artystyczną wartość miejscowego rzemiosła i arcydzieła.
144

 Wincze wspominał, 

że tak bliska i osobista zażyłość z huculską sztuką ludową zaczęła się właściwie 

przypadkowo, podczas wędrówki przez rynek w miejscowości Kuty. Niosąc nowo 

zakupioną pięknie rzeźbioną czutrę, która należała do rzadkich okazów ludowej 

snycerki, ze względu na doskonale zakomponowany i wyjątkowo precyzyjnie 

wykonany ornament, spotkał tam jednego z najznakomitszych artystów huculskich – 

wzmiankowanego już Dewdiuka. Nie znałem go jeszcze osobiście, ale zapewne on o 

mnie słyszał, jako dziwaku skupującym starocie. – wspominał. Spotkanie to 

zaowocowało pobytem Winczego w pracowni artysty, gdzie nad misternym zdobieniem 

przedmiotów pracowali czeladnicy Dewdiuka. (Wincze nawet opisywał te prace). 

Dzięki temu spotkaniu nawiązała się między nimi przyjaźń, której efektem były ich 
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liczne rozmowy na temat warsztatu artystycznego Hucuła, a także znajomości z innymi 

rzemieślnikami – snycerzami i garncarzami.
145

 Dzięki temu doświadczeniu, gdy w 1958 

roku Wincze zwiedzał Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie, mógł bezbłędnie 

rozpoznać autorów wystawianych tam eksponatów, a co więcej, omawiając je dość 

krytycznie, nisko oceniał znajomość i dobór przykładów tej sztuki przez ówczesnego 

kustosza.
146

 

Podobnie jak działo się w regionie Podhala, Huculszczyzna również nie uniknęła 

problemów związanych z popularyzacją regionu, a w związku z tym i rozwojem 

turystyki. Niestety, w ślad za tym poszło obniżenie jakości regionalnego rzemiosła, czy 

wręcz jego niszczenie. Niskiej jakości towary naśladujące huculską sztukę ludową, 

tkactwo, snycerstwo lub wyroby metalowe, masowo zaczęły się pojawiać w 

uzdrowiskowych sklepikach. Nawet ciupagi wyrabiano z ciemnego drewna, pisał 

Wincze.
147

 Próbowano powstrzymać zanik prawdziwego rzemiosła i ocalić cenne 

eksponaty skupując je bezpośrednio od artystów. Zajmowały się tym Bazary 

Regionalne, a przede wszystkim Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego w 

Warszawie. 

 

    

           Zasługi Winczego dla Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego 

 

 

Główne prace związane z zagadnieniem artystycznej twórczości wsi polskiej grupowały 

się wokół powołanego w 1907 roku Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w 

Warszawie oraz szeregu pokrewnych mu instytucji, typu Bazary Regionalne. Instytucje 

te działały na podobnych zasadach, polegających na pracy w terenie, gdzie wysyłano 

instruktorów oraz poprzez poważne zakupy wyrobów wyselekcjonowanych jako 

autentycznie ludowe. Poprzez tą działalność udawało się wpływać na artystów 

ludowych tak, aby nie zajmowali się oni wytwarzaniem mało wartościowych 

przedmiotów tylko na sprzedaż, a skupili się na wytwarzaniu prawdziwie autentycznych 

dzieł sztuki ludowej. 
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Ogromny wpływ na twórczość artysty projektanta, Władysława Winczego, – jak już 

podkreślano – wywarła jego fascynacja sztuką ludową, szczególnie Huculszczyzna, stał 

się on jednym z ekspertów tej sztuki w Polsce. 

Po wojnie, zainteresowanie sztuką ludową w kraju zaczęło rosnąć, co, jak się później 

okazało, miało swoje dobre i złe strony. Badania etnografów i historyków sztuki 

specjalizujących się w tym zakresie prowadziły do stwierdzeń wartościujących 

unikalność tego zjawiska i bezspornie przyczyniły się do jego ożywienia i rozwoju. Z 

drugiej zaś strony merkantylizm różnych przedsiębiorców żerował na tym 

zainteresowaniu, fabrykując różne pseudoludowe wyroby. Handel nimi koncentrował się 

nie tylko w miastach, lecz przede wszystkim w modnych ośrodkach kuracyjnych i 

letniskowych, szczególnie zaś położonych w regionach sławnych ze swego rękodzieła. 

Marginesowa to sprawa, lecz o tyle godna uwagi, że wpływała ujemnie na twórczość 

ludową,  stwierdził Wincze.
148

 W tamtym czasie, kiedy nad Polską zawisła – jak 

mówiono – „groźba rewolucji przemysłowej”, by uchronić od zagłady sztukę ludową, 

zaczęto skupować i przekazywać do muzeów najwybitniejsze okazy, by ocalić je od 

zapomnienia. Do tych, którzy przyczynili się do sukcesu w znacznym stopniu zaliczał 

się także Władysław Wincze. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1924 roku uchwalił 

nawet ustawę dotyczącą ochrony i popierania sztuki ludowej. Ustawa ta powoływała 

przy Ministerstwie Przemysłu i Transportu doradczy Komitet Popierania Przemysłu 

Ludowego, który po długich dyskusjach, przy udziale wybitnych specjalistów, ustalił 

definicję sztuki ludowej, która brzmiała: Przemysł ludowy polega na wytwarzaniu przez 

ludność wiejską przedmiotów użytkowych i zdobniczych, przeważnie o cechach 

etnicznych, opartych o miejscową tradycję ludową z własnych lub nabytych surowców 

we własnych warsztatach pracy, samodzielnie lub przy pomocy osób należących do 

rodziny – odnotowywał Wincze.
149

 Nie od razu zaczęto jednak wprowadzać w życie te 

przepisy. Ponieważ istniało silne powiązanie pomiędzy TPPL a Szkołą Sztuk Pięknych, 

wśród artystów utrwaliło się duże zainteresowanie sztuką ludową, a co więcej – 

wytwory obu instytucji powstawały w tych samych warsztatach i wykonawcy obu 

instutycji korzystali z tych samych projektów i proponowanych wzorów. Wyroby te 

były więc wytworami przemysłu ludowego, a nie rękodziełem wsi. Działalność ta nie 

była więc silnie powiązana z ludowym rękodziełem. Wincze stwierdzał: Tkaniny 

pochodziły ze szkolnych warsztatów, ceramika z Wiśniewa […] kilimy z prywatnych 
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warsztatów różnych autorów, hafty z Kempiny, projektowane przez artystów. 

Reasumując, można by nazwać Tamkę (ul. na której znajdowało się TPPLiA) 

Towarzystwem Popierania Przemysłu Ludowego i Artystycznego, co przypominałoby 

sławną powojenną organizację zwaną Centralą Przemysłu Ludowego i Artystycznego. 

Było to pomieszanie dwóch pojęć: pojęcia sztuki tradycyjnej ludowej ze sztuką 

nowoczesną i nowatorską. Nie byłoby to złe, gdyby nie ujemne wpływy, jakie wywierała 

sztuka nowoczesna na etniczne i tradycyjne wartości sztuki ludowej, której zamierzenia 

dawniej i obecnie należało ochronić i rozwijać w jej prawdziwym nurcie.
150

 Tak więc, w 

celu ratowania przejawów „czystej” sztuki ludowej i poznania jej bezpośrednio, 

zauroczony sztuką samorodnych artystów Wincze, rozpoczął swą wędrówkę. 

Wspominając ją po latach, zauważył, jak w tamtych „przedradiowych i 

przedtelewizyjnych”, jak to ujął, czasach, żywe było wśród ludzi poczucie odrębności 

regionalnej. Z wielkim poszanowaniem odnoszono się do własnej tradycji obrzędów, 

strojów i mowy. Strój regionalny był strojem codziennym, roboczym, strój zaś odświętny 

noszono rzadko lecz uroczyście. Nie dla turystów - lecz tak nakazywała tradycja 

miejscowa. Sprzęty i statki
151

 gospodarskie też były tradycyjne i odwieczne, zanim je nie 

zastąpiły tańsze wyroby fabryczne. 
152

 Wincze wielokrotnie w swoich zapiskach 

przytaczał te słowa: Gdyby dzieła Norwida były odczytane przez współczesnych, 

prawdopodobnie on byłby tym pierwszym, który wzbudziłby powszechne 

zainteresowanie sztuką ludową. Tak się jednak nie stało. Przez zdobnictwo podhalańskie 

objawiła się sztuka ludu polskiego. Zawdzięczamy to Stanisławowi Witkiewiczowi oraz i 

przede wszystkim Władysławowi Matlakowskiemu, który zinwentaryzował zarówno 

zdobnictwo, jak i budownictwo ludu polskiego na Podhalu.
153

 Zauważał: Myśl podjęta 

przez St. Witkiewicza i Wł. Matlakowskiego, znalazła swe odbicie w reaktywowaniu 

Muzeum Techniczno - Przemysłowego im. dr Adriana Baranieckiego w Krakowie, gdzie 

zaczęto gromadzić zbiory polskiej sztuki ludowej. We Lwowie powstał w r. 1894 

Patronat Rękodzieła i Drobnego Przemysłu, obejmujący swą działalnością również i 

wytwórczość ludową. Najbogatszy zaś zbiór wytworów sztuki ludowej posiadało 

Muzeum im. Dzieduszyckich również we Lwowie. Zwiedzałem je w r. 1958 i muszę 

przyznać, że zadziwiła mnie ilość i różnorodność eksponatów, choć również nieco 
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rozczarował zarówno poziom, jak ich dobór w kategoriach artystycznych.
154 

W 1901 

roku TPSS wydaje czasopismo pod tym tytułem, zwierające materiały dotyczące 

budownictwa i zdobnictwa ludowego, obejmuje swym zasięgiem twórczość ludową i 

szlachecką dawnej Polski w nadziei, że będzie to pożywką dla powstania w przyszłości 

polskiego stylu narodowego. Właśnie to stanowisko TPSS wobec sztuki ludowej 

podkreślał dawny jego członek Jastrzębowski.
155

 

Z czasem ludowość stawała się coraz bardziej modna, a Władysław Wincze, jako 

specjalista od tejże dziedziny wytwórstwa był coraz bardziej doceniany. Do instytucji 

TPSS, docierały grupy zwiedzające sklep, który jak to nazwał Wincze, powoli zmieniał 

się w wystawę rękodzieł wiejskich. Moda ta obowiązywała również wśród elit, a pani 

Maria Beckowa, żona ministra spraw zagranicznych
156

, urządziła tam coctail party dla 

dyplomacji i wybranej elity przemysłowej i artystycznej. Niektóre panie przybyły w 

sukniach zdobionych pięknymi haftami ludowymi. Oczywiście, zgodnie z zaistniałymi 

zmianami, ze sklepu pozbywano się szybko dotychczasowych przedmiotów handlu, 

czyli kilimów, zabawek z gliny i tym podobnej pseudoludowości, a odbywało się to 

m.in. drogą wyprzedaży. W to miejsce zaczęto sprowadzać rękodzieła z kresów 

wschodnich, z Huculszczyzny, z Podhala, a nawet z Pomorza, gdzie, jak pisał Wincze, 

rodzina Neclów wytwarzała dobrą tradycyjną ceramikę polewaną. Winczego 

zaproszono tam do współpracy jako kierownika artystycznego, w którego gestii leżało 

utrzymanie owych kontaktów, zamawianie i selekcjonowanie wyrobów 

rękodzielniczych, dbanie o wygląd estetyczny sklepu oraz wyprawy w teren, celem 

odnajdywania nowych autentycznych wyrobów ludowych. Inną znów drogą – pisał – 

było utrzymania żywotności autentycznego rękodzieła lub usuwanie naleciałości 

obcych. Było to subwencjonowanie wytwórców, poprzez dawanie im odpowiednich i 

obowiązujących warunków, jak np. używanie barwników roślinnych lub wzorowanie się 

na wzorach tradycyjnych itp. Wyjazdami objęte zostały te regiony, które nie podlegały 

bezpośredniej ingerencji Rady Towarzystwa. Należała do nich Huculszczyzna, podgórze 

beskidzkie, południowy Wołyń, Kurpie, Podhale i rejony krakowskie i śląskie. Wyjazdy 

były niezwykle owocne zarówno dla Tamki, jak i dla rzemieślników wiejskich, 
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szukających zbytu. Zaczęło się ukazywać w pełni piękno polskiej sztuki ludowej.
157

 Jak 

pisał w eseju „Cepeliowski rodowód”, jeszcze przed I wojną TPPL mieszczące się na ul. 

Tamka, miało to swoje podstawy działania. Właściwym sensem jego funkcjonowania 

było rozbudzenie świadomości istnienia polskiej sztuki ludowej i odsuniecie jej od 

zależności wobec rosyjskiego przemysłu ludowego. 
158

 Przygotowano tam również grunt 

pod właściwą działalność naukowo - badawczą. 

Dzięki m.in. tak zdobytej i pogłębiającej się z czasem specjalizacji Winczego w 

dziedzinie sztuki ludowej, a także innym jego zasługom, został on właśnie zauważony i 

doceniony przez Spółdzielnię Artystów Plastyków „Ład”, do której został zaproszony 

drogą konkursu. Obok ludowości – jako nośnika lokalnych polskich wartości – rolę 

istotną w polityce przemysłowej przedwojennej Polski pełniła także chęć 

wypromowania narodowych materiałów i surowców produkcyjnych. Stawiano na 

surowce wytwarzane w kraju, propagując krajową „markę” tzw. „len polski”, „polską 

wełnę” czy polskie materiały stolarskie, takie jak białe sosnowe drewno czy „czarne” 

dębowe. W tej działalności ważną rolę odgrywał Wincze, angażując się mocno, co 

wspominał: Byłem młody, opanowała mnie poezja ocalenia ginącego piękna. […] Lecz 

miłość do starej huculskiej sztuki rosła. Nabierałem wiedzy o niej, wiedzę tę 

rozszerzałem przez lektury, a nawet przypadkowe spotkania. […] 
159

. 

Na ukształtowanie poglądów Winczego i jego fascynacji ludowością niewątpliwie 

wpływ mieli wychowankowie z okresu Warsztatów Krakowskich, którzy wpoili 

młodszym artystom chęć tworzenia nowych form, które były rozwinięciem wątków 

ludowych. Podkreślała to Telakowska, zauważając, że pomimo wielu trudności w 

pozyskiwaniu zamówień, a także małej liczby etatów dla nauczycieli w szkołach i 

związanych z tym trudności, aby w pełni wykorzystać możliwości uzdolnionej kadry, 

która rozumiała sens wykorzystania ludowych wątków w narodowej kulturze, właśnie 

w dwudziestoleciu międzywojennym sukces odniosło wielu pedagogów z tego 

pokolenia. W 1926 roku, kiedy powstała już Spółdzielnia „Ład”, skupiło się w niej 

zarówno grono profesorów, jak również ich wychowanków z warszawskiej Szkoły 

Sztuk Pięknych. Wielu spośród nich rozwijało także doświadczenia mające na celu 
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poszukiwanie form nowych, ale mieszczących się w kulturowym ciągu wywodzącym się z 

ludowego warsztatu - pisała Telakowska.
160

 O ówczesnym zainteresowaniu sztuką 

ludową świadczyły również tworzone w muzeach jej kolekcje, opracowania naukowe 

etnografów i historyków sztuki, które były dowodem zrozumienia roli twórczości 

ludowej w kształtowaniu polskiej kultury. Istotną działalność w tym kierunku 

prowadziło Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, które aktywizowało 

twórczość artystów ludowych poprzez wyprawy w teren wykształconej kadry 

instruktorskiej, a także zaopatrywanie w surowce oraz organizowanie i sprzedaży ich 

dzieł. Z kolei Bazary Regionalne zajmowały się dostarczaniem na rynek autentycznych 

ludowych wyrobów, co pobudzało wieś do odradzania zaniedbanej już częściowo 

działalności artystycznej, dzięki czemu zyskiwała ona ponownie swój wysoki poziom. 

To sprawiało, że powstawały kolejne ambitne inicjatywy, takie jak sklepy 

udostępniające wyroby ludowe m.in.  „ARW” czyli Artystyczne Rękodzieło Wsi czy 

„Len Wileński”. Patronowała tym inicjatywom, jak podkreślała Telakowska - pionierka 

ochrony twórczości ludowej – Janina Orynżyna, dzięki swojej działalności jako radca 

do spraw sztuki ludowej w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.
161

   

 

 

 

Wnętrze sklepu “Len Wileński”, Warszawa, 

proj. Jan Kurzątkowski, 1935
162
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Wnętrze sklepu Centrali Bazarów Przemysłu  

Ludowego w Warszawie, 1939 r. 

 

 

Taką działalnością propagatorską zajmował się również Wincze. Jak już wiadomo, 

poznając dokładnie Huculszczyznę, zyskał sobie sławę w warszawskiej Szkole. 

Profesorowie uznali go za początkującego specjalistę od sztuki ludowej, co 

spowodowało, że właśnie wtedy został zaangażowany jako kierownik artystyczny w 

Towarzystwie Popierania Przemysłu Ludowego na ul. Tamka 1. Towarzystwo to 

zajmowało wtedy trzypiętrowy gmach, tuż przy bulwarze nadwiślańskim. 

 

Wówczas Wincze, jak wspominał, nie był jeszcze zainteresowany tym, co mieściło się 

na górnych piętrach tego budynku, ponieważ terenem jego działania był dwupiętrowy 

sklep i w nim głównie miało się odbywać propagowanie sztuki ludowej. Do czasu, 

zanim zajął się tym on sam, sztuka ludowa, ta prawdziwa, zajmowała niewiele miejsca 

w sklepie. Przede wszystkim była to produkcja amatorska zaprzyjaźnionych pań (hafty, 

koronki, kilimy) oraz prowadzono tam sprzedaż tkanin pseudoludowych, których 

wyrobem zajmowała się tkalnia położona w tym samym gmachu. Poglądy Winczego 

okazały się być niezwykłym novum w tym Towarzystwie. Polegało to na stosownym 

uporządkowaniu sklepu, na wysunięciu na plan pierwszy wyrobów autentycznie 

ludowych, na urządzeniu promujących je wystaw w trzech ogromnych witrynach 

sklepowych, a przede wszystkim na stałej penetracji terenu kraju i wyszukiwaniu 

odpowiednich dzieł oraz nawiązywaniu kontaktów z prawdziwymi twórcami ludowymi. 
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Prezes Towarzystwa, Stanisław Ślewiński
163

 łączył tam swoje interesy z ważną misją 

uzdrowienia Instytucji. Jak twierdził Wincze
164

, […] Byłem więc panem sytuacji 

artystycznej i etnicznej. Robił to łącząc pracę ze studiami, bywając na Tamce trzy razy 

w tygodniu, a w razie potrzeby nawet częściej, resztę czasu poświęcając studiom, które 

były już wtedy na ukończeniu. Choć musiał czekać na decyzję profesora w sprawie 

realizacji dyplomu przez trzy lata – odnosił się do tego faktu w swych 

“Fragmentach”.
165

 

W trakcie pracy w Towarzystwie, Winczego interesowały przede wszystkim ekspedycje 

w teren, szczególnie zaś w rejony mało znane, np. gdy odkrywał piękne zapaski w 

sieradzkiem, o drobnych pasach i osobliwej kolorystyce. Bywał też na Polesiu i na 

Wołyniu, głównie zaś na Huculszczyźnie, skąd pochodziła znaczna część „towarów” 

zajmujących wówczas sklep na Tamce. Działalność Winczego okazała się być 

niecodzienną, a nawet rewolucyjną. Powoli znikała z tego miejsca „chałtura”, zaś lokal 

zamieniał się z istne muzeum prawdziwej sztuki. Sklep stał się wkrótce modnym 

miejscem spotkań warszawskiej elity intelektualnej.
 166

 

Wiedzę na temat sztuki huculskiej zdobywał Wincze bardzo skrupulatnie, a swoimi 

uniwersytetami nazywał cerkwie i targowiska. Paradoksalnie okazywało się, że tam 

dostrzegał prawdę o tej twórczości, mając dostęp do skrzyń w cerkiewnych zakrystiach, 

mógł podziwiać skarby rękodzielniczej sztuki religijnej. Z kolei na jarmarkach i 

targowiskach, nie tylko mógł przyglądać się odświętnie odzianym góralom, ale także 

ich ręcznie wytwarzanym na własny użytek wyrobom. Miał możliwość, rozmawiając z 

wytwórcami, osobiście zapytać o techniczne sposoby ich pracy, o potrzebne narzędzia i 

gatunki użytego surowca, co wpływało na końcowy efekt wizualny danego przedmiotu. 

W ten sposób dochodziłem do wniosków dotyczących specyfiki warsztatu twórczego i 

jego uzależnień od różnych czynników towarzyszących, wspominał Wincze.
167

 Potrafił 

on na tyle zdobyć zaufanie gospodarzy, że godzili się oni otwierać przed nim swoje 

skrzynie, aby pokazać chowane w nich, a gromadzone do wieków skarby, wśród 

których wyliczył Wincze m.in. misternie tkane zapaski prababek, stare hafty oraz 
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ozdoby z metalu.
168

 Dzięki tak szczegółowym analizom rękodzieła i rzemiosła 

huculskiego, Wincze był w stanie porównać je z wyrobami z innych krajów. 

Przykładowo pisał: Znane są przypadki powstawania identycznych tkanin wyrabianych 

w południowej Szwecji. Dwuosnowowe dywany sokólskie są do złudzenia podobne do 

tkanin wyrabianych w południowej Szwecji. Wyjaśnienie tego zjawiska jest proste-

bliskie sąsiedztwo ułatwiało wzajemne wpływy.
169

 

1939 rok można uznać za datę, kiedy obraz Huculszczyzny zapamiętany w ten sposób, 

stał się już historyczny. Jak opisał go Wincze: […] tak odrębny w swej piękności i tak 

odwieczny w swych obyczajach. Komunizm sowiecki dokonał zniszczenia i 

zdeprawował, ugiął i zniewolił. […] Może i odżyją dawne tradycje, ale piękno, które 

mnie tak oczarowało w strojach i rękodziele lat międzywojennych zostało zdeptane na 

zawsze. – zakończył Wincze swoją relację.
170

                                                  

A tym samym wyraźnie dowiódł, jaki wpływ miało rękodzieło huculskie na 

ukształtowanie gustu i świadomości przyszłego projektanta mebli i wyposażenia 

wnętrz. Lekcja huculskiego rzemiosła miała wydać swoje „owoce” w późniejszym 

okresie aktywności Winczego. Jednak sztuka ludowa fascynowała go zawsze swoją 

prostotą i szczerością, jednoznacznością wypowiedzi i głęboką świadomością, jak 

wspominał już później.
171

 

 

 

Sztuka ludowa a przemysł. Warsztaty Krakowskie 

  

Zainteresowanie sztuką ludową pojawiło się na ziemiach polskich nieprzypadkowo; 

była to bowiem sięgająca jeszcze XIX wieku, dyktowana niepodległościowymi 

aspiracjami myśl zachowania tożsamości narodowej poprzez pielęgnację jej nieskażonej 

obcymi wpływami lokalnej sztuki, a taką niewątpliwie była sztuka ludowa. Takiego 

rodzaju inspiracje (sztuką ludową) również pojawiły się na Zachodzie Europy, gdzie 

traktowano je jako „przeciwwagę” stylistyczną dla eklektycznej, bezstylowej produkcji 

przemysłowej, która wyraźnie wypierała droższą i wartościowszą wytwórczość 

rzemieślniczą. I choć już wcześniej znane były przykłady (i tradycja) czerpania z jej 

wzorców, to nowa fala zainteresowania tą sztuką zmieniła kierunek prac, zainicjowała 

                                                 
168

 Ibidem, s. 26, op. cit. 
169

 Ibidem, s. 25 
170

 Ibidem, s. 38 
171

 W. Wincze, Fragmenty, Szkoła Tichego, s. 50 



68 

 

nowe spojrzenie, co znalazło swe odbicie w nowych określeniach, takich jak: „sztuka 

analfabetyczna”, „sztuka samorodna” czy „sztuka prymitywna”.
172

 We Francji na 

przełomie wieków także wyłoniła się ogólna fascynacja sztuką ludową, co wiązało się z 

polityką kolonialną tego kraju. Miało to wpływ również na polskie zainteresowanie 

sztuką prymitywną, lecz tutaj z powodu braku egzotycznych źródeł interpretacji, 

zyskała ona odmienny, właśnie rodzimy charakter. Pomimo różnic, w kręgach 

artystycznych obu krajów podobnie interpretowano zalety sztuki ludowej. Doceniano 

wartości abstrakcyjne, takie jak prostota formy, naiwne widzenie świata oraz walory 

dekoracyjne, nie doszukiwano się zaś tutaj głębszych treści.
173

 Wojciechowski 

podkreślał, że kiedy próbowano wyjaśniać zawiłości wynikające ze specyfiki sztuki 

ludowej, szukano tam cech wspólnych ze sztuką dziecka oraz z twórczością ludów 

pierwotnych, co jak przytoczył, można spotkać było już w pracach badaczy tego 

tematu.
174

 W swoim opracowaniu pisze on, że swoje najważniejsze wartości estetyczne 

sztuka ludowa opiera na tym, iż zwracała się do geometrycznych ozdób i ornamentacji, 

ponieważ sztuka ta, tak jak sztuka dziecka i ludów pierwotnych, nie zna perspektywy 

lub też posługuje się nią wadliwie.
175

[…] Ta emocjonalna i żywiołowa twórczość ludu 

powstawała według tych teorii, na skutek jakiegoś wewnętrznego przymusu, który 

objawiał się w niczym nieskrępowanej swobodzie kompozycyjnej, traktowanej przez 

wielu krytyków i artystów jako pierwsze przebłyski abstrakcjonizmu. Zagadnienie 

powyższe ważne jest dla nas również ze względu na fakt przenoszenia go także na 

sprawy polskiego rzemiosła i przemysłu artystycznego – podkreślał Wojciechowski.
176

 

Jedną z pierwszych inicjatyw włączenia „naturalnych” zdolności ludowych do 

wytwórstwa artystycznego była ta przeprowadzona przez Antoniego Buszka, który w 

Warsztatach Krakowskich podjął próbę zaangażowania tam do produkcji grupy 

dziewcząt nie mających profesjonalnego przygotowania do pracy. Doceniał on ich 

samorodne talenty, opierające się na owej spontaniczności i swobodzie 

charakteryzującej naiwną twórczość dziecka.
177

 Z pewnymi zmianami, po roku 1920, 

metodę tę powtórzył Karol Stryjeński z uczniami Szkoły Przemysłu Drzewnego w 
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Zakopanem.
178

 Wojciechowski podkreślał, że obok Stefana Szumana (wybitnego 

znawcy twóczości dziecka), również warto zwrócić uwagę na prace Karola Homolacsa, 

cytując za nim: Sztuka oficjalna począwszy od średniowiecza grawitowała coraz silniej 

w kierunku intelektualizmu, podczas gdy sztuka ludowa i sztuka dziecka pozostała nadal 

w obrębie wiary. (teorie Rudolfa Steinera oraz B. Crocego)
179

 Podkreślił przy tym, że 

podstawowym błędem byłaby negatywna ocena całego dorobku naukowego 

Homolacsa, gdyż zajmował on nowatorskie stanowisko w temacie współpracy 

plastyków z przemysłem
180

, a z kolei błędne byłoby niedocenienie Buszka w jego 

zasługach w nawiązywaniu do tradycji, ponieważ dzięki prowadzonym pracom w 

Warsztatach Krakowskich na rzecz zespolenia projektanta z warsztatem wytwórczym, 

posiadał on zasługi wobec polskiego rzemiosła artystycznego.
181

 

W tym czasie większość artystów, mimo poszukiwania swojego stylu, niestety nie 

zdołała wyjść poza stosowanie stylizacji w swoich wyrobach. Wojciechowski 

przeciwstawia im jako nieliczny przykład twórczość Skoczylasa, wybitnego artysty 

grafika, którego stylizacja posiadała własny, indywidualny wyraz i głębsze 

podbudowanie w rozumieniu istotnych treści sztuki góralskiej.
182

 

Powstałe w Krakowie w 1901 roku, wyprzedzające notabene o dwa lata Wiener 

Werkstätte i o sześć lat Deutsche Werkbund, (rówieśnicze z Tałaszkinem
183

) 

Stowarzyszenie Polska Sztuka Stosowana, zajmowało się m.in. także gromadzeniem i 

rejestrowaniem przejawów twórczości artystów ludowych, po to, by ją udostępniać 

ogółowi artystów i rzemieślników, a także szerokiej publiczności i pomóc przez to 

wykorzystać ją potem w przemyśle artystycznym.
184

 W efekcie entuzjaści angielskiego 

ruchu Arts&Crafts, opierając się na tradycjach sztuki ludowej (w stylu zakopiańskim) i 

dworskiej w 1913 roku powołali w Krakowie Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie. 

Ich celem było podniesienie artystycznej jakości produkcji rzemieślniczej. 

Stowarzyszenie sięgało do metod pracy bliskich wytwórczości ludowej, 

wykorzystywano oryginalne materiały, metody produkcji oraz narzędzia i proste 
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urządzenia techniczne, jak krosna czy wiejskie warsztaty tkackie. Stworzyli oni w 

efekcie, opartą o motywy zaczerpnięte ze sztuki ludowej, polską odmianę stylu art 

déco. Nie korzystali już wtedy bezpośrednio z wzorów sztuki ludowej (górali 

podhalańskich), a traktowali ją przede wszystkim jako inspirację do własnej 

działalności artystycznej. Rozpoczęli zatem kształtowanie nowego wyrazu polskiego 

wzornictwa artystycznego, opierając je o swoje patriotyczne postawy, wynikające z 

dążeń niepodległościowych. Było to widoczne w programie artystycznym wszystkich 

dziedzin, którymi zajmowali się członkowie stowarzyszenia. Pisząc o Warsztatach, 

Huml podkreśliła, że atmosfera, jaka panowała w czasach, kiedy je zakładano, 

wyjątkowo sprzyjała tej działalności, gdyż w Galicji, wchodzącej w skład monarchii 

austro-węgierskiej, pozwalano na więcej swobód obywatelskich polityczno-

kulturalnych niż w pozostałych zaborach na ziemiach Rzeczpospolitej (rosyjskim i 

pruskim).
185

 W Warsztatach Krakowskich artyści i rzemieślnicy wspólnie pracowali nad 

formą przedmiotów, ich konstrukcją, skupiając się również nad właściwym doborem 

surowca z zastosowaniem odpowiedniej techniki obróbki. Telakowska pisząc o 

inspiracjach artystycznych sztuką ludową, zauważyła, że taki rodzaj pracy to nie była 

tylko próba powrotu plastyków do słusznych metod tworzenia, także stopniowo zbliżali 

się oni do należytego rozumienia istotnych walorów sztuki ludowej, zawsze scalającej 

pomysł plastyczny z technicznym sposobem realizacji.
186

 Naśladowanie ludowych 

artystów i jednorodność ich pracy niestety często bywały krytykowane, szczególnie w 

kręgu zawodowych artystów, przede wszystkim konserwatystów. Nie uważali oni 

bowiem, że ich udział w realizacji dzieła jest niezbędny.
187

 

Przed pierwszą wojną światową powszechnie jeszcze trzymano się przyzwyczajenia do 

stosowania pseudohistorycznych lub przyrodniczych ornamentów i nadmiernego 

ozdabiania nimi formy, dopiero z czasem zaczęto częściej sięgać po wzorce ze sztuki 

ludowej, ale początkowo jeszcze w sposób nieprzemyślany. Wzięło się to 

prawdopodobnie ze zbyt małej orientacji w wartościach tej sztuki. Raczej ulegano 

modzie na ludowość i jak pisała Telakowska: Szukano więc chłopskich ornamentów, 

gdzie się dało. Kompilowano je, przenosząc często na przedmioty o zupełnie innym 

przeznaczeniu, wykonane z odmiennych surowców, całkiem odrębną technologią.
188

 Po 

odzyskaniu niepodległości w 1918 roku pojawiło się powszechne dążenie, aby pozbyć 

                                                 
185

 I. Huml, Warsztaty Krakowskie, Kraków 2009 
186

 W. Telakowska, W kręgu chłopskiej kultury, s. 15 
187

 Ibidem, op. cit. 
188

 Ibidem 



71 

 

się nabytych pod zaborami obcych naleciałości i w końcu uzyskać swój własny styl 

narodowy. Kontynuowano więc w całej Polsce myśl, która zrodziła się jeszcze pod 

zaborami w Krakowie, dzięki działalności tamtejszych artystów, aby osiągnięcia sztuki 

ludowej i jej wątki wykorzystać dla ukształtowania rodzimego stylu.     

Nie było to tak proste do osiągnięcia, jak mogło się wydawać, ponieważ oprócz 

działalności opartej na wypracowanych przez Warsztaty Krakowskie wzorcach, niestety 

równocześnie w różnych regionach wyzwolonego kraju rozpoczęli swą działalność 

ludzie produkujący różnorodne przykłady odmiany tzw. pseudoludowości. Telakowska 

opisując ten problem zwróciła uwagę na powiązanie tego stanu rzeczy z niskim 

poziomem przeciętnej kultury plastycznej naszego kraju, obciążonego dziedzictwem 

dysproporcji kulturowych, brakiem powszechnej oświaty, a także masowością 

drobnomieszczańskich upodobań – co zaważyło na wielu eksperymentach.
189

 

Pomimo trudnej sytuacji, grupa artystów, skupiona niegdyś wokół Warsztatów 

Krakowskich, a zatrudniona później w Warszawie, podjęła trud stworzenia uczelni, 

której program oparto na dokonaniach krakowskich. W celu kontynuacji koncepcji 

warsztatów, powstała dzięki fundacji Kierbedziów w 1904 roku, warszawska Szkoła 

Sztuk Pięknych (zamknięta w czasie wojny w latach 1918-1923). Artystami, którzy 

wnieśli tu swoje własne, przedwojenne doświadczenia, byli Tichy, Czajkowski, 

Trojanowski, Jastrzębowski, Skoczylas, a potem także Kotarbiński, Bonawentura Lenart 

oraz Stryjeński.
190

 

Warszawska Szkoła miała więc kontynuować wątek ludowy w polskiej sztuce, w 

oparciu o działalność krakowskich artystów, którzy mieli już pewne osiągnięcia w 

przygotowywaniu gruntu pod rozwój wzornictwa. Kontynuację krakowskich tradycji 

zapowiedziano podczas otwarcia szkoły, cytując słowa Norwida. Miały one potwierdzić 

program, który w swoim założeniu zobowiązywał artystów do pracy w warsztatach, 

wzorowanych na używanych przez ludowych twórców lub artystów z najświetniejszych 

epok pod względem realizacji dzieł. Mieli oni obowiązek zapoznania się z surowcem, 

narzędziami i sposobem pracy, w której koncepcja dzieła i jego realizacja były ze sobą 

ściśle powiązane. Pod tym względem program warszawskiej Szkoły wyróżniał się 

wśród innych europejskich programów.
191

 W kształtowaniu programu oraz pracy 

dydaktycznej wyjątkowe miejsce zajmuje Jastrzębowski. Ten wybitny artysta 
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szczególnie zasłużył się w podnoszeniu poziomu artystycznej kultury w społeczeństwie 

polskim. Ucząc studentów, twórca przedmiotu zwanego kompozycją brył i płaszczyzn, 

jak pisała Telakowska, często posługiwał się artefaktem sztuki ludowej, by zobrazować 

im rządzące w kompozycji dzieł sztuki ludowej zasady. Na przykład problem integracji 

ornamentu z bryłą – którego studenci jakoś nie potrafili dobrze rozwiązać w 

opracowywanym zadaniu – profesor demonstrował na ludowych pisankach, w których – 

choć w różny sposób – ludowe autorki potrafiły zdobinami wyakcentować jajowaty 

charakter bryły. Kiedy indziej na chłopskiej zabawce uczyła się młodzież lapidarności 

formy. Jastrzębowski pilnował przy tym rzetelności studenckiej pracy. Nie wolno było 

przenosić gotowych rozwiązań kompozycyjnych z dzieł sztuki ludowej. Należało z nich 

właśnie uczyć się autentyczności, również metody pracy scalającej koncepcję z 

realizacją, przy tym przejmować dążenie do lapidarności plastycznej wypowiedzi. 

Ćwiczenia z „kompozycji brył i płaszczyzn” nie tylko przypominały naukę gramatyki i 

stylistyki w zakresie wypowiadania się kształtem, barwą i fakturą. Stanowiły one także 

jakby propedeutykę dla rozumienia sztuki różnych ludów i różnych epok.
192

 Na 

podstawie tych nauk uczniowie realizowali zadania w materiałach łatwych do obróbki, 

jak papier czy drewno i prostymi narzędziami. Przedmiotem zadań były np. szyldy 

handlowe, ozdoby choinkowe ze słomy, drewniane zabawki czy maski z papieru.
193

 

Szczególny okres doceniania sztuki ludowej w Polsce trwał przede wszystkim w okresie 

międzywojennym. Kiedy po wojnie zainteresowanie sztuką ludową wzrosło, 

paradoksalnie nie wyszło to całkiem „na dobre”. Ożywienie zainteresowania tą 

dziedziną spowodowało wzrost produkcji pseudoludowych niskiej jakości produktów, 

co wiązało się również z potrzebami rozwojowymi przemysłu (jest to omawiane w 

innych rozdziale). Wincze ubolewał, że handel tymi produktami odbywał się głównie w 

modnych ośrodkach letniskowych, które wcześniej zasłynęły ze swojego oryginalnego 

rękodzieła.
194

 W wyniku ożywienia zainteresowania sztuką ludową w PRL, a także 

zagrożenia, jakim była „rewolucja przemysłowa” na ziemiach polskich, Wincze znalazł 

się, jak sam to nazwał, wśród „strażników tej sztuki”, którzy chcieli uratować jej 

prawdziwe eksponaty od zapomnienia. W tym celu powstała też definicja sztuki 

ludowej i ustawy chroniące twórczość artystów ludowych, a wielbiciele tej sztuki, tacy 

jak Wincze, starali się skupować i przekazywać do muzeów, najwybitniejsze obiekty, 
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aby je ocalić przed zniszczeniem. Odczuwaliśmy nadchodzącą zagładę ludowego 

rękodzieła
195

, twierdził Wincze, jak się później okazało, te przewidywania okazały się 

prorocze. Vicenz był przekonany, że tzw. przemysł ludowy może uchronić przed 

całkowitym przejęciem ludowego rękodzieła do masowej produkcji fabrycznej i 

skomercjalizowaniem sztuki ludowej, a zatem zachować i w jakiś sposób uchronić 

bezinteresowność i spontaniczność w uprawianiu swojej sztuki przez ludowych 

twórców, którzy nie gonili za wielkim zyskiem, tak jak to się dzieje w produkcji 

przemysłowej.
196

 Pewną optymistyczną myślą świadczącą o sile sztuki ludowej i 

trafnych pierwszych nią inspiracji, dostarczał w istocie styl zakopiański Witkiewicza. I 

pomimo, że okazał się ten styl zjawiskiem efemerycznym, to jego oddziaływanie było 

tak silne, iż znaleźć je można w następnych pokoleniach twórców podążającym 

wytyczonym przez ten styl kierunkiem, wielu późniejszych projektantów szukało w nim 

inspiracji, czy to w technikach czy konstrukcjach zapożyczonych właśnie z ludowej 

sztuki.
197

 Również Wojciechowski podkreślał, jak wyjątkowo ważnym w historii 

współczesnego rzemiosła artystycznego naszego kraju był moment, kiedy w rękach 

jednego artysty połączono pracę projektanta i wykonawcy dzieła, co było efektem 

konsekwencji doświadczeń wziętych ze sztuki ludowej. Wobec tego działalność 

zarówno Witkiewicza, jak Polskiej Sztuki Stosowanej i Warsztatów Krakowskich 

byłaby zamkniętym w sobie okresem rozwoju polskiego rzemiosła i przemysłu 

artystycznego, w którym wielokrotnie nawiązywano do doświadczeń sztuki ludowej. 

Okres ten trwał od końca XIX wieku do początków dwudziestolecia 

międzywojennego.
198

 

 

Specyfika rzemiosła huculskiego 

 

 

Odmienny od Tatr charakter gór w kącie południowo - wschodnim Galicyi, tudzież 

domieszka krwi rumuńskiej w żyłach zamieszkujących tenże zakątek Hucułów, wpłynęła 

niewątpliwie na wytworzenie się specjalnego stylu w sztuce huculskiej, na 

wyodrębnienie jej charakteru od ogólnej wytwórczości artystycznej górali 
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karpackich.
199

 – ta uwaga badawcza, niech posłuży do charakterystyki specyficznych 

cech rzemiosła huculskiego – co miało przecież wpływ na twórczość Wincze. 

Nie jest możliwe, aby dostatecznie wiarygodnie opisać wcześniejsze obiekty huculskiej 

sztuki ludowej, gdyż nie zachowały się prawie żadne jej przykłady. Znaczącym 

powodem takiego stanu rzeczy był materiał, z jakiego w większości korzystano, czyli 

drewno, ponieważ łatwo ulegało gniciu, a także niszczeniu przez ogień, który często 

szalał na Huculszczyźnie. Żeby to zrozumieć, dość przypomnieć sobie napady 

opryszków i wojsk swawolnych, akty zemsty i wojny – pisał Ossendowski, omawiając 

dzieje Huculszczyzny.
200

 Wielu badaczy potwierdzało, że źródeł ówczesnej sztuki 

należało poszukiwać już w archetypach twórczości pierwotnej (plemiennej). 

Największy jej badacz, Vicenz podkreślał, odwołując się do odkrytej właśnie roli 

podświadomości,
201

 że właściwa tradycja kultury ludowej wywodzi się z pierwotnej, 

czyli spontanicznej, mimowolnej, właśnie niemal podświadomej aktywności. O sztuce 

Hucułów opartej na nośnikach wzorów pierwotnych, a obecnych mimo wszystko w 

twórczości ludowej tego regionu świadczyć mogą te ich dzieła, w których zachowały 

się ślady wykorzystywania form i znaków wywodzących się ze źródeł tak odległych, że 

raczej nieznanych twórcom, którzy potem z nich korzystali. Sztukę huculską 

wyróżniało od innych regionów (np. Podhala) to właśnie, że w niej obecne są trwale 

tradycyjne motywy, tak intensywnie nagromadzone, że jest uznana za skarbnicę tych 

wzorów. Ten fenomen dostrzegali badacze Huculszczyzny już w XIX wieku, a później 

Vicenz. Pisał on: Zatrzymałem się tu nieco dłużej na Huculszczyźnie [chodzi o tok 

narracji–MPK], na terenie, który znam nie z książek, lecz z autopsji i współżycia z nim, 

chcąc wskazać na zjawiska, które gdzie indziej może nie tak rzucają się w oczy. Do 

takich wędrujących przez wieki motywów w sztuce należał na przykład wzór rozety – 

obecny na krzyżach i reliefach, na sosnorębach chat i cerkwi oraz skrzyniach – a 

sięgając wstecz – na płytach grobowych hospodarów […].
202

 Pasja ozdabiania 

wszystkiego, nawet najbardziej prozaicznych przedmiotów, jest cechą wyróżniającą 

sztukę regionu huculszczyzny, charakteryzującego się surowym klimatem, obszaru 

zamieszkiwanego przez samowystarczalny lud. Przykładem na zdobienie tak 

nieoczywistych przedmiotów jak baryłki na wodę i wódkę, kądziele, tabakierki, 
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skrzyneczki, rakwy (jaszczyki na masło i ser), flaszki itp., są dzieła znanego snycerza 

Jura Szkryblaka. Innymi przykładami zdobienia są tak prozaiczne dla Hucuła 

przedmioty, jak używana na polowaniach broń palna, prochownice i noże, uprzęż 

końska, laski i topory, elementy stroju, torby oraz nieodłączne – tak u mężczyzn, jak i u 

kobiet – fajki, które zdobione były szczególnie bogato i różnorodnie.
203

 Doskonalili oni 

wciąż ozdabianie: rzeźbiono, inkrustowano także takie przedmioty jak radło pługa, 

jarzmo wołów, drzewce kosy czy wrzeciono. Bez względu na okoliczności, sztuka 

rozwinęła się tam więc w wyjątkowo imponującej estetycznej formie, a artyści 

doskonalili się w jej zdobieniu, opracowując w ten sposób nie tylko przedmioty 

użytkowe, ale również ściany, belki, deski na pułapie, półki, nadproża, drzwi okiennice, 

a nawet bramy i furtki. W tym regionie Karpat szczególnie rozwinęły się techniki 

snycerstwa, mosiężnictwa, ceramiki i haftu. 
204

 Zgeometryzowane zdobnictwo 

huculskie w swym bogactwie prowokowało do wielu hipotez jego pochodzenia, 

usiłujących zakwalifikować je jako mające przeszłość prehistoryczną. Twierdzono 

bowiem, że huculskie ornamentacje mogą nasuwać podobieństwa z wykopaliskami: 

etruskimi, celtyckimi, fińskimi oraz skarbem Michałowickim.
205

 Chociaż traktowane 

dzisiaj jako ornament zdobne kształty mogły mieć również związek z kultem 

religijnym, nie zaś tylko z potrzebami zdobienia. Możliwe, że wymagania estetyczne 

określały tylko sposób wykonania. Gdyby nawet tak było, nie wyjaśniłby się nam ani 

taki, a nie inny kształt pierwiastków zdobniczych, ani ich treść metapsychiczna, a 

właściwe piękno tego zdobnictwa, leżące w pewnych, specjalnych, zestrojach tych 

pierwiastków nie uchyliłoby nam ani rąbka tajemnicy swojej dynamiki twórczej. – pisał 

Seweryn.
206

 Przyjął on jako pewnik, że nie ma sztuki ludowej w Polsce bliższej sztuce 

pierwotnej niż sztuka Hucułów, o czym świadczy właśnie jej geometryczny charakter 

ozdób, który niejako zdominował wszystkie dziedziny wytwórczości artystycznej w 

tym regionie Karpat.
207

 

Znany z procesyjnych krzyży bizantyjskich I tysiąclecia, mający znaczenie pierwotne 

takie samo jak rozeta, czyli odnoszące się do kręgu symboli solarnych powszechnie 

spotykanych w kulturach tzw. archeologicznych, a zatem rodowodzie sięgającym 
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wstecz tysiącleci – motyw koła koncentrycznego wpisany w ramiona metalowych 

krzyży huculskich to – według Kruka – szczególnie warty uwagi motyw. Podobnie jak 

mająca ten sam rodowód pierwotny spirala oraz tzw. wirujące koła i znak swastyki, 

które ciągle wykorzystywane są w sztuce ludowej, mają tę samą pierwotną funkcję – 

pełnią rolę znaków ochronnych, czyli odstraszających złe moce.
208

 

Jak pisał Kruk:[…] Ta inklinacja do wyrafinowanej sztuki zdobniczej jest tym bardziej 

niezwykła, że Huculi to ludność do niedawna przede wszystkim pasterska, żyjąca z 

wypasu bydła i owiec na połoninach, doskonale zharmonizowana z surową, górską 

przyrodą. Jednocześnie w starszych zwłaszcza drzeworytach i rysunkach utrwalono 

Hucułów uzbrojonych, podążających konno po górskich ostępach, wyposażonych w 

różnorodną broń, wpisujących się w mit górskich rozbójników, egzotycznych 

mieszkańców dalekich gór, których ubiór przyciągał uwagę i budził zachwyt dla 

anonimowych dziś często twórców.”
209

 

Najprężniej rzeźba w drewnie rozwijała się w bardziej zaludnionych częściach regionu, 

gdzie istniał odpowiedni rynek zbytu. W tych skupiskach, gdzie Huculi nie zajmowali 

się ciężką pracą na roli, częściej parali się rękodzielnictwem. Wśród zboczy gór, w 

miejscowościach Jaworów, Riczka, Krzyworównia, Żabie, a w mniejszym stopniu w 

Brusturach i Prokurawie znajdowały się główne ogniska huculskiej sztuki stosowanej. 

Jeden ze słynniejszych huculskich artystów, którego twórczość można podziwiać w 

muzeach, cerkwiach i w zbiorach prywatnych, wspomniany już snycerz Szkryblak, 

znany był też jako pierwszy, który zastosował w swojej twórczości tokarkę, rozpoczął 

swoją działalność artystyczną w Jaworowie.
210

 Liczni artyści snycerze i mosiężnicy 

wyrabiali przedmioty z drewna i metalu, a także „napuszczane” emalią wyroby 

biżuteryjne. Widać w nich często wpływy baroku cerkiewnego, ale również wpływy 

włoskie i dalmatyńskie, pisał Ossendowski. Według niego na zamiłowania Hucułów do 

rzeźby artystycznej w XVII wieku mógł mieć również wpływ zatrudniony przez 

Krasickich, zamieszkujących włościa przemyskie, wielki mistrz snycerstwa Janko 

(figurujący bez nazwiska). Stwierdzał również, że generalnie w swoich motywach 

ornamentyka huculska zbliżona jest do najbardziej znanych wzorów słowiańskich, które 

odkryto na przedmiotach podczas wykopalisk w osadzie w Opolu.
211

  Niewątpliwie 
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wzory Huculskie charakteryzują się dużą różnorodnością oraz pomysłowością w 

wykorzystaniu zapożyczeń z pierwowzorów słowiańskich lub też zapożyczeń z kultury 

zachodniej i wschodniej, lecz wspólnym dla wszystkich obiektów sztuki ludowej 

Hucułów – zdaniem Ossendowskiego oraz innych badaczy – jest tzw. „moment 

emocjonalny”: Moment ten wyczuć można w tradycyjnym drzewku życia, wazonie, z 

którego ono wyrasta, w ptaszkach, lwach, wężach, w słońcu, w magicznej siódemce-

sześciopromiennej rozetce z wypukłym ośrodkiem, odpowiadającem siódmemu 

promieniowi – motywy znowu sprzed kilku tysięcy lat przed naszą erą, wreszcie emocje 

religijne – szukanie i uznanie Boga, a więc znowu słońce w różnych kształtach – od 

swastyki – do kwiatka, orzeł i na koniec – krzyż bizantyjski, tak bardzo zresztą podobny 

do uproszczonej, stylizowanej jodły i drugi – szeroki, krótki, znany rzeźbiarzom 

Babylonu, Asyrii  i Egiptu.
212

 

Generalnie zgeometryzowany ornament huculski to powtarzające się kształty rozet, kół 

koncentrycznych, sekwencje podstawowych figur: koła, kwadratu, rombu, ale też 

krzyżyków i krzyży. Ponadto ornamentyka huculska charakteryzuje się swoją 

geometryzacją, w dużo większym stopniu stosowaną niż w sztuce podhalańskiej. Do 

nielicznych wyjątków należą przykłady reminiscencji do świata przyrody, do których 

można zaliczyć mocno stylizowane kłosy pszenicy czy barokowe skręty listków, w 

przeciwieństwie do licznych tego typu motywów występujących w sztuce górali 

zachodnich: Brak tu tych różnorodnych leluj, dzwonków, gajów, rząs, ostrewek, 

dziewięciorników, które w góralskiej ornamentyce poważną grają rolę. Pomimo różnic, 

można też odnaleźć cechy wspólne wszystkim rzeźbiarzom regionu Karpat, czyli: 

jamki, karbowania, piłki, gadziki, krzyże równoramienne i maltańskie. 

Charakterystyczne dla ludów słowiańskich i Skandynawii gwiazdy wpisane w koło, 

różnią się na Huculszczyźnie opracowaniem mocniej idącym ku czystym prawom 

geometrii niż pozostałe. Wpływy obcych kultur występowały u górali obu części 

Karpat, z tym, że każdy region zinterpretował je na swój sposób.
213

 

W architekturze sakralnej również sięgano na Huculszczyźnie do starożytnej formy 

prostej i surowej zarazem, wzniosłej i izolowanej wobec praktyki innych szczepów 

góralskich zamieszkujących Karpaty czyli planu krzyża greckiego o prostych, równych 
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ramionach, dających cerkwiom huculskim kształt pozornie skromny, lecz zarazem 

zwarty i monumentalny.
214

 

Szczególnie rozwinięty na Huculszczyźnie był opisywany przez Winczego motyw 

krzyża, który stał się osią każdej kompozycji ornamentalnej. Warto podkreślić, że 

nigdzie na świecie nie zanotowano tak silnie rozwiniętego motywu krzyża. Wpływ na 

ten rozwój musiało mieć położenie geograficzne regionu. Opisując rodzaje krzyży 

podkreślano, jak duży wpływ na ich wygląd miały poszczególne dziedziny i styl pracy 

artystów oraz stosowane przez nich inkrustacje, czy to Szkryblaków, czy Wasyla 

Dewdiuka i Semena Korpaniuka, które były podporządkowane tej samej osi 

konstrukcyjnej. Krzyż stanowi tu bowiem jakby podstawę architektonicznego porządku, 

którego bliższe dopowiedzenia w liniach i barwach stosowane są na ogół bez stałych 

form, w celu wypełnienia tylko powierzchni geometrycznymi kombinacjami, dodaje 

Seweryn.
215

 Przy czym podkreślał on, że pierwiastki czysto zdobnicze nie są tak 

oczywiste i bezpośrednie, a swoje wrażenie oddają dzięki oryginalnym zestawieniom 

kompozycyjnym zastosowanym przez poszczególnych artystów oraz zastosowany 

materiał i mistrzostwo ich wykonania. (W tym właśnie wymiarze należałoby 

poszukiwać porównań do twórczości Winczego).
216

 

Artyści huculscy zajmowali się rzeźbą z zamiłowaniem, któremu towarzyszyło głębokie 

poczucie harmonii formy i praw budowy ornamentu, co oddawało ich emocjonalny, 

jakby uroczysty charakter o prastarych korzeniach. Ten emocjonalny charakter owej 

sztuki dodatkowo podkreśla kolorystyka. Symboliczne używanie kolorów przez 

huculskich tkaczy, np. czerwień i żółć jako tęsknota do słońca i złota, barwy kojarzone 

ze zjawiskami w przyrodzie, jak np. tęcza ukazująca pełnię gamy barw, kolory szukane 

w barwnikach pochodzących z natury. W tym kontekście aż dziwne wydaje się, że nie 

rozwinęło się w tym regionie malarstwo, może jedynie w formie malarstwa na szkle.
217

 

Opisując sztukę huculską, Seweryn podkreślał również znaczenie barwy, szczególnie 

widoczne w tkanych przez nich kilimach. Dobierane na zasadzie kontrastu, 

zdecydowane kolory zestawiane ze sobą dopełniają się nawzajem, tworząc szczególnie 

odświętny nastrój, co widać w używanych tzw. wykładankach, które podkreślają 

                                                 
214

 M. P. Kruk, Prawda starowieku -archetypiczność sztuki Pokucia, Kat MN Krak, s. 27 
215

 T. Seweryn, Huculska wykładanka w drzewie. [w:] Rocznik IV, Przemysł, rzemiosło, sztuka, Muzeum 

Przemysłowe w  Krakowie, 1924, nr 2, s. 7 
216

 Ibidem, s. 8, op. cit. 
217

 F. Ossendowski , Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora, Poznań, 1936 



79 

 

charakter zastosowanego tworzywa, np. uwydatniając dodatkowo urodę innych użytych 

tworzyw, jak drewno, masa perłowa czy metale.
218

 

 

 

Inspiracje sztuką huculską 

 

 

Sztuka, która miała swoje korzenie w ludowości, tworzona przez mieszkańców wsi, 

naturalnie przypisana została do innej kategorii niż sztuka tworzona przez 

wykształconych w akademiach artystów. Z tego powodu automatycznie oceniana była 

w innych kategoriach i traktowana mniej poważnie niż tzw. sztuka „wysoka”. Jednak 

przyszedł moment jej szerszego docenienia, a wręcz fascynacji tą spontaniczną 

twórczością. Szczególnie w tej roli spełniła się sztuka huculska. Hucułami i 

Huculszczyzną fascynowali się Teodor Axentowicz, Wacław Szymanowski czy 

zatrudnieni w Kołomyi w Szkole Przemysłu Ceramicznego Stanisław Dębicki, 

Władysław Jarocki, Fryderyk Pautsch, Kazimierz Sichulski, Karol Kossak, Julian Fałat, 

Wacław Wąsowicz, oraz  wspomniany już Skoczylas, Maria Różycka, Władysław 

Żurawski, Ludwik Tyrowicz, Józefa Kratochwilowa-Widymska oraz Edmund 

Bartłomiejczyk. Również praca rękodzielnicza górali została podniesiona do rangi 

akademickiej, w szczególności ceramika, tkactwo (kilimów, liżników, serwet), wyroby 

snycerskie, w tym meble, wyroby biurowe i różnorodne pamiątki.
219

 Inspiracje i 

szczególne zainteresowanie sztuką huculską widać już u Wyspiańskiego, którego 

projekty zawierają już motywy nią zainspirowane, choć przeważa u niego jeszcze 

specyficzna estetyka kojarząca się ze sztuką archaiczną. Tak jak Witkiewicz stworzył styl 

zakopiański, Wyspiański „wymyślił” prasłowiańszczyznę.
220

 Podobnie jak w przypadku 

twórczości Winczego, nie znajdujemy u Wyspiańskiego bezpośrednich cytatów 

odnoszących się do określonych huculskich motywów. Najważniejszy jest tutaj 

charakter form, ich zamierzony prymitywizm nasuwający na myśl niewyszukane, 

najprostsze narzędzia, całość ewokuje wyrazisty nastrój – jak dobra scenografia. Bo też 
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projekty Wyspiańskiego są scenograficzne i ze scenografii się wywodzą.
221

 W swoich 

projektach wnętrz, jak pisał Wojciechowski, Wyspiański nie odwołuje się bowiem do 

twórczości zwykłego chłopa, lecz prędzej do bogatej chaty zamożnego gospodarza. A 

więc, gdy nawiązuje Wyspiański do motywów ludowych, to bierze z nich to wszystko, co 

podkreśla stałość i niezmienność stosunków wiejskich, dostatek chaty włościańskiej, 

tradycje sięgające czasów piastowskich. Stąd wywodzą się np. jego olbrzymie, ciężkie, 

drewniane fotele, które określił pseudo-ludowym mianem „siedzisk”. Są one właściwie 

powierzchownie ludowe, robią wrażenie jakichś tronów, na których zasiąść ma 

najbardziej piastowski chłop z konserwatywnej linii Czepca. Podobnie odczuwali 

ludowość także inni artyści – jako coś niebywale dostojnego, monumentalnego. To, co w 

przedmiotach sztuki ludowej jest ich zaletą, a ponadto co wypływa z trybu życia chłopa 

– solidność i ciężka budowa sprzętów, będących w dużej mierze jednocześnie 

warsztatem pracy – stało się dla wielu artystów zasadą projektowania mebli do 

nowoczesnych wnętrz. Nie brakło zresztą i kompozycji, świadczących o usilnych 

poszukiwaniach właściwej interpretacji sztuki ludowej (por. np. prace Pugeta i prace E. 

Trojanowskiego).
222

 Przykładem także na takie wnętrza (wg. Wyspiańskiego) jest 

jadalnia Żeleńskich, zaprojektowana jak rodzaj scenografii, która chociaż okazała się 

niepraktyczna dla jej użytkowników, zapisała się w historii wnętrz, jako wyjątkowe 

dzieło. I chociaż krzesła zaprojektowane przez Wyspiańskiego były toporne i 

niewygodne, to zachowały dobre proporcje, a wykonane były z pięknego drewna oraz 

zdobione solarnymi symbolami. Wyrzeźbione w oparciu krzesła słoneczko, 

wyznaczające rytm pór roku, nocy i dnia oraz posiłków, miało się stać programem 

ideowym jadalni Żeleńskich.
223

 Wyspiańskiemu przypisano rolę prekursora secesji, 

nowego stylu, który pojawił się, gdy teorie Ruskina i Morrisa znajdowały w Polsce 

szeroki odzew, kiedy ożywał dzięki Witkiewiczowi folklor zakopiański i zataczały 

szerokie kręgi idee Norwida […]
224

 Nowy styl epoki oznaczał nową sytuację, kiedy to 

zaczęto stawiać znak równości pomiędzy tak zwaną sztuką „czystą” („wolną”), a 

„stosowaną” („niższą”). Wyspiański przeciwstawiał się w czynny sposób takiemu 

podziałowi sztuki, gdyż sam zajmował się wieloma jej dziedzinami (witraż, książka, 

mebel, tkanina, wnętrza, a przede wszystkim scenografia). Jako artysta, który chciał, 
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aby sztuka odgrywała główną rolę w oddziaływaniu na wyobraźnię społeczeństwa, 

przekazywał ją, będąc nauczycielem, licznej młodszej rzeszy swoich uczniów, którzy 

wywodzili się ze środowiska Młodej Polski. Ważnym tutaj artystą byłby Józef 

Czajkowski, (członek Polskiej Sztuki Stosowanej, Warsztatów Krakowskich, Ładu), 

który przypomniany przez Huml pisał: Tworzenie wspólnych organizacji wraz z 

zapleczem warsztatów to ogólna tendencja towarzysząca odnowie rzemiosła 

artystycznego. Lecz od początków XX w. jej charakter ulegał pewnym przemianom. 

Obok zagadnień czysto warsztatowych zaczynały interesować twórców problemy 

współpracy z przemysłem…
225

 Te problemy nasiliły się po wystawie paryskiej, gdzie 

m.in. zaprezentowano pokrewne sprzętom Wyspiańskiego meble Kotarbińskiego, 

Trojanowskiego i Stryjeńskiego.
226

 Wtedy już ruch artystyczny związany z rzemiosłem 

ulokował się w Warszawie i pozwiązany był z tamtejszą Szkołą Sztuk Pięknych, gdzie 

zwracano szczególną uwagę na rzemiosło artystyczne w nawiązaniu do sztuki ludowej. 

Uczeń Stanisława Wyspiańskiego w Akademii w Krakowie, Wojciech Jastrzębowski 

swój charakterystyczny styl oparty na elementach secesji łączonych z cechami sztuki 

ludowej wypracował w latach dwudziestych. W paryskiej Galerii Inwalidów 

zaprezentowano powstałe w tej właśnie manierze: hall, wspólnie z Czajkowskim 

projektowane meble do gabinetu oraz jadalnię. Jego projektu było też sgraffito 

okalające dziedziniec pawilonu polskiego (tego nie ma u Winczego – brak 

ornamentów). Charakterystyczne meble projektowane przez Jastrzębowskiego musiały 

być wykonane z krajowego drewna i dostosowane do rodzaju wnętrz: generalnie 

posiadały one proste i geometryczne kształty w przypadku wnętrz reprezentacyjnych 

oraz idące w stronę historyzmu, jeżeli były zaplanowane do wnętrz kameralnych.
227

 

Jego jasne jesionowe forniry grają bardzo pomysłowym układem mazeru, tworząc 

krzyżowy ornament z jaśniejszych i ciemniejszych pasów, jasnozielone pokrycie stołków 

harmonizuje z żółtą barwą drzewa; zaplecki wycięte są w wyzębioną sylwetkę. Meble te 

mają charakter najbardziej swojski, z leciutką nawet nutą ludowości.
228

 

Elementy folkloru w postaci geometrii można dostrzec również w projektach tkanin 

Jastrzębowskiego. Do instytucji wyraźnie osadzonej w tradycjach lokalnej sztuki 

ludowej i z jej przyczyny powołanej należała niewątpliwie Szkoła Przemysłu 

Drzewnego w Zakopanem. Szkoła założona w 1876 roku przez Towarzystwo 
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Tatrzańskie była ośrodkiem, w którym dbano o rozwój współczesnego 

snycerstwa, a dla jej historii szczególne zasługi mają Stryjeński oraz rzeźbiarz 

Roman Olszowski, a także późniejszy wychowanek tej szkoły Kenar (od 1959 

roku nosi jego imię), który później wraz ze Stryjeńskim (w 1928) przeniósł się 

do Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych (pozostali zasłużeni artyści, jak 

Wojciech Brzega czy Stanisław Barabasz pozostali w Zakopanem). Tam we 

współpracy z Jastrzębowskim również Kenar zaczął poszukiwanie nowych form 

w oparciu o rodzimą sztukę ludową. Plastykiem, który podobnie jak A. Kenar 

świetnie czuje drzewo i umie odczytywać z ludowej jego obróbki niejedną istotną 

dla artysty prawdę – jest Jan Kurzątkowski, pisała Telakowska. Jego meble, 

sprzęty i zabawki z drzewa są pełne wyrazu. Podobnie jak sztukę chłopską 

charakteryzują je lapidarność formy i siła wyrazu, przy tym są w swej istocie 

zawsze awangardowe. Choinkowe zabawki z papieru J. Kurzątkowski 

komponował z wyjątkową maestrią. Są po chłopsku dosadne, w swym 

plastycznym wyrazie bardzo nasze.229 Kurzątkowski zasłynął również tym, że po 

raz pierwszy w krajowej twórczości wykorzystał papier jako materiał rzeźbiarski. 

Znane były w Warszawie jego płaskorzeźby z papieru, które dekorowały „sale 

balowe” w pracowniach warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych na Powiślu. 

Opisywał je z fascynacją Wincze w swoich pamiętnikach. Dały one początek tak 

zwanej papieroplastyce, którą za granicą traktowano jako specyficznie polską.230
 

Tkanina ludowa inspirowała często twórców mebli, gdyż dawała ona wiele 

możliwości użycia wzorów ludowych. Takim przykładem mogą być meble 

Olgierda Szlekysa, pisał Wojciechowski, dodając, że odwołania do sztuki 

ludowej widać w niektórych projektach Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, 

gdzie nawiązywano do konstrukcyjnych doświadczeń artystów chłopskich, 

czerpiąc z zasad ich kształtowania. Za przykład podał zydel, który wchodził w 

skład zestawu świetlicowego, zaprojektowany przez Tadeusza Kasprzyckiego. 
231 

Czerpanie ze sztuki ludowej wiązało się z tym, że to w niej często używano masywu. 

Stosowano więc również techniczne sposoby wiązań, czyli czopów, wczepów i klinów, 

                                                 
229

 W. Telakowska, W kręgu chłopskiej…, s. 34 
230

 Ibidem, op.cit. 
231

 A. Wojciechowski, Wzornictwo meblarskie, IWP,Warszawa 1954, s. 7, op. cit. 



83 

 

które wykorzystywano jako wartość dekoracyjną, ponieważ musiały być one widoczne. 

Opierano się więc na doświadczeniach produkcji rzemieślniczej, ale tak, aby móc 

wprowadzić je do produkcji fabrycznej. Tak powstawały meble o solidnych 

konstrukcjach do wnętrz użyteczności publicznej typu świetlice.
232

 Korzystanie we 

wzornictwie z zasad kompozycji plastycznej przechowanych w działalności ludowych 

twórców było istotnym ogniwem w ciągłości kultury naszego kraju, przekonywała 

Telakowska.
233

   

W Wydziale Wytwórczości, Biurze Nadzoru Estetyki Produkcji, a później Instytucie 

Wzornictwa Przemysłowego, pracownicy złożeni z zespołów artystów ludowych pod 

kierownictwem artystów profesjonalnych prowadzili doświadczenia z zakresu 

włączania ludowej inwencji do różnych typów produkcji. Na zasadzie współpracy 

uczono się umiejętności wykorzystania twórczości ludowej różnych regionów i 

wprowadzania jej technik do kształtowania nowych projektów. Jak pisała Telakowska: 

Jednym z istotnych walorów takiej współtwórczości był ochrona twórców ludowych 

przed falą pseudoludowości, a także przed naśladownictwem, przed inspirowaniem się 

tandetą. Z drugiej strony korzyści, jakie wynosił z pracy w projektanckim zespole jego 

kierownik, były także olbrzymie. […] wysublimowane wiekami stare obyczaje i 

upodobania, a przede wszystkim zasady kształtowania formy zgodnie z jej celem, 

materiałem, narzędziem i techniką wykonania. Ponadto ludowa dosadność, potrzeba 

ekspresji, lapidarność wyrazu stanowiły dla zawodowych plastyków bodziec do szerszej, 

autentycznej wypowiedzi.
234

 

 

 

                     

Elementy sztuki ludowej (w tym huculskiej) w meblach Winczego 

 

 

Dominuje przekonanie, potwierdzone zresztą pośrednio w zapiskach Winczego, o jego 

inspiracjach w projektowaniu (mebel) sztuką ludową, w tym ze szczególnym 

uwzględnieniem Huculszczyzny lecz, jak się tu okazuje, nie było to realizowane 

jednoznacznie. Korzystał on bowiem z wiedzy, którą zdobywał osobiście, czerpał z 

różnorodności pomysłów huculskich artystów, których poznawał podczas wędrówek, w 
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tym także z dorobku anonimowych twórców, których dzieła oglądał w odwiedzanych 

chatach Hucułów. Obserwował więc warsztaty artystyczne huculskich mistrzów, 

rozmawiał z nimi o technicznych sposobach wytwarzania, o używanych przez nich 

narzędziach oraz gatunkach wykorzystywanego surowca. Podziwiał ornamentykę 

huculską, której jednak nie stosował bezpośrednio w swoich dziełach. Korzystał z 

wartości zawartych w doświadczeniach ludowych warsztatów, na co niewątpliwie 

wpływ na niego mieli spotkani przez niego Huculi. Dzięki tym wszystkim czynnikom 

potrafił wydobywać prawdziwe treści sztuki ludowej bez popadania w naśladownictwo 

czy stylizację. Nie stosował bezpośredniego przeniesienia huculskich ornamentów, 

bowiem bardziej cenił jako ornament urodę i rysunek samego drewna (usłojenie, 

faktura, struktura). Tak więc „ludowość” w projektach Winczego – to raczej utrwalony 

w świadomości twórcy podziw i fascynacja  „czystością” autentycznością i pewną 

naiwnością stylu  w sztuce ludowej.  

Doświadczenie projektowe Winczego łączyło się głównie z jego działaniami pod 

auspicjami „Ładu”, ale trzeba pamiętać też o źródłach fascynacji ludowością założycieli 

Spółdzielni Artystów „Ład”. Wojciechowski podał przykład przenoszenia doświadczeń, 

metod instruktarzu z Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego na teren właśnie 

„Ładu”. Do głosu dochodzi teraz także swoiste przeniesienie na nasz grunt 

semperyzmu
235

: teorii uzależniającej kształt projektowanego przedmiotu od narzędzia, 

materiału i techniki wykonania – która oddziaływała zresztą na sztukę polską w 

mniejszym stopniu już znacznie wcześniej.[...]
236

 Zofia Czasznicka podkreślała, że za 

konieczność uznano ścisłe związanie pracy z warsztatem, z materiałem, techniką, 

kolorem i formą.
237

 

Meble Winczego prezentowały taki właśnie obraz: prostota formy, mocno uwidoczniona 

konstrukcja oraz ogromna dbałość w doborze materiału. Jak podkreślała Huml, 

wykorzystując różne rodzaje drewna: jawor, jesion, sosnę, modrzew, Wincze zawsze 

dobierał materiał zgodnie z jego własnym „rytmem” – usłojeniem deski, 

podkreślającym funkcje, płaszczyznę danego elementu mebla. […] Wincze nie traktował 

materiału chłodno – jako surowca samego w sobie, ale jako instrument – integralną 

część projektu. Podchodził do drewna wręcz emocjonalnie, studiując jego zawiłą formę 
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i rysunek, starając się poznać możliwości każdego użytego materiału. Jak sam o sobie 

mówił, Wincze wniósł do „Ładu” poczucie formy.
238

 

Meble Winczego można odbierać jako dowody czerpania z osiągnięć wielu kultur 

ludowych, które przejawiały się, jak pisała Telakowska, w celowości i lapidarności 

formy, stanowią wspólny punkt wyjścia, jakby intencjonalną bazę dla narodowej 

działalności o zróżnicowanym, już własnym wyrazie plastycznym.
239

 Ale też nie bez 

znaczenia były fascynacje Winczego meblem projektowanym już to z inspiracji stylem 

secesyjnym, już to potrzebami rodzimego wyposażenia wnętrz polskich, o charakterze 

dworkowym (aspiracje ziemiańskie) lub mieszkań bogatego mieszczaństwa, czego 

przykładów dostarczył m.in. już Wyspiański (meble dla Boya-Żeleńskiego) czy 

Zbigniew Puget i inni projektanci z początków XX w. w stylistyce tzw. polskiego art 

déco. 

Wincze wykorzystywał więc w swej praktyce naturalne surowce oraz krajowe gatunki 

drewna. Z czasem stawał się mistrzem w umiejętności wydobywania możliwości 

danego materiału. Szczególnym okresem, kiedy osiągał wirtuozerstwo techniczne w 

tym zakresie, była jego wspólna praca ze Szlekysem w latach okupacji. Wtedy razem 

stworzyli, wzorowany na ludowych siedziskach, zydel dla „Ładu” a także „Sarenkę”, 

sprzęty, które później wprowadzono do masowej produkcji. Wincze przez cały okres 

swojej twórczości konsekwentnie trzymał się wyniesionych z lat swojej nauki zasad, co 

także przekazywał swoim studentom. W późniejszych latach twórczości dowodzi tego 

przykład wnętrz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, realizacja którą szczególnie 

sam cenił w swoim dorobku; Artysta zastosował szeroki zestaw autorskich znaków 

rozpoznawczych, wynikających z dużej wiedzy na temat właściwości drewna. 

Wyeksponował rytm usłojenia, sęki oraz dekoracyjne układy fornirowych okładzin, które 

uzyskały niepowtarzalny wyraz naturalnego ornamentu (swoją wiedzę na ten temat 

Wincze zawarł w skrypcie akademickim Technologia drewna, Wrocław 1995 r.) – 

podkreślał w publikacji Mikołajczak. 
240

 

Ze sztuki ludowej korzystano w meblarstwie w sposób zróżnicowany. Często stosowano 

„cytaty” z ornamentów, powoływano się na kolorystykę czy techniki wykonania, ale dla 

wielu artystów-projektantów, do których zaliczał się Wincze najważniejsze było 

unikanie tzw. pseudoludowości (bezpośredniego kopiowania autentycznych wyrobów 
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ludowych). Ważne natomiast było twórcze wykorzystywanie dorobku ludowych 

artystów i ewentualne przetworzenie i adaptacja wzorów ludowych do potrzeb 

własnego projektowania i wykonawstwa.  

W meblarstwie – dostosowanym do bieżących potrzeb użytkowych – liczyło się przede 

wszystkim wykorzystanie naturalnych surowców i doskonałe opanowanie warsztatu; i 

ono właśnie stało się podstawą twórczości Władysława Winczego. Wynikało to przede 

wszystkim z ogromnego szacunku, jaki miał artysta dla twórców sztuki ludowej, a 

szczególnie dla ich warsztatu. Można więc powiedzieć, że Wincze zaadaptował na 

swoje potrzeby te z rozwiązań konstrukcyjnych, opartych na doświadczeniach 

rzemieślników ludowych Huculszczyzny, które wynikały z ich rzetelności i zrozumienia 

właściwości materiału – naturalnego surowca, jakim jest drewno. Podobnie jak i inni 

artyści z kręgu Spółdzielni „Ład”, Wincze również w swoich meblach przejawiał 

upodobanie do eksponowania poznanych konstrukcji stolarskich – połączeń, powiązań, 

kołków, czopów itp. rozwiązań opartych o możliwości tkwiące w naturalnych 

predyspozycjach drewna. Wiedzę w tym zakresie wykorzystywał Wincze szczególnie w 

okresie pracy ze Szlekysem podczas okupacji. (Spółka SW).   

Obok maestrii w wydobywaniu naturalnych walorów konstrukcyjnych drewna, to 

właśnie prostota kompozycji byłaby kolejną cechą wynikającą z fascynacji sztuką 

ludową. Wincze osiągnął jeszcze większą syntezę w projektowaniu sprzętów niż 

reprezentowali to jego „ludowi” prekursorzy czy  też jego autentyczni nauczyciele z 

czasów edukacji warszawskiej, w tym szczególnie Wojciech Jastrzębowski. Wincze był 

zafascynowany sztuką Hucułów, którzy stosowali w swych wyrobach więcej motywów 

geometrycznych niż to miało miejsce w wytworach górali podhalańskich. Tendencję 

upraszczania ludowych motywów ornamentacyjnych, znaną z kręgu górali 

podhalańskich, którą świadomie prezentował Witkiewicz w swych 

„zgeometryzowanych” koncepcjach tzw. stylu zakopiańskiego, później rozwijanego w 

ramach Warsztatów Krakowskich, przeniesiono do Akademii Sztuki w Warszawie, 

gdzie właśnie studiował Wincze m.in. pod kierunkiem Jastrzębowskiego. Tak więc 

zarówno inspiracja sztuką górali huculskich, jak i ornamentyką stylu zakopiańskiego 

miała początkowo wpływ na ukształtowanie się w późniejszym okresie (lata 20.) stylu 

polskiego art déco, określanego także jako koncepcja „na trójkątno”. Jednak Wincze nie 

odwoływał się w swych meblach ani bezpośrednio do stylistyki spadkobierców 

Warsztatów Krakowskich i wyraźnej dekoracyjności w koncepcjach art deco, ani też nie 
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był naśladowcą realizacji z obszaru Huculszczyzny, lecz raczej wypracował na tej 

kanwie własną, bardzo oszczędną ornamentacyjnie stylistykę sprzętów, w myśl 

koncepcji szanującej przede wszystkim naturalne właściwości tworzywa i wynikające 

stąd jego możliwości konstrukcyjne, łącząc przy tym wymóg tej „naturalności” w 

projektowaniu mebla z postulatami tradycyjnej elegancji, charakterystycznej dla 

wyposażenia polskich wnętrz dworkowych. Później, w okresie okupacji i po, te 

koncepcje stylistyczne uległy dalszemu, z konieczności zewnętrznych – uproszczeniu i 

charakteryzowały nurt projektowy integrujący w sobie minimalistyczne podejście do 

tworzywa i jego dekoracyjnych aplikacji wraz z dominacją cech użytkowo-

funkcjonalnych, określanych już po wojnie przez politykę społeczną PRL-u. 

Niewątpliwie można również stwierdzić, że fascynacje sztuką ludową, szczególnie 

huculską, pozostawiły pewne ślady w jego twórczości: zachowały się bowiem w jego 

wyrobach dowody tych fascynacji – co objawiało się tylko jako subtelne nawiązania i 

przetworzenia geometryczne motywów, obecne na jego niektórych meblach. 

Przykładowo takie motywy geometryczne są widoczne na barku dla J. Prezydentowicza 

(niezachowany) z 1938 r., który wraz z pozostałymi w komplecie meblami 

reprezentował pracownię Jastrzębowskiego na wystawie w Akademii w 1938 r. 

Podobnie wyraźne geometryczne rozwiązania charakteryzują późniejszy stolik dla prof. 

Ludwika Hirszfelda, gdzie blat oparty jest na nodze o podstawie i rozchodzącej się 

promieniście, o typowo artdekowskich zgeometryzowanych kształtach: (por. il.,  s. 93). 

 

Barek dla J. Prezydentowicza, 1938, 

odtworzenie projektu 1978, tusz, kredka, papier 
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         Stolik do salonu J. Prezydentowicza, 1938, 

         odtworzenie projektu 1978, tusz, kredka, papier 

 

Niewątpliwie również w znanych i przez wiele lat produkowanych przez Cepelię 

projektach zydli i zydelków autorstwa Winczego, widać czytelne inspiracje wyrobami 

ludowymi, szczególnie jeśli chodzi o ich formę i zastosowany materiał. 

 

                     W. Wincze, O. Szlekys 

                            Zydel, zydelek „Sarenka”, zydel z kompletu werandowego, 

                             po 1945, proj.1943, jesion, sosna, modrzew 
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Siedziska zwane jako „Sarenka”, „Biedronka” czy „Pasikonik” zwracają uwagę swą 

niewymuszoną prostotą i oszczędnością, gdzie tylko uwidoczniona konstrukcja stanowi 

pewną ciekawą dekorację – formę ornamentu. 

 

                                                      Zydel, sosna palona,  1949 

 

Jedynie w typie mebli „skrzyniowych” (barki, szafy, serwantki itp.) stosował niekiedy 

Wincze przetworzone elementy dekoracyjno-funkcjonalne, były to uchwyty, klamki itp. 

Przykładowo ciekawym urozmaiceniem mebli Winczego są wykonywane przez 

Wacława Kowalika płaskorzeźby - uchwyty szklanych drzwi mebli o motywach 

zwierzęcych. Są to: serwantka z 1942-1943 roku dla Olgierda Hołowni, a także 

podobny mebel, zachowany tylko na rysunku: sekretarzyk z 1943-1944 roku 

zwieńczony figurką niedźwiadka. 

 

                                        Wacław Kowalik, rzeźbiarska dekoracja  serwantki  

dla Olgierda Hołowni, 1942-1943 
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W.Wincze, O. Szlekys, W. Kowalik 

Serwantka dla O. Hołowni, 1942-1943, jawor, jesion 

 

 

    W. Wincze, O. Szlekys 

           sekretarzyk, 1943-44, odtworzenie projektu 1978, tusz, kredka, papier 
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Również drewniany uchwyt, ale w formie kwiatu zamieścił Wincze w innym meblu. 

 

 

W.Wincze, O. Szlekys, 

szafa biblioteczna z kompletu  gabinetu ministra, 1948-1950, jesion 

 

Znacznie późniejszym, choć nawiązującym do wczesnych lat twórczości jest projekt 

mebli dla gabinetu prof. Hirszfelda. Tutaj również Wincze zastosował ozdobne 

elementy wykończenia mebli: uchwyt na szklanych drzwiach biblioteki w formie 

zgeometryzowanej głowy sowy, a także klamki w formie ptaków wykutych w metalu 

wyraźnie nawiązujące do kowalstwa ludowego. Z kolei drzwi po obu stronach szafy 

ozdobione zostały geometrycznym motywem nawiązującym do stylu Jastrzębowskiego, 

dodatkowo podkreślonym specjalnym ułożeniem drewna z wykorzystaniem naturalnego 

usłojenia, jakby ornamentem, w formie rozchodzących się promieniście wokół 

środkowego punktu. 
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Szafa biblioteczna oraz  drewniany uchwyt szklanych drzwi szafy i metalowa klamka, 

Gabinet prof. L. Hirszfelda Akademii Medycznej  (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny) we Wrocławiu 

 

 

Towarzyszący umeblowaniu gabinetu Hirszfelda stolik kawowy nawiązuje stylem do 

stolika dla J. Prezydentowicza. Blat stolika o zgeometryzowanym układzie drewna 

podzielony został na cztery trójkąty dzięki zróżnicowaniu jego kolorystyki. 
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               Stolik od kompletu wypoczynkowego w gabinecie prof. L. Hirszfelda we Wrocławiu, 1951 

                  

        Wnętrze domu we Wrocławiu, Biskupin, 1976-1977 
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Podobne wykorzystanie urody drewna zaprezentował Wincze w kunsztownym 

projekcie mieszkania prywatnego na Biskupinie we Wrocławiu (1976-77). 

                                                             

                                              Stolik ze szklanym blatem, ok 1949, brzost  

 

Bardzo oryginalnym meblem, który był projektem dyplomowym Winczego z 

architektury wnętrz (1949), był brzostowy stolik, który prezentuje zgeometryzowany 

kształt w formie trapezu, gdzie przez szklany blat doskonale widać elementy 

konstrukcyjne w postaci czopów. 

Pewnym przejawem odniesień do tradycji ludowych byłoby również upodobanie 

Winczego do wykorzystywania tkanin w aranżacji wnętrz czy np. eksperymenty z 

meblem z sosny palonej. Można powiedzieć, że Winczego […] inspiracja sztuką 

ludową była rozumiana bardzo swobodnie jako wynik współgrania inspirowanej nią 

emocji z inwencją własna twórcy. Sztuka ta nie miała być zatem źródłem wzorów, lecz 

specyficznej synergii zawodowego, świadomego, a tym samym nowoczesnego 

panowania nad środkami plastycznymi i odświeżającej energii tradycji sztuki ludowej 

właściwej także aktualnie działającym artystom ludowym, którzy podobnie jak artyści 

zawodowi powinni odchodzić od skrystalizowanych już formuł wizualnych ku tym, które 

wyłaniają się pod wpływem rozwoju twórczej indywidualności.
241

 

Wynika z tego, że Wyspiański, a potem Jastrzębowski czy Stryjeński, tworzyli pewną 

linię, której spadkobiercą został Wincze. Nie jest jednak kontynuatorem, a jedynie 
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spodkobiercą, ponieważ poszedł swoją własną drogą. Podziwiał sztukę ludową ze 

względu na jej czystość, prostotę, autentyczność i te wartości odniósł do sobie 

współczesnych czasów, potrzeb współczesnego społeczeństwa, zagospodarowania 

mniejszych po wojnie mieszkań w miastach. Nie odnosił się jednak do potrzeb 

społeczności wiejskiej, ale miejskiej inteligencji. Sztuka ludowa dla osoby 

emocjonalnej, jak Wincze i ceniącej wartości rodzime, odpowiadała jego podejściu 

tradycjonalisty. Ważną cechą sztuki Winczego było pielęgnowanie tradycji, a sztuka 

ludowa temu odpowiadała. Po wojnie, kiedy do głosu doszły ograniczenia ze względu 

na warunki materialne, również doskonale się w tym odnalazł jako artysta projektant. 

 

 

                           Wystawa Krajowa PWK 1929 i Huculszczyzna 

 

W dwudziestoleciu międzywojennym władze państwowe starały się promować 

Huculszczyznę jako region szczególny dla Polski i podkreślać na każdym kroku jego 

związki z krajem.
242

 Nie inaczej było podczas przygotowań do wydarzenia PWK w 

1929 roku w Poznaniu, gdzie zainteresowania i wiedza Winczego z zakresu sztuki i 

rzemiosła regionu huculszczyzny zostały docenione już wtedy na arenie ogólnopolskiej. 

Wobec jego uznanej renomy, jesienią 1928 roku, został on wyróżniony przez 

kierownika działu sztuki ludowej, prof. Stryjeńskiego zaproszeniem do udziału w 

przygotowaniach do słynnej Wielkiej Powszechnej Wystawy Krajowej (popularnie 

znanej jako Pewuka), która miała miejsce na terenie Targów Poznańskich – z okazji 10-

lecia odzyskania niepodległości.
243

 Wystawa ta organizowana była w atmosferze 

entuzjazmu i społecznego ożywienia, miała więc odzwierciedlić osiągnięcia we 

wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i kulturalnego kraju, pomimo 

nadchodzącego wielkiego światowego kryzysu.
244

 Polacy nigdy wcześniej, a również 

później, nie przygotowali tak wielkiej wystawy, mogącej równać się ze światowymi 

wystawami EXPO. Jako miejsce wydarzenia wybrano Poznań (a nie np. Warszawę), 

ponieważ dzięki posiadaniu popruskiej infrastruktury, miasto to co roku organizowało 

Targi Poznańskie (które właśnie ze względu na Pewukę w 1929 się nie odbyły). Na 

organizację wystawy miasto miało niespełna 900 dni, a 1 maja 1927 roku zostało 
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założone Towarzystwo Powszechna Wystawa Krajowa. Zarząd został wybrany 12 maja, 

prezydent Ignacy Mościcki objął honorową prezesurę nad wystawą, a Józef Piłsudski 

zgodził się stanąć na czele Komitetu Honorowego. Prezydent Poznania w latach 1922-

1934, Cyryl Ratajski, pomysłodawca organizacji wystawy w Poznaniu, został prezesem 

Rady Głównej. To on mianował Stanisława Wachowiaka prezesem zarządu i naczelnym 

dyrektorem Pewuki, a naczelnym architektem został Roger Sławski. Zaprojektował on 

m.in. plac Marka, Halę Ciężkiego Przemysłu, Pawilon Biurowy, Pawilon Samorządowy, 

Pawilon Polonii Za Granicą czy Pawilon Rzemiosła oraz fontannę w Parku Wilsona. 

Był również drugi najważniejszy architekt wystawy : Jerzy Muller. Część z budynków 

w swojej formie była awangardowa, co uznano wtedy za wyróżniający się punkt na tle 

całej architektury miasta.
245

 Szczególną rolę w nadaniu kształtu plastycznego wystawie 

odegrali członkowie Praesensu. Jak pisała Huml: Wprowadzali oni współczesną myśl 

konstrukcyjno-funkcjonalistyczną w obręb mało u nas zrewolucjonizowanej dziedziny 

wystawiennictwa. Wnętrza trzech pawilonów: Centro-Cementu, Monopolu 

Spirytusowego i Ministerstwa Skarbu, stały się przykładem nowych rozwiązań. 

Wyposażono je w funkcjonalne meble z metalu i szkła.
246

 W budynku zwanym Pałacem 

Sztuki, urządzonym specjalnie na wystawę w budowanych budynkach uniwersyteckich, 

wystawiono wszystkie dziedziny sztuki, skupiając się na dorobku stworzonym przez 

artystów po odzyskaniu niepodległości. Wśród zaproszonych wybitnych organizacji 

artystycznych znalazł się również „Ład”, który na piętrze przygotował stoiska z 

przykładami wystroju wnętrz.
247

 Ekspozycja Spółdzielni „Ład” okazała się być dla niej 

bardzo udana, ponieważ artyści Spółdzielni wygrali konkurs ogłoszony przez 

organizatorów Działu Sztuki Powszechnej na urządzenie trzypokojowego mieszkania 

dla średnio zamożnej rodziny. „Ład” zaproponował dziesięć rozwiązań wnętrz 

mieszkań, opartych przede wszystkim na projektach grupy autorów nagrodzonych w 

konkursie, byli to: Maria Bielska, Halina Karpińska-Kintopf, Marian Sigmund, Czesław 

Knothe, Przemysław Kocowski, a ze starszego pokolenia artystów – Bogdan Treter. 

Według Huml: Był to udany start młodych twórców, w którym zaczął się zarysowywać 

nowy kształt wnętrza, określający drogę dalszych poszukiwań w dwudziestoleciu 

międzywojennym – dążenie do stworzenia wnętrza antymieszczańskiego, o aspiracjach 
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artystycznych.
248

 Organizatorzy wystawy w katalogu Dzieł Sztuki towarzyszącym 

PWK, zamieścili układ pomieszczeń oraz listę eksponatów wraz z nazwiskami ich 

autorów.
249

 Jako pełni pomysłów twórcy mebli zaprezentowali się młodzi 

wychowankowie warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych: Krystyna Dydyńska, 

Kurzątkowski, Szlekys, Wincze, Schneider. 

Nacechowane odrębnością, wywodziły się one z tradycji stolarskich, a przy tym 

respektowały wymagania użyteczności i zmieniającego się trybu życia średnich klas 

społeczeństwa. – pisała Huml o meblach prezentowanych przez „Ład”, które 

adresowane były do takiego właśnie odbiorcy, posiadacza eleganckiego i nowoczesnego 

wnętrza, ale nie stroniącego od tradycji, ceniącego również tkaniny dekoracyjne. 

Opisując meble zaprezentowane w tym okresie, podzieliła je na dwa typy, gdzie 

znalazły się również rozwiązania prostsze, nadające się do skromniejszych wnętrz: 

Meble ładowskie o kształtach pozornie prostych, były konstrukcyjnie zróżnicowane. 

Konstrukcja ta ukazana w sprzęcie miała stanowić element ozdobny, jak również 

podkreślać urodę rodzimego surowca. Czystość konstrukcji doprowadził do mistrzostwa 

zwłaszcza Jan Kurzątkowski, jakby kontynuując myśl profesora Karola Tichego. 

Czesław Knothe poszedł w kierunku wykwintu i reprezentacyjności, pozostając ideowo 

bliżej profesora Józefa Czajkowskego. Roman Schneider, Olgierd Szlekys, i Władysław 

Wincze poświęcili się przede wszystkim projektowaniu funkcjonalnych mebli do 

przeciętnych wnętrz, podejmując elementy programu minimum. […] Dwa typy 

rozwiązań przyniosły „Ładowi” rozgłos i zapewniły trwałe miejsce w historii: wnętrza 

mieszkalne będące zaprzeczeniem mieszczaństwa i historyzmu, od których rozpoczęli 

pracę oraz reprezentacyjne wnętrza w „stylu państwowym”.
250

 Powstało nowe hasło 

„Ładu”: Wyraźne dążenie do doskonałości formy, surowca i wykonania, celem 

podniesienia poziomu wytwórczości oraz ogólnej kultury plastycznej w kraju.
251

 

Rola Winczego w przygotowaniach do poznańskiej wystawy, którą osobiście podkreślił, 

polegała na zajęciu się szczegółami ekspozycji sztuki huculskiej. W tym celu miejscowi 

zbieracze i znawcy z terenu Huculszczyzny, mieli zgromadzić najcenniejsze eksponaty 

z całego regionu w miejscowości Riczka, po czym Wincze, miał tam pojechać, ocenić 

wybrać i przetransportować owe obiekty sztuki ludowej do Poznania, co nastąpiło pod 
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koniec marca 1929 r. Na początku kwietnia tego roku wyjechał na Huculszczyznę. 

Wynikiem tej trudnej i jak się okazało, również niebezpiecznej wyprawy, była wystawa 

cennych obiektów w dziale sztuki ludowej poznańskiej wystawy. Pokaz, który znalazł 

się na Wystawie Poznańskiej, okazał się prawdziwą rewelacją. Ukazało się na niej – 

pisał Wincze – prawdziwe oblicze Polski w całym blasku piękności jej sztuki ludowej.
252

 

Dzięki zarobionym na tym przedsięwzięciu pieniądzom, w sierpniu 1929 r. Wincze 

mógł wyjechać w daleką podróż studyjną do Francji i Włoch, na pierwszy w życiu 

paromiesięczny wyjazd za zachodnią granicę. Przez cały miesiąc siedziałem w Luwrze i 

innych muzeach i galeriach Paryża. Co widziałem i czego się nauczyłem – to moje. […],  

wspominał. Widziałem witraże Notre Dame, widziałem witraże w Chartres, 

zanotowałem emalie w Limoges, katedra w Tours też czegoś mnie nauczyła. A potem 

były romańskie katedry w Poitiers, Tuluzie i cud w Carcasonne. Sześć tygodni we 

Francji to jak sześć wieków dla mnie. Następny wiek przeżyłem w Wenecji. Tam w 

Akademia del' Arte zobaczyłem Fra Angelico i jego „Raj”, na wpół  z patyną. To była 

też nauczka dla malarza nie do pogardzenia. […] To, czego nie nauczyłem się w Odessie 

i u Tichego, zdobyłem podczas tej wiekopomnej podróży. […] Wróciłem do Warszawy 

bogatszy o wieki przeżyć i przemyśleń. Zacząłem malować, czuć i myśleć inaczej niż 

przed tą barwną wycieczką w Europę.
253

 

12 grudnia 1933 zatwierdzony został statut Towarzystwa Przyjaciół Huculszczyzny. 

Miało ono na celu: ochronę wartości Huculszczyzny, współdziałanie w jej rozwoju 

kulturalnym i gospodarczym, pracę nad wykorzystaniem klimatycznych wartości 

regionu […] Podjęto także organizację Muzeum Huculszczyzny, w którym wkrótce dział 

etnograficzny liczył ok. 4000 eksponatów.
254

                                                                 

Kolejne sukcesy, czyli dwie ważne i zaszczytne dla Winczego propozycje to, jak 

przyznał: mianowanie go asystentem przy Pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn, 

prowadzonej przez prof. Czajkowskiego, a druga: konkursowe przyjęcie do „Ładu” 

(pod warunkiem wcześniejszego wystawienia prac – biurka i fotela – i przyjęcia ich 

przez Radę Artystyczną Spółdzielni, co też wkrótce nastąpiło). Trzeba podkreślić, że 

niewielu absolwentów ASP czy Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury 

dostawało wtedy taką możliwość. Obydwie te propozycje otwierały przed młodym 

Władysławem Wincze ważną drogę artystyczną i były początkiem jego dalszej długiej 
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kariery. Znów podkreślał tu znaczenie swojej żony Ireny, która jak zawsze go wspierała 

i dzieliła jego radości. 

Wincze twierdził, że fakt przyjęcia go od razu na członka zarządu „Ładu” zawdzięczał 

prof. Jastrzębowskiemu. Nawiązała się pomiędzy nimi szczególna relacja uczeń - 

mistrz, dzięki czemu często bywał zapraszany do domu profesora na serdeczne i szczere 

rozmowy, tym bardziej gdy profesor został sekretarzem nowo powstałego Naczelnego 

Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego. Jastrzębowski był 

przewodniczącym Komitetu, a członkami ówcześni luminarze kultury i sztuki. Wincze, 

zasiadając w Radzie Komitetu, przejmował i segregował korespondencję, którą 

referował potem Jastrzębowskiemu i Radzie. Pracował z profesorem nad realizacją 

projektu cmentarza legionistów i grobowca serca marszałka Piłsudskiego na Rossie w 

Wilnie.                                                      

Propozycję zostania członkiem „Ładu” dostał Wincze w 1936 roku, równolegle z 

propozycją pracy na uczelni jako asystent prof. Czajkowskiego w pracowni Kompozycji 

i Płaszczyzn (1936-38). Zaczął już wtedy otrzymywać sporo zamówień jako projektant, 

zarówno przez „Ład”, jak też od osób prywatnych. Zajmował się w tym czasie ciągle 

tak samo chętnie malarstwem. Z powodu licznych projektów i zobowiązań, mieszkanie 

młodego małżeństwa przypominało wówczas bardziej pracownię: Dwa obecnie nasze 

pokoje były pełne papierów, kalek, kartonów i płócien – bo jednocześnie zawzięcie 

malowałem. Namalowałem wtedy mały portret Anielci
255

 i cztery portrety Ińci, z których 

ocalał przypadkiem z wojny tylko jeden. W Akademii szło mi doskonale. Lubiłem 

młodzież, znałem się na kompozycji, z profesorem Czajkowskim bardzo polubiliśmy się 

[...]
256

 Jako projektant w „Ładzie” miał również mnóstwo zajęć: ...dyżury, wspólne 

posiedzenia oraz udział w radach artystycznych, gdzie promowano nowych członków 

„Ładu” i wytyczano ogólne kierunki działalności artystycznej. O tym okresie pracy w 

„Ładzie” obszernie drukowałem w „Moim domu” i w miesięczniku „Cepelia”. 

Wymieniłem nawet wszystkich członków „Ładu” z imienia i nazwiska, oraz członków 

zarządu i rady. Muszę przyznać, że promowanie mnie od razu na członka zarządu było 

dziełem prof. W. Jastrzębowskiego. On bowiem z ukrycia czuwał na moją drogą 

artystyczną, za co jestem mu ogromnie wdzięczny.
257
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Wincze malował wtedy dużo: były to portrety, kompozycje, pejzaże z okna mieszkania, 

wychodzącego na dziedziniec Poczty Głównej przy pl. Napoleona. Jak wspominał: Z 

tych pejzaży miejskich pozostał tylko jeden wiszący w kąciku Ińci. Była to odbudowa 

skrzydła budynku pocztowego. Zafascynowała mnie tam biel wapna i ciemny błękit 

nieba. Ale głównym moim dziełem – dodał – był obraz dla Czerwińska.
258

 

Wincze wspominając rok 1936, przyznał, że był on pełen sukcesów, na które złożyła się 

również propozycja namalowania dużej zasłony na desce dla cudownego obrazu Matki 

Boskiej Czerwińskiej. Artysta był tym faktem szczególnie usatysfakcjonowany, 

ponieważ mógł sprawdzić się w roli malarza, a po drugie zrealizować swoje marzenie w 

ukochanym miejscu, w Czerwińsku, gdzie wcielił się niemal w rolę mnicha 

klasztornego. 

Do Czerwińska Wincze wrócił raz w życiu z prywatną pielgrzymką, piętnaście lat 

później. Według jego relacji barwy na obrazie były niezmienione, gdyż dobry był 

gatunek farb belgijskich i dobra metoda malowania cienko i prawie bez gruntu. Złoto 

na aureolach również nie sczerniało. […]
259

 

Z czasem Wincze zaczął powoli rezygnować z malowania na rzecz tzw. sztuki 

warsztatowej. Niewłaściwa to nazwa, sądził , bo malarstwo to również sztuka oparta na 

warsztacie, ale tak się utarło, że wszystko poza nim było sztuką warsztatową, użytkową 

czy jak tam zwał! Była mi ona bliższa, bo bliższa ludziom. Byłem nieco społecznikiem i 

ludolubcem i chciałem, aby moje działanie przynosiło jakąś pożyteczną radość 

ludziom.
260

 Stąd więc rezygnacja z malarstwa na rzecz projektowania mebli i 

architektury wnętrz. Pomógł mu w tym i ukierunkował udział w pracach „Ładu”, w 

którym był bardzo czynny. Wkrótce stałem się kimś czołowym w tej ambitnej 

spółdzielni, jedynej zresztą w Europie, czołowym nie przez pracę urzędową, ale przez 

pracę twórczą. Trudno mi zdefiniować, sklasyfikować i poszufladkować to, co robiłem w 

owe 3 lata. Trzy lata tak szczęśliwe, dzięki Ińci – bo jej to była zasługa i przez jej udział 

w moim życiu stałem się tym, kim się stałem.
261

 Wielokrotnie w swoich pamiętnikach W. 

Wincze podkreślał wpływ osób, które odegrały w jego twórczości szczególną rolę. 

Oprócz jego żony Ireny, którą nazywał zdrobniale Ińcią, szczególnie uwypuklał on 

znaczenie swoich profesorów, których poznał podczas nauki na warszawskiej uczelni. 
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Pisał: Prof. Tichy: malarz, architekt, projektant mebli i gobelinów, twórca ceramiki 

artystycznej, autor eseju o bitwie pod Olszynką Grochowską i badacz tajemnicy 

dolmenów i menhirów; odkrywca składników chemicznych egipskiego błękitu. Prof. 

Jastrzębowski: malarz, architekt wnętrz, projektant mebli i kilimów, grafik o 

ogólnopolskiej sławie, twórca nieznanej dotąd dyscypliny plastycznej, którą nazwał 

kompozycją brył i płaszczyzn, po dzień dzisiejszy uprawianej w szkolnictwie 

artystycznym, autor wielu dzieł monumentalnych. Prof. Józef Czajkowski, architekt, 

(twórca pawilonu na wystawie paryskiej w 1925 roku), malarz, projektant mebli i 

tkanin. […] Cały zresztą zespół pedagogów tworzył epokę, do której się ciągle wraca; 

epokę tak niezwykle twórczą i odkrywczą, tak szczerze polską, że zabłysła w historii 

sztuki polskiej jak gwiazda pierwszej wielkości i o niezwykłej piękności. 
262

 

 

 

7. Czas wojny 

 

Kiedy Halina Jastrzębowska, córka prof. Jastrzębowskiego, również członkini „Ładu”, 

została kustoszem Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu (1936-45) 
263

, 

zaproponowała Winczemu zaprojektowanie mebli do polskiej świetlicy w zamku i 

wykonanie szeregu plansz (panneau) o twórczej działalności Polaków w świecie pt. 

“Sławni Polacy na świecie”. Artysta chętnie przyjął zlecenie, ale pracę nad nim 

wspominał jako ciężką: Wykonywałem to jesienią i wiosną w nowym mieszkaniu w 

Gołąbkach k/Warszawy. To mieszkanie okazało się tak zimne, że na najchłodniejsze 

miesiące zimy musieliśmy je opuścić, gdyż mróz pokrywał ściany. Ta praca dała mu 

jednak duże pieniądze, które pozwoliły na wzięcie udziału w dwumiesięcznej podróży 

studyjnej plastyków do Włoch i do Paryża, gdzie w 1937 roku odbywała się Światowa 
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Wystawa Sztuki (czerwiec). Wyjechali dużą grupą artystów z „Bloku”
264

 i „Ładu”. 

Jechali najwybitniejsi plastycy młodego pokolenia zwiedzając Wiedeń, Wenecję, 

Padwę, Florencję, S. Gimignano, Paryż. To cztery tygodnie prawie bezsennych nocy. To 

cztery tygodnie uczty dla oczu i zmęczenie dla nóg.
265

 

Druga w okresie międzywojennym Wystawa Światowa w Paryżu, otwarta w 1937 roku, 

została zorganizowana pod hasłem „Sztuka i technika w życiu codziennym”. Tytuł był 

zarazem programem, który proponowali inicjatorzy wystawy, jako najbardziej wtedy 

aktualny, ponieważ chciano zmobilizować wysiłki nowoczesnej sztuki i techniki, by 

stworzyć nowe rozwiązania plastyczno-techniczne w czasach rosnącej 

industrializacji.
266

 Pawilon polski był zespołem kilku budynków, połączonych ze sobą 

galeriami, tarasami i alejkami, pisała Huml - Centralny punkt architektoniczny 

stanowiła monumentalna, klasyczna niemal rotunda honorowa, zaprojektowana przez 

Stanisława Brukalskiego i Bohdana Pniewskiego. Wejście do rotundy zdobiła krata 

Henryka Grunwalda. Wnętrze obok malarskich i rzeźbiarskich dzieł różnych autorów, 

uświetniała purpurowa makata, przedstawiająca zwycięstwo Jana Sobieskiego pod 

Wiedniem. Skomponował ją Mieczysław Szymański. Hafty wykonała Maria Łomnicka-

Bujakowa. Wprowadzenie haftu do tkaniny monumentalnej stanowiło w owym czasie 

zjawisko całkowicie nowe.
267

 Wincze opisywał pawilon w ten sposób: W Paryżu na 

Wystawie Światowej Pawilon Polski. Honorowy hall to tzw. „pissoir de Pologne”. 

Otwarty cylindryczny blok z kamieni zmyślnie ułożonych; wewnątrz wzdłuż obłych ścian 

posągi naszych wielkich. Jak w pisuarze. Pniewski zbańczył. Uratował nasz honor 

Mietek Szymański swoim gobelino – haftem rozpostartym jak baldachim nad wejściem i 

wspartym na dwóch dzidach. Wyhaftował na nim pięć scen ze sławnej historii naszej. 

Widziałem to cudo w trakcie wykonania, widziałem rozwinięte w korytarzu Wydziału 

Architektury. Zatykało z radości, gdy się na to patrzyło z bliska. Było równie piękne w 

Paryżu. Wstęp na Wystawę był drogi. Gdy się tam weszło, tkwiliśmy tam cały dzień do 

zmroku, a nawet i po zmroku. Sandwicze na straganach były pełne much. Żywiliśmy się 

przyniesionymi z miasta bananami i francuską odmianą bigosu, sprzedawanego tanio i 

higienicznie. […]
268

 Na wystawie w Paryżu prezentowano wnętrza nowoczesne, 
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projektowane na zasadzie wyrafinowanego kontrastowania form, barw, faktur i 

tworzyw. W dziale sztuki ludowej zaprezentowano z kolei wnętrza, których koncepcja 

opierała się na innych zasadach. Mieszkanie zaprojektowane przez Knothego, przy 

współpracy Anny Pawlikowskiej i Anny Laudańskiej, było pretekstem do pokazania 

dużej liczby eksponatów rzemiosła ludowego i sztuki samorodnej, nie w formie 

muzealnej, lecz żywej.
269

 Ogólny charakter kompozycji tego wnętrza przypominał 

rozwiązanie w stylu „Ładu” [...]
270

 (Lech Niemojewski, komisarz polskiego działu na 

omawianej wystawie, charakteryzując klimat artystyczny w kraju, pisał w katalogu do 

wystawy o istnieniu w Polsce dwóch różnych szkół, dwóch tendencji, dwóch różnych 

światów, które starał się zaprezentować również na wystawie. […] Wnętrze kreowane 

kiedyś przez artystę, zdaniem L. Niemojewskiego, przekształcać się powinno w wyniku 

inwazji przemysłu w projekt seryjny. Artyście nie chcącemu się przystosować do nowych 

warunków z jakichkolwiek względów, groziło przeto pozostanie na marginesie życia. 

Dla uniknięcia tego proponował […] ściślejszy Związek sztuki z techniką.
271

 Na 

wystawie w 1937, tak jak w 1925 r. artyści, teraz architekci dostali wiele nagród i 

wyróżnień, utrwalając tym kulturalną pozycję kraju na arenie międzynarodowej. 

Po powrocie do Polski, Wincze wraz z żoną, przeprowadzili się na Saską Kępę na ul. 

Kryniczną i zamieszkali w trzypokojowym mieszkaniu z telefonem. Wincze zaliczył w 

tym czasie kurs oficerski dowódców plutonu, który odbywał się w Warszawie, dzięki 

czemu mógł równocześnie mieszkać w swoim domu. Jak wyliczał, również w tym 

czasie wydarzyły się w jego życiu trzy ważne rzeczy. 

Jedną z nich był udział w ogólnopolskim konkursie na malarstwo ścienne dla 

budującego się nowego Dworca Głównego. Miała to być supraporta nad dużym 

bufetem. Pracowałem długo. W ostatnim okresie prace biegły przez całe doby. […] Do 

konkursu stanęło przeszło dwa tysiące autorów. Ja dostałem piąte miejsce, czyli drugie 

wyróżnienie. To był mój ostatni sukces malarski.
272

 Niestety nie zachowało się nic z 

kartonu konkursowego na malarstwo do Dworca Głównego. Jak opisywał Wincze - był 

tam rajski ogród pełen drzew owocowych, a centralną postacią była słowiańska bogini 

płodności, tęga dziewoja otoczona ... z kłosów, ziół i owoców. […]Było to udane dzieło i 

                                                 
269

 I. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978, s.129, op. cit. 
270

 Ibidem. s.129 
271

 Ibidem 
272

 W. Wincze, Moja historia najnowsza IV 1936-45, s. 16 



104 

 

żałuję obecnie, że nie utrzymałem się zakotwiczony w malarstwie, a popłynąłem 

wiedziony innymi prądami. Ale tak widać było pisane na wielkim zwoju.
273

 

W tym też czasie (1938/39) wziął udział w dwóch znaczących wystawach: jednej 

Związku Zawodowych Artystów Plastyków „Blok” w Rapperswillu i w Londynie oraz 

drugiej wystawie Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład” w Sztokholmie. Do Londynu 

wysłałem dwa płótna, które wróciły dopiero po wojnie. Z wystawą Ładu pojechał 

zgrabny barek z polisandru i jawora, część kompletu mebli zamówionych przez. P. 

Prezydentowicza. Barek miał o tyle powodzenie, że chciał go nabyć sam król Szwecji do 

któregoś ze swoich pałaców. Ale właściciel nie wyraził na to zgody, mimo, że 

zapewniałem go, że zrekonstruuję go do najmniejszych detali […] Barek wrócił w 1939 

do kraju i zginął w zgliszczach stolicy. Szkoda. Był to dobry i ładny przedmiot. […].
274

 

Opisywał go artysta szczegółowo w „Gawędach o meblarstwie”. 

Czas wojny Władysław Wincze opisał obszernie w „książeczce”: „Wojenne lata”, 

wydanej w drugim obiegu przez wydawnictwo Aspekt w 1988 roku. Jednak, jak 

przyznał w swoich pamiętnikach, pominął on tam sprawy dla niego bardzo osobiste, i 

co przeżył podczas rozłąki z rodziną i domem. Wojna zaczęła się dla niego,  jak 

stwierdził, w momencie, gdy: […] w radio przypadkowo nastawionym na Moskwę, 

usłyszałem znamienne zdanie: „Polacy, wy się nie bójcie; za wami stoi osiem milionów 

rosyjskich bagnetów. Zobaczyłem te bagnety 17 września. Poszedłem na wojnę 

zostawiając Irenę w ciąży i z masą pieniędzy.
275

 

Wincze, pseudonim Jaskólski, otrzymał wówczas stopień porucznika rezerwy artylerii. 

Absolwent szkoły podchorążych artylerii konnej we Włodzimierzu Wołyńskim (1930-

31), w 1939 roku wziął czynny udział w kampanii wrześniowej na Podlasiu i w 

Małopolsce. W latach 1939-44 brał udział w konspiracji w V obwodzie (Mokotów) 

Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 3. Rejon – Dywizjon Artylerii 

Przeciwlotniczej - XXV.
276

 

Po Powstaniu Warszawskim trafił do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał jako jeniec 

(o numerze 305492) w Stalagu IV B Mühlberg, Stalagu XI-B Fallingbostel, obozie 
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Bergen-Belsen, Gross Born i Stalagu x-B Sandbostel.
277

 Z niewoli powrócił do kraju we 

wrześniu 1945. 

Wyjeżdżając z Warszawy artysta nie przypuszczał, że już jej nigdy takiej, jak wtedy 

wyglądała, nie zobaczy, nie miał również żadnych złych przeczuć, żegnając się z 

rodziną. Po prostu jechałem do Grodna, jak zwykle na pola generalskie, pisał [… ] 

Żegnałem moich bliskich i tę nienarodzoną bez żadnych smętnych uczuć. Ot, jadę i za 

parę tygodni wrócę, jak zwykle do swych zajęć i do zwykłych bliskich mi ludzi. Aż dziw 

bierze, jak Pan Stwórca otępia ludzi we właściwym momencie. Żadnych kasandrowskich 

uczuć, żadnych przeczuć. Nawet nie byłem przygotowany należycie. Jechałem w letnim 

prywatnym mundurze, z małym niemal dziecinnym pistolecikiem u pasa. W walizce też 

nie było takiej, jak należy zawartości […] W Grodnie dopiero uświadomiłem sobie 

okrutną rzeczywistość.
278

 Jak relacjonował, już 1 września zbombardowano szpital 

położony naprzeciwko koszar, w których się znajdował i odtąd zaczął się ciąg zdarzeń, 

kiedy został dowódcą plutonu oraz oficerem kontrwywiadu, pełniącym te funkcje bez 

praktycznego przygotowania. W tym czasie, walcząc na Ukrainie, próbował przetrwać 

nadzieją na powrót do domu, znajdując pocieszenie w literaturze.
279

 Po wielu trudach, 

ukrywając się w cywilnych ubraniach, poddając się, dotarł do Lwowa, gdzie spotkał 

innych Polaków, będących w podobnej sytuacji, co on, goszczony przez nich na noclegi. 

Słuchając wieści z Londynu i Paryża z radia, próbował zorientować się, jak jest sytuacja 

w danym momencie. Postarał się o zakup nowego ubrania i zaczął uczestniczyć w życiu 

towarzystkim Lwowa, spotykając się przy filiżance barszczu z innymi Warszawiakami: 

artystami, poetami. Nie satysfakcjonowały go jednak owe spotkania, sytuacja 

polityczna była nieciekawa, stąd starał się znaleźć sposób, aby dostać się do Warszawy. 

Założyłem nawet taki Komitet Warszawski. – pisał. Spisywałem chętnych. Były tłumy. 

Przewinął mi się nawet sławny Stefan Mrożewski, europejskiego nazwiska grafik, który 

właśnie przyjechał z Holandii, aby walczyć o Polskę. We Lwowie był i Maryś Wnuk, 

dyrektor Szkoły Plastycznej i Antek Kenar – rzeźbiarz [...], który właśnie przedarł się ze 

Szwajcarii, aby być w kraju w czasie nieszczęścia.
280

 Pod koniec października podjął 
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decyzję, że zaryzykuje podróż do Warszawy, która przebiegła częściowo pieszo, z 

nadzieją, że spotka szczęśliwie swoją rodzinę.
281

 

Udał się w pierwszej kolejności sprawdzić, czy żyją jego żona i dziecko, które dopiero 

miał poznać. Okazało się, że są całę i zdrowie: żona i córka Małgosia. Po kilku dniach 

odpoczynku, spotkał się również z matką oraz pozostałą rodziną. Niestety ich 

mieszkanie na ul. Krynicznej zostało na tyle uszkodzone, że nie nadawało się do 

zamieszkania, byli więc bezdomni, jedynie część rzeczy udało się ocalić w mieszkaniu 

wujostwa w Skarbonce, gdzie przebywała podczas wojny żona Winczego z ich córką, i 

gdzie znaleźli dla siebie schronienie. Wincze musiał zadbać o rodzinę i siebie w tej 

trudnej nowej sytuacji. Podjął wyzwanie i zaczął pracować.
282

 

 

 

                               Nocne dysputy, Bergen-Belsen, 1948, tusz, ołówek, papier 

 

 

Działalność pod okupacją 

 

Fenomen stolarni nieoficjalnie działającej jako Spółka „SW”, wymaga osobnej uwagi. 

Oto w warunkach okupacji niemieckiej, wobec polityki niszczenia aktywności twórczej 

Polaków, funkcjonuje warsztat oficjalnie za zgodą władz niemieckich, zajmujący się 

renowacją i konserwacją mebli (co traktowano jako działalność stricte usługowo - 
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rzemieślniczą), gdzie mogły powstawać i być wytwarzane nieoficjalnie projekty mebli 

utrzymane w duchu ładowskim, sygnowane „anonimowo” SW, czyli skrótem nazwisk 

Wincze i Szlekys. Ten okres okupacyjnej działalności w ramach „Ładu”, walnie 

przyczynił się już po wyzwoleniu i włączeniu spółki SW do Spółdzielni, do utrzymania 

rangi i doniosłości projektów ładowskich, realizowanych jeszcze przed wojną i dzięki 

temu kontynuowanych w czasach trudnych pod okupacją. „SW” stała się więc trwałym 

akcentem całej historii „Ładu”. 

Wincze w okresie okupacji, ze względu na szczególną sytuację jego i jego rodziny, 

bardzo skrupulatnie odnotowuje w swoich zapiskach wszystkie fakty i oceny sytuacji. 

Wypada w związku z tym oddać szerzej głos ich autorowi, cytując fragmenty 

pamiętnika. 

W Warszawie w 1939 r. Wincze wrócił na swoje poprzednie stanowisko w „Ładzie”. 

Pisał o tym obszernie w artykule „Ład”, wydrukowanym w „Moim Domu”. Ponieważ 

musiał też jednak zarabiać na życie, zaczął znowu trochę zajmować się 

projektowaniem. W grudniu do Skarbonki przyjechała jego mama, która obejrzała z 

radością i dumą swoją wnuczkę. Przywiozła wtedy całe złoto i kosztowności swoje i 

ojca. Przyjechała wraz z Władkiem Trzcińskim, który przywiózł propozycję wędrówki 

przez Tatry na Zachód. […] …coś mi szeptało, że „nie”. Dzięki temu ocaleliśmy. W tym 

bowiem czasie Niemcy, właśnie w Poroninie, rozstrzeliwali wszystkich mężczyzn w 

naszym wieku. Wszystkich bez wyjątku. 
283

 Jedynym dla nas wyjściem honorowym była 

konspiracja. Honor munduru i wierność przysiędze. Takimi kategoriami wtedy się 

myślało. W styczniu, na skutek przeżyć nerwowych i obaw o mnie, mama ciężko się 

rozchorowała na kamicę wątrobianą. To była jej ostatnia choroba.
284

 (ponieważ zmarła 

w 1942 roku). W marcu Wincze znalazł trzypokojowe mieszkanie w willi na 

Mokotowie przy ul. Różanej 13, z tzw. wygodami, czyli łazienką i wnęką dla służącej. 

Zamieszkał tam wraz z całą rodziną, w tym z ojcem. 

Z przezorności się tam nie meldował, aby w razie rewizji uciec do ogrodu przez 

tarasowe wyjście. Posiadał w tym czasie tzw. „lewe” dokumenty, ponieważ należał do 

AK, ale miał również niemiecki dowód osobisty.
285

 Żyliśmy bardzo skromnie, goniąc 

resztkami moich wojennych pieniędzy i skromnymi zasiłkami z „Ładu”, który 

zrujnowany gonił resztkami swych zasobów tkackich, a jedynie ocalałych z pożogi 
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wojennej. […] W dodatku wyszło zarządzenie o rejestracji wszystkich oficerów rezerwy. 

Nie spełnienie tego groziło śmiercią dla całej rodziny. Długo biłem się z myślami jak 

mam postąpić. W końcu wymeldowałem się z Różanej, załatwiłem fałszywą kenkartę i 

zacząłem się ukrywać.
286

 

Wobec wielu trudności bytowych i strachu przed łapankami i aresztowaniami, Wincze 

zgodził się na kuszącą propozycję zaprojektowania luksusowych wnętrz i mebli dla 

okupanta, dzięki któremu mógł polepszyć swoją sytuację. Tym bardziej miał z tego 

przyjemność, że jak podkreślił: Były to wnętrza i przede wszystkim meble, o których 

śmiałości i rozmachu nie mogłem dotąd marzyć. W tamtym okresie i na początku mej 

drogi osiągnąłem chyba szczyt moich ówczesnych możliwości. Była to twórczość w 

pełnym znaczeniu tego słowa, napisał Wincze.
287

 A historia tej współpracy według jego 

relacji rozpoczęła się w ten sposób, że pod koniec lata 1940 roku zgłosił się do niego 

kolega jego brata z gimnazjum, Władysław Vetesca, malarz o charakterze, jak to określił 

Wincze – kombinatora, i zaproponował zlecenie na wykonanie szeregu wnętrz i mebli 

dla starostwa w Hrubieszowie, pozornie dla Polaków, ale w rzeczywistości było to 

zlecenie od Niemców. Przekonał ich do siebie przyjazny charakter malarza, choć w 

większym stopniu to, że dzięki tej pracy istniała możliwość otrzymania zaświadczenia, 

gwarantującego ochronę przed aresztowaniami i łapankami. 

Po uzyskaniu zgody od władz AK, Wincze “wciągnął” w ten układ nawet “Ład” jako 

wykonawcę i w ten sposób rozpoczął współpracę. Jak relacjonował, działało to na 

zasadzie spółki, gdzie Wincze zajmował się projektowaniem i administracją, a Vetesca 

sprawami organizacyjnymi. Wraz z zespołem kreślarzy, którzy pracowali pod nadzorem 

Winczego, praca trwała po 12 godzin na dobę. Wiązało się to zlecenie również ze 

sporymi zarobkami, a przede wsystkim jak to ujął Wincze rozwinął on wtedy skrzydła. 

Ponieważ Niemcy poczuli się wtedy władcami Europy, co odbiło się częściowo i na 

bogactwie wyposażenia wnętrz w nędzniutkim Hrubieszowie - pisał Wincze. 

Projektował on luksusowe meble, do których używano cielęcej skóry, a także 

pochodzące z “Ładu” tkaniny i kilimy. W założonym przez Vetescę warsztacie 

kowalstwa artystycznego, wykuwano projektowane przez nich elementy detali 

mateloplastycznych. Jak opisywał Wincze: Wajwód i Płużański malowali fresk do 

palarni, Kenar projektował reliefy rzeźbiarskie do kominków. Pewien przedsiębiorca z 

Włoch, Zuliani, realizował kolorowe lastrica figuratywne przed kominkami. Luksus 
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szedł na całego. Zuliani miał samochód i prawo do korzystania z radia. Dostarczał nam 

wiadomości z Londynu. […].
288  

Vetesco zorganizował jeszcze stolarnię, w której 

prowadzenie i urządzanie byli zaangażowani Wincze wraz z zaproszonym do 

współpracy Szlekysem.   

Latem 1941 roku, po zerwaniu spółki z Vetesco, Wincze wziął w rozliczeniu stolarnię i 

ze Szlekysem prowadzili ją aż do powstania. Spółka SW, oficjalnie zajmowała się 

konserwacją mebli, i nieoficjalnie wpisała się w strukturę „Ładu”, kontynuując jego 

działalność. Projekty do tego zlecenia realizował „Ład” we współpracy z zaproszonymi 

stolarzami. Dzięki temu zleceniu można było spłacić bieżące wydatki oraz 

przedwojenne długi ciążące na nim w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak napisał 

Wincze: [...] był to duży zastrzyk finansowy dla „Ładu”, który pozwolił mu przetrwać 

do Powstania. Odtąd moja praca był podzielona między projektowaniem dla stolarni a 

prowadzeniem „Ładu”. O „Ładzie” czasu okupacji pisałem i drukowałem w „Moim 

domu” i w miesięczniku „Cepelia”. […] O życiu konspiracyjnym też nie wspomnę bo 

opisałem je w książeczce „Wojenne lata”. Pozostaje mi tylko dom i życie z nim 

związane.
289

 Trzeba również dodać z relacji Winczego, że  skutki tej współpracy miały 

jeszcze inne znaczenie, a mianowicie, dzięki tzw. ausweissom zwolnili z łapanki dwóch 

przyjaciół Winczego, skazanych na wywózkę do Niemiec lub Oświęcimia. Dzięki tej 

pracy Wincze również mógł utrzymać całą swoją rodzinę ze służbą włącznie.
290

 

Większość czasu, jak ocenia Wincze, to czas pracy. Ja siedziałem po uszy w konspiracji, 

w stolarni, w projektach meblowych i w kłopotach „Ładu”. Zdaje się, że już wtedy 

byłem na wrogiej stopie z Vetescą, a być może nastąpiło to znacznie później. Dom był 

dla mnie ostoją wobec wszelkich trosk. – ale tych też nie brakowało, bo zmarła matka 

Winczego. 

Główna lekturą były tajne druki „Biuletynu informacyjnego”. Wychodziły i inne gazetki, 

ale Biuletyn był pismem Rządu i był wiarygodny. […] szedł z rąk do rąk i był wielką 

pociechą z tych trudnych dniach […]
291

 

Jak relacjonował Wincze, “Ład” przeniesiono na Stare Miasto do drukarni 

Mordkowicza, ponieważ został wysiedlony przez Niemców, którzy zajęli cały Hotel 

Europejski, gdzie dotychczas się znajdował. Udało im się zabrać stamtąd ukrytą pod 
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boazerią sufitu broń: karabiny, pistolety i naboje, które przenieśli zawinięte w bele 

tkanin na ul. Długą na Krakowskie Przedmieście. “Ład”, jak wspominał Wincze, ciągle 

odgrywał dla niego ważną rolę. Podupadła instytucja, utrzymujące się głównie z 

wyprzedaży swojego składu tkanin i wsparcia swoich członków, w tym również 

twórczości żony Winczego, był oprócz tego miejscem spotkań elity artystycznej, gdzie 

w lokalu na Starówce wymieniano wiadomości oraz omawiano aktualne infromacje 

pochodzące z nielegalnej prasy. Pomimo, że “Ład”, jak to określił Wincze – wegetował 

– stolarnia SW wciąż funkcjonowała, gdyż nowobogaccy klienci nieustannie byli 

zainteresowani dobrymi i pięknymi meblami. Dzięki temu oprócz honorarium 

autorskiego, Wincze i Szlekys mogli zacząć dzielić się również zyskami, które 

wcześniej inwestowali w swój warsztat pracy. Jak wspominał Wincze, stolarania była 

dla niego miejscem doświadczalnym, gdzie uzupełniał naukę rękodzieła, rzemiosła o to, 

czego nie wyniósł z Akademii. Pierwszą pracą własnoręcznie wykonaną, wspomnianą z 

tego czasu było łóżeczko dla córki Małgosi, z którego konstrukcji był szczególnie 

zadowolony. Wyrabiali też ze Szlekysem liczne drobniejsze sprzęty na potrzeby AK, np. 

meble ze skrytkami na broń, które w schowkach posiadały odcisk na przeznaczoną 

konkretnie broń, oklejony aksamitem, co sprawiało, że zawartość była unieruchomiona. 

Wspominał również wykonaną dla siebie półkę na kolekcję książek, które chciał godnie 

przechowywać, ale też miała pełnić rolę schowka na bibułę oraz ewentualną broń 

(której nigdy nie otrzymał), który znajdował się w podstawie. Stolarnia, jako miejsce 

pracy fizycznej i projektowania, była także miejscem, w którym, jak podkreślał Wincze, 

zrodził się jego styl projektowania i pomysły, którymi posługiwał się przez następnych 

wiele lat. W ramach swojej działalności konspiracyjnej, Wincze zajmował się również 

przenoszeniem grypsów i meldunków, które ukrywał w parasolu lub w fajce, ukryte pod 

popiołem, którą mógł odpalić w odpowiedniej chwili, by pozbyć się obciążających 

dowodów swojej nielegalnej działalności. Odskocznią od wszystkiego była dla niego 

rodzina i dom, gdzie próbował oderwać się od myślenia o pracy i działalności 

konspiracyjnej, próbując czerpać siłę z przebywania z bliskimi. Szczególnie cieszył się 

żoną i córką, którą niedługo miał bezpowrotnie stracić. Wspominał ją, jak podczas 

ostatniej w swoim życiu Wielkanocy, siedziała na zaprojektowanym przez niego 

zydelku dziecięcym “Sarenka”.
292
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                                                         Sarenka, ok. 1941r. 

 

Jesienią 1942 roku, Wincze otrzymał z Londynu awans na porucznika, rozkazem Nr 

14/BP z 11 listopada.
293

 

 

 

                         

Walka zbrojna (członek AK), udział w Powstaniu Warszawskim, dramat 

osobistych doświadczeń wojennych (śmierć córki, okaleczenie żony). Opuszczenie 

Warszawy i przeniesienie się na ziemie zachodnie (Kłodzko). Wczesna aktywność 

projektancka w Kłodzku i w Warszawie (praca w Ministerstwie Przemysłu). 

Osiedlenie się na Dolnym Śląsku po wojnie. Kontynuacja artystycznej działalności 

„Ładu” w Kłodzku. 

 

Wincze opisuje swoje dramatyczne przeżycia związane z Powstaniem Warszawskim. To 

czas bólu i tragicznych doświadczeń. W swych notatkach wraca do tych wydarzeń: […] 

Po pierwszym dniu ustały walki w naszym zasięgu. Nieliczne zwłoki leżały na ulicy. 

Artyleria niemiecka na polu Mokotowskim nie była zdobyta. Należało więc przycupnąć i 

czekać na rozkazy. Przeżyłem tak dziesięć dni oczekiwania. Byłem jak we mgle. Nie 

śmiałem nawet myśleć o rodzinie, zostawionej na Różanej.
294
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Wincze w sposób niezwykle emocjonalny (co zrozumiałe) relacjonuje w swych 

zapiskach tragiczne przeżycia z okresu powstania warszawskiego, te bardzo osobiste i 

poruszające opisy, bardzo istotne dla życia i psychiki ich autora, miały również 

niewątpliwie wpływ na ukształtowanie jego świadomości i wyznaczenie celów 

życiowych po ich przejściu. W dużym uproszczeniu, bez wczuwania się w nastrój 

przeżyć autora, należy tu wypunktować takie oto główne tragiczne fakty z jego życia. 

Po pierwsze: udział powstaniu i świadomość jego przegranej, a także konsekwencji dla 

mieszkańców Warszawy – uciekinierów, wśród których znalazł się Wincze. Po wtóre – i 

to cios najcięższy – śmierć córki Małgosi i poważna kontuzja żony (oślepienie) w 

wyniku uderzenia bomby. Po trzecie, nie ominął go los powstańców, kiedy trafił do 

niewoli i żył jakby w letargu. W czasie pobytu w szpitalu w Skierniewicach rysował 

małe portrety dla zabicia czasu, co pozwoliło mu też zarobić na drobne wydatki. 

Udawało mu się również wtedy utrzymywać kontakt z rodziną. W obozie jenieckim 

wraz ze współwięźniem Gerardem Ciołkiem, aby zająć jakoś myśli, współprowadzili 

filie Wydziału Architektury Politechniki, gdzie Wincze uczył rysunku.
295

 Wkrótce po 

Nowym Roku 1945 Wincze wraz z innymi współwięźniami wymaszerowali do 

Fallingbostel, aby stamtąd małymi grupkami móc odjechać koleją do Gross Born już na 

terenie obecnej Polski. 18 stycznia pieszo ruszyli w 700-kilometrową wędrówkę, która 

trwała do kwietnia, aż dotarli do obozu Sandbostel, między Hamburgiem a Bremą, 

gdzie doczekali wyzwolenia 29 kwietnia 1945 roku.
296

 W wieku 40 lat, zmęczony 

tułaczką Wincze, chciał wrócić do Polski i do rodziny. Chciał też zaangażować się w 

pomoc ojczyźnie i potrzebującym, więc wraz z napotkanym kolegą Witoldem 

Kamlerem (późniejszym profesorem Politechniki Warszawskiej) dotarli do 

Wilhelmshaven, gdzie stało dowództwo korpusu gen. Maczka, chcąc wstąpić do 

wojska. Ponieważ to się nie udało ze względu na wiek, otworzyli oni w Zeven 

formalnie biuro z maszyną do pisania i kartoteką, w którym działali społecznie. Wincze 

zajmował się zasądzaniem odszkodowań i alimentów. Po kilku tygodniach oddelegował 

swoje obowiązki oraz dostał propozycję zarabiania pieniędzy w nielegalny sposób, czyli 

zamalowywaniem sygnatur na obrazach znanych malarzy w celu ich wywozu przez 

Atlantyk, na co się, rzecz jasna, nie zgodził.     

Wrócił wtedy również we wspomnieniach myślami do swojego ojca, który, […] był 

głęboko przywiązany do swego rodu. Jeszcze w Odessie pewien prawnik po wielu latach 
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szperania po archiwach sporządził bardzo rozgałęzioną tablicę genealogiczną. 

Doprowadził ją do połowy XVIII w., gdzie wspólnym protoplastą dla rozłożystego 

drzewa był Szczęsny Wincze, major wojsk koronnych. Pieczętował się herbem 

Grzymała. Były tam i odnośniki: przywileje potwierdzone przez królową Jadwigę, 

potwierdzone przez Sejm Lubelski 1569 i tatuś rozłożył tę kartę na stole i wtajemniczał 

mnie w jej znaczenie. […] Już w Polsce, ojciec odnalazł nawet ślady naszego dawnego 

majątku „Wincza” gdzieś koło Oszmiany, zabranego nam przez zwycięskich Moskali. 

Ojciec rościł pretensje do tego mienia, ale wystąpił o to dopiero w 1931 roku. 

Odmówiono. Nastąpiła prekluzja czasu. Minęło 100 lat. Sprawa była przedawniona. I 

dobrze się stało. Dawno nie żylibyśmy, zamordowani przez bolszewików po 1939 roku. 

Po wielu latach zajrzałem przypadkiem do herbarza Piekosińskich, znalazłem tam pod 

hasłem Grzymała moje nazwisko wśród Małachowskich, Siedleckich i - nie pamiętam -

innych rodów.
297
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Rozdział II 

 

 

 

1.Edukacyjne i artystyczne osiągnięcia W. Winczego we Wrocławiu 

 

  

Pierwszym miastem w Polsce, do którego Wincze udał się po wyzwoleniu był Kraków. 

Była to ważna dla niego chwila, pierwsze po wojnie spotkanie z żoną, więc wspominał 

ją szczególnie: Wysiadłem wraz z innymi i szedłem wzdłuż szyn. Serce mi biło. Nogi się 

uginały. Za godzinę Ją zobaczę! Po roku! Zadzwoniłem. Otworzyła mi właśnie Ińcia. 

[…] Było to w niedzielę 9 września. Jakiś cud doprowadził mnie do szczęśliwej 

przystani. […] jeszcze widziałem siebie omijającego stolik kontroli granicznej w 

Dziedzicach – i oto jestem znów razem. „Razem” to wielkie i święte słowo. Do tego 

„razem” dążyłem przez prawie rok. Przeszedłem obozy, tęgie doświadczenie i dziwne 

perypetie, aby cały i zdrowy wylądować na przystani, czy cichej i spokojnej, to się 

jeszcze okaże […] Rozmowom nie było końca. Przeszły jakoś bokiem i nie dotarły do 

mnie żałobne wieści o przedwczorajszym pogrzebie mamusi, o zgonie ojca 7 maja tegoż 

roku. Serce było zbyt małe aby radość i smutek zmieściły się razem i jednocześnie. 

Jeszcze starczy czasu na bolesne refleksje. Teraz trzeba żyć i życie zaczynać od nowa.
298

 

W Krakowie Wincze zaopiekował się praktycznie niewidomą żoną. Nie widziała wtedy 

w ogóle, gdyż jedno oko straciła w czasie powstania warszawskiego, a w drugim 

jeszcze nie odzyskała w pełni wzroku. Po wizytach u lekarzy i dobraniu sztucznego oka, 

zaczęli na nowo układać sobie życie. Wyjechali najpierw do Chełmnicy, gdzie jego wuj 

Stefan został ponownie dyrektorem cukrowni. Wspominał o tym Wincze również w 

swoich pamiętnikach: […] Było tak jak dawniej, tylko meble były podniszczone, a w 

obszernym mieszkaniu roiło się od poniemieckich pluskiew. Dziwne, jak te pasożyty żyły 

w symbiozie z tym pasożytniczym narodem. Ińcia, niewidoma, ze stale opuszczoną 

głową, robiła na drutach. […] Ja wybierałem się do Warszawy i ciągle odkładałem 

wyjazd. Trudno mi było rozstać się z nowo odzyskaną Ińcią.
299

 W Warszawie Wincze 

spotkał przypadkowo Czasznicką, przedwojenną projektantkę tkanin, która była w 

zarządzie odbudowującego się „Ładu”. Zaproponowała mu kierownictwo Spółdzielni 
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„Ład” i stolarni, które przyjął z mieszanymi uczuciami. Uzależniał wtedy decyzję 

przyjęcia oferty od decyzji Szlekysa, co do dzielenia tych obowiązków, powrotu do 

Warszawy i wspólnej pracy projektanckiej. Ten zdecydował się, więc podjęli wspólne 

działania. 
300

 Jak pisała Huml: Wejście do Zarządu Spółdzielni wymagało – po 

zgłoszeniu wstępnej propozycji - oficjalnej nominacji. Formalnościom tym stało się 

zadość w stosunku do obu artystów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w 

obecności 20 członków, w dniu 11 października 1945 roku. W myśl 11§ Statutu 

Spółdzielnię reprezentuje i prowadzi jej sprawy Zarząd złożony z trzech członków, 

wybranych na Walnym Zgromadzeniu na wniosek Rady Nadzorczej zwykłą większością 

głosów na przeciąg trzech lat. (Statut Spółdzielni „Ład” w archiwum Spółdzielni) 

Kandydatury zostały przyjęte i zatwierdzone na trzyletnią kadencję. Wincze zastąpił 

Brunona Zborowskiego, który został wybrany prezesem Rady Nadzorczej. Szlekysa 

wybrano na miejsce Stanisława Kucharskiego, obejmującego kierownictwa filii „Ładu” 

w Łodzi. Z dawnego Zarządu została Zofia Czasznicka.
301

 W Warszawie dowiedział się 

Wincze ponadto, że oprócz kierowania „Ładem”, czeka na niego posada w 

Ministerstwie Przemysłu
302

, co wiązało się oczywiście z kolejną przeprowadzką. Praca 

w Warszawie była bardzo intensywna, gdyż nowi dyrektorzy od początku mocno 

zabiegali o stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju ładowskiego programu i 

jego realizacji. Pierwsze chwile mieszkania i pracy w Warszawie po wojnie, opisał 

Wincze w ten sposób: […] Nasza stolarnia z Wrońskiego ocalała i włączona do 

„Ładu”, pracowała na pełnych obrotach. [...] Obok był malutki pokoik służbowy w 

kształcie litery L, z równie malutkim okratowanym okienkiem, wychodzącym na ogród. 

Więzienie, ale własne. W tym pokoiku zamieszkaliśmy z Ińcią. […] Z biedy wymyśliłem 

składany tapczan - półkę. Idealnie pasował do naszych warunków.
303

 Tapczan pasował 

również do ówczesnych warunków życia warszawiaków, stąd „Ład” zaczął ten mebel 

produkować seryjnie.  
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Tapczan-półka, ok 1946, sosna palona 

 

W „Ładzie” pracował Wincze społecznie, z kolei w ministerstwie miał duże uposażenie, 

dzięki czemu wystarczało pieniędzy na życie dla całej rodziny. Sytuację w jakiej znalazł 

się „Ład” w pierwszych powojennych miesiącach opisywała również dokładnie Huml w 

monografii o Szlekysie. Pisała: Wiosną tegoż (1945) roku do dyspozycji „Ładu” została 

przekazana stolarnia Spółki Szlekys-Wincze-Jaworski wraz ze strugarnicami, innymi 

narzędziami i surowcem. W kilka miesięcy później została przeniesiona do lokalu 

Spółdzielni przy ul. Pankiewicza 3 w oficynie i rozlokowana na parterze i na I piętrze. 

Warto dodać, że w okresie oczekiwania na przeprowadzkę, pracownia pozostawała pod 

opieką Stefana Płużańskiego i Związku Polskich Artystów Plastyków, dzięki czemu 

dotrwała w całości czasu zainstalowania jej w nowym miejscu. Kierownictwo pracowni 

objął Władysław Jaworski. Przystąpiono do wykonywania zamówień, z których 

najpoważniejszymi były: urządzenie odbudowanej radiostacji w Raszynie pod 

Warszawą, meble do kawiarni hotelu „Polonia” i wyposażenie hotelu „Bristol”. Dzięki 

tym zamówieniom, można sobie było pozwolić na dalszą działalność. Ponadto zanim 

uruchomiono pracownię stolarską, jakiś czas poszukiwano odpowiedniego lokalu, co 

było niemal niemożliwe w zrujnowanym mieście. Bardzo zaangażowana w pracach na 

rzecz bezdomnego „Ładu” była Czasznicka, która dotarła razem z innymi 

przedstawicielami Spółdzielni do ówczesnego ministra Michała Kaczorowskiego, od 

którego otrzymała pismo Ministerstwa Odbudowy zaliczające „Ład” do instytucji o 

szczególnym znaczeniu dla odbudowywanej Warszawy. Pismo to stało się podstawą do 

zarejestrowania Spółdzielni oraz przydziału lokalu. Upatrzona na tymczasową siedzibę 

przez Spółdzielnię kilkupiętrowa kamienica przy ul. Pankiewicza, należąca przed wojną 

do Muzeum Technicznego, posiadała również parterowe przybudówki. Posesja była 
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częściowo zniszczona, wprawiono więc szyby i przeprowadzono konieczny remont. (K.A. 

Czyżowski, o.c.,podaje za protokołem z 11 X 1945, s.77). Nad stolarnią została 

zorganizowana tkalnia, która pracowała na wypożyczonym warsztacie.
304

 

Historia pracowni stolarskiej ma za sobą wiele trudnych i kłopotliwych sytuacji, które w 

znacznej części wiązały się ze stanem prawnym nieruchomości i były przedmiotem 

dyskusji na zebraniach Spółdzielni. Jak opisywała sytuację Huml: W jednym z 

protokołów znalazł się następujący passus dotyczący niezałatwionej formalności ze 

Spółką autorską: Wśród najpilniejszych […] postanowiono omówić sprawę dzierżawy 

warsztatów stolarskich powstałej podczas okupacji spółki „Szlekys-Wincze-Jaworski” 

mieszczącej się przy ul. Wrońskiego 15, która to spółka nie czekając na załatwienie 

formalności od razu warsztaty swoje oddała do dyspozycji „Ładu”. (Tamże, s.86). 

Zachował się także inny dokument dotyczący tej sprawy - umowa datowana na 14 

stycznia 1949 roku, zawarta między dawnymi właścicielami stolarni a Spółdzielnią 

„Ład”. Paragraf 1 mówi o bezpłatnym przekazaniu stolarni w użytkowanie Spółdzielni 

ze wszystkimi urządzeniami, maszynami i materiałami. Dołączony do umowy spis 

zawiera 135 pozycji w pięciu działach (narzędzia i urządzenia, dodatki, surowce, 

forniry, wyroby gotowe), a zestawiony został na podstawie remanentu stolarni 

noszącego datę 1947, a faktycznie przeprowadzonego dwa lata wcześniej. Pod umową 

położył podpis prezes Spółdzielni Bruno Zborowski oraz Czesław Knothe, Wojciech 

Jastrzębowski, Lucjan Kintopf, Mieczysław Szymański, Marian Sigmund i trzej 

współwłaściciele.(Umowa z 14 I 1949 wraz z załącznikami).
305

 

 

 

2. Sytuacja polityczna po II wojnie 

 

Wybuch II wojny światowej zahamował wszelkie działania i reformy mające 

przywrócić dobre wzornictwo jako coś dostępnego i powszechnego w codziennym 

życiu społeczeństwa. W czasie jej trwania, produkujące w Polsce przedsiębiorstwa były 

podporządkowane zwierzchnictwu niemieckiemu i przede wszystkim zaspokajały 

elementarne potrzeby okupanta  produktów codziennego użytku oraz wykonywały 

zlecenia dla frontu. Po zakończeniu wojny i po wyzwoleniu, w całkiem nowej sytuacji 

politycznej, pojawiła się szansa, aby wszystko zaczęło wracać do normalności. 
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Ogłoszono dekrety nacjonalizacyjne i podjęto reorganizację państwa, która polegała 

głównie na realizacji polityki prowadzącej do budowy struktur gospodarki 

socjalistycznej.
306

 Sztuka i kultura polska zaczęły się więc odradzać w specyficznej 

sytuacji politycznej, w okolicznościach budowania nowego ustroju socjalistycznego 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

Kiedy tylko pojawiła się możliwość ponownej współpracy przemysłu z artystami, 

chciano jak najszybciej zacząć odnawiać produkcję przemysłową, która miała zapewnić 

w niedalekiej przyszłości masową produkcję dobrej jakości sprzętów, co miało 

zapewnić zaopatrzenie dla jak największej liczby ludności. Sztukę dawniej zwaną 

sztuką dekoracyjną, sztuką wnętrza lub architekturą wnętrz, zaczęto potocznie nazywać 

sztuką użytkową, gdyż, jak pisała Huml – nowy termin miał stanowić symptom 

nadchodzących czasów i m.in. określać obszar działalności projektanckiej związanej z 

produkcją przemysłową.
307

 Wanda Telakowska,
308

 która zaangażowała się wówczas w 

tworzenie podstaw wzornictwa, napisała: Pierwsze akcje podjęto już z początkiem 1945 

roku w ramach organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Sztuki.
309

 Do pracy udało się 

wtedy zaprosić kadrę pionierów wzornictwa oraz finansowano i popularyzowano próby 

plastyków, którzy tworzyli pierwsze projekty dla przemysłu. W tym celu nawiązywano 

też kontakty ze szkołami plastycznymi i zawodowymi. Podczas gdy należało przede 

wszystkim jak najszybciej zapewnić dopływ specjalistów w zakresie odbudowy kraju, a 

także specjalistów do współpracy z przemysłem i handlem, z ruchem wydawniczym, ze 

szkolnictwem itd., mówiło się również o wzornictwie i jego randze społecznej. 

Wówczas to zaistniały fakty, które zdeterminowały drogi rozwoju sztuki użytkowej. 
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Polityka kulturalna ludowego państwa okazała się korzystna dla przyszłości omawianej 

dziedziny. Hasła sztuki społecznie użytecznej, rzucone wcześniej, podjęto na nowo, 

nadając im z racji społecznych i gospodarczych inne wymiary i kształty.
310

 Jak pisała 

Kozina, do współpracy zaproszono Telakowską, która w marcu 1945 roku podjęła pracę 

w Wydziale Planowania Departamentu Plastyki Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wydział 

ten ideowo nawiązujący do twórczości artystów niegdyś związanych z Warsztatami 

Krakowskimi, a później ze Spółdzielnią Artystów „Ład”, powoli kształtował swój 

program i miał zajmować się produkcją mebli, zabawek, tkanin oraz szkła i ceramiki. Z 

relacji Marii Skoczylas-Urbanowiczowej z tamtego czasu wiemy, że: W dwóch 

pokojach praskiej Dyrekcji Kolejowej działał Departament Plastyki. Dziwne były 

obyczaje tego urzędu - klub to był raczej, teren dyskusji, wzajemnego starcia poglądów i 

idei, tych wczorajszych z dzisiejszymi. Wanda Telakowska królowała w tym środowisku, 

huczała nowymi pomysłami, zarażała i doprowadzała do pasji swoimi inicjatywami. 

Głosząc na prawo i na lewo hasło >kultury i sztuki na co dzień i dla wszystkich<, 

podejmuje jako pierwsza program wprowadzania plastyków do przemysłu.
311

  

W 1946 roku Telakowska zorganizowała Wydział Wytwórczości, którym kierowała, 

gdzie pierwszym podjętym działaniem miało być odnajdywanie plastyków, 

rozproszonych po całym kraju oraz rozpowszechnianie i kupowanie pierwszych prac.
312

 

Dzięki tym przemianom w państwowym przemyśle artyści zyskali nowe możliwości 

stałej współpracy z fabrykami i mogli dzięki temu rozwijać się w dziedzinie wzornictwa 

przemysłowego. Oczywiście fakt ten nie był całkowitą nowością, gdyż początki 

wprowadzania sztuki do przemysłu związane były już z działaniami twórców Polskiej 

Sztuki Stosowanej i Warsztatów Krakowskich, niemniej dopiero teraz stała się możliwa 

realizacja tych zamiarów na dużą skalę.
313

 Idee sztuki społecznie użytecznej, o wielkim 

zasięgu oddziaływania, dzięki uwielokrotnieniu wzoru artysty, stawały się nowym, 

szeroko pojętym programem. Od tej użyteczności brała swoją nawę sztuka użytkowa, 

stając się roboczym, codziennym określeniem dla wielu zagadnień plastyki związanej z 

życiem.
314

 Dzięki wkładanemu w propagowanie wzornictwa wysiłkowi powoli 

zaczynało się odradzać wśród społeczeństwa zainteresowanie pięknem wyrobów 

masowego użytku. Na początku, w latach 1945-50, niewielu projektantów związało się 
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z przemysłem na stałe. Pierwsze zamówienia, w tym z dziedziny meblarstwa, były tak 

naprawdę próbą twórczych możliwości artystów, którzy po sześcioletniej przerwie w 

pracach plastycznych powrócili z tułaczki, po pobytach w obozach koncentracyjnych, 

więzieniach lub w szpitalach. 

Starano się jednak w miarę możliwości, by produkcja odbywała się z dbałością o 

jakość, niezależnie od stopnia jej zmechanizowania, chodziło bowiem o dobre produkty, 

obojętnie czy pochodziły one z warsztatów rękodzielniczych, czy z produkcji 

fabrycznej. 

W obliczu nowej koncepcji tak zwanej “demokracji socjalistycznej”, a zatem i roli 

artysty w społeczeństwie, wprowadzono również reformę oświaty. Na I Ogólnopolskim 

Zjeździe ZPAP w Krakowie ukierunkowanie tych zmian w swoim referacie przestawiła 

Telakowska. Zwróciła ona uwagę na konieczność zlikwidowania dotychczasowego 

podziału sztuk na „czyste” i „użytkowe”. W państwie działającym pod dyktaturą 

Związku Radzieckiego, w którym artysta miał mieć swój udział w produkcji 

rękodzielniczej, jak również przemysłowej (co miało podnosić walory estetyczne 

wyrobów), zaistniało niebezpieczeństwo podporządkowania sztuki władzy ludowej. 

Zauważyło to krakowskie środowisko artystyczne i wniosło swój stanowczy sprzeciw, 

co zachowała w swoich wspomnieniach Telakowska:
315

 Po moim referacie kolejno 

wstawały miejscowe autorytety, obrzucając mnie inwektywami, szydząc z mojego braku 

kultury, przyrównując moje wystąpienie do poziomu szwaczki. Tumult był ogromny, a 

gdy kolega Stanisław Zamecznik z Warszawy twierdził odważnie, że mam rację, a moje 

przemówienie zawiera głęboki sens społeczny, wyrzucono go z sali w najbardziej 

ordynarny sposób. Na końcu zebrani uchwalili niemal jednogłośnie, że mój referat nie 

może się ukazać w druku, gdyż jest bardzo niebezpieczny dla interesu plastyków. 

Niestety wiceminister Kruczkowski był do tego stopnia zaskoczony zorganizowanym 

atakiem, że nie zabrał głosu w mojej obronie.
316  

Wydział Wytwórczości rozpoczął więc 

działania w celu wdrożenia do przemysłu wzorów bazujących na sztuce ludowej, 

angażując Plutyńską, która zaczęła współpracować z tkaczkami mającymi odnowić 

tradycję powstawania dwuosnowowych tkanin sokólskich, a Marię Bujakową i 

Krystynę Szczepanowską do zorganizowania kolektywów zajmujących się 

hafciarstwem, koronkarstwem i tkactwem w zakopiańskich szkołach. Kenara 

zatrudniono do prowadzenia kursów z opartych na tradycji podhalańskiej dziedzin 
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snycerstwa, ceramiki i zabawkarstwa. Następnie Wydział Wytwórczości przekształcono 

z Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji, które z początku działało jako gałąź w 

Ministerstwie Kultury i Sztuki (styczeń 1947).
317

 

W związku z rozwojem przemysłu BNEP, zostało w 1949 roku przyłączone do 

Ministerstwa Przemysłu i Handlu, po którego podziale BNEP znalazło się w ramach 

Ministerstwa Przemysłu Lekkiego (wokół którego skupiły się zarówno wielkie, jak i 

małe zakłady produkujące artykuły masowego użytku: tkaniny, konfekcje, 

dziewiarstwo, meble, ceramikę, szkło, zabawki i in.).
318

 Pod patronatem BNEP-u, 

powstały pracownie doświadczalne w różnych dziedzinach wzornictwa, w tym przy 

warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych została założona 

pracownia meblarska. 

Działające w latach 1947-1949 BNEP było organizatorem kilku dużych wystaw w kraju 

i za granicą oraz aktywizowało rozwój spółdzielczości, a także indywidualnej pracy 

artystycznej. Głównym celem tej działalności była ciągła praca nad opracowywaniem 

przedmiotów codziennego użytku nie pomijając koncepcji plastyków wprowadzających 

w nie ład i wartości artystyczne. Stało się ono przyczynkiem do owocnego rozwoju 

dziedziny wzornictwa przemysłowego w latach sześćdziesiątych, pomimo że działało 

ono wtedy na jeszcze niezbyt ugruntowanej płaszczyźnie. Zanim bowiem powojenna 

twórczość w dziedzinie wzornictwa przemysłowego osiągnęła pewien poziom 

projektowania, prezentowany współcześnie, musiała ona przebyć długą drogę, 

począwszy od rzemiosła artystycznego i sztuki dekoracyjnej. Niestety, nie sięgano 

wtedy zbyt chętnie do twórczości choćby Władysława Strzemińskiego zajmującego się 

problemem sztuki społecznie użytecznej w międzywojniu i po wojnie, jak również do 

doświadczeń spoza kraju, wobec czego praktyczne umiejętności zdobywano na własną 

rękę.
319

 Wzory wprowadzane do produkcji przemysłowej w zakładach oraz w 

chałupnictwie musiały być zatwierdzane w specjalnie stworzonej do tego celu w marcu 

1948 roku Komisji Kwalifikacyjnej. 

W sytuacji zmian zachodzących w strukturze przemysłu ludowego oraz rękodzieła 

artystycznego, w 1949 roku powołano nową instytucję czyli Centralę Przemysłu 

Ludowego i Artystycznego (Cepelia, CPLiA). Od tej pory to ona miała sprawować 
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pieczę nad artystycznym poziomem wytwarzanych wyrobów, a także dbać o dostępność 

tradycyjnych narzędzi i wyrobów potrzebnych w praktykowaniu tradycyjnych technik 

rzemieślniczych.
320

 Wprowadzony w 1949 roku do plastyki program sztuki 

socjalistycznej w treści i narodowej w formie był dla rozwoju sztuki użytkowej, jak 

sądzono, bardzo korzystny. Stanowił ciągłość w nawiązywaniu do historyzmu, który 

pojawiał się już przed drugą wojną światową w architekturze i architekturze wnętrz, a 

także do podkreślania odrębności narodowej za pomocą nawiązań do sztuki ludowej, 

których to początki można zauważyć w idei Witkiewicza (i jego stylu zakopiańskiego) i 

dzieł Wyspiańskiego (ogromnego propagatora polskości w sztuce).
321

 Rozwojowi 

wzornictwa nie sprzyjały wtedy paradoksalnie zmiany wprowadzone do programu 

nauczania w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, który wcześniej uwzględniał 

problemy sztuki „warsztatowej”, przyznając jej równorzędną rangę z klasycznymi.
322 

Niestety, w zniszczonej wojną Warszawie nie było już na uczelni dawnych profesorów, 

a z kolei nowi, którzy dopiero przejęli obowiązki, byli zdania, że zarówno warszawska, 

jak i krakowska Akademia Sztuk Pięknych powinny się zajmować jedynie sztuką 

„czystą”. Sztuka użytkowa została przypisana wyższym szkołom sztuk plastycznych we 

Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i uzupełniająco – Warszawie i Krakowie. Ten 

niepraktyczny podział z góry był skazany na porażkę, ale z uporem kontynuowany 

przez jakiś czas, spowodował wiele negatywnych konsekwencji dla sztuki, dla której 

wiedza warsztatowa jest niezbędna. Działania artystów, którzy zajmowali wtedy ważne 

stanowiska w ZPAP oraz szkolnictwie i życiu kulturalnym, faworyzujących malarstwo, 

nie były w stanie służyć połączeniu wysiłków w celu faktycznej integracji sztuk. Z tego 

powodu koncepcja powiązania sztuki z przemysłem nie znalazła odwzorowania w 

organizacji szkolnictwa, a raczej sztuki „czyste” zostały oddzielone od dyscyplin sztuk 

użytkowych, co mogło w tym wypadku, powodować degradację tych drugich do rangi 

rzemiosła. Jednak dzięki artystom niezwiązanym z wymienionymi wyżej kręgami, 

wyznającymi idee norwidowskie, twórczość plastyczna rozwijała się we wszystkich 

gałęziach sztuk użytkowych, a próba podziału sztuk na „duże” i „małe” się nie udała.
323  

Wspomniane problemy i różnice w poglądach na temat sztuki użytkowej niektórych 

środowisk artystów, nie przeszkodziły, by stała się ona ważną częścią polskiej kultury 
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oraz zorganizowaniu pierwszej dużej wystawy pt. “Przemysł Ludowy i Rękodzieło 

Artystyczne”, którą otwarto w Muzeum Narodowym w Warszawie w lutym 1946 roku. 

To symboliczne wydarzenie, będące oznaką odradzania się Warszawy, odbyło się 

pośród ruin, w mieście, w którym nie funkcjonowały nawet tramwaje ani wodociągi. 

Dzięki organizatorom, czyli Wydziałowi Wytwórczości w Ministerstwie Kultury i 

Sztuki i Zrzeszeniu Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej, swoją twórczość 

równorzędnie prezentowali plastycy i twórcy ludowi. Zaprezentowane, jako dziedziny o 

wspólnych korzeniach, które ciągle na siebie oddziaływują, jednocześnie dały wyraz 

wyraźnym wobec siebie różnicom. Wystawa ta określiła także kierunek działania na 

kolejne lata.
324

 

W tym czasie zaczęto wprowadzać w życie spółdzielcze, czyli zespołowe formy 

działania, czemu sprzyjała ówczesna polityka kulturalna państwa. Powstawały 

spółdzielnie, które grupowały tylko artystów, a także takie, w których byli plastycy, 

architekci i rzemieślnicy oraz takie o wybitnie rzemieślniczym charakterze, które 

wykonywały pod nadzorem artystów ich projekty.
325 

W stolicy wśród wysuwających się 

na pierwszy plan, była Spółdzielnia „Ład”. Wystąpiła ona gościnnie w wystawie 

architektów z Praesensu
326

 w 1947 roku, na Żoliborzu, nazwanej - Małe Mieszkanie.
327 

Było ono prawdziwą oazą wśród ruin, tonęło w zieleni, a jego białe elewacje lśniły 

świeżością. […] Wierny kronikarz dziejów Warszawy, pismo „Stolica”, wychodzące od 

jesieni 1946 roku zanotowało: „Najładniejsze są bezsprzecznie eksponaty „Ładu”. 

Półtoraizbowe mieszkanko, luksusowe w każdym calu, jeżeli chodzi o rozplanowanie i 

wszystkie wygody, zapełniły praktyczne, mało zajmujące miejsca meble i tkaniny.”
328

 

Wystawa wskazywała kierunek poszukiwań funkcjonalnego układu wnętrz mieszkalnych, 

które w ciągu następnych trzydziestu lat stały się udziałem ogółu. 
329 

Na przykładzie 

Spółdzielni „Ład” doskonale widać, jak odnawiały się idee wypracowane przed wojną, 
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dzięki powracającym do kraju, rozproszonym przez nią artystom. Pomimo całkowitego 

niemal zniszczenia począwszy od 1945 roku, sztuka użytkowa zaczęła się z 

powodzeniem odradzać. Artyści chcieli szybko zapomnieć o tym, co ich spotkało, a 

najlepszym sposobem na to była praca. Już 15 kwietnia 1945 roku, trzy miesiące po 

oswobodzeniu miasta, zebrało się grono „ładowców”, którzy chcieli odrodzić 

Spółdzielnię i zorganizować wszystko na nowo. Dzięki Czasznickiej, jednej z 

entuzjastek odnowy „Ładu”, szybko udało się wybrać Radę Nadzorczą i przystosować 

status do nowych warunków. Tymczasową siedzibą Spółdzielni była ocalała oficyna z 

kilkoma przybudówkami przy ul. Pankiewicza 3, gdzie uruchomiono najpierw 

pracownię metaloplastyczną, a z kolei na ul. Łuckiej zaczęła działalność stolarnia. Nie 

było w stolicy wystarczających warunków dla pracy warsztatów, z tego powodu zaczęto 

je organizować na Ziemiach Odzyskanych, gdzie już w 1946 roku zorganizowano dwie 

stolarnie: w Polanicy i w Kłodzku.
330

 Z czasem stało się jasne, że potrzebne jest 

powołanie instytucji o charakterze badawczo-doświadczalnym, stąd 1 października 

1950 roku powołano Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP), którego trzon 

stanowili działacze BNEP, a Telakowska została zatrudniona na stanowisku 

wicedyrektora do spraw artystycznych. W akcie założycielskim IWP znalazł się wpis: 

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu 

podniesienie poziomu estetyki produkcji, opracowanie wytycznych dla gospodarki 

planowej w zakresie wzornictwa przemysłowego, a w szczególności: 1. opracowanie lub 

zlecenie opracowania nowych oraz ulepszanych bieżąco wzorów stosowanych w 

produkcji; 2. prowadzenie prac teoretyczno-badawczych w zakresie sztuki 

przemysłowej, potrzeb estetycznych społeczeństwa oraz prac eksperymentalnych w 

zakresie nowych technik; 3. organizowanie nowych form włączania inwencji plastycznej 

w dziedzinie artystycznej różnych środowisk (robotniczych, chłopskich i młodzieżowych, 

współdziałanie z kolektywami artystycznymi oraz koordynowanie prac poprzez 

powoływanie komisji współpracy czynników produkcji i handlu.
331

  Wśród krajów 

demokracji ludowej, to właśnie Polska była pierwszym, w którym zapoczątkowano 

świadome działania w zakresie wzornictwa. Pierwsze pięć lat po wojnie to okres 

aktywności nielicznej grupy osób związanych z wzornictwem. W wyniku narzuconego 

w 1949 roku w Polsce socrealizmu niestety aż do połowy lat pięćdziesiątych IWP 

wspierał propagandowe postulaty władzy ludowej, obowiązujące w całym kraju, a  jego 
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programem było projektowanie obiektów, jak już o tym pisałam „socjalistycznych w 

treści i narodowych w formie”. Także poza IWP zaczęły pojawiać się prestiżowe 

projekty, będące wielkimi socrealistycznymi założeniami, jak osiedle mieszkaniowe 

Nowa Huta, realizowane wspólnie z zespołem architektów pod kierunkiem Tadeusza 

Ptaszyckiego. Z kolei wnętrza budowanych tam sklepów, biur i innych obiektów, 

prawdopodobnie za sprawą polityki prowadzonej przez Telakowską, zostały 

zaprojektowane przez najlepszych polskich projektantów. Sigmund, który stworzył 

pierwszą w powojennej Polsce Pracownię Architektury Wnętrz na ASP w Krakowie 

(kierował nią do 1956 roku), został zatrudniony przez Ptaszyckiego w 1950 roku 

właśnie do projektowania tych wnętrz. Do współpracy zaprosił on studentów 

Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych z Wrocławia, którzy pracowali jako 

praktykanci pod kierunkiem profesora Winczego.
332

 

W kolejnym dziesięcioleciu (1950-1960) krąg projektantów się poszerzył i czas ten, jak 

pisała Telakowska, można nazwać drugą fazą wzornictwa, w której nastąpiło większe 

zainteresowanie designem wśród środowisk życia gospodarczego. W 1951 roku w 

Ministerstwie Przemysłu lekkiego został powołany Departament Wzornictwa, w 

oparciu o grono osób związanych z BNEP, dzięki czemu zaczęto stopniowo 

organizować w zakładach i zjednoczeniach tego resortu komórki wzornictwa i 

laboratoria, a także inspektoraty dla omawianych zagadnień.
333

 W wyniku tej 

rozbudowy wydzielały się osobne branże, w tym usamodzielnił się również przemysł 

meblarski. Idea nowego wzornictwa – jak stwierdzała Telakowska – ogarniała coraz 

szersze kręgi nie tylko w resortach produkujących dobra konsumpcyjne, ale także w 

instytucjach podległych Ministerstwu Handlu Wewnętrznego. Zorganizowany został np. 

Zakład Projektowania przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Meblami w 

Warszawie. […] Domy towarowe korzystały z pomocy plastyków. W sklepach z meblami 

fachowcy służyli klientom radą jak urządzać mieszkania. 

Terenem współdziałania przedstawicieli przemysłu, handlu i środowisk plastyków stały 

się komisje selekcyjne i giełdy towarowe poszczególnych branż. Stanowiły one 

płaszczyznę ścierania się postępowych tendencji z tradycyjnymi poglądami i 

upodobaniami, ukształtowanymi na nie najlepszych dawnych wzorach.
334
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Ważną rolę w edukowaniu społeczeństwa w zakresie wzornictwa odegrała również 

prasa. Wybitni dziennikarze i publicyści pisali artykuły w obronie placówek wzornictwa 

i programów ich działania. Również radio i telewizja odegrały ważną rolę w promocji 

nawet najmniejszych osiągnięć krajowego wzornictwa. Konsekwencją tych działań było 

upowszechnienie się nowych idei, a także racjonalizowanie się potrzeb szerokich 

kręgów społeczeństwa polskiego. Dzięki działalności IWP polegającej na łączenia ze 

sobą pracy konstruktorów, technologów i ekonomistów, dość szybko, bo już na 

początku działalności stworzone tam wzory i modele charakteryzował indywidualny 

styl, którego cechą przewodnią była prostota i racjonalność. Mobilizowało to do 

ambitniejszego podejścia do twórczości osoby dotąd obojętne na wartość plastyczną.
335

 

IWP zajmował się także dokształcaniem projektantów pracujących dla przemysłu. 

Odbywało się to na zasadzie szkoleń dla stałych pracowników lub jako praktyki, staże, 

wykłady, porady itp. Popularyzował również temat publikując artykuły w pismach 

branżowych. Wzornictwo rozwijało się w poszczególnych dziedzinach, a efekty można 

był co roku podziwiać na targach poznańskich. Okazuje się, że pomimo starań ciągle 

jeszcze udział dobrych wzorów w produkcji masowej był bardzo mały. Wynikało to 

zapewne z nieufności środowisk plastycznych do przemysłu i braku pełnego 

porozumienia w sprawach organizacji pracy projektanta i producenta. To, co było 

prezentowane na wystawach, produkowano w krótkich seriach lub pojedynczych 

egzemplarzach i pomimo zachwytu publiczności, nie do końca znajdowało swe 

odzwierciedlenie w produkcji, a potem w dostępności do zakupów. Klienci byli ciągle w 

większości zdani na kiepskiej jakości wzory, pomimo ich rosnącej świadomości 

estetycznej. W pewnym momencie okazało się oczywistością, że ministerstwo nie jest w 

stanie zrobić nic więcej, aby wpłynąć na fabryki i dokonać radykalnych zmian w 

zakresie ogólnodostępnego wzornictwa. Sprawa była bardziej skomplikowana i, jak 

pisała Telakowska: Złożoność zagadnienia wzornictwa uzasadniała potrzebę powołania 

Rady na najwyższym szczeblu zarządzania gospodarką narodową. W 1960 r. powstała 

Rada Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemysłowej. Fakt ten zadokumentował, że 

wzornictwu przyznana została ranga sprawy istotnej dla gospodarki narodowej.
336

 W 

roku 1960 IWP stał się więc placówką międzyresortową (merytorycznie nadzorowaną 

przez Radę Wzornictwa, administracyjnie podporządkowaną Urzędowi Rady 
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Ministrów
337

). Materialną i kadrową bazą Biura Wzornictwa Przemysłu Lekkiego był 

podporządkowany mu Zakład Produkcji Eksperymentalnej IWP. Zadania IWP zostały 

więc znacznie rozwinięte i dzięki temu pogłębiła się współpraca z innymi placówkami 

naukowo-badawczymi. Rok 1960 rozpoczął niejako trzeci etap w rozwoju naszego 

wzornictwa. Jednym z naczelnych zadań stają się sprawy jego organizacji. Stopniowo 

problemy wzornictwa przenikają do innych resortów, które dotąd niewiele się nim 

zajmowały, pisała Telakowska.
338 

Zaczęto organizować wystawy wzornictwa, w tym 

również sprowadzanego z zagranicy: Finlandii, Włoch, Anglii, NRD, Francji, Norwegii, 

i Danii. Dla podkreślenia zasady integracji wzornictwa z postępem technicznym i z 

nauką IWP został w 1964 r. podporządkowany organizacyjnie Komitetowi d/s Nauki i 

Techniki – dodała. Trudnościami hamującymi rozwój wzornictwa były takie czynniki 

jak słabe tempo uprzemysławiania się kraju w poprzednich okresach historycznych, a 

także odziedziczone kulturowe dysproporcje. Dodatkowym problemem była 

niewystarczająca liczba fachowców, szczególnie w okresie odbudowy przemysłu. 

Również zniszczenia wojenne, czyli zrujnowane zakłady pracy i osiedla, trudności z 

posiadaniem dachu nad głową i dostatecznych dostaw żywności dla społeczeństwa, były 

oczywistym powodem problemów. Z wymienionych wyżej powodów starano się w 

pierwszej kolejności zapewnić ludziom byt, a zatem stawiano na ilość, a nie jakość 

wyrobów, co przesuwano na dalsze lata rozwoju. Efektem tego było pozostawienie 

wzornictwa na drugim planie. Architekci w pierwszym dwudziestoleciu PRL bardzo 

rzadko podejmowali współpracę z przemysłem w zakresie wzornictwa, ponieważ zajęci 

byli odbudową kraju i angażowali się ewentualnie w sprawy wystawiennictwa ze 

względów propagandowych, a także na potrzeby eksportu.
339

 Przykładem wpływu biegu 

historii na początki wzornictwa polskiego były przejściowe trudności wynikające z 

tempa społecznych i gospodarczych przeobrażeń, bowiem w ciągu zaledwie dwudziestu 

lat z kraju rolniczego Polska przeobraziła się w kraj uprzemysłowiony. Idąca w ślad za 

industrializacją kraju urbanizacja społeczeństwa powodowała kłopoty z nadążeniem 

tych zmian w mentalności jego mieszkańców. Dodatkowo część z nich szczególnie 

mało podatna była na zmiany, ponieważ ukształtowana została w duchu XIX wiecznej 

burżuazji, co wiązało się z zamiłowaniem do stylu imitującego wnętrza 

charakteryzujące niegdyś rezydencje należące do arystokracji. Efektem tego było 
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wzorowanie się na przedwojennych wnętrzach i wybór zbyt okazałych mebli, które 

zupełnie nie sprawdzały się w nowych realiach, gdzie metraż przeciętnego mieszkania 

stanowczo zmalał; gdy srebrny lis pojawiał się w garderobie szybciej niż ciepła odzież, 

a nabywanie imitacji gobelinu nad łóżko następowało wcześniej niż kupno zmiany 

bielizny pościelowej (jak twierdziła Telakowska). 

Terenem, na którym ze szczególną ostrością ujawniały się różnice gustów, były np. 

komisje decydujące o wprowadzeniu nowych wzorów do produkcji. Wiele dobrych, 

prostych wzorów nie wykorzystano, bo nie były one wówczas zgodne z upodobaniami 

większości członków Komisji, na „gustach” których ciążyły jeszcze przeżytki 

przeszłości. Trudności były liczne i różnorodne, a dołączające się do nich nie zawsze 

konsekwentne decyzje hamowały rozwój wzornictwa.
340

 

Problemem powodującym spowolnienie rozwoju wzornictwa była zbyt mała ilość 

plastyków projektantów. Działo się tak z powodu panującego wówczas przekonania o 

wyższości „sztuki czystej”, jakim było malarstwo, nad sztukami użytkowymi. Z tego 

też powodu kształcono niewspółmierną do potrzeb ilość malarzy w stosunku do 

pozostałych dyscyplin sztuki. Górowało przeświadczenie o dominacji tzw. „sztuk 

czystych”, a właściwie malarstwa, nad innymi dyscyplinami, co sprzyjało programom 

nauczania w szkołach plastycznych głównie malarstwa kosztem minimalizacji zajęć z 

przedmiotów teoretycznych, zawodowych czy zajęć warsztatowych. Sytuacja ta 

powodowała trudności w adaptowaniu się absolwentów wielu uczelni plastycznych do 

realnych potrzeb życia codziennego i gospodarczego w kraju. Właśnie Telakowska 

zwracała uwagę na pogłębiające się niedostosowanie wielu plastyków do przemian w 

życiu gospodarczym Polski.
341

 

 

 

3. Przyjazd na Dolny Śląsk po wojnie 

 

Lata tuż po wojnie, 1945- 48, to praca Winczego kursującego pomiędzy Kłodzkiem a 

Warszawą, czyli pomiędzy Centralą Spółdzielni Artystów „Ład”, a jej warsztatami na 

Dolnym Śląsku. Wincze był wówczas dyrektorem Spółdzielni i zarazem kierownikiem 

dolnośląskich warsztatów. Powody łączenia obu tych funkcji opisał i uzasadniał w ten 

sposób: Od samego początku istnienia „Ładu” ustaliło się pewne powiązanie między 
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zarządzaniem z procesem wytwarzania, w którym wytwórczość była istotnym i 

najważniejszym czynnikiem istnienia, jako wynik działalności artystycznej członków 

Spółdzielni. Sprawy zaś administracyjne i handlowe były czynnością wtórną, choć nie 

mniej ważną. Między tymi czynnikami zawsze istniała mądra równowaga, której 

zachwianie stawało się niejednokrotnie powodem kryzysów. W momencie 

reaktywowania „Ładu” po wojnie, zasada ta została automatycznie przyjęta przez 

ówczesny zarząd. Do czasu, gdy wszystkie agendy „Ładu” koncentrowały się jedynie w 

Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, gdzie mieściła się tkalnia, farbiarnia, biura i 

stolarnia (która była wyposażona w urządzenia pozostałe po naszej ze Szlekysem 

pracowni okupacyjnej) – jedna osoba kierująca wystarczała. […] Natomiast gdy z 

inicjatywy Haliny Jastrzębowskiej odkryła się możliwość zainstalowania dodatkowych i 

do tego większych zakładów wytwórczych na Dolnym Śląsku – sprawy znacznie się 

skomplikowały.[…] Należało stworzyć dwuosobowy system zarządzania z 

wymienialnością tych osób pomiędzy Centralą a „kolonią” na Ziemiach Odzyskanych. 

Było to konsekwencją zasad przyjętych od zarania dziejów „Ładu”.
342

 Zasłużeni 

członkowie „Ładu”, czyli Knothe i Kurzątkowski byli zbyt związani z Warszawą, by 

wyjechać na Dolny Śląsk. Jastrzębowska osiadła w Polanicy. Szlekys i Wincze 

natomiast byli już zgrani przez czteroletnie prowadzenie wspólnej stolarni i znali 

dogłębnie zasady kierowania takim przedsiębiorstwem. W połowie 1946 roku uzgodnił 

więc Wincze z zarządem i radą nadzorczą, że Szlekys dołączy do zarządu i będą dzielić 

oba te stanowiska: dyrektora i kierownika warsztatów.
343

 Tak więc, kiedy w grudniu 

1945 roku ze Szwajcarii powróciła Jastrzębowska dowiedziała się o nowych 

możliwościach dla „Ładu” w Kłodzku na Dolnym Śląsku, gdzie była do zajęcia duża 

fabryka nart Rachnera. Natychmiast wraz ze Szlekysem pojechała tam na rekonesans. 

Zajęli oni wtedy ową fabrykę oraz trzypokojowe mieszkanie przy ul. Okrzei 6. W 

Polanicy z kolei zajęli dom przy ul. Warszawskiej, który nadawał się na małą stolarnię, 

dom wypoczynkowy i przyszły sklep pamiątkarski wyrobów „Ładu”. Przy 

ministerstwie pod auspicjami Centralnego Zarządu Przemysłu Drzewnego założyli oni 

pracownię projektów mebli dla przemysłu. Aby mieć możliwość kontrolowania swoich 

pomysłów meblarskich, zorganizowano w Kłodzku modelarnię. W tym celu objęli oni 

dodatkowo małą fabrykę mebli przy ul. Okrzei 6, tam gdzie znajdowało się 

wspomniane mieszkanie. Na parterze tegoż domu, urządzili niewielki salon wystawowy 
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swoich prototypów. W celu zorientowania się o stanie fabryk meblarskich w kraju, 

Wincze jeździł w „teren” – zwiedził fabryki w Bydgoszczy, Radomiu i na Dolnym 

Śląsku. W Bydgoszczy wykonywano na eksport luksusowe meble w orzechu i mahoniu. 

Typowe „jadalki”, „sypialki” i „saloniki”, według ustalonych przedwojennych wzorów, 

jak pisał Wincze.
344

 Nie było tam ani śladu modernizacji i przestawienia się na aktualne 

potrzeby krajowego rynku, tak potrzebującego nowych mebli dla zrujnowanych po 

wojnie miast. Podróżowanie było wtedy niebezpieczne, zwłaszcza po tzw. „Ziemiach 

Odzyskanych”, które jak pisała I. Huml, stanowiły w tym czasie Eldorado dla „szabru” 

i różnego typu nielegalnej działalności, z którą młoda władza z trudem dawała sobie 

radę. Ładowcy mieli również na uwadze zagospodarowanie i polonizowanie tych 

terenów przez ulokowanie tam swoich agend.
345

 Wspominał tę sytuację również 

Wincze, który opisał, ten czas: Szczególny chaos panował na Ziemiach Odzyskanych, 

(...). Tam masowo rozkradano mienie fabryczne, kradzież usprawiedliwiona była przez 

zwierzchność, a nawet za wiedzą centrali jakoby w celu dofinansowania małych 

zarobków robotniczych, kradziono wszystko, nawet pasy transmisyjne sprzedawano 

szewcom na zelówki. Straszne to były czasy.
346

  Po zapoznaniu się z sytuacją na Dolnym 

Śląsku, państwo Wincze podjęli decyzję o przeprowadzce tam i 16 maja 1946 roku 

przenieśli się z Warszawy do Kłodzka, do mieszkania przy ul. Okrzei 6. Osiedlenie się 

w Kłodzku, m.in. ze względu na warunki mieszkaniowe, wydawało im się „ziemskim 

rajem”: mieli teraz trzy pokoje, kuchnię, a ze sklepów do domu dostarczano im 

produkty na zamówienie telefoniczne. W Kłodzku Wincze uruchomił więc małą fabrykę 

„Ładu” i modelarnię. Zapanował wtedy w jego życiu zawodowym i rodzinnym 

porządek, a może również dzięki temu poprawiło się zdrowie jego żony Ireny, która 

odzyskała wzrok w jednym oku: Przypadkiem natrafiłem w sklepie na lornetkę polową. 

Dałem ją Ińci. Zobaczyła otaczające Kłodzko góry. Oboje mieliśmy mokre oczy. Ińcia 

orzekła, że nareszcie wyszła z obozu koncentracyjnego. Zaczęła swobodnie poruszać się 

po mieszkaniu i po mieście. Kłodzko nie było dotknięte wojną. Było malownicze i 

piękne. Nareszcie Ińcia zażyła spokoju i odetchnęła z ulgą po warszawskiej 

makabrze.
347

 Wkrótce przyjechał do Kłodzka również teść Winczego. Zatrudnili go w 
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„Ładzie” jako szefa administracji (w rzeczywistości pełnił tam wszelkie funkcje, nawet 

kasjera). Wincze jako dyrektor „Ładu” i radca ministerstwa musiał bywać zarówno w 

Kłodzku jak i w Warszawie. Pracował więc na zmianę: miesiąc w Warszawie i miesiąc 

w Kłodzku, będąc przez to stale w biegu, ciągle w pociągach. Irena sprowadziła do 

domu warsztat tkacki z „Ładu” i tkała własnoręcznie różne tkaniny. Pomimo ciągłego 

braku czasu i życia w biegu, udało się w tym czasie Winczemu wygrać też konkurs na 

umeblowanie domków dla górników. 

                      

                  Kontynuacja projektanckiej działalności „Ładu” w Kłodzku 

 

Wyroby „Ładu” produkowane w Kłodzku i Polanicy dostarczano do Warszawy, 

regularnie, co miesiąc. Wagon towarowy wypełniony meblami i tkaninami doczepiano 

do pociągu osobowego. Aby zawartości nie rozkradziono po drodze, wagonu pilnował 

konwojent. Podróżował w wagonie, śpiąc na „ładowych” meblach i na zwojach tkanin. 

Być może posiadał nawet broń, opisywał Wincze. Na ten transport czekali już 

warszawscy klienci, zapisujący się w kolejkach. Zbyt był natychmiastowy. Rynek 

warszawski był chłonny, a wyroby „Ładu” słynęły ze swej jakości. Ładowska fabryka 

mebli w Kłodzku produkowała meble seryjne, przeważnie z sosny lub świerku. Były to 

tapczany – półki, kanapy - łóżka, krzesełka, stoły jadalne z szufladkami, szafy 

ubraniowe, półki na książki i niewielkie kredensy (o tych meblach będzie mowa w 

rozdziale o twórczości). 

Tkalnią zarządzała żona Szlekysa, Helena Bukowska, znakomita artystka o trudnym, 

jak pisał Wincze, sposobie bycia. Tkano tkaniny krosnowe i żakardy z lnu, farbowane w 

trwałych barwnikach. 

W Polanicy mieściła się niewielka stolarnia, gdzie, według relacji Winczego, pracowało 

4-5 stolarzy. Nad produkcją czuwała Jastrzębowska, która zajęła na swoje mieszkanie 

całą dużą poniemiecką willę wraz z umeblowaniem. Tamtejsza stolarnia wykonywała 

drobne, lecz seryjne przedmioty: toczone lampy, kasetki, laski rzeźbione i inne 

przedmioty pamiątkarskie. Znajdowały one częściowy zbyt na miejscu. Jastrzębowska 

nie tylko czuwała nad wykonawstwem, lecz również projektowała te przedmioty. Były 

piękne i godne pokusy, więc konwojent był niezbędny przy ich transporcie.
348

 I. Huml 

tak opisywała początki działalności „Ładu” w Kłodzku w swojej książce o Szlekysie: 
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Po remoncie i urządzeniu warsztatów w kwietniu 1946 ruszyła praca w kłodzkiej 

stolarni i modelarni, nadzór techniczny objął Władysław Jaworski przybyły wraz z 

grupą stolarzy ładowskich do Kłodzka. [...] Wkrótce uruchomiono w Kłodzku również 

pracownię tkacką prowadzoną przez Helenę Bukowską. W Polanicy agendą „Ładu” 

kierowała Halina Jastrzębowska. Produkowane tu meble oraz tkaniny i drobne 

przedmioty sprzedawano za pośrednictwem własnych sklepów w Polanicy, Łodzi oraz 

przez spółdzielnię „Ars” działającą na terenie Sopotu i Gdyni. Równocześnie 

rozpoczęto energiczne starania o przywrócenie sklepu w Warszawie. Odzyskanie 

przedwojennego lokalu w gmachu Hotelu Europejskiego przy Krakowskim 

Przedmieściu nr 13 nie było możliwe, zakupiono więc część zniszczonej kamienicy przy 

ul. Nowy Świat 34 i rozpoczęto jej odbudowę w końcu 1946 roku, po uzyskaniu zgody 

władz miasta na tę lokalizację. Głównymi inicjatorami tego trudnego przedsięwzięcia 

byli również członkowie Spółki autorskiej. Szczególne zasługi dla doprowadzenia 

odbudowy do końca położył Olgierd Szlekys.
349

 

Działalność „Ładu” w Kłodzku to historia warta specjalnej opowieści. Ważna jest jego 

rola kulturotwórcza w tamtym środowisku na polskim tzw. „Dzikim Zachodzie”. 

Wincze i jego współpracownicy włożyli w tę działalność dużo zapału, energii i 

pomysłowości. Odbudowali powojenny „Ład” z całym zaparciem się siebie. 

Projektowali, ulepszali, zarządzali, jakby byli właścicielami własnego gospodarstwa. A 

ja odbudowywałem nasz dom - pisał Wincze. Wiedziałem, że w Kłodzku jesteśmy 

przelotem, jak ptaki na gałęzi. A co dalej. Nareszcie o tym nie myślałem zaabsorbowany 

chwilą bieżącą. Nasze mieszkanie w Kłodzku było jak gospoda: gościnne i otwarte. 

Mnóstwo ludzi przewinęło się przez te trzy pokoje na I piętrze. Cała rodzina Ińci, cała 

moja pozostała przy życiu rodzina.
350

 Przewinęli się również ich przyjaciele: Marta 

Kochowa, Włodek Trzciński, C. Żółkowska i mnóstwo innych twarzy przyjaznych i 

kochanych. Zagłębiam się pamięcią w tamte, jakże już odległe lata. Jeszcze jeden obraz 

nasuwa mi się po wewnętrznej stronie siatkówki. […] W Kłodzku zaznaliśmy wielkiego 

ukojenia i spokoju.
351

 Wśród trudności w funkcjonowaniu „Ładu” po wojnie były 

również te finansowe. Artyści nie zarabiali na pracy w nim. Zarobki Winczego 

początkowo po wojnie ograniczały się tylko do pensji z ministerstwa. „Ład” nic wtedy 
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nie płacił swoim członkom, ponieważ nie mógł. Za te pieniądze trzeba było 

zorganizować na nowo codzienne życie: kupić meble, zastawę stołową, wyposażyć 

kuchnię, szafy i zaspokoić wszelkie inne potrzeby. Na szczęście okazało się to zadanie 

dość proste, gdyż jak pisał Wincze: Na targowisku podaż wszelkiego dobra 

poniemieckiego była ogromna. W sklepach półki uginały się pod towarem. Było tanio i 

obficie. To też kupowaliśmy nie tylko dla siebie.
352

 

Wspominał: Co dzień wracam do wspomnień tych świętych czasów jakby ponownej 

wiosny naszego życia i odradzania się po minionych udrękach. Były i ujemne strony, 

uwarunkowane  koniecznością zarobkowania. Co miesiąc i na miesiąc opuszczać 

musiałem Kłodzko, zostawiając Ińcię pod opieką tylko ojca Miecia.
353

 W Warszawie 

Wincze spał na tapczano-półce, stojącym w stolarni i odgrodzonym półką i 

sekretarzykiem od właściwego warsztatu. Rano budził się od hałasu stolarzy i maszyn, 

zasypany trocinami i pyłem drzewnym. Otrząsałem się z pyłu i ze snu i przystępowałem 

do pracy. Dzień upływał mi na zajęciach w ministerstwie, gdzie jadałem obiady a 

popołudnie do późnej nocy zajmowało mi kierowanie „Ładem”.
354

 

Czasznicka jako członek zarządu „Ładu”czuwała nad pracą bieżącą i załatwiała różne 

sprawy administracyjne. Gdy Wincze wracał, odbywał narady z nią i z panią 

Niedźwiecką – szefem i jedynym pracownikiem biura i administracji. „Ład” się 

rozwijał, pożyczki i długi zostały spłacone, powstawały nowe inwestycje, głównie 

dzięki produkcji w Kłodzku i Polanicy. Jak pisała Huml, już w 1946 roku bilans 

Spółdzielni zamknął się dla produkcji stolarni warszawskiej ilością 15 kompletów 

wykonanych całkowicie na miejscu i 31 zmontowanych z półfabrykatów dostarczanych 

przez Kłodzko i Polanicę. Ponadto dolnośląskie stolarnie miały na swym koncie: 30 

sztuk różnego typu tapczanów, 12 kompletów mebli dziecięcych („Sarenki”), 10 

kompletów mebli do mieszkań, 1000 zabawek, 1000 stołeczków dziecięcych, 6 szafek, 

wreszcie – drobne pamiątki na sezon zdrojowy. Łączna liczba pracowników wynosiła 70 

osób, z czego 34 przypadało na Warszawę, 36 osób pracowało w dolnośląskich 

warsztatach zarówno stolarskich, jak i tkackich.
355

 

                                                 
352

 Ibidem, s. 27 
353

 Ibidem 
354

 Ibidem, s. 28 
355

 I. Huml, Olgierd Szlekys i sztuka wnętrza, Warszawa 1993, s.54, o.c. za: K.A.Czyżanowski,”Ład” 

Spółdzielnia     Pracy Architektury Wnętrz, Warszawa 1979 (maszynopis w archiwum Spółdzielni), s. 81, 

82) 



134 

 

Późne wieczory spędzał wtedy Wincze przy rysownicy, opracowując nowe projekty 

mebli dla wciąż wzrastającej klienteli. Czas spędzony w Kłodzku jawi się teraz jako 

jeden ciąg wakacyjnych, pełnych wytchnienia dni, po udręce wojennej i warszawskiej - 

po latach wspominał Wincze - Spacery krótkie i dłuższe, wycieczki parodniowe na 

Śnieżnik, do Kudowy, do Narożna, gdzie był zameczek obronny z osobną wieżą […] 

Małymi szczyptami dozuję remedium szczęśliwe tamtych lat. Był to okres wielkiej 

zażyłości z Haliną Jastrzębowską i początek przyjaźni z jej rodzicami a szczególnie z 

profesorem Jastrzębowskim.
356

 Jesienią 1947 roku, profesor Jastrzębowski wrócił z 

Londynu. [...] otwarcie mówiąc - pisał Wincze - sprowadzony osobiście przez p. Halinę. 

[…] Nie dostał katedry w Akademii i był nieco na indeksie. Zabrał się rzetelnie do 

odbudowy domu, a meble do niego wykonywał własnoręcznie na sprowadzonym z 

„Ładu” warsztacie. A nasz dom na ul. Okrzei? Spoglądał kryształowymi szybami. Tak, 

były ze szkła kryształowego i dzięki ich kryształowej czystości mogliśmy oglądać 

wzgórza koło Bardo i siniejący na horyzoncie Śnieżnik.
357

 

Chcąc uzyskać drugi dyplom - z architektury wnętrz, po powrocie prof. 

Jastrzębowskiego, jeszcze w Kłodzku, Wincze podjął u niego pracę dyplomową. 

Dyplom był mu niezbędny, gdyż dopiero posiadając prawa magistra rzemiosł 

drzewnych, mógł prowadzić fabrykę „Ładu” w Kłodzku. 

W tym czasie Spółdzielnia wstępowała w fazę prosperity i podjęto kroki w celu 

otworzenia sklepu firmowego. Urzeczywistnił to marzenie Szlekys, otwierając sklep 

przy Nowym Świecie 34 w Warszawie, do którego wnętrze zaprojektował Knothe. Stało 

się to dopiero w 1948 roku, po naszym odejściu z Ministerstwa. Nasze pomysły 

przemysłowe realizowały się ślamazarnie, napotykały na ogromne opory ze strony 

realizatorów i na wręcz wrogość wobec naszych nowatorskich poczynań. Mówiliśmy o 

tym niejednokrotnie z min. H. Golańskim, ale i on nie mógł poradzić tej zmasowanej 

opozycji. Nie przeczę, że popełnialiśmy dużo błędów przy forsowaniu naszych 

pomysłów. Jednym z nich było to, że nie wprowadziliśmy ekonomisty do naszego biura. 

Nie przewidzieliśmy również masowej korupcji, partykularnych interesów 

poszczególnych fabryk oraz kradzieży i dewastacji majątku fabrycznego. Wszystko to 

doprowadziło nas do ostatecznej, burzliwej rozmowy z ministrem, gdzie w twardej 

formie zrzekliśmy się dalszej współpracy. I mimo to, że nasza działalność była wysoko 
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oceniana przez Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji, przez Instytut Kultury i Sztuki, 

rezygnacja była jedyną słuszną decyzją. Tak zakończyła się moja praca radcy z Min. 

Przemysłu. Dobiegała również końca moja praca jako dyrektora „Ładu”. Ale o tym 

nieco później.
358

 To wtedy przyjął Wincze znamienną dla swego dalszego życia decyzję. 

Wspominał: Odbudowa domu „Ładu” przy ul. Nowy Świat 34, z mieszczącymi się tam 

biurami, składami mebli i tkanin, urządzanie własnego sklepu, przy równoczesnych 

staraniach o rozwój tej jedynej w Polsce placówki artystycznej - wszystko to zniweczyło 

wkrótce naszą spółkę dyrektorską […]. Snułem więc ukryte plany przerwania 

dotychczasowego koczowniczego trybu życia i osiedlenia się na stałe w Kłodzku, 

rezygnując tym samym z mieszkania warszawskiego i z szerszych ambicji 

administracyjnych, które zaczynały mnie już po trochu nużyć; zacząłem myśleć 

poważnie o spokojniejszej pracy projektowej, mając za podstawę warsztaty w Kłodzku 

[…].
359

 

W tym czasie zamówień było sporo, gdyż zapotrzebowanie na projekty wnętrz i sprzęty 

było olbrzymie. Jak zauważał: Warszawa dźwigała się z gruzów, a ruiny powoli znikały 

lub były adaptowane do innego przeznaczenia. Stolarnie „Ładu” były przeciążone 

pracą i projekty trzeba było rysować na kolanie. Często upraszczałem koncepcje, 

ułatwiałem konstrukcje i dostosowałem je do nowych potrzeb i do pospiesznego 

wykonania.
360

 Rezygnacja z pracy w Ministerstwie na rzecz osiedlenia się w Kłodzku i 

ograniczenie działalności w „Ładzie” tylko do kierowania warsztatami w tym 

miasteczku, stał się więc faktem i jak się okazało – były słuszną decyzją Winczego. 
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4. Przeprowadzka do Wrocławia 

 

                                                             

Propozycja stworzenia Wydziału Architektury Wnętrz w PWSSP we Wrocławiu 

 

 

Kiedy artysta postanowił osiedlić się na stałe w Kłodzku, rezygnując z mieszkania w 

Warszawie oraz zająć się przede wszystkim pracą projektową, stanął przed kolejnym 

życiowym wyborem. Niedługo więc trwał planowany przez niego pobyt w Kłodzku „na 

stałe”. Jeszcze zanim uzyskał dyplom architekta wnętrz, okazało się, że w maju 1948 

roku, dostał propozycję zorganizowania i poprowadzenia nauczania w dziedzinie 

sprzętarstwa i architektury wnętrz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 

Wrocławiu. Miał więc do podjęcia kolejną dość trudną decyzję, wiążącą się z 

zerwaniem z dotychczasową pracą, porzuceniem cichego kłodzkiego ustronia, dającego 

możliwość skupienia i koncentracji. Podjęcie decyzji o przeprowadzce utrudniały mu 

również sprawy rodzinne, gdyż klimat Kotliny Kłodzkiej, jak również spokój, jakiego 

tam doznali po latach wojny, był zbawienny dla zdrowia jego żony. […] czyż należało z 

tego wszystkiego rezygnować dla mirażu budowania przyszłych pokoleń? Nie 

wiedziałem, co postanowić i jak zdecydować. Po dobrowolnym opuszczeniu Warszawy, 

mego drugiego po Odessie ojczystego miasta – poczułem się znów jak drzewo wyrwane 

z rodzimej gleby, pisał po latach.
361

 Jeszcze przed podjęciem decyzji, wspomniał 

Wincze: był świadomy, że gdy przed wojną był asystentem ASP czy nauczycielem 

techniki reklamy w Gimnazjum Handlowym w Siedlcach - to lubił to zajęcie. Ponieważ 

lubił kontakty z młodzieżą, bo w roli pedagoga czuł się bardzo dobrze. Aby mieć czyste 

sumienie i podjąć właściwą decyzję, chciał się jeszcze zapoznać z aktualną sytuacją w 

Szkole na miejscu, we Wrocławiu. Umówił się w tym celu na rozmowę z ówczesnym 

dyrektorem PWSSP, Eugeniuszem Geppertem. Po odbyciu szczegółowej rozmowy z 

dyrektorem Szkoły i zasięgnięciu opinii w Ministerstwie Kultury, Wincze przyjął 

propozycję delegacji Szkoły. Uznał ją za dobrą w momencie, kiedy zakończyła się 

nieudana według niego praca w Ministerstwie Przemysłu, a dalsze prace w „Ładzie” 

uważał za nierealne, ponieważ ten stanął już na nogi i jak sam pisał, wymagał teraz 
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bardziej fachowego kierownictwa. […] Widziałem rzeczywisty obraz trudnych 

początków i budowania, jak w „Ładzie”, wszystkiego od podstaw, mając oparcie 

wyłącznie w doświadczeniach „Ładu” i w programach architektury wnętrz w 

przedwojennej warszawskiej ASP. Nie bardzo byłem przekonany ani do Szkoły jako 

takiej ani do tęczowej wizji przyszłości (rysowanej przez Gepperta), wspominał. - 

Zniechęcający brak programu Szkoły, myśli przewodniej, planu ideowego. 

Zniechęcający budynek, nie przygotowany do celów Szkoły, brudny ciasny i niewygodny. 

Samo miasto również było zniechęcające […].
362

 Jednak podjął się wyzwania i mimo 

trudności, miał, jak się okazało, utworzyć pracownię, a wkrótce Wydział Projektowania 

Wnętrz i Sprzętów. Propozycja była o tyle kusząca, że pozwalała na przekazanie, a tym 

samym kontynuowanie we Wrocławiu, programu Wydziału Architektury przedwojennej 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Program ten był poważnym i godnym dalszego 

rozwoju osiągnięciem jego twórców – profesorów: Czajkowskiego, Jastrzębowskiego i 

Tichego; sprawdzony przez wieloletnią działalność twórczą wychowanków tego 

Wydziału, przede wszystkim przez prace Spółdzielni „Ład”, zrzeszającej znakomitą ich 

większość, a która była emanacją tego programu.
363

 

Po rozmowie w Ministerstwie z Bogdanem Urbanowiczem zdecydował więc Wincze, 

że jednak jest gotowy do podjęcia tej pracy. Wiadomo już było, że szkoła wrocławska 

miała być ukierunkowana na nauczanie w zakresie ceramiki, sprzętarstwa i architektury 

wnętrz. Uzasadniał to Urbanowicz w ten sposób: Malarzy jest w Polsce dość, odbudowa 

kraju wymaga ogromnej ilości plastyków - warsztatowców, którzy formatem swych prac 

zdobywaliby znaczenie w sferach gospodarczych. Jeden „Ład” nie wystarczy. „Ład” - 

to drożdże i zaczyn dla całego przemysłu i rzemiosła krajowego. Nasza polityka zmierza 

do gruntownych reform kulturalnych, które mają objąć całą wytwórczość i gospodarkę 

narodową. Ładowcy powinni być wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga.
364

 Do 

podjęcia pracy w PWSSP we Wrocławiu zachęcał go również prof. Jastrzębowski, który 

podobne problemy przeżywał w ASP w Warszawie i obiecał pomoc.
365

 

Już na początku sytuacja okazała się gorsza od przewidywanej. Jak wspominał: 

Rozmowa z Geppertem była osobliwa. Obiecywał złote góry, a skończyło się na małym 

pagórku. Oszukano mnie w zakresie moich zajęć, nie zrobiono niczego, by ułatwić mi 
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początki niewiele znanej mi nowej pracy
366

, podsumował Wincze w 1992 roku, dodając: 

W ministerstwie rozmawiałem z Bogdanem Urbanowiczem, wówczas dyrektorem 

departamentu Szkolnictwa Artystycznego, zasłużonym dla kultury polskiej tym, że odkrył 

miejsca ukrycia przez Niemców Ołtarza Mariackiego. Był moim kolegą, byliśmy na ty. 

Rozmowa przebiegła sprawnie. Zaaprobował inicjatywę Szkoły i uważał że jestem tam 

cennym nabytkiem. Nie dbałem o tytuły. Interesowała mnie sama praca. Mogłem 

wysunąć warunek aby zostać profesorem nadzwyczajnym. Nie uczyniłem tego. Jeszcze 

raz mnie oszukano nadając mi tytuł zastępcy profesora, co niewiele znaczyło w Wyższym 

Szkolnictwie. Ale nie dbałem o tytuły. Nadarzała się sposobność przekazania tego, co 

osiągnąłem następnemu pokoleniu. Czy to był instynkt pedagogiczny? Nie umiem tego 

zanalizować ani wymierzyć irracjonalną miarą. Po prostu czułem, że tak należy 

postąpić i tak właśnie postąpiłem. Rzecz drugorzędna, że to łączyło się z pewną 

stabilizacją. Wydawała się ona tymczasowa, jak tymczasowym było ministerstwo i 

kierownictwo „Ładu”. W podświadomości kryła się jeszcze odpowiedzialność wobec 

Ińci. Nie ukrywam, że zawsze głównym motywem i praprzyczyną moich działań była 

Ona i zawsze Jej pierwszej radziłem się, jak mam w każdym wypadku postąpić. 

Wówczas nie poddawałem tego aż tak dokładnej analizie psychologicznej - lecz tak 

właśnie postępowałem. Dopiero teraz u schyłku lat i w obliczu bezmiernej tęsknoty, 

stwierdzić mogę że postępowałem słusznie. Czasem mam wątpliwości, czy kierowałem 

się swoją wolą, czy też inna siła mną kierowała. Podobnie i teraz, coś mnie zmusza do 

pisania tych stronic, zdawałoby się nikomu nie przydatnych i niczemu nie służących.
367

 

Tak oto, w niełatwych okolicznościach, w 1948 roku, artysta rozpoczął nową pracę, w 

Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Zaczął się więc również nowy 

rozdział w jego życiu: okres wrocławski. Pomimo tego, że jak już wiadomo, życie w 

Kłodzku spełniało w pełni jego, jak również żony oczekiwania, Wincze podjął się 

kolejnego wyzwania i zdecydował się na kolejne zmiany. Podsumował to później w 

pamiętniku: Piszę te słowa w 1992 roku. Wypadają w tym czasie wielkie okrągłe 

rocznice: 70 lat od mego przyjazdu do Polski, 60 lat od naszego ślubu, 50 lat od śmierci 

mamy, 50 lat AK, 1 rok od śmierci Teresy, 1 miesiąc od odejścia Halinki. Nie wesołe są 

to znaki obrotów Ziemi dookoła słońca. [...] A więc Wrocław.
368

 Jak zauważyła to 

wcześniej Huml, dużo już wówczas musiał znaczyć ten artysta malarz, architekt wnętrz 
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i projektant mebli, żołnierz AK, czynny uczestnik Powstania Warszawskiego, który w 

1945 roku powrócił z oflagu w Niemczech, że to właśnie on dostał taką propozycję. Był 

już wtedy twórcą na tyle dojrzałym, o osiągnięciach, które trwale zapisały się w polskiej 

architekturze wnętrz XX wieku oraz człowiekiem o niewątpliwych walorach 

moralnych. Wszystkie te kwalifikacje były bardzo istotne dla przyszłego pedagoga, 

podkreśliła wybitna badaczka problemu.
369

 Latem 1949 r. Wincze otrzymał z rąk prof. 

Jastrzębowskiego dyplom architekta wnętrz i został mistrzem stolarskim w Cechu 

Rzemiosł Drzewnych w Kłodzku i we Wrocławiu. Był odtąd pełnoprawnym 

kierownikiem Zakładów „Ładu” w Kłodzku i Polanicy i do tej funkcji ograniczył swój 

udział w pracach Zarządu „Ładu”, przekazując Szlekysowi stanowisko dyrektora. Miał 

więc wolną rękę w łączeniu obowiązków w stosunku zarówno do „Ładu” jak i do 

wrocławskiej uczelni. Punktem zwrotnym i czasem przełomowym był rok 1949/50. 

Wpływ na to miało kilka ważnych okoliczności. Pierwsza to przyjście na uczelnię 

kilkunastu utalentowanych studentów, z których wielu wpłynęło na życie kulturalne i 

plastyczne miasta, i utrzymanie się nowej, kiełkującej dopiero specjalizacji. Wincze 

wymienił najzdolniejszych z nich, z których kilku zostało po studiach na uczelni, i z 

którymi związana była jego praca w szkole. Byli to: docent Józef Chierowski, malarz, 

specjalizujący się w meblu przemysłowym, późniejszy kierownik Katedry Form 

Przemysłowych; kolejni to: docent i rektor uczelni od 1967 roku, Tadeusz Forowicz, 

wnętrzarz i meblarz, laureat nagród Wrocławia i Ministra Kultury i Sztuki; docent 

Zbigniew Kawecki, laureat nagród Wrocławia i Ministra Kultury i Sztuki, znany 

metaloplastyk, ceniony jako twórca małych form i pięknej biżuterii; docent i dziekan 

wydziału od roku 1972; Jan Kowalczyk, metaloplastyk i autor wielu dzieł 

monumentalnych, a zarazem uzdolniony wnętrzarz; Irena Pać-Zaleśna, uzdolniona 

wnętrzarka i laureatka międzynarodowego konkursu w Moskwie.
370

 Kolejnym ważnym 

wydarzeniem dla uczelni było przyjście tam Jastrzębowskiej, która podjęła pracę 

dydaktyczną, prowadząc wspólnie z Marianem Steczowiczem kompozycję brył i 

płaszczyzn wraz z liternictwem. Dzięki niej przedmiot ten, jak pisał Wincze, nabrał 

wyrazu i stał się tym, co prof. Jastrzębowski nazwał gramatyką plastyki – czyli 

podstawowym elementem kształcenia plastycznego. Program sprzętarstwa, którym się 

Wincze wtedy zajmował, ulegał ciągłym przemianom, ale opierał się na 
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fundamentalnych i prostych zasadach, które przez lata niewiele się zmieniały. Traktował 

ten przedmiot jako sublimację sztuk, jako coś pokrewnego rzeźbie, opartego o 

znajomość tworzywa i narzędzia, niezależnie od tego, jakie jest to tworzywo i jakie 

narzędzie: Opierałem je również - pisał - i na osobistym doświadczeniu warsztatowym, 

które każdy student winien był zdobyć terminując własnoręcznie, pod kierunkiem 

instruktora. Uznawałem i ceniłem tzw. indywidualne odchylenia.
371

 Realizując i 

rozszerzając program nauczania, marzył Wincze o stworzeniu całościowego programu 

dla całego wydziału wraz z włączeniem przedmiotów podstawowych, takich jak 

malarstwo i rysunek oraz niezbędnych nauk technicznych w jedną, podporządkowaną 

naczelnej idei całość. Jak pisał, na uczelni panowała jednak specyficzna „artystowska” 

atmosfera, która nie sprzyjała prawidłowemu realizowaniu programu. Poradził sobie 

jednak po swojemu, aby na jego zajęciach, a później na innych również, pomimo 

swobodnej i koleżeńskiej atmosfery, zapanował spokój i klimat skupienia, na czym mu 

bardzo zależało.
372

 Pomimo podjęcia pracy dydaktycznej we wrocławskiej Szkole, 

Wincze nie zrezygnował jeszcze całkowicie z pracy w „Ładzie”. Zobowiązał się do 

kierowania produkcją dolnośląską i zachował członkostwo Zarządu. Żył więc nadal w 

rozjazdach, będąc w Szkole przez dwa dni w tygodniu, mieszkając stale jeszcze w 

Kłodzku i dojeżdżając okolicznościowo do Warszawy. Z Warszawą łączyły go, oprócz 

„Ładu”, sprawy Związku Plastyków, gdyż został wybrany do Zarządu Głównego Sekcji 

Architektury Wnętrz. We Wrocławiu otrzymał trzypokojowe mieszkanie przy ul. 

Jarzębinowej, w Warszawie miał kawalerkę, a w Kłodzku był jeszcze ciągle ten 

prawdziwy dom. Zanim Wincze zadomowił się na Jarzębinowej, zamieszkał gościnnie 

przez parę miesięcy u Pękalskiego, już pracującego w Szkole. Cygańskie to było życie, 

ale trwało tylko przez 1948 rok. Wczesną jesienią 1949 roku przenieśliśmy się na stałe 

do Wrocławia. U miłych Pękalskich przemieszkałem tylko kilka tygodni. Bardzo to były 

serdeczne i przyjacielskie kontakty i rozmowy. Dotyczyły one przeważnie dawnych 

czasów, kiedy to z Krystyną i Stachem uczęszczaliśmy do pracowni prof. Tichego. 

Zrewanżowałem się za ich gościnę wręczając im piękną tkaninę z „Ładu” oraz 

projektami i wykonaniem zmyślnych półek do pracowni Stacha i małego stolika - 

jamnika do zestawu foteli w tejże pracowni. Jeszcze latem 1949 gościliśmy ich u siebie 
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w Kłodzku. Była to krótka gościna, bo nasze skromne mieszkanie było zbyt wielkim 

kontrastem do ich obszernej willi na Sępolnie.
373

 

 

 

5. Rozwój Katedry i Wydziału. Praca na uczelni. Życie zawodowe 

 

Artysta, który stworzył wrocławski Wydział Architektury Wnętrz, był z nim związany 

przez 27 lat, w tym czasie przez 22 lata kierował nim jako Dziekan (1950-1972). Było 

to zadanienie łatwe. Powstało kilka publikacji na temat działalności Winczego jako 

twórcy Wydziału Architektury Wnętrz w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych we 

Wrocławiu. Są to m.in. referat prof. Huml
374

 oraz artykuł prof. Jędrzejewskiego.
375

 

 

 

Wydział Drewna i Metalu 

Chociaż początki pracy w Szkole były dla Władysława Winczego wręcz bardzo trudne, 

jako pedagog spełniał się i oddawał się temu zajęciu z największą pasją. Między innymi 

angażując się w organizację pracy Wydziału, który musiał być w miarę dobrze 

wyposażony, aby móc tam realizować program nauczania, polegający na ścisłym 

powiązaniu teorii z praktyką. Przedmioty, które Wincze zaproponował, to: 

projektowanie wnętrz, projektowanie sprzętu, kompozycję brył i płaszczyzn wraz z 

liternictwem, rysunek techniczny, geometria, historia wnętrza i architektury i zajęcia 

warsztatowe, które nazwano realizacją projektów sprzętu w materiale. Oprócz tego 

studenci tych kierunków musieli zaliczyć ogólny kurs malarstwa, rzeźby i grafiki, który 

był wspólny dla wszystkich wydziałów. Pomimo trudności, nauczyciel podszedł bardzo 

ambitnie do zadania, gdyż zależało mu, aby od początku zacząć gruntowne kształcenie 

studentów we wszystkich ważnych przedmiotach nauczania. Pierwszy jego program, 

obejmujący doświadczenia wyniesione z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych lat 

międzywojennych, już miał taki być, choć obecna jego wersja została nieco 
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zmodyfikowana i dostosowana do ówczesnych możliwości.
376 

Zaproponowany przez 

Winczego program okazał się niemal rewolucyjny, gdyż oparta na warszawskim 

pierwowzorze koncepcja, nie była dotąd znana innym profesorom na wrocławskiej 

uczelni, którzy wywodzili się głównie z Krakowa, gdzie również jej nie znano.
377

 

Wincze wspominał genezę realizacji nowego programu nauczania: Prof. Jastrzębowski 

– pionier tej dyscypliny odbył ze mną (pamiętam) kilka instruktarzowych rozmów na ten 

temat i przedstawił swoje najnowsze poglądy. Sądził może, że będę kontynuatorem i 

przekaźnikiem Jego idei. Nastąpiło to w kilka lat później.
378

 Według relacji prof. 

Winczego, już na początku zaczęły piętrzyć się trudności, gdyż Szkoła nie zakupiła 

obiecanej stolarni, mimo przeznaczenia na to wielkich funduszy. W drugiej połowie 

września 1949 roku, kiedy to Wincze przyjechał do Wrocławia, żeby dopilnować 

zakończenia prac przygotowawczych, zastał je niestety nawet nie zaczęte, choć miały 

już się zakończyć. Solenne obietnice okazały się pustymi frazesami - wspominał 

początki wydziału Wincze. - Pełen nieufności o takim doświadczeniu wstępnym, 

zabezpieczyłem obiecane fundusze na remonty i kupno stolarni, zakasałem rękawy i 

zabrałem się do dzieła.
379

 Niedołęstwo! - notował o obiecanych zakupach do pracowni - 

Zrobiłem to ja sam nabywając przez urząd likwidacyjny w Kłodzku pełne jej 

wyposażenie, łącznie z maszynami. Za resztę pieniędzy wzmocniłem fundamenty pod 

obsadę maszyn i zainstalowałem CO. W stolarni i sali przeznaczonej dla moich zajęć. 

Ku zdumieniu dyrekcji, zwróciłem porządną sumkę jako resztę. W roku akademickim 

1948/49 uczniów miałem niewielu. Ten czas przeznaczyłem na zorganizowanie stolarni, 

werbunek stolarzy i urządzenie kuźni i pracowni metalu, skombinowanej niezupełnie 

legalnie przez Mieczysława Pawełkę, rzeźbiarza z ASP z Warszawy, szefa od ceramiki i 

przyszłego rektora. Był to mało ciekawy plastyk, wysoko partyjny i nawet ubek, który 

swoją karierę zawdzięczał stosunkom z K.W. Partii.
380

 Kiedy powstała pracownia, w 

1949 roku do nowego Wydziału zapisało się ponad dwudziestu studentów, co było już 

wielkim sukcesem. Praktycznie ukształtowany program nauczania Winczego pozwalał 

na równoczesne rozbudzanie wyobraźni przestrzennej studentów, nie oddzielając jej od 
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technicznych i technologicznych zagadnień budowy mebla, który według zasady 

Profesora nawiązującej do tradycji ładowskiej „miał wprowadzić w przestrzeń wnętrza 

ową harmonię i ład”. Swoje cele mógł realizować Wincze w konsekwentny sposób 

dzięki bogatemu doświadczeniu, zdobytemu w czasach Akademii warszawskiej czy 

prowadzeniu własnej pracowni okupacyjnej oraz pracy w Spółdzielni „Ład”. Jak 

wspominał jeden z pierwszych studentów w tamtym czasie, późniejszy profesor i rektor 

tej uczelni: Przestrzeń w budynku przy ul. Traugutta przeznaczona na zajęcia 

projektowe była bardzo ograniczona. Wykorzystywano ją natomiast z wielką 

intensywnością, ponieważ warunki mieszkaniowe w zniszczonym mieście były trudne, a 

w domach studenckich między piętrowymi łóżkami panował tłok. Tak więc gęsto 

rozstawione deski kreślarskie były prawie zawsze zajęte, a profesor Wincze w białym 

kitlu roboczym krążył po sali na bieżąco korygując powstające projekty. Można 

powiedzieć, iż czasu też było wówczas mniej. Studia plastyczne trwały (do połowy lat 

pięćdziesiątych) zaledwie cztery lata, a wymagający profesor starał się przekazać 

studentom maksymalny zasób wiedzy i umiejętności.
381

 Jesienią tego samego roku 

(1949) państwo Wincze przeprowadzili się w końcu z Kłodzka na ul. Jarzębinową we 

Wrocławiu, gdzie zamieszkali w trzypokojowym mieszkaniu. Wkrótce po urządzeniu 

się w nim, zorganizowali wielkie przyjęcie dla swoich nowych kolegów i dawnych 

przyjaciół. Jak wspominał: Przyjęcie było huczne, goście bawili się doskonale, zabawa 

trwała do późnych godzin nocnych i dała początek całej nieskończonej serii odwiedzin, 

co nadało naszemu domowi nazwę „Gospoda pod Jarzębiną”. Tak się zaczęło nasze 

szczęśliwe i dobre życie, które trwało przez czterdzieści lat do roku 1989 - kiedy się 

wszystko nagle urwało!
382

 

W latach 1949/50 Wincze oprócz prowadzenia licznych zajęć w Szkole i projektowania, 

często wyjeżdżał do Kłodzka, gdzie pełnił nadzór nad produkcją, za którą ciągle był 

odpowiedzialny. W tym czasie, dzięki znajomościom z Pękalskimi, poznał 

Ptaszyckiego, którego głównym zajęciem była odbudowa Wrocławia. Znajomość ta 

miała w niedalekiej przyszłości odegrać ważną rolę w ich życiu. Kiedy w 1950 roku 

Ptaszycki przeniósł się do Krakowa i został głównym projektantem miasta Nowej Huty, 

zaprosił Winczego do wzięcia udziału w tej pracy jako kierownik pracowni 
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projektowania wnętrz.
383

 Na pracę się zgodziłem, wspominał Wincze, lecz na 

kierownika pracowni zaproponowałem prof. Mariana Sigmunda, mego kolegę i 

przyjaciela. Ten zgodził się natychmiast. Zgodził się również na propozycję prowadzenia 

pracowni projektowania wnętrz na naszej Uczelni. […] Praca była interesująca. 

Swoboda w pracowni nie ograniczała czasem. Przychodziłem do pracy wczesnym 

przedpołudniem a kończyłem ją późnym wieczorem. Taki rozkład zajęć najbardziej 

odpowiadał mojemu temperamentowi. Zawsze w rodzinie przezywano mnie 

„nocnikiem”. Wykonałem tam sporo zrealizowanych projektów. Najbardziej utkwiła mi 

w pamięci realizacja luksusowego salonu fryzjerskiego. Z niezwykłą starannością 

obmyśliłem wnętrza i meble. Meble były luksusowe z jesionu i obite cielęcą skórą ściany 

wyłożone lustrami. Ale zdarzyły się przy tym dwie katastrofy, dzięki którym 

zapamiętałem tę realizację. Wpierw historia z lustrami. Wniesiono je starannie 

oszlifowane i dopasowane do wymiaru ścian i ustawiono wzdłuż ścian wykańczanego 

wnętrza. Elektryczne szlifierki cyklinowały posadzkę. Nagle wyłączono prąd i robotnicy 

wyszli na papierosa beztrosko pozostawiając nie wyłączone szatańskie roboty. 

Niespodziewanie prąd włączono i szlifierki zaczęły szaleć po lokalu, tłukąc na drobny 

mak owe lustra. Zamówiono oczywiście nowe! Ale nie na tym kończył się pech z ową 

fryzjernią. Do poczekalni zaprojektowałem jesionowe ławy z owymi cielakami na 

obiciu. Ławy miały być dokładnie wmontowane i dostosowane do wymiarów 

pomieszczenia. Wymiarów wziętych z rysunków budowlanych, roboczych w skali 1:20. 

Ale majster się pomylił i ściankę działową przesunął o grubość cegły na niekorzyść 

poczekalni. Sprawa była pilna. Następnego dnia Bierut miał uroczyście otwierać osiedle 

„C”. Stolarze przywieźli owe strojne ławy i zaczęli je ustawiać na żądane miejsce. Ławy 
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nie pasowały. Były za duże o 8 cm. […] Stolarze chwycili za piły i zaczęli ciąć ławy jak 

„rąbankę”. Nie mogłem patrzeć, jak zęby piły darły cielęce obicie. Uciekłem, co się 

dalej stało, nie wiem. Poskarżyłem zajście Ptaszyckiemu, ale nie było rady. 

Barbarzyństwo zostało dokonane, osiedle otwarto przy dźwiękach orkiestry a ja 

postanowiłem skończyć z Nową Hutą. Powód do tego nadarzył się niebawem. Wyszło 

zarządzenie, że prace objęto tajemnicą państwową, że obowiązuje określony czas pracy 

od 7 do 15 i co najgorsze należy deski rysunkowe przykrywać papierem, oklejać i 

opieczętowywać. Wtedy zapadło ostateczne postanowienie. Złożyłem oficjalną wizytę 

dyrektorowi Ptaszyckiemu i oświadczyłem, że na takie warunki pracy zgodzić się nie 

mogę. Rozstaliśmy się z żalem i wielkiej przyjaźni. To było latem 1952 roku.
384

 

Rezygnacja z pracy dla Nowej Huty oznaczała dla Winczego ponowną szansę na 

ustabilizowanie się. Zdarzało mu się odtąd wyjeżdżać z domu najwyżej na dwa dni lub 

tylko na jeden, samolotem do Warszawy. Wcześniej, od 1950 roku, oprócz dodatkowej 

pracy w Nowej Hucie, doszły mu nowe obowiązki w Szkole. 

Nowy rok akademicki 1950/51, poza napływem nowych ciekawych uczniów, przyniósł 

również inne zasadnicze zmiany. Wtedy właśnie ustąpił pierwszy, bardzo zasłużony 

rektor Geppert, a jego miejsce zajął nowy rektor Mieczysław Pawełko. Wprowadził on 

reformy, które zmieniły status dotychczasowego wydziału. Zmiana nazwy na Wydział 

Architektury Wnętrz, było wielkim sukcesem, gdyż stwarzało to nowe możliwości 

organizacyjne i dydaktyczne. Wincze został kierownikiem Wydziału. Przejęty nową rolą 

i szukając dobrego wzorca organizacyjnego, posłużył się analogią (jednak, jak przyznał, 

dość daleką) do wydziału architektury Politechniki Warszawskiej. Odgórnie ustalono, że 

na Wydziale muszą istnieć dwa równoległe piony nauczania: pion przemysłowy i pion 

architektury okolicznościowej. Według protokołu z dn. 05.X.1950 roku, system 

organizacyjny Wydziału to pięć katedr i trzy zakłady.
385 

Wspominając początki 

Wydziału, Wincze pisał: Dziś po wielu latach widzę, jak zdrowa i żywotna była 

pierwotna inicjatywa, jak szeroko się rozrosła i jak obfite przyniosła rezultaty. 

Działalność Wydziału stała się popularna w całej Uczelni. Propedeutyka projektowania 

wnętrz wprowadzona została do programów Ceramiki i Malarstwa, gdyż widziano  w 

niej rozszerzenie horyzontów plastycznych, jak również możliwość dodatkowych źródeł 

zarobków.
386

 […] te protokolarne zapiski uzmysławiają mi w tak oczywisty sposób, jak 
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wiele z tamtych inicjatyw i tamtej organizacji z przed lat trzydziestu - przetrwało do 

chwili obecnej w stanie prawie nie zmienionym.
387

 

                           

                                           Wydział Architektury Wnętrz 

Ministerstwo przyznało wydziałowi wreszcie tytuł Wydziału Architektury Wnętrz, a 

nowy rektor Pawełko mianował Winczego dziekanem tego Wydziału, który musiał teraz 

zorganizować kadrowo i programowo. Powstał on w oparciu o istniejący od dwóch lat 

Zakład Metalu i Drewna. Pracy z tym miałem co niemiara, ale jakoś się udało - 

wspominał Wincze - a Wydział z małymi przerwami funkcjonuje już 42 lata - pisał w 

1992 r. Związaliśmy się więc z Wrocławiem na długo, a okazało się, że na zawsze. 

Uczyłem się uczyć. Starałem się również posiąść trudną sztukę kierowania 

Wydziałem.
388

 Nowy Wydział tworzyły cztery katedry, które Wincze nazwał „filarami”. 

Były to: Katedra Malarstwa i Rysunku kierowana przez prof. Stanisława Pękalskiego, 

Katedra Architektury Wnętrz prowadzona przez prof. Mariana Sigmunda, Katedra 

Projektowania Architektonicznego tworzona przez wykładowcę Mariana Steczowicza 

oraz Katedra Projektowania Sprzętu  pozostająca pod bezpośrednim kierownictwem 

Dziekana Wydziału. Ponadto poza strukturą katedr wykładane były następujące 

przedmioty: Kompozycja Brył i Płaszczyzn wraz z liternictwem, prowadzona przez  prof. 

Halinę Jastrzębowską; Nauka Perspektywy wraz z Perspektywą Odręczną prowadzona 

przez  mgra inż. arch. Romana Trockiego; Projektowanie Architektury Wystawienniczej 

prowadzone przez prof. Marcina Bukowskiego i Historia Architektury wykładana przez 

prof. Tadeusza Broniewskiego.
389

 

W skład struktury Wydziału wchodziły również inne jednostki według relacji 

Jędrzejewskiego: Wydział posiadał także dwa Zakłady: Metaloplastyki, prowadzony 

przez nauczyciela zawodu Pawła Lamersa oraz Drewna (w niektórych źródłach 

określany jako stolarski), kierowany przez nauczyciela zawodu, Grzegorza Jarosza. Oba 

zakłady udało się wyposażyć w niezbędny sprzęt techniczny i zatrudnić w nich zespoły 

znakomitych fachowców. Wkrótce zasłynęły wysokim poziomem wykonawstwa i to m.in. 

spowodowało odgórną decyzję o przekształceniu ich w ogólnouczelnianą 'samodzielną' 
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jednostkę doświadczalno-usługową. Decyzja ta, łącznie z kolejnymi odgórnymi 

postanowieniami, doprowadzi do upadku obu zakładów i późniejszej żmudnej odbudowy 

wydziałowego zaplecza realizacyjnego. Trzecią uruchomioną w strukturze Wydziału AW 

jednostką realizacyjną był Zakład Fotografii, prowadzony przez fotografika i 

absolwenta architektury wnętrz Zdzisława Holukę.
390

 

Rok 1952 okazał się przełomowy. W tymże roku odbyły się pierwsze egzaminy 

końcowe na Wydziale, a dyplom nr 1 otrzymał Józef Chierowski, późniejszy docent, 

który potem został kierownikiem katedry form przemysłowych. Na doroczną wystawę 

przyjechał wtedy prof. Jastrzębowski, który dobrze ocenił pracę oraz programy 

nauczania Wydziału. Jednakże w końcowych miesiącach pracy urzędującego wtedy 

rektora Pawełki, 30 kwietnia 1952 roku, MKiS wydało zarządzenie o likwidacji 

Wydziału Architektury Wnętrz.
391

 Dzięki odwołaniom udało się jednak zagwarantować 

Wydziałowi prawo do pięcioletniego okresu nauczania. Przejawem aktywnej postawy 

Wydziału w stosunku do całej uczelni była inicjatywa podjęta 26 czerwca 1952 roku, 

dotycząca ustanowienia Zbiorów Uczelni, w których pierwszymi eksponatami były 

modele z drewna i metalu projektowane lub wykonane przez studentów architektury 

wnętrz. Działalność Wydziału w świetle powyższych faktów była wielostronna i 

świadczyła o jego żywotności, której dalekosiężne cele rzutowały w trzydziestoletnią 

przyszłość.
392

 

Do 1952 roku Wincze prowadził zajęcia z projektowania mebli, co dla niego, znającego 

doskonale problem i posiadającego wiedzę, jak należy prowadzić te studia, było 

zajęciem dość prostym. Pełniąc nowe obowiązki, Wincze stanął przed trudniejszym 

wyzwaniem. Dzięki swoim wspomnieniom pracy jako asystent, próbował kontynuować 

sposoby pracy swoich profesorów z czasów studiowania w Warszawie. Cenił sobie 

bowiem ich metody kierowania szkołą oraz stosunek do studentów. Uczenie sztuki i 

rozbudzanie jej w młodych umysłach było niezmiernie trudne. Wymagało nie tylko 

pełnej świadomości u nauczającego, lecz wyczucia odrębnych osobowości u studentów. 
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Należało je dostrzec i właściwie rozwijać
393

 - pisał. Praca ta wymagała więc również 

nowych przemyśleń nie tylko dotyczących istoty zjawiska prowadzenia katedry, lecz 

także metody jego realizacji. Na pewno z początku popełniłem wiele omyłek. Przyznaję. 

Lecz już niebawem zdałem sobie sprawę ze znaczenia przestrzeni zamkniętej w oparciu 

o homocentryzm. To był klucz, którego poszukiwałem i gdy znalazłem, wszystko stało się 

jasne, lecz jakże skomplikowane w trakcie konsultacji ze studentami. Metodę oparłem o 

kolor i o formę. Szukałem zmian w architekturze, aby homocentryzm stał się istotnie 

nośnikiem centralnym problemu. Ten problem prowadziłem przez cały mój pobyt w 

Szkole – aż do przejścia na emeryturę a nawet i przez parę lat po emeryturze bo do 

1989 roku, kiedy to mój wzrok odmówił posłuszeństwa. Więc przez 33 lata uczyłem się 

uczyć. Robiłem to z pokorą, zdając sobie sprawę z ułomności wiedzy ludzkiej i z 

nieuchwytności zjawiska jakim jest sztuka. O polskości mojego wyznania wiary nie będę 

wspominać. […] 
394

 

Szczytowym według Winczego okresem Wydziału były lata 1953-55, przed jego 

likwidacją w roku 1957: Nie moja to jedynie zasługa. Byłem wciąż jego dziekanem, 

mianowanym lub obieralnym i chyba jedynym, który się poczuwał do całkowitej 

odpowiedzialności za jego losy. Dojrzewali młodzi, ale upłynęło jeszcze kilka lat, zanim 

mogłem doczekać się zmiany warty. Istniała Rada Wydziału, pracująca zgodnie i 

harmonijnie i jej to głównie zasługą był wspaniały rozwój. Przy jej współpracy wspólnie 

wytyczaliśmy dalsze działania i główne kierunki tych działań.
395 

Wincze m.in. z tego 

powodu powoli odsuwał ciągle żywą w jego głowie myśl o ewentualnym powrocie do 

Warszawy. Dodatkowymi czynnikami okazały się rozwijające się kontakty 

przyjacielskie, gdyż oprócz od dawna zaprzyjaźnionych domów Pękalskich i 

Jędrzejewskich, do tego grona dołączył Guerquin
396

, jego przyjaciel z lat 

gimnazjalnych, a także Leszek Dąbrowski, główny architekt i docent Wydziału 

Architektury. Przez Pękalskich nawiązaliśmy kontakty ze środowiskiem muzycznym i 

medycznym […] a szczególnie z domem doktorstwa Adamków. Jędrzejewscy 

wprowadzili nas w sfery teatralne, z którymi utrzymywaliśmy łączność przez wiele lat. U 

Dąbrowskich spotykaliśmy się z aktywnymi i znaczącymi w owym czasie architektami a 

dom Guerquinów zaznajomił nas z bardzo ciekawymi ludźmi - lumianarzami z różnych 
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środowisk naukowych […], z architektami i naukowcami […].
397

 Nawiązywała się też 

szczególna i coraz mocniejsza więź Winczego ze studentami, więc starał się o coraz 

lepsze możliwości nauki na Wydziale. W tych latach zaczęto wydawać dyplomy z 

tytułem artysty-plastyka ze specjalizacją architektury wnętrz. Wincze wspominał 

szczególnie niektórych dyplomantów, wymieniając ich w swoich zapiskach. Byli to: 

Tadeusz Ciałowicz, Ryszard Sokół, Waldemar Kałużny, Ryszard Gachowski, Ewa 

Lepiarz-Wadowska, Róża Czerny-Orłowska, Barbara Barczewska, Jędrzejewski, Anna 

Aleksandrowicz, Jerzy Rosołowicz, Izabella Szerska, Roman Hoszewski. Wciąż jeszcze 

żyliśmy w czasach arkadyjskich i na bezchmurnym niebie z rzadka tylko słychać było 

pomruki grzmotów, jak na przykład przy dyplomie Barbary Barczewskiej, gdzie 

zawzięcie broniliśmy jej projektu wnętrza kościelnego (zresztą znakomicie 

rozwiązanego) przed atakami oportunistycznych karierowiczów; nie przewidywaliśmy, 

że nadchodzi czas trudnych prób, czas walk o przetrwanie, że wkrótce z Wydziału, tak 

rozrośniętego i prosperującego - zostanie tylko wątły kręgosłup dwuetatowy (T. 

Forowicz i ja), który w żadnym wypadku nie może się złamać...!
398

 

Pomimo licznych zajęć związanych z dydaktyką, o czym będzie mowa w dalszej części 

opracowania, Wincze nie zaniedbywał projektowania. W 1957 roku zrealizował wnętrze 

gabinetu i biblioteki dla Instytutu Immunologii, a właściwie dla prof. Ludwika 

Hirszfelda, którego wielbicielem stał się w trakcie projektowania. Był wielkim uczonym 

i przemiłym gawędziarzem. Był Żydem, który cudem ocalał z Holocaustu, dzięki dobrym 

Polakom. … Był zadowolony z mego projektu i z realizacji. Chciał, abym umieścił tam 

swoją trwałą wizytówkę na murze. Nie zgodziłem się, nie było to w moim zwyczaju– 

pisał Wincze po latach.
399

 Przy realizacji tego projektu doskonale sprawdziła się szkolna 

stolarnia. Była to dobra stolarnia. Odebrał ją wydziałowi St. Dawski (...) gdy został 

rektorem. Przeniósł ją pod administrację Szkoły i nazwał Gospodarstwem 

Pomocniczym. Zmarnował całe moje dzieło. Nigdy mu tego nie wybaczyłem. 
400

 

Przyjacielskie kontakty ze studentami owocowały wspólnymi projektami. Praca łączyła 

się wtedy ze wspólnym spędzaniem również czasu prywatnego. Tak było m.in. przy 

wymienionych już projektach dla Nowej Huty, którą wspominał Wincze pod nazwą 
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„Ptaszkopolis” jak wyjaśnił: ...ze względu na nazwisko autora i głównego projektanta 

tego miasta przy mieście. Praktyka w N. Hucie była zaledwie wstępnym doświadczeniem 

dla naszych studentów w celu zdobycia trudnego zawodu architekta wnętrz.
401

 Wspólnie 

ze studentami Wincze stworzył w sumie takie ważne projekty, jakim był wyżej 

wspomniany gabinet prof. Hirszfelda w Instytucie Immunologii. Jeszcze większe 

doświadczenie zdobyli przy przebudowie gmachu dawnego Rotary Club przy ul. 

Teatralnej, później w trakcie przebudowy zmienionego na siedzibę T.P.P.R., którą 

musieli wykonać w rekordowo szybkim tempie. Wincze nie mógł odmówić pod groźbą 

opuszczenia miasta, więc przyjął zlecenie i zaprosił do jego realizacji zaufane grono 

współpracowników. W tym to budynku i przy tak pośpiesznej pracy, kawiarenkę w 

piwnicy (istne cacko), zaprojektował T. Forowicz, szafy biblioteczne w czytelni – Ewa 

Lepiarz, a metaloplastykę – J. Kowalczyk i Z. Kawecki.
402 

Do realizacji wnętrz we 

współpracy ze studentami nadarzyła się okazja jeszcze kilkukrotnie: przy 

opracowywaniu projektów dla Świdnicy i jeszcze przy paru innych, a także przy 

pracach nad kolorystyką Rynku i pl. Solnego. Wincze namawiał do praktyk dla 

studentów w takiej formie współpracy uczeń-mistrz również innych, młodszych od 

siebie kolegów, jednak nie spotkało się to z ich akceptacją, więc tym bardziej 

działalność jego w tym zakresie warta jest podkreślenia. Realizacje wnętrz, które 

masowo zaczęły powstawać przy odbudowie Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej 

i ciągu ul. Świdnickiej w drugiej połowie lat 50., a następnie odbudowa Starówki w 

początkach lat 60. To było głównie dzieło naszych absolwentów - pisał.
403

 Oprócz takich 

praktyk godne odnotowania, pisał Wincze, były praktyki w „Ładzie” w Warszawie, w 

zakładach Cepelii i w IWP. 
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Aktywność pozauczelniana 

 

Lata pięćdziesiąte okazały się być w życiu Winczego dekadą obfitą w różne 

wydarzenia. Jak wyliczył: poszerzenie kręgu przyjaciół, rozwój życia towarzyskiego, 

wyjazdy nad morze, kupno motocykla, obfitość projektowania, a w tym malowanie 

rynku, zwycięskie konkursy i długi szereg wystaw, wyjazdy do Drezna, do Kijowa, do 

Brukseli, członkostwo w Radzie Nadzorczej „Ładu” i częste loty do Warszawy.
404

 

Od państwa Pękalskich Wincze dowiedział się, że we Wrocławiu działają również 

Jędrzejewscy, jego przyjaciele jeszcze z Akademii w Warszawie. Na jednym z 

przedstawień w Teatrze Polskim zetknął się z ich scenografią i z nimi samymi, co 

zaowocowało ponownie głęboką przyjaźnią, trwającą do ich śmierci. Właściwie 

Jędrzeje byli nam najbliżsi z całego, a licznego grona przyjaciół i znajomych. Oboje 

byli znakomitymi malarzami i wyjątkowymi scenografami teatrów miejscowych i 

pozamiejscowych
405

, napisał Wincze we wspomnieniach. 

W ciągu tej dekady rozpoczęli wspólne projektowanie polichromii Rynku i pl. Solnego. 

Związek wytypował do tego trudnego zadania: Pękalskiego, Aleksandra 

Jędrzejewskiego i Winczego. Pracowali w pracowni na Jarzębinowej, jedynej, która 

sprostała wielkości zagadnienia. Ciężar utrzymania i gospodarowania domem 

spoczywał w tym czasie na żonie Irenie. W dodatku to Ińcia suszyła w piekarniku 

gipsowe makiety domków rynku i pl. Solnego, to Ińcia przyjmowała częstych gości 

różnych kolegiów znakomitą kawą - jednym słowem na jej barkach spoczywała całą 

reprezentacyjna strona tego zagadnienia.
406
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Socrealizm 

Rok 1947 dla polityki kulturalnej w tym szerokiej sfery sztuki okazał się być swojego 

rodzaju cezurą. Nowopowołana Komisja Kulturalno - Oświatowa i odpowiedni wydział 

KC PPR zajęły się przygotowaniem tematów, które miały być zalecone artystom. Po 

odwołaniu Władysława Gomułki ze stanowiska I sekretarza Partii (przełom sierpnia i 

września 1948), jego miejsce zajął wcześniej pełniący funkcję prezydenta Bolesław 

Bierut. Następnie w dniach 15-21 grudnia 1948 roku (z połączenia PPS i PPR) powstała 

PZPR i tak cała władza - państwowa i partyjna - została w rękach jednej osoby. 

Rezultatem tej zmiany w dziedzinie sztuki Wrocławia było powołanie przy Urzędzie 

Miasta Referatu Propagandy Sztuki, który podczas rozpoczętych w lutym 1949 roku 

konferencji i narad ustalał kolejne działania, które zmierzały do centralizacji 

szkolnictwa artystycznego i instytucji kulturalnych. W wyniku tego powstały: Centralne 

Biuro Wystaw Artystycznych, Centralna Komisja Wydawnicza oraz Komisja 

Repertuarowa a także rozkręcono machinę propagandy socrealizmu. Wprowadzono też, 

w marcu 1949 roku, jednym z pism ministerstwa, kontrolę publicznych prezentacji prac, 

do których dopuszczała specjalna Komisja Artystyczna. Wrocławska uczelnia 

oczywiście, tak jak wszystkie inne w kraju, podlegała scentralizowanej dyspozycji 

władzsprawowujących kontrolę nad sztuką. Wrocławska szkoła dostała status o profilu 

ściśle użytkowym z wiodącymi specjalizacjami z kierunków: szkło i ceramika oraz 

architektura wnętrz.
407

   

Wywodząca się z ŁAD-owskich tradycji polskiego art déco linia programowa Wydziału - 

opisywał Jędrzejewski - była wzbogacona wojennymi i powojennymi doświadczeniami 

pedagogów i aktualizowana w wyniku ścisłej współpracy z warszawskim Instytutem 

Wzornictwa Przemysłowego, który udostępniał docierające do kraju wieści ze świata 

meblarskiego i wnętrzarskiego designu. Wydziałowe odczyty o zagranicznych 

osiągnięciach projektowych, przyciągające coraz liczniejszych słuchaczy z innych 

wydziałów, zaniepokoiły strażników jedynie słusznej ideologii. Wykłady, jako godzące w 

podstawy moralności socjalistycznej zawieszono, a w konsekwencji osłabione zostały 

kontakty z IWP. Ładowska linia programowa, poprzez nawiązania do ludowych i 
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narodowych tradycji, mogłaby się wydawać zbliżoną do potrzeb nowego ustroju i 

doktryny socrealizmu, propagującego sztukę socjalistyczną (ludową) w treści i 

narodową w formie, jednak praktyczne zapotrzebowania decydentów był gruntownie 

odmienne. Jak powiadał profesor Wincze, na początku lat pięćdziesiątych 

(prawdopodobnie  w 1953 roku) odbyła się w Ministerstwie Kultury i Sztuki narada 

programowa, podczas której lektor KC przedstawił zalecane do naśladowania wzory 

mebli radzieckich, Były to współczesne interpretacje XIX wiecznego rosyjskiego 

empire'u.
408 

Jak pisał Wincze, od kiedy w roku 1949 na uczelniach, tzw. sztuki czyste 

zostały podporządkowane ideom socrealizmu, także nawet w meblarstwie stosowano 

swoiście pojmowany socrealizm. […] naśladując petersburski empire i zapominając, że 

był to import z Francji, zagrabiony wraz z meblami w Paryżu w roku 1814 i 

zaszczepiony pańszczyźnianym „krasnodriewcom” w celu uświetnienia nowej 

magnaterii carskiej (Obmiery miebieli, izdatielstwo architiektury SSSR Moskwa 1940 

str.5).
409

 Jak pisał Jędrzejewski, na wspomnianej naradzie programowej w 

Ministerstwie, prof. Wincze wdał się niepotrzebnie w dyskusję z prelegentem i 

zaznaczył, że: empire jako styl pierwszego cesarstwa wywarł wielkie wrażenie na 

oficerach armii rosyjskiej, która w pościgu za Napoleonem dotarła w 1814 roku do 

Paryża. Po powrocie do domu zalecili oni swym pańszczyźnianym rzemieślnikom 

powielenie przywiezionych w taborach wzorów. Tak narodził się rosyjski empire. W tym 

momencie Wincze zapytał, czy nie powinno się raczej sięgnąć do wzorców francuskich 

czy bezpośrednio starożytnych wzorów rzymskich albo egipskich, zamiast naśladować 

styl rosyjski. Był to fakt bezpośrednio przyczyniający się do rozwiązania Wydziału.
410

 

Na szczęście wrocławski wydział drewna i metalu uniknął tych przykrych 

konsekwencji: Tworzyliśmy własne kanony w tej dziedzinie, do których w razie potrzeby 

zawsze udawało się dorobić „błagonadiożną” teorię.
411

 W wyniku odgórnej presji, 

przedmiot kompozycji brył i płaszczyzn musiał zmienić nazwę na projektowanie 

zawodowe. 
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W połowie lat 50. zaczął się niestety mroczny okres dla Wydziału. Pracownie do 

niedawna wiodące i pełne uzasadnionych ambicji zajęły w programach nauczania i w 

uszeregowaniu ważności - stopień stosunkowo niski i wyraźnie uzależniony od 

kierunków obecnie wiodących. […] Z perspektywy ćwierćwiecza, oceniam te konflikty z 

malarzami już nie jako walkę. Lecz raczej jako utarczki o prymat, który im w owych 

czasach wymykał się z rąk. Po wielu nagrodach, zarówno państwowych jak i Ministra 

Kultury i Sztuki przyznanych plastykom - warsztatowcom, ostatecznie uznano 

równorzędność sztuk i dzisiaj możemy być spokojni o niezachwianą wartość 

architektury wnętrz jako pełnoprawną gałąź sztuki. Rzeczywiste zagrożenie istnienia 

wywołane zostało uderzeniem z innej flanki. […] Architektura Wnętrz przy wyższych 

uczelniach miała zostać zlikwidowana i podporządkowana  naczelnej, wiodącej 

dyscyplinie, to jest architekturze jako matce sztuk. […]
412

 Krążyła wtedy pogłoska, że 

jest planowane utworzenie centralnej Akademii Architektury w Warszawie. Po kilku 

latach Ministerstwo wycofało decyzję i w roku 1964 przywróciło Wydziałom ich 

właściwą nazwę i dawny program nauczania. W czasie, gdy Wydział likwidowano, 

szczególną stratą było całkowite anulowanie go jako jednostki naukowej, więc zaczęto 

starania o jej zachowanie pod jakąkolwiek nazwą. W rezultacie różnych 

podejmowanych prób i działań, w Ministerstwie postanowiono w latach 1956/57, by 

stworzyć Studium Architektury Wnętrz, jako jednostkę samodzielną z Wincze jako jej 

kierownikiem. Skorzystał na tym nowo powstały Wydział Szkła, który został utworzony 

na gruzach Wydziału Architektury Wnętrz, jak również Uczelnia, podnosząc rangę 

dyscypliny istniejącej do dziś. Faworyzowanie architektury i spowodowana tym 

degradacja Wydziału do stopnia zaledwie Studium Wnętrza miało swoje dobre strony: 

dodało bodźca do tym większego pogłębiania programu dydaktycznego, jak również do 

mocniejszego ugruntowania tej dyscypliny, na przekór wszystkim złym mocom. […] 

Forowicz i ja postanowiliśmy działać w tym kierunku. […] W tym czasie Uczelnia 

posiadała znaczne fundusze na godziny zlecone. […] należy stwierdzić, że skwapliwie 

skorzystaliśmy z tych możliwości. Te fundusze pozwoliły nam na rozszerzenie programu 

naukowego Studium do maksymalnych rozmiarów. […] Zwracaliśmy szczególną uwagę 

na wykształcenie ogólnoplastyczne: studia malarskie i rysunkowe prowadzone były 

równolegle ze studiami architektury wnętrz. Kładliśmy specjalny nacisk na to, aby 

student stawał się pełnym plastykiem o szerokich możliwościach warsztatowych i o 
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szerokich horyzontach artystycznych
413

 - pisał we wspomnieniach po latach Wincze. 

Tematy prac dyplomowych były uzależnione od predyspozycji i zainteresowań 

osobistych dyplomantów, a wydawano je albo z zakresu sprzętarstwa, albo z 

architektury wnętrz. Z tego okresu Wincze wymienił zapamiętanych przez siebie 

studentów, którymi byli m.in.: Tadeusz Kaczmarek, Piotr Karpiński, Ewa Andryszczak, 

Irena Lenartowicz, Tadeusz Bajwoluk, Norbert Wieschalla. Szerokie możliwości, - 

twierdził - jakie dawała swoim absolwentom Uczelnia wrocławska wpływały dodatnio 

na środowisko artystyczne Okręgu. Malarze i ceramicy orientowali się w dziedzinie 

architektury wnętrz, nie ośmielając się jednak pracować w tej dyscyplinie. Wnętrzarze 

natomiast, mając silną podbudowę ogólnoplastyczną i wykształceni w dobrych 

pracowniach malarskich (mam specjalnie na myśli pracownię prof. E. Gepperta), często 

brali udział w wystawach malarskich a nawet stawali się rasowymi malarzami jak Jerzy 

Rosłowicz. Kilku innych absolwentów osiąga znaczne sukcesy w grafice (Gachowski, 

Ciałowicz, Ćwikła), lub fotografii (Z. Holuka) albo posiada tak szeroki zakres 

możliwości plastycznych jak M. Jędrzejewski (wnętrze, scenografia, plastyka 

przestrzenna, grafika plakatowa).
414

 

W okresie siedmiu lat istnienia Studium (1957-64) egzaminy dyplomowe odbywały się 

przed komisją mieszaną, złożoną z przedstawicieli wszystkich kierunków, a poziom 

prezentowanych prac w opinii Winczego był zazwyczaj wysoki. Problem Wydziału  

Architektury Wnętrz pojawiał się dość często w dziejach Uczelni, stąd celem zapisu 

wspomnień przez Winczego, była chęć utrwalenia w pamięci spraw, dotyczących 

właśnie dziejów i życia architektury wnętrz, gdyż było to dla niego najistotniejsze i 

ciężko pracował aby tę dyscyplinę sztuki krzewić i popularyzować. Teraz - pisał - u 

schyłku pracy w Uczelni widzę, że w pewnej mierze swój cel osiągnąłem i że moja 

obecność w pewnym stopniu przyczyniła się do zaszczepienia tej dyscypliny w 

środowisku dolnośląskim. Napisałem, że przyczyniłem się do sprawy w pewnym stopniu. 

[…] Miałem to wyjątkowe szczęście, że studiowali u mnie ludzie wysoce uzdolnieni – 

absolwenci Studium oraz pierwszego i drugiego Wydziału Architektury Wnętrz. Oni byli 

w głównej mierze tym szczepem, który wydał owoce.
415
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Główne prace absolwentów Winczego, pojawiły się przy odbudowie Kościuszkowskiej 

Dzielnicy Mieszkaniowej i ciągu ulicy Świdnickiej w drugiej połowie lat 50., a 

następnie na początku lat 60. przy odbudowie Starówki. Te prace to były nie tylko 

wnętrza, ale również kute w żelazie znaki handlowe, latarnie i inne detale 

architektoniczne, tworzone w Zakładach Wykonawczych Uczelni. A z biegiem lat, 

rozwój ich działalności toczy się lawinowo. Włączy się sprawa dekoracji miasta, ciągów 

ulicznych i placów z okazji świąt narodowych a szczególnie Dni Wrocławia. Prócz 

dekoracji okolicznościowych powstaje potrzeba  urządzania ośrodków osiedlowych dla 

Spółdzielczości Mieszkaniowej: placów zabaw, małych form itp. O tym się niestety mało 

mówi, a jeszcze mniej pisze. Niezmiernie rzadko występuje nazwisko plastyka - autora 

przy publikacji jakiegoś projektu. Anonimowość zastanawiająca! Czyżby to była zasłona 

dymna stawiająca plastyków w cieniu dygnitarzy i matadorów, o których jest zawsze 

głośno w prasie? Otwierał ten a ten; dzieło ku czci tego a tego; na placu takim a takim. 

Pod zdjęciem nazwisko fotografa, zastrzeżone prawem autorskim; autor zaś dzieła jest 

nieznany!
416

 

 

Podróże 

 

Pierwsza powojenna wyprawa Winczego poza granice PRL odbyła się w 1956 roku do 

Drezna. Oczywiście Zwinger - zanotował. Właśnie wróciły zbiory malarstwa z 

Sowietów, po ich odrestaurowaniu. Sowiety oczywiście zagrabiły zbiory tuż po wojnie i 

czy zwróciły w całości - oto jest pytanie. Ale i tak było wiele do oglądania. Odkryłem 

tam XVII wiecznego Brouwera (Adriaen Brouwer) - malutkie obrazki rodzajowe ale 

jakże cudownie malowane. Słynna Madonna Rafaela nie zrobiła na mnie zbyt wielkiego 

wrażenia, ale kolekcja Breugla była fascynująca. Dużo było do oglądania przez całe 5 

dni. Niektóre ramy obrazów posiadały godła polskie i królów Saskich. Grabili nas 

wszyscy: Szwedzi, Niemcy, Rosjanie i kto tylko mógł - zabierał najcenniejsze dzieła 

sztuki naszej bogatej Rzeczpospolitej. Św. Sebastian Mantegni - był to niewielki obrazek, 

a ja wyobrażałem sobie, sądząc po reprodukcjach, że to wielkie płótno. Tak mylące są 

wrażenia odniesione z oglądania kopii lub reprodukcji. Lubię tego malarza i darzę go 

szczególnym sentymentem. Cóż mi jeszcze pozostało w pamięci z tej malarskiej podróży. 

Chyba drzeworyty Dürera - wielkie dzieła małego formatu. Co dzień mijaliśmy 
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Budziszyn. Aż ostatniego dnia zbuntowałem się. Krzyknąłem, że nie jesteśmy biurem 

Cooka i, że należy stanąć na godzinę w tym uroczym średniowiecznym, łużyckim 

miasteczku. Przystanęliśmy, choć nie bez oporów. […] Nawiązałem wtedy zażyłe 

stosunki z p. Wandą Załuską, dyrektorem departamentu szkolnictwa artystycznego w 

Ministerstwie Kultury i Sztuki. Ta przyjaźń bardzo mi się przydała kilkanaście lat 

później, gdy doszedł do rąk paszkwilowaty anonim o mnie – paskudne świństwo, 

któremu ona nie uwierzyła i podarła przy mnie, podczas mojej i jej wizyty w 

Ministerstwie.
417

 

Kolejną podróżą, tym razem jeszcze dalej na Zachód, był wyjazd Winczego do 

Mediolanu na Triennalle 1957. Wspomniał ten wyjazd w ten sposób: Przejazd przez 

miasto utkwił mi na zawsze w pamięci. Kierowca nie znał miasta. Gdzie ruch był 

niezwykle szybki. […] Kemping był luksusowy z natryskami, wygodnymi toaletami lecz 

[…] już zużyty. Dopiero rano okazało się, że toniemy w wilgotnej, lombardzkiej mgle. 

[…] nasze obuwie było w opłakanym stanie. Ubrania zmiętoszone. A w mieście 

musieliśmy wyglądać reprezentacyjnie [...]. Tam, na Triennale '57, grupa Polaków z 

zapóźnionego w kulturze PRL-u, chodziła po terenie pawilonu, „mając zbielałe od 

zdumienia oczy”.
418

 Winczemu zostało w pamięci oszołomienie nowoczesnością i 

innością tamtejszego spojrzenia na sztukę warsztatową; na zmiany w tym spojrzeniu, 

jakie zaszły w ciągu 20 lat, czyli od roku 1937, kiedy to ostatni raz oglądał sztukę 

światową. Byliśmy wtedy zauważalni, wspominał. Należeliśmy, śmiało mogę 

powiedzieć, do pierwszej dziesiątki światowej. A obecnie w '57, byliśmy na dalekich 

peryferiach galaktyki gwiazd światowej sławy. Prawie niezauważalni. Zostawię więc na 

koniec smutny opis tego smętnego kącika, jakim była nasza ekspozycja oraz zdziwienie, 

że w ogóle nas tam umieszczono. Nawet Czesi byli od nas lepsi […].
419

 W opisach 

Winczego wystaw innych krajów, szczególnie ciekawie wypada Italia: [...] Z ekspozycji 

włoskiej w pamięci mej utkwiło trójnogie krzesełko z rurek duraluminiowych. 

Oryginalne i statyczne. Siadałem na nim bez utraty równowagi. Sekret polegał na 

pajęczym rozstawieniu przednich nóg. Wiele lat później widziałem siedzisko o podobnej 

trójnogiej konstrukcji w Tibilisi. Było drewniane, pięknie rzeźbione i pochodziło z IV 

wieku przed Chrystusem. Tron dla naczelnika rodu. Cóż! 16 wieków różnicy to już nie 

plagiat. […] I jeszcze włoska „formica”. Płyty tworzywa sztucznego o utajonej 

                                                 
417

 W. Wincze, Moja historia najnowsza V , 1945-1960, s. 67 
418

 Ibidem, s. 71 
419

 Ibidem, s. 76-77 



158 

 

recepturze, naśladujące wszystko: marmury, wszystkie gatunki drzew i te, pod wpływem 

ciepła dające się ukształtować w dowolną formę. Przywiozłem taki komplet i 

przekazałem mojej uczelni. To była rewelacja, jak na owe czasy. Dziś to jest już tak 

pospolite jak ceramika. […] Na wystawie nie pokazano sławnego krzesła Jana 

Kurzątkowskiego […]. Ja również próbowałem zbudować podobne krzesełko. Jedno z 

prób pomysłu, nad którym pracowałem wiele lat. Odwróciłem tylko porządek 

ustawienia nóg. Na szczęście nikt się nie pokaleczył przy pierwszej próbie jego użycia. A 

krzesło poszło normalną drogą na śmietnik!
420

 

Polską ekspozycję ocenił więc Wincze jako nad wyraz nieudaną: Komisarzem był Oskar 

Hansen, architekt i majster do wszystkiego, […]. Z tej wystawy zapamiętałem tylko 

jeden pozytyw: paterę ceramiczną (Mieczysława) Zdanowicza
421

, za którą dostał 

srebrny medal. Rąbane od siekiery krzesła (Antoniego) Rząsy
422

, ucznia A. Kenara były 

smutną imitacją rzeźbionych zydeli renesansu włoskiego. Nie reprezentowały ani sztuki 

polskiej, ani sztuki w ogóle. Pawłowski
423

 stworzył dziwną kombinację kalejdoskopu z 

reflektorem rzucającym kolorowe ruchome plamy na szklany ekran. Imitacje filmu 

abstrakcyjnego. Piotr Kamler
424

 wsławił się we Francji swymi filmami, nad którymi 

pracował kilkanaście lat i osiągnął światowy sukces. Pamiętam go jako maturzystę, 

skłaniającego się do studiów w Akademii. […] Zdał z wyróżnieniem na Architekturę 

Wnętrz, ale po roku profesorowie przenieśli go na grafikę i stąd się zaczęły jego sukcesy 

filmu abstrakcyjnego […].
425

 

Wincze wrócił jeszcze wspomnieniami do Mediolanu, lecz jedynym dla niego tego 

faktu powodem, była Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci znajdująca się w refektarzu 

klasztornym. Zobaczyć ją a potem umrzeć, jak mawiało się o Neapolu. Malowidło 

nieporównywalne z niczym, chyba z Kaplicą Sykstyńską. To jest dzieło Tytana. Setki 
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tomów napisano o tym mediolańskim fresku. Skąd wezmę dość bogatych słów, aby coś 

jeszcze dodać do tego, co już napisano. Po prostu biłem czołem, duchowo klęcząc 

wchłaniałem w siebie to arcydzieło arcymistrza.
426

 W Wenecji Wincze wspominał 

minioną podróż, którą odbył wraz z żoną Ireną, oraz kolejny raz zachwycał się urodą 

miasta, a także dziełem pędzla Fra Angelica pt. “Raj”: W Academie del ‘arte ujrzałem 

rzecz nadzwyczajną[…] Ten półokrągły obraz malowany temperą na desce, był do 

połowy oczyszczony z patyny. Błyszczał świeżością barw. Był jaskrawo kolorowy. Może 

zbyt jaskrawy jak na moje oczy, przyzwyczajone do patyny wieków. Druga połowa była 

pokryta właśnie patyną i ta wydała mi się malarsko bliższą, niż tamta, zrekonstruowana 

i obmyta z werniksu. Nigdy więcej takiego konserwatorskiego eksperymentu nie 

spotkałem. Dlatego o tym piszę.
427

 

W październiku 1956 roku w Szkole czekała na Winczego długo odwlekana nominacja 

na profesora nadzwyczajnego. Dopiero „czas odwilży” pozwolił na zmianę opinii i 

przeprowadzenie odpowiednich formalności. Wincze nie traktował jej jako 

niespodzianki, lecz jako zasłużoną satysfakcję. Ponadto, po powrocie z podróży, 

wzbogacony bogatymi przeżyciami, spojrzał innym wzrokiem zarówno na swoją 

dydaktykę, jak też na swój warsztat. W szkole nastąpiły dodatkowe zmiany, dyktowane 

decyzjami Ministerstwa: My architekci wnętrz zawsze byliśmy między młotem a 

kowadłem. – komentował Wincze. Architekci uważali nas za wąskich secesjonistów, 

malarze zaś za plastyków gorszego autoramentu. […] Czasy przełomu. Dyktatura 

socrealizmu, któremu ulegli potulni, rządni zysku i sławy malarze, jak również 

architekci, którzy łowili ryby w mętnej wodzie. Zawsze starałem się te poglądy 

pogodzić, jeszcze za akademickich czasów, kiedy to urządziłem wielką bibę dla nas i 

architektów. Zyskałem wtedy wielu przyjaciół i zwolenników tej postawy, przyjaciół 

wiernych do dziś. Jak wspominał, pomimo, że tworzony przez niego Wydział 

Architektury Wnętrz darzono respektem, to jednak odczuwalne było traktowanie sztuki 

tzw. “czystej”, jako tej wyższej rangą. Oni, ci od czystej sztuki, zapomnieli, że wyszli z 

rzemieślniczych cechów malarzy i że niegdyś byli użytkowymi wykonawcami woli 

polityki monarszej, kościelnej lub zleceniodawców i że wyzwolenie się od tych nacisków 

jest stosunkowo świeżej daty i wywodzi się od paryskiej wystawy Niezależnych. My zaś 

służymy naszą sztuką ludziom w ich życiu codziennym, stając się mimo woli inżynierami 

dusz, poprzez oddziaływanie wnętrza na psychikę użytkownika. Mój społecznikowski 
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ustrój wewnętrzny kazał mi wybrać wnętrza, odsuwając malarstwo na drugi plan prac 

mego warsztatu artystycznego. I mimo pewnych  sukcesów w malarstwie zostałem 

wierny mej decyzji i wyborowi. - komentował.- Dzięki Szkole udało mi się przekazać 

moje poglądy ponad setce mych dyplomantów i kontynuować dzieło „Ładu” i Szkoły 

Warszawskiej.
428

 

W tym czasie Wincze był też pochłonięty mnóstwem realizacji, z których każda była 

rodzajem wystawy indywidualnej artysty, choć, jak wynika z jego zapisków, w swojej 

skromności, nigdy się za takiego się nie uważał. 

[...] to, co obecnie piszę jest jakby Wielką Spowiedzią mego życia, a fakty o których 

nieuniknienie muszę pisać – widzę jakoś od wewnątrz. […] Ten rok i wszystkie 

poprzednie lata były przygotowaniem do wielkiego przełomu, jaki nastąpił w roku 

następnym wtedy mgliste myśli i błądzenie po omacku stały się Słowem. Chodzi tu, 

dokładnie mówiąc o mój stosunek do Wcielonej Wiary. […].
429

 

Rok 1958 był dla Winczego rokiem wstrząsającym. Znalazł się wtedy ponownie w 

rodzinnej Odessie, skąd wyjechał na stałe w 1922 roku. W sierpniu przyjaciele z 

Zarządu Głównego Związku Plastyków wydelegowali wtedy Winczego jako swego 

reprezentanta do ekipy rządowej, która jechała do Kijowa na dni kultury polskiej na 

Ukrainie. Zrobili to wiedząc, że w planie jest odwiedzenie Odessy, na czym mu bardzo 

zależało. Widziałem z góry, gdzie się kończyły drobne polskie poletka. A zaczynały 

obszary kołchozów. Ten widok oznaczał przekroczenie granicy. […] Z Kijowa 

rozjechaliśmy się. Grupa, do której mnie przydzielono miała odwiedzić Lwów, Tarnopol 

i Odessę. […].
430

 Ostatni wyjazd Winczego do Odessy był podróżą  w przeszłość, 

podróżą sentymentalną (co odnotowuje w swych zapiskach) ale też swego rodzaju 

pożegnaniem się z tym miejscem i czasem, który tam spędził. Opisał do w cyklu gawęd 

pt. „Odeska wiosna”. 

We wrześniu Wincze pojechał jeszcze wraz z grupą plastyków w drugą bardzo ważną 

podróż na Międzynarodową Wystawę Sztuki Expo 1958 do Brukseli. Po drodze w 

Norymberdze, która była bardzo zniszczona przez wojnę i mimo trzynastu lat od jej 

zakończenia jeszcze nie odbudowana, zachwycał się dziełem Wita Stwosza –

„Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny”. O wystawie pisał: Bruksela była piękna i 

wystawa była piękna. Miasto przystrojone jak na wielkie święto. Główne ulice 
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oświetlone przemyślnymi girlandami kolorowych żarówek tworzyły jakby świetliste 

tunele. Wystawa była również strojna w niezwykłe architektoniczne pomysły wspólnego 

lotu. Szczególnie wyróżniały się dwa pawilony Philipsa i Watykanu. […].
431

 

Dla Winczego ta dekada była niezwykle pracowita. Brał udział w trzech konkursach 

ogólnopolskich, w tym w jednym dwustopniowym wraz z realizacją; oprócz tego w 

czterech wystawach w Warszawie i kilku lokalnych we Wrocławiu. Ponadto dużo 

projektował i realizował. Były to sklepy przy K.D.M., początek projektowania 

polichromii wrocławskiego Rynku, projekty wnętrz Teatru Rozmaitości, nie licząc 

drobniejszych projektów. Są to, jak sam określił słupy milowe jego działalności 

plastycznej.
432

 

 

 

                                             Wnętrza Uczelni we Wrocławiu 

 

 

Około roku 1964 zakończono prace wnętrzarskie w gmachu Uczelni. Projekty 

wykonały jej zakłady rzemieślnicze, które cieszyły się wówczas renomą najlepszych 

zakładów we Wrocławiu. I jak pisał Wincze, mogły śmiało rywalizować z warszawską 

stolarnią „Ładu”. Wincze zaprojektował Salę Senatu i gabinet uczelniany Rektora zaś, 

według jego założeń żyrandol w sali senatu zaprojektował Zbigniew Kawecki. W miarę 

rozrastania się Uczelni, niektóre wnętrza uległy przeróbce, co zatraciło pierwotny 

charakter całego projektu. Ogólnie jednak biorąc, nasza pierwotna myśl z przed blisko 

trzydziestu lat została utrzymana i wnętrza służą do dnia dzisiejszego. Staranne 

wykonanie całości jest skutkiem nieustannego nadzoru autorskiego i w znacznej mierze 

zawdzięcza swój wygląd dzisiejszym umiejętnościom rzemieślniczym pracowników 

stolarni i pracowni metaloplastycznej. Prace te były związane z odbudową budynku na 

pl. Polskim, gdzie projektantem całości był architekt Emil Kaliski. Aby skorygować 

usterki, które wyszły w czasie prac, powołano zespół, nanoszący zmiany w projekcie 

techniczno - roboczym. Do zespołu projektantów weszli: Wincze jako kierownik grupy, 

                                                 
431

 Ibidem, s. 142 
432

 Ibidem, s. 143 



162 

 

Forowicz, Kowalczyk, Kawecki, Chierowski i Zbigniew Kurowski. Podjęli się oni 

zaprojektowania wszystkich wnętrz, wymagających opracowania plastycznego. Akces 

nasz miał charakter pracy bezinteresownej; chodziło przecież o urządzenie naszego 

własnego domu, jakim była dla nas Uczelnia. 
433

 (Po pewnym czasie, rektor zdecydował 

się jednak płacić za zlecone prace, gdyż z powodu donosu kogoś z Uczelni, 

spowodowało to komplikacje i problemy aż w Ministerstwie.) Prace zespołu, pisał 

Wincze, były konsultowane w Uczelni na każdym etapie. Główny konsultant i 

koordynator, Stanisław Dawski dąsał się i kaprysił i krytykował nasze propozycje, 

przybierając postawę wielkiego znawcy i autorytetu w tej dziedzinie. […] Dość 

wspomnieć, że w gotowym i urządzonym jak należy gabinecie, rektor położył dywan, 

przykrywając nim kunsztownie ułożoną, dwubarwną posadzkę, co wywołało ironiczną 

uwagę dyr. Załuskiej. Dywan zdjęto. Zawieszono natomiast na czołowym miejscu w Sali 

Senatu ogromny kobierzec z godłem Państwa. Mimo godności, jaką reprezentował, był 

wykonany w typie jarmarcznych „jeleni na rykowisku”, swoją złą plastyką i złym 

malarstwem hańbił Państwo i szpecił całe wnętrze. Kobierzec również zdjęto. 

Zmarnowaliśmy wiele czasu i wysiłków na obronę naszych poglądów i obalenie czczych 

i amatorskich zarzutów. W ostateczności, postawiliśmy na swoim i wykonaliśmy wnętrza 

i ich wyposażenie zgodnie z naszymi koncepcjami. Jedyne wtręty, które przemycono bez 

naszej wiedzy i zgody, to: brzydki, kryształowy żyrandol w Rektoracie oraz wadliwe 

rozmieszczone i bardzo szpecące gniazdka kontaktowe. Nie wykonano również wielu 

detali, których brak jest dotąd wyczuwalny.
434 

Projektowanie wnętrz Uczelni wyglądało 

tak, że poszczególni członkowie zespołu pracowali indywidualnie, projektując je 

samodzielnie. Dzięki wspólnie prowadzonym dyskusjom, możliwe było utrzymanie 

wspólnego i jednolitego wyrazu plastycznego całości. Forowicz realizował wnętrza Auli 

i czytelni wraz z pomieszczeniem biblioteki szkolnej. Chierowski – wszystkie wnętrza 

administracyjne, szczególnie dział nauczania i sekretariaty. Kowalczyk i Kurowski 

zrealizowali sień wejściową, hall główny, klatkę schodową i pomieszczenia 

wystawowe. Kawecki – prześliczną kawiarenkę, dziś już przebudowaną i niestety 

nieistniejącą, hall przed nią i wielki żyrandol w sali Senatu wykonany wg założeń 

Winczego. Hall przed Rektoratem został zaprojektowany przez Biuro Projektów miasta 

Wrocławia wadliwie, gdyż umieszczono tam na czołowym miejscu wejścia do 

sanitariatów. Kowalczyk dokonał tam zasadniczych zmian oraz umieścił znakomitą 
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gablotę ekspozycyjną.
435

 Pierwotny charakter tego projektu uległ z czasem zmianom w 

wyniku m. in. rozrastania się Uczelni, jednak jak przyznawał jeszcze po 30 latach sam 

Wincze, pierwotna myśl została utrzymana, a wnętrza nadal jej służą.   

Udział wyżej wymienionego zespołu w pracach wnętrzarskich nowego gmachu Uczelni 

trwał do roku 1964. Podczas inauguracji roku akademickiego już w nowej auli, mimo że 

rektor Dawski chwalił licznych pracowników pracujących przy przebudowie, nie 

wymienił żadnego z członków zespołu Winczego.
436

 Podsumowując te i inne 

wydarzenia i trudności związane z pracą na wrocławskiej uczelni, Wincze napisał: 

Rozmyślając dzisiaj o wszystkich kłopotach, trudnościach i grubych 

nieprzyjemnościach, jakich doznałem i przeżyłem w tym okresie, nie rozumiem 

powodów, dla których uparłem się siedzieć w tym mieście. Mogłem równie dobrze 

stworzyć sobie warsztat pracy i środowisko w każdym innym miejscu, np. w Olsztynie, 

Białymstoku, czy wreszcie w Warszawie, gdzie przyjęto by mnie z otwartymi rękami. 

Może zapuściłem korzenie zbyt głęboko, aby można je było wyrwać bezboleśnie, może to 

był litewski upór, odziedziczony po mojej babce; może wreszcie poczucie obowiązku 

wobec młodych ludzi, którzy mi zaufali i którzy przezywali siebie „winczysynami” [...] 

Zapewne wszystkie te czynniki złożyły się na aprobatę raz podjętej decyzji.
437

 

 

6.Z historii Wydziału Architektury Wnętrz 

 

Rok 1964, sto lat po tym, jak dziadek Winczego poszedł na wygnańczą tułaczkę po 

upadku powstania styczniowego, był dla Winczego również w pewnym sensie również 

rokiem powstania, jak napisał: powstaniem prowincjonalnego wydziału w 

prowincjonalnej szkole. Ministerstwo reaktywowało wtedy Wydział wraz ze wszystkimi 

przywilejami organizacyjnymi i naukowymi, utraconymi siedem lat wcześniej. Kadra 

pozostała jeszcze ta sama, ale nabierały znaczenia nowe nazwiska: Halina Olech, 

Krystyna Cybińska, Ludwik Kiczura, Irena Lipska, Henryk Wilkowski. Wszyscy to 

absolwenci i pracownicy Wydziału Ceramiki i Szkła. Wydział Winczego musiał 
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ponownie walczyć o etaty dla jego dojrzałej już kadry młodych pracowników sztuki: 

Forowicza, Kowalczyka, Chierowskiego i Kaweckiego. Wincze starał się o etaty dla 

nich, kiedy został wybrany dziekanem. Dbał o rozwój Wydziału, który do tej pory był 

bardzo mały w porównaniu z organizacją całej uczelni. Dominował wtedy Wydział 

Ceramiki i Szkła, który połączył swoje siły,co miało znaczny wpływ na decyzje Senatu, 

gdzie z Wydziału Architektury Wnętrz zasiadały tylko dwie osoby: Forowicz i Wincze. 

Aby wzmocnić działalność i znaczenie Wydziału, stworzyli oni w ramach jednej 

katedry: trzy pracownie projektowania wnętrz (pracownię projektowania wnętrz ogólną, 

projektowania wnętrz społecznych i projektowania wnętrza wiejskiego) oraz pracownię 

projektowania sprzętu. Był to więc zalążek przyszłej szerokiej działalności, a także 

pretekst do zdobycia etatów dla kierowników tych pracowni.
438

 Dalszym ich zamiarem 

było utworzenie drugiej Katedry: Malarstwa i Rzeźby. 

Wzrósł wtedy ilościowy nabór studentów oraz liczba absolwentów. I jak się okazało: 

Rok 1964 był dla uczelni okresem niepokojów i poważnych przemian: był rokiem 

przełomowym.
439

 Najistotniejszym był, po reaktywowaniu Wydziału Architektury 

Wnętrz, pierwszy przewód na docenta – Forowicza, który odbył się na Wydziale 

Architektury Wnętrz Akademii Krakowskiej oraz  ustąpienie prof. Dawskiego ze 

stanowiska rektora. Co było ważne w tym ostatnim wydarzeniu, to to, że jak pisał 

Wincze: […] polityka personalna rektora sprowadzała się do zamrożenia stanu 

liczebnego kadry naukowej i do ustabilizowania się władz Uczelni w jednych rękach. 

Wyłom w tendencjach stabilizacyjnych stanowiły dwa przewody na docentów  - pierwsze 

od wielu lat, a mianowicie: adj. Zbigniewa Karpińskiego, malarza i ucznia E. Gepperta 

i wspomniany już przewód Tadeusza Forowicza.
440

 

Wkrótce w 1965 roku, Wincze sam otrzymał propozycję kandydowania na stanowisko 

rektora, jednak odmówił, mając na uwadze dobro Wydziału: Byłem twórcą – pisał - i 

motorem Wydziału; jego istnienie i rozwój leżały mi głęboko na sercu; sprawie jego 

istnienia oddałem piętnaście lat swojego życia. […] Powiedziałem z całą szczerością, że 

jestem praktykującym katolikiem, człowiekiem z przekonania bezpartyjnym, byłym 

akowcem i że nie zawsze mógłbym pogodzić politykę partii z głosem mojego sumienia, 
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że pierwsze moje potknięcie może być oceniane jako przejaw poglądów reakcyjnych.
441

 

Pomimo dalszych prób przekonania Winczego, odmówił on i zaproponował 

kandydaturę Pękalskiego, współzałożyciela uczelni. Po niedługim czasie właśnie 

Pękalski został kolejnym rektorem. Nowy rektor ustanowił cały szereg bardzo istotnych 

reform. Regularnie co tydzień spotykał się z przedstawicielami młodzieży dla 

wysłuchania ich wniosków i postulatów. Wprowadził w życie pełne uprawnienia dla 

dziekanów i rad wydziałowych i słuchał uważnie ich głosów; równie uważnie 

przysłuchiwał się głosom dyskutantów na zebraniach senatu, którego obrady odbywały 

się teraz regularnie.
442

 - zanotował Wincze. Wiele trudu kosztowało m.in. 

doprowadzenie stanu archiwum do właściwego ładu i porządku. Zapisy zaliczeń i 

egzaminów nie były prowadzone od wielu już lat, więc dyskretne i solidne uzupełnienie 

tych zaniedbań było również wielkim trudem. Tym bardziej, że właśnie w tym czasie 

ukazała się ustawa nadająca tytuł magistra wszystkim dyplomantom Uczelni i w 

związku z tym zaczęli się oni licznie zgłaszać w celu wydania zaświadczeń do 

dyplomu. Ideą rektora Pękalskiego, oprócz uporządkowania wszystkich spraw, było 

rozszerzenie jej działania. Chciał ukryte dotąd w Wydziale Ceramiki i Szkła, malarstwo, 

rzeźbę i grafikę przekształcić w samodzielny Wydział Malarstwa Grafiki i Rzeźby, jako 

trzeciego wydziału Uczelni. Przyjęto wniosek, kierujący sprawę do decyzji ministra, 

lecz udało się osiągnąć ten cel dopiero po śmierci Pękalskiego w 1969 roku. Z powodu 

nieustępliwości Ministerstwa w kwestii dwuwydziałowości Wyższych Uczelni 

Artystycznych, wydarzyło się to kosztem wydziału Ceramiki i Szkła, który zamieniono 

na pewien czas na Studium. Dzięki tym decyzjom, Pękalski powołał do pracy na 

Uczelni z powrotem Gepperta na dawne stanowisko kierownika pracowni malarstwa. 

Rektor Pękalski […] pokazał szkołę, jako szkołę myślenia wraz z jej wielkimi 

możliwościami potencjalnymi. Doprowadził do tego, że rozmaite Instytucje uznały te 

wartości i nadały jej wysokie znaczenie i znakomitą ocenę. 
443

 Równocześnie z tym 

pojawiały się w szkole nowe inicjatywy; m.in. myśl utworzenia Katedry Form 

Przemysłowych. Myśl ta powstała nie z przyczyn zaistniałej w tym okresie powszechnej 

mody na wzornictwo przemysłowe i nie była ona czczym naśladownictwem, idącym w 

ślad za innymi Uczelniami w kraju. Istotnym powodem jej powstania była potrzeba 

regionu dolnośląskiego z jego szeroko rozwiniętym przemysłem we Wrocławiu i na 
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całym obszarze dawnego województwa. […] była ona również potrzebna, a to w celu 

stworzenia drugiej ważnej specjalizacji w naszym Wydziale, ograniczonym dotąd 

wyłącznie do wnętrza i sprzętu.
444

 Rozumując tak, Wincze, mimo trudności, 

podtrzymywał tę inicjatywę, prowadząc m.in. rozmowy z doc. Leszkiem Kaćmą. Gdy 

ten się nie zgodził, zaproponował rektorowi osobę Krzysztofa Meissnera, adiunkta 

warszawskiej ASP. Pojawiły się więc nowe możliwości dla Wydziału, także finansowe, 

co pozwoliło na zorganizowanie i wyposażenie pracowni, zakładu i katedry. 

Początkowe lata istnienia owej specjalizacji były okresem świetności, jednak po 

odejściu w 1972 roku Winczego ze stanowiska dziekana oraz pewnych kontrowersji 

związanych z osobą Meissnera, w rezultacie czego, doc. Meissner i Zofia Artymowska 

opuścili Katedrę, jej przyszłość stała się niejasna i niepewna, ale ambicją Wydziału było 

bronienie jej, dzięki kilku wybitnym uczniom Meissnera, m.in. Wilhelma Semaniszyna. 

Aby tymczasowo ocalić Katedrę, jej kierownictwo objął doc. kontraktowy Chierowski. 

Okazało się to niełatwe, gdyż nie chcąc kontynuować myśli Meissnera, trafił na inne 

trudności. Były kierownik zostawił po sobie mocno sprecyzowany kierunek prac 

dydaktycznych i naukowych. W zasadzie zajęcia w pracowni inspirował W. 

Siemianiszyn, kontrolowany i prowadzony przez Chierowskiego, stwierdził Wincze.
445

  

Sytuacja uległa zmianie dopiero w roku 1980, kiedy to Chierowski został jej 

kierownikiem. 

Dzięki rektorowi Pękalskiemu Wydział mógł rozwijać się mimo trudności. Niestety 

jego kadencja została przerwana tragiczną śmiercią w roku 1967. Po nim rektorem 

został wybrany doc. Forowicz. Był on pierwszym architektem wnętrz w całym 

powojennym szkolnictwie artystycznym na tak wysokim stanowisku. Dbał jednak o 

interesy całej uczelni, nie tylko swojej specjalizacji, co sprzyjało funkcjonowaniu 

również Wydziału Architektury Wnętrz. Powoli „wykruszała” się stara kadra. 

Brakowało zastępców, mimo nowych utalentowanych pedagogów. Nie pozwalały na ich 

zatrudnianie limity etatów i środki budżetowe. Rektor Forowicz skutecznie 

rozwiązywał jednak te problemy. Jednak sytuacja stawała się coraz trudniejsza. W 1968 

roku, strajki okupacyjne ogarnęły cały kraj. Tłumiono je w okrutny sposób, więc 

Wincze czuwał nad uczniami uczelni jako jeden z nielicznych, (poza np. Karpińskim), 

pedagogów. Widziałem beznadziejność ich wysiłków i bezpłodność ich walki. 
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Przeczuwałem jakąś mętną grę polityczną,w którą ta młodzież została bezwiednie 

wciągnięta. Czułem konieczność podzielenia się z nimi moimi myślami i 

doświadczeniem. Wyszedłem więc do nich i usiadłem wraz z nimi na podłodze i 

gadałem: - o moich przeżyciach wojennych, okupacyjnej konspiracji, o beznadziejności 

walki zbrojnej podczas powstania, mimo beznadziejności tej walki a jednak walki w celu 

pokazania okupantowi i nie okupantowi naszej woli do zrzucenia jarzma, do wolności, 

do wyzwolenia!
446

- wspominał. 

W latach 1969-72, zapowiadający się rozwój Wydziału zaczął się wreszcie powoli 

urzeczywistniać. W 1969 r., wzbogacił się o trzecią katedrę, która docelowo została 

nazwana Katedrą Kształcenia Ogólnoplastycznego. Zmiany w nazewnictwie 

poszczególnych struktur były wtedy nagminne. Widać to dobrze również na przykładzie 

ewolucji nazwy wydziału kierowanego przez Winczego w ciągu jego istnienia: Wydział 

Drewna i Metalu, Wydział Architektury Wnętrz, Studium Architektury Wnętrz, Wydział 

Architektury Wnętrz, Wydział Projektowania Plastycznego, Wydział Architektury 

Wnętrz i Projektowania Przemysłowego, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 

Przemysłowego, która obowiązywała jeszcze, gdy spisywał on jego dzieje. Nie potrafię 

przewidzieć jaką z kolei nazwę wymyślą nasi domorośli „filolodzy” w ciągu 

najbliższego ćwierćwiecza, ale jestem przekonany, że na tej nazwie nie zatrzymają się w 

rozpędzie radosnej twórczości i tendencji uściślania nazwy od treści, pisał wtedy.
447

 

Wydział w tych latach to trzy katedry, trzy pracownie dyplomujące, pięć pracowni w 

ramach Katedry Projektowania Wnętrz. Dzięki odpowiedniej ilości pracowników 

naukowych, można było przeprowadzać przewody na adiunktów i docentów. Ponieważ 

wtedy właśnie krakowska uczelnia straciła te uprawnienia, przeprowadzano je na 

wrocławskiej uczelni. Rozwój wydziału skłonił do mianowania na stanowisko 

prodziekana doc. Kowalczyka, co pomogło w pracy Winczemu, obarczonemu licznymi 

obowiązkami. Obowiązki i problemy się piętrzyły, ale Wincze podsumował ten okres 

sposób satysfakcją: Czasy te, w których obecnie przebywam w mojej pamięci, były 

okresem szczytowym rozwoju Wydziału i problemu artystycznego. […] W tych latach 

bowiem przybyło z zewnątrz dwoje wyróżniających się artystów i pedagogów, którzy 

zrobili u nas doktorat i docentury. A więc Zofia Artymowska i Krzysztof  Meissner. 

Ponadto utworzyliśmy pracownię rzeźby w ramach Katedry Kształcenia 
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Ogólnoplastycznego, którą objęła p. Łucja Skomorowska-Wilimowska, wybitna 

rzeźbiarka sięgająca obecnie po wysokie laury w rzeźbie monumentalnej i która 

otrzymała tytuł naukowy docenta w Akademii Krakowskiej. Wydział więc był liczny 

zarówno pod względem arytmetycznym jak i dużym ciężarze gatunkowym w znaczeniu 

artystycznym.
448

 

Doświadczenia zdobyte przez Winczego jako długoletniego pracownika uczelni, 

skłoniły go do wysnucia pewnych wniosków na temat ciągłości istnienia wydziałów 

funkcjonujących na wysokim poziomie artystycznym. Chodziło mu o to, że kadra 

uczelni powinna bazować wyłącznie na własnych wychowankach, znających ją od 

początku, związanych głębokim sentymentem i kontynuującym jej rozwój w sposób 

naturalny i zapewniający ciągłość tego rozwoju. W ten sposób powstawały przecież 

zawsze wielkie szkoły artystyczne, a każda uczelnia powinna posiadać tę ambicję, aby 

taką szkołę wytworzyć w swoich murach i w swoim środowisku.
449

 Po wielu latach 

przyznał też, że chociaż nie marzył nawet o takich możliwościach rozwojowych na 

początku jego działalności na Uczelni, to z biegiem lat zauważył, że ziarno przeniesione 

z przedwojennej Akademii warszawskiej trafiło widać na podatny grunt. Każdy więc 

sukces Wydziału sprawiał mi mimo woli niezmierną radość, bynajmniej nie w sensie 

ambicji osobistych; zdawałem sobie jasno sprawę, że były one wynikiem zbiorowego 

działania wszystkich aktywnie pracujących członków naszej, już nie takiej małej, 

społeczności.
450

 Przekaz tradycji warszawskich przejawił się nader silnie zaledwie w 

dwóch wyższych uczelniach w Polsce, pisał Wincze, oprócz wrocławskiego, jeszcze na 

wydziale w Krakowie. 
451

 Z okazji 25-lecia istnienia dyscypliny Architektury Wnętrz na 

Uczelni (w roku 1975), prof. Wincze zaproponował zorganizowanie retrospektywnej 

wystawy dyplomantów, składającej się ze szczytowych prac, powstałych w okresie 

ćwierćwiecza. Myśl została przyjęta, powstał nawet komitet organizacyjny. Rozesłano 

zaproszenia do wszystkich dyplomantów, których było już ponad stu. Odpowiedzi były 

liczne i chętnych było przeszło 60 plastyków (dyplomantów z dwóch pracowni 

kierunkowych: prof. Winczego i doc. Forowicza). Wystawa taka byłaby interesującym 

sprawdzianem naszej działalności kulturotwórczej, świadectwem i dowodem 

konieczności naszego we Wrocławiu istnienia. I nie tylko we Wrocławiu. 
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Wychowankowie tych dwóch pracowni działają na terenie całego kraju. […] Chciałoby 

się zobaczyć na wystawie dowody ich działalności w ciągu tych wielu lat; prześledzić 

wpływy i naleciałości, drogi ich poszukiwań i osiągnięć; sprawdzić na ile słuszna była 

nasza droga kształcenia. Niestety wystawa z niewiadomych powodów nie doszła do 

skutku.
452

 

Oprócz tego pomysłu, pojawił się też inny interesujący: ogromna wystawa 

retrospektywna prac w tej dziedzinie za cały osiemdziesięcioletni okres poczynając od 

mebli Wyspiańskiego, przez działalność Stowarzyszenia Polskiej Sztuki Stosowanej, 

Warsztatów Krakowskich i dalej, już w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, a głównie 

twórczości najwybitniejszych artystów w tej dziedzinie: Wojciecha Jastrzębowskiego i 

Józefa Czajkowkiego oraz działalności ich pracowni, z których powstał przedwojenny 

„Ład” jako pierwsza spółdzielnia plastyczna sztuki warsztatowej.  I dalej, aż po dzień 

dzisiejszy. Byłby to obraz szlaku polskiej plastyki użytkowej, której początków należy 

szukać u C.K. Norwida - jak podkreślił w swych wspomnieniach.
453

 I ta wystawa 

niestety nie odbyła się ... ? O czym już jednak brak wzmianek w jego wspomnieniach. 

                      

                  Przegląd prac (od lewej): Krzysztof Meissner, Władysław Wincze,  

                           protokolantka, Tadeusz Ciałowicz, PWSSP, Wrocław 1973r. 
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Część 2 

 

 

                                     Twórcza działalność Władysława Wincze 

 

1.Krótka historia i doświadczenia warsztatowe Spółdzielni „Ład” (1936-1948) 

 

                             

 

„Ład” przed wojną (początki działalności) 

 

Spółdzielnia Artystów Plastyków „Ład” powstała w Warszawie, w 1926 roku, po 

sukcesie Wystawy Paryskiej w 1925 roku. Spółdzielnia początkowo mieściła się w 

gmachu Akademii na Powiślu. Po wielu perypetiach znalazła ostatecznie swoją siedzibę 

w 1931 roku w Hotelu Europejskim przy Krakowskim Przedmieściu 13, gdzie 

reprezentowała polską sztukę użytkową do roku 1943. Mieściła się w reprezentacyjnej 

dzielnicy Warszawy, w pobliżu znaczących ośrodków kultury jak IPS na pl. 

Piłsudskiego, gmach Zachęty na pl. Małachowskiego oraz po tej samej stronie ulicy, co 

księgarnia Trzaski Ewerta i Michalskiego i Michała Areta.
454

 Z opisu Winczego wynika, 

że: lokal sklepowy był również reprezentacyjny, choć zbyt mały jak na potrzeby jedynej 

w Polsce placówki demonstrującej bieżące osiągnięcia sztuki użytkowej. Warto opisać 

to pomieszczenie, gdyż była to ostatnia przedwojenna, a częściowo i wojenna siedziba 

„Ładu”. Od ulicy - oszklone drzwi, a tuż obok okno wystawowe bardzo dużych 

rozmiarów, sięgało od chodnika do wysokiego pierwszego piętra: było ono przedzielone 

stropem parteru. Dolna jego część ukazywała pomieszczenie wystawowe, górna zaś, 

półokrągła, oświetlała antresolę, służącą jako biuro i miejsce zebrań członków „Ładu”. 

Pomieszczenie parteru było przedzielone lekką przegrodą, równoległą do okna 

wystawowego. W tej części znajdował się salon wystawowy, wystarczająco obszerny aby 

pomieścić pełne umeblowanie np. pokoju stołowego. Ściany były wyłożone sklejką 

sosnową o bogatym usłojeniu, będącą znakomitym tłem dla przestrzennej ekspozycji. Na 

ścianach często wisiały oprawione grafiki Tadeusza Kulisiewicza z cyklu „Szlambark”, 
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cieszące się dużym powodzeniem u znawców. Za przepierzeniem znajdowała się część 

handlowa. 

Po lewej jej stronie, wzdłuż ściany prostopadłej do ulicy, zawieszone były ruchome ramy 

(rodzaj książki ustawionej pionowo), na których wisiały tkaniny dekoracyjne ścienne lub 

narzuty. Karty tej wielkiej księgi dawały się obracać bez trudu - był to przegląd 

najnowszych tkanin. W głębi na półkach leżały zwoje tkanin obiciowych, kupowanych 

„z metra”.  Przy ściance działowej stało biurko kierownika sklepu, sprzężone z półką 

pomocniczą na telefon i różne drobiazgi. Przed biurkiem stało krzesło J. 

Kurzątkowskiego, tzw. „pióro” - dla klienta. Za ladą sprzedażną, równoległą do półek z 

tkaninami schodziło się po krętych schodach do piwnicy, gdzie był dodatkowy skład 

tkanin. Szerokie schody prowadziły na pięterko - bardzo obszerne: gdzie urzędowała 

pracownica biurowa - za moich czasów p. Wiśniewska, której ojciec był znakomitym i 

niezwykle uczciwym księgowym. Kilka foteli, drugie biurko, regały na księgi handlowe i 

mały stół kreślarski uzupełniały wyposażenie tego mikro – biura. Podczas zebrań, 

walnych, wyborczych lub okolicznościowych siadywaliśmy często na podłodze z powodu 

braku siedzisk. Były to najmilsze i najserdeczniejsze zebrania w moim życiu - 

wspominał Wincze.
455

 

„Ład” obrał sobie dewizę: doskonałość materiału, formy i technicznego wykonania. 

Hasłu temu jest wierny we wszystkich swych poczynaniach.” 
456

Z relacji Winczego
457

: 

Prof. Jastrzębowski w przemówieniu wygłoszonym w Jadwisinie w r. 1951, tak 

wspomina istotę powstania „Ładu”: gdy na otwarciu roku szkolnego 1922, Tichy 

przemawiał, mówił jak młodzieniec rewolucjonista, który prowadzi przyjaciół - 

towarzyszy do walki. Do walki z zacofaniem, z egoizmem, ze snobizmem i zakłamaniem. 

Mówił: „sztuka musi być chlebem powszednim dla wszystkich. Jeśli za lat dziesięć - my 

z tego gmachu na Powiślu nie zdołamy wyjść na ulice Warszawy, jeśli nas nie będzie 

znać w życiu stolicy, w przemyśle, w rzemiośle, w handlu […] nie warto, abyśmy ten 

gmach sztuce i wiedzy o sztuce poświęcali.
458

  Przemówienie to jest właśnie genezą 
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powstania „Ładu”
459

, do którego dziesięć lat po jego powstaniu, dołączył również 

Wincze: Do tej Instytucji zostałem zaproszony w roku 1936. „Ład” bowiem był 

organizacją osobliwą, nie tyle elitarną, ile gromadzącą wokół siebie zwolenników i 

wyznawców kardynalnej idei, sięgającej w głąb połowy XIX w., pisał Wincze. „Ład” 

wcielił tę ideę w polską rzeczywistość, a miał znakomitych protoplastów: Williama 

Morrisa i Johna Ruskina, C.K. Norwida (Promethidion), St. Wyspiańskiego (Katedra 

Sztuki Dekoracyjnej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), Polską Sztukę 

Stosowaną, ARMiR (architektura, rzeźba, malarstwo i rzemiosło) i wreszcie Warsztaty 

Krakowskie. „Ład” przez wiele lat usiłował być wiernym tej tradycji jak również 

kontynuować program Szkoły Sztuk Pięknych, który dokładnie wyjaśnił prof. Józef 

Czajkowski w przemówieniu w r. 1923: „Tworzymy swobodnie, nie oglądając się na 

kategorie i pojęcia, słuchając tylko i jedynie swoich najgłębszych upodobań, leżących 

na dnie każdej rasy i narodu, a odsłoni się twarz Polski w całym blasku własnej 

piękności. Przyczynić się to może także do przekonania ludzi w kraju, że naród polski 

ma swoje własne cele i własne misje do spełnienia i że niekoniecznie ma być kopią 

Zachodu. Na tej oto myśli przewodniej oparty został i zbudowany program Szkoły Sztuk 

Pięknych. „Ład” wyrósł z tego programu i w przeciągu nie całych dziesięciu lat o 

których mówił prof. Karol Tichy, lecz znacznie wcześniej wyszedł na ulice nie tylko 

Warszawy, lecz całego kraju a ponadto w wielu stolicach świata, że dał znać o swym 

istnieniu i działaniu w przemyśle, w handlu a głównie w rzemiośle. „Ład” prócz tego 

był próbą sił i życiowym probierzem wartości dla wielu młodych absolwentów 

Warszawskiej Uczelni. Do „Ładu” więc zapraszano. Aby stać się członkiem zespołu 

artystów tworzących tę spółdzielnię, należało przedstawić prace zrealizowane i mieć 

pozytywną ich ocenę przez członków Rady. Tak się stało i ze mną. Zostałem przyjęty do 

grona „Ładowców” i wkrótce, jeszcze w tym 1936 roku, zostałem wybrany w skład 

Zarządu Spółdzielni. „Ład” w tym czasie nie tylko był nośnikiem i realizatorem wielkich 

idei – rewolucyjnych jak na ówczesny stan kraju: był również normalnie funkcjonującą 

placówką handlową i produkcyjną. Posiadał więc sklep i biuro w hotelu Europejskim 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 oraz warsztaty stolarskie, tkacki i farbiarski w 

przy ul. Górczewskiej (14)”.
460

 Budynek był wybudowany w roku 1935, pracownie 

mieściły się na powierzchni łącznej 200 m kw. Jak pisała Huml, do stolarni 
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doświadczalnej na Górczewskiej, której kierownictwo objął Szlekys, przyjęto kilku 

doświadczonych fachowców i pomocników, w sumie 15 osób. Mimo, że warsztat był 

niewielki, pozwalał mieć „ładowcom” nadzieję na prawdziwą pracę laboratoryjną nad 

projektami, szczególnie, że dotychczas rzadko mieli ku temu okazję, korzystając 

głównie ze szkolnej pracowni ASP. 

Informacje na temat mebli wykonanych w pracowniach „Ładu” są dość skromne, ale 

wiadomo, że na przykład rozpoczęto wtedy dość częste stosowanie masywu, zamiast 

wcześniej stosowanej okleiny, którą wybierały warsztaty innych firm. Działo się tak za 

sprawą umiejętności Szlekysa które wykorzystywał w kształtowaniu sprzętu. Swoją 

unikatową znajomość technologii konstrukcji mebli oraz zrozumienie tworzywa 

wyniósł on jeszcze z leningradzkiej szkoły.
461

 Ważna była też atmosfera panująca w 

stolarni, która sprzyjała harmonijnej pracy artystów ze stolarzami, dzięki czemu nawet 

w trudnych sytuacjach, udawało się zawsze znaleźć jakiś kompromis, a dodatkowo taka 

harmonia sprzyjała eksperymentom i doświadczeniom, co było jednym z filarów 

programu realizowanego przez „Ład”. Projekty najpierw przenoszono z kalki na 

materiał, aby wprowadzić korektę, a potem dopracowywać ze szczegółami każdy model 

dokładnie jak w laboratorium. Kreowano sprzęty podporządkowane artystycznej i 

funkcjonalnej idei ich autora, poszukując w nich ładu i oryginalnych jego cech.
462

 

Wincze, wspominając pierwszy kontakt z pracownią stolarską napisał: Po raz pierwszy, 

pamiętam, serdeczniej rozmawiałem [z Olgierdem] w roku 1936, gdy wstąpiłem do 

Spółdzielni „Ład”. On był wówczas kierownikiem artystycznym i technicznym stolarni 

[…] Był tam zresztą  pełnym gospodarzem – znakomitym pod każdym względem. 

Realizowałem wówczas swoje projekty m.in. w naszej stolarni, stąd bliższy kontakt i 

bliższa znajomość.
463

 

W „Ładzie”, choć był jednym z młodszych członków, Wincze mógł nawiązać 

współpracę z wieloma znakomitymi artystami. Szczególna więź połączyła go ze 

Szlekysem, z którym w czasie wojny założył słynną, znakomicie funkcjonującą Spółkę 

Autorską Szlekys - Wincze (SW). Jak pisała Huml: Przysporzyła ona „Ładowi” i 

polskiemu wnętrzarstwu wielu osiągnięć, przyczyniając się walnie do odrodzenia i 

wytyczenia funkcjonalnego kierunku meblarstwu Spółdzielni po drugiej wojnie, obu 
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artystom zapewniła zaś trwałą pozycję wśród twórców polskich wnętrz i mebli połowy 

XX wieku.
464

 Jak podkreślił Wincze: Tamte trzy lata, ostatnie przed wojną, były 

kontynuacją szczytowych osiągnięć artystycznych „Ładu”. Odwołując się właśnie do 

tamtych lat, pełnych sukcesów w kraju i na szerokim świecie – ustalił się obecnie i 

przyjął w języku potocznym termin „Styl Ładowy”. Wtedy nie był on nam znany i dalecy 

byliśmy od tworzenia go lub nawet pomyślenia o podobnym, zdawałoby się nam, 

nonsensie. Po prostu pracowaliśmy nad wzbogaceniem własnych warsztatów 

twórczych: pracowaliśmy z dużym wysiłkiem, starając się nie odejść od bardzo 

osobistych dążeń i marzeń artystycznych, mając jeden cel na względzie: aby być sobą w 

naszych dziełach. Sukcesy zaś „Ładu” zawdzięczamy wyłącznie temu, że znaleźliśmy się 

we właściwym czasie na właściwym miejscu. Grunt do tego przygotowali nasi Wielcy 

Poprzednicy, dzięki którym udało się nam włączyć w nurt historii sztuki.
465 

Niewątpliwie 

należy w tym miejscu podkreślić rolę, jaką w kształtowaniu się stylu projektów 

Winczego odegrała wieloletnia jego przyjaźń i współpraca ze Szlekysem. Obaj 

rozpoczynali swoją edukację w Rosji. Szlekys uczył się w Leningradzie w Technikum 

Artystyczno-Przemysłowym na wydziale meblarstwa (1924-1927), które działało przy 

Akademii Sztuki, a później na wydziale architektury wnętrz w Państwowej Szkole 

Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (1928-1929).
466

 

Nawiązując do genezy „Ładu”, Wincze wspominał, że kiedyś ktoś wymyślił slogan, że 

ŁAD jest skrótem początkowych liter trzech słów: Ładnie Ale Drogo. Tak jednak nie 

było, a na dowód wspomina on wystawę z 1937 r., pt. „Mieszkanie najmniejsze”, która 

odbyła się w osiedlu Na Kole. Znalazły się tam meble zaprojektowane tak, aby 

maksymalnie obniżyć koszt wytwarzania, nie umniejszając wartości plastycznych. 

Nazwę „ŁAD” wynalazł z kolei prof. Tichy, nawiązując słusznie do porządku 

kompozycyjnego, jako naczelnego czynnika każdego dzieła sztuki.
467

 

Sytuacja materiałowa „Ładu” w tym czasie nie była dobra (był on zadłużony w Banku 

Gospodarstwa Krajowego) i nie istniały wtedy żadne cenniki na wytwory artystyczne. 

Od początku istnienia Spółdzielni, uchwalono, że honorarium autorskie ma wynosić 10 

proc. od pełnych kosztów wytwarzania. I mimo, że w interesie autorów było, żeby 
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koszty wytwarzania były jak najwyższe, nie było wypadku, żeby ktokolwiek z nich 

ingerował, aby te koszty były zawyżane – wręcz przeciwnie. Artyści byli za tym, aby 

cena sprzedażowa było możliwie niska i dostępna dla przeciętnego odbiorcy, twierdził 

Wincze. W celu pozyskania zleceń i spopularyzowania swojej działalności, 

organizowali wystawy. Pragnęli oni tam pokazać nie tylko swoje szczytowe osiągnięcia, 

ale również i te, które dzięki prostocie wykonania oraz ich stosunkowo niskiej cenie, 

mogły zainteresować mniej zamożnych odbiorców. Liczyli również na współpracę z 

przemysłem. Intencje były więc ambitne – propagowanie kultury wnętrza wśród 

najszerszych warstw społeczeństwa. Jak pisał Wincze, mieli w swej działalności taki 

cel, aby propagować kulturę wnętrza wśród całego społeczeństwa w celu poprawy jego 

często drobnomieszczańskich gustów.   

W tej dziedzinie podejmowano inicjatywy również w innych państwach w Europie. Co 

prawda na innych założeniach, ale hołdujący tym samym intencjom działał w Dessau 

Bauhaus. Walczyliśmy z eklektyzmem i bezmyślnością drobnomieszczańskich „gustów”, 

pisał Wincze. Nie byliśmy zresztą jedyną placówką w Europie hołdującą takim 

tendencjom. Bauhaus Gropiusa w Dessau działał na odmiennych założeniach niż 

„Ład”, ale intencje były podobne. Grupa młodych architektów w Warszawie
468

, 

pragnęła również zmienić „styl” urządzeń naszych mieszkań. „Ład”, Bauhaus i 

architekci, rozumieli swoją działalność w odmienny sposób i w odmienny sposób ją 

realizowali. W latach 1936 - 1939, odbyło się kilka wystaw obrazujących pełnię 

działalności artystycznej Spółdzielni „Ład”. Wymieniona wyżej wystawa Na Kole, 

wspominana była kilkakrotnie. We wstępie do katalogu Wystawy XXX lecia „Ładu” w r. 

1957 (Zachęta), J. Grabowski ( ?) pisał: „…również uczestniczył Ład w szeregu 

dzielnicowych wystaw małych mieszkań”. Prof. Sigmund wspomina o tym nieco szerzej: 

„Była mała wystawa w małym osiedlu Na Kole, budowanym pod auspicjami Toeplitza, 

który budował też ówczesny Żoliborz. Po prostu w jednym domku jednorodzinnym 

zrobiła K. Dydyńska zdaje się dwa pokoje. Wiem o tym nieco więcej. Istniała w latach 

1937-39 tendencja spopularyzowania wyrobów „Ładu”. Była ona szeroko dyskutowana. 

„Ładowi” od początku chodziło o wyrobienie jakiejś drogi wychowawczej, działającej 

rewolucyjnie na szerokie kręgi społeczeństwa. Taka sposobność nadarzyła się w 

budowanych osiedlach Na Kole i na Żoliborzu. O działaniu „Ładu” na Żoliborzu nie 

pamiętam, wiem tylko, że tam odbyła się nasza ekspozycja. Na Kole natomiast K. 
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Dydyńska istotnie zaprojektowała i zrealizowała dwa wnętrza mieszkalne z myślą 

wykonania małej serii tych mebli w celu ich potanienia. Tam również eksponowano 

tkaniny dekoracyjne i obiciowe, makaty i kilimy z gatunku najtańszych, tym niemniej 

bardzo pięknych. Wystawka ta miała duże powodzenie i istotnie doszło do zamówień 

krótkoseryjnych. Z niewiadomych mi powodów, eksperymentu nie powtórzono, nie 

zainteresował się tym również przemysł meblowy. Małe fabryczki mebli powtarzały w 

dalszym ciągu produkcje tych samych eklektycznych wzorów lub podrabiały meble 

stylowe: Chippendal’a, Ludwiki, Zimlery itp.
469

 

Przy okazji trzeba również odnotować dwie wspomniane już wystawy zagraniczne - 

ostatnie przed wojną w Sztokholmie w roku 1938 i w Nowym Jorku w ramach 

Światowej Wystawy Sztuki w 1939 r.
470

 

 

 

„Ład” w kryzysie 

 

Te trzy lata, aż do września 1939 roku, to były według Winczego czasy, kiedy „Ład” 

osiągnął swoje apogeum. Indywidualna twórczość ówczesnego zespołu twórców 

niejako podporządkowana była wspólnej idei, noszącej nazwę „Ład”. Jak podkreślił 

Wincze: Solidarność członków osiągana przede wszystkim tym, że wyłącznie oni, 

artyści, tworzyli tę Spółdzielnię. Oni też wytyczali główne kierunki działalności oraz 

decydowali o poziomie projektowania i doskonałości technicznej wykonania, oni 

wreszcie stanowili o dalszym jej rozwoju. Ten stan rzeczy przekreśliła wojna na pełnych 

sześć lat. To, co po niej nastąpiło - było albo rekonstrukcją dawnych tradycji albo stało 

się zupełnie innym tworem, z nazwy tylko przypominającym instytucję sprzed lat. Nie 

znaczy to wcale, że po wojnie artyści „ładowcy” przestali tworzyć lub, że w samej 

twórczości obniżyli lot artystyczny. Wprost przeciwnie, organizowane wystawy i pokazy 

ukazują dalsze ich wysokie osiągnięcia dużego formatu. Lecz to są przeważnie 

osiągnięcia osobiste, własne i mimo że wyczuwa się wyraźnie wspólna cecha dawnego 

przedwojennego „Ładu”, nie są to już rezultaty działań wewnątrz Spółdzielni, lecz 

jakby obok niej lub wręcz poza nią. Tylko wystawy jubileuszowe „Ładu” z okazji 

różnych rocznic chwilowo ich łączą na jeden miesiąc lub dwa, ukazując wspólny 
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mianownik ich dawnej i ścisłej łączności, ale to jest mianownik ułamka dawnej 

jedności.
471

 

Po 1948 roku artyści stanowili mniejszość w tej instytucji, co zdecydowało o nowym 

etapie życia „Ładu”, jego kształcie artystycznym i rozwoju. Od tej pory decydowali tam 

głównie wykonawcy -  rzemieślnicy i inni członkowie. Ładowcy tworzyli w Poznaniu, 

Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, ale nawet ci pracujący i mieszkający w Warszawie, 

pozostawali jakby obok pierwotnego „Ładu”, który przestał być jedynym przedmiotem 

ich artystycznej działalności, pisał Wincze.
472

 W 1939 roku „Ład” przestał być 

placówką przodującą, odkrywczą i w pewnym sensie tak bardzo polską. Pomimo nawet 

usilnych starań powrotu do tego wiodącego i odkrywczego okresu, nie udało się już 

nigdy Spółdzielni powrócić do tego stanu. 

W czasie przedwojennym „Ład” tworzony był przez wybitnych indywidualistów, 

których połączyła wspólna idea: chęć tworzenia sztuki własnej, pozbawionej obcych 

wpływów. Po tym okresie  istnienia Spółdzielni, pozostał znak, a być może i zaczątek 

stylu narodowego, twierdził Wincze.
473

 Jak pisała Huml: Kierunek artystyczny „Ładu” 

określano jako kontynuację poszukiwania wyrazu narodowego w architekturze wnętrz i 

rzemiośle artystycznym. Źródłami, do których zamierzano sięgać, były zarówno rodzima 

tradycja, jak i aktualne tendencje zrodzone w różnych centrach sztuki europejskiej. W 

oparciu o nie tworzono własne odmiany stylu art déco i funkcjonalizmu. Owa 

dwutorowość występowała w koncepcjach artystów „Ładu” w zależności od 

indywidualnego programu i podejmowanej tematyki. Dla zamówień państwowych, 

wystroju gmachów reprezentacyjnych odpowiedniejsze były propozycje zbliżone do 

francuskiej wizji wnętrza z jego wykwintną elegancją typową dla stylu art déco i jego 

najwybitniejszych przedstawicieli, jak Emille-Jacques Ruhlman, który tworzył sprzęty o 

miękkiej wysmakowanej linii, z oszczędnym ornamentem geometryzującym. W 

propozycjach wnętrz mieszkalnych o przeciętnym standardzie poszukiwali ładowcy 

rozwiązań funkcjonalnych. W ich projektowaniu znaczną rolę odgrywały tradycje 

konstrukcji mebla ludowego, jego logika i tworzywo, jak również konstruktywistyczno - 

funkcjonalne tendencje światowej i polskiej awangardy.
474
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„Ład”, jak to określił Wincze, był instytucją pionierską w pewnym sensie, gdyż walczył 

ze staroświeckimi przyzwyczajeniami, co było niełatwe, aby wprowadzać nowy styl 

życia i organizować środki finansowe w tak trudnych jak wtedy warunkach 

odbudowującej się Polski. Starano się to robić poprzez działalność handlową, z 

osobistym uczestnictwem artystów, którzy przygotowali teki autorskie z fotografiami 

najlepszych wykonanych prac, a także pełnili dyżury, aby w sposób bezpośredni 

popularyzować założenia ideowe Spółdzielni wśród klienteli. W trzyosobowym 

zarządzie znaleźli się: dyrektor Knothe, członkini zarządu Czasznicka oraz Wincze. 

Wszyscy pracowali wspólnie i tak też podejmowali ważniejsze decyzje. Czasznicka zaś, 

mająca bezpośredni kontakt z kierownikiem technicznym i artystycznym stolarni – 

Szlekysem oraz Borysem Misztalem, majstrem tkackim, podejmowała z nimi 

drobniejsze decyzje w sprawach wytwórczości. Czasznicka, jako projektantka tkanin 

dbała o jakość i poziom artystyczny w tkalni i farbiarni, z kolei Wincze zajmował się 

przede wszystkim administracją i handlem. Ich działania były intuicyjne, lecz jak sam 

podkreślał Wincze, był to w jego ocenie najlepszy sposób zarządzania taką instytucją 

jak „Ład”, co potwierdziło się w latach pięćdziesiątych, kiedy to administracja tzw. 

fachowa przyczyniła się do spadku pozycji artystycznej Spółdzielni.
475

 

„Ład” zmagał się z trudnościami finansowymi od samego początku swojego istnienia, 

co było efektem niewłaściwych decyzji kredytowych zaciągniętych w Banku 

Gospodarstwa Krajowego. W pewnym czasie groziło mu nawet bankructwo i likwidacja 

działalności. Prof. Sigmund opisywał, że prawdopodobnie w 1932 roku odbyło się 

dramatyczne zebranie „Ładu”, podczas którego ówczesna dyrektorka „Ładu” - Cecylia 

Żółkowska i Jerzy Warchałowski – prezes rady nadzorczej, przedstawili katastrofalny 

stan „Ładu”, który był wynikiem ogólnoświatowego kryzysu oraz przyjęto w milczeniu 

wiadomość że ŁAD przestał istnieć. W pewnym momencie około pierwszej w nocy 

zjawił się u niego załamany tym faktem Kintopf z planem ratowania „Ładu”. Młody 

Wincze zgodził się wtedy, jak to określił, lekkomyślnie i objął kierownictwo Spółdzielni 

na kolejne cztery lata. Wynikiem tego było powolne wydobywanie się „Ładu” z 

problemów. W 1936 roku z inicjatywy Winczego, który nabrał już pewnego 

doświadczenia w swojej pracy, „ładowcy” wzięli udział w Wystawie w IPS- ie. Miało to 

być w zamierzeniu wydarzenie na miarę np. targów poznańskich, choć osiągnięte z 

                                                 
475

 list cyt. z 14.V.1984, Wincze [w:] W. Wincze, „ŁAD” 1936-1948. Spółdzielnia artystów plastyków w 

Warszawie. Sprawy i ludzie, s. 10, op. cit. 



179 

 

wielkim trudem finansowym i niedociągnięciami w urządzeniu wystawy.
476 

- 

relacjonował Wincze wypowiedź Sigmunda. W wystawie tej brali udział wszyscy 

„ładowcy” z młodszego pokolenia: Kurzątkowski, Schneider, Maria Bielska, Halina 

Karpińska, Dydyńska, Janina Grządzielska, Maria Czermińska-Sawicka, Knothe, 

Sigmund, a także tkacze. Dzięki wystawie sytuacja finansowa „Ładu” uległa poprawie. 

Tak przedstawiała się sytuacja w latach 1932-1936, kiedy dyrektorem „Ładu” był 

Sigmund, z kolei po nim, przez kilka miesięcy kierował Kazimierz Pręczkowski, który 

ponoć nie był członkiem „Ładu”, gdyż z relacji Winczego wynika, że nie kojarzył jego 

prac. Powstałego długu wobec Banku Gospodarstwa Krajowego, nie udało się wtedy 

spłacić, a nastąpiło to dopiero w czasie okupacji, kiedy korzystając z inflacji i spadku 

wartości pieniądza, spłacono go do końca. 

„Ład”, podobnie jak wszystkie spółdzielnie, należał do dowolnie wybranego związku 

rewizyjnego. Centralny Związek Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich, do którego 

„Ład” należał w roku 1936 gwarantował artystom pełną niezależność, gdyż kontrolował 

wyłącznie prawidłowość działalności handlowej i księgowości. Tuż przed wojną z kolei 

przeniesiono „Ład” do Centralnego Związku Spółdzielni Społem, do którego należał 

potem przez cały okres okupacji i jak się później okazało to był dobry wybór, gdyż 

udało im się dzięki tej współpracy uniknąć wielu problemów ze strony okupanta i 

przetrwać do końca wojny.
477 

We wrześniu ’39 nieoczekiwanie i gwałtownie została 

przerwana działalność artystyczna i społeczna „Ładu”. Powodem tego było zniszczenie 

dorobku jego założycieli, m.in. prof. Tichego, prof. Czajkowskiego, a których 

działalność się wtedy zakończyła. Ta strata była również niepowetowaną dla kultury 

polskiej. Również wśród tych artystów wyjątkową postacią był Jan Kurzątkowski. 

Początki jego oryginalnej twórczości to druga połowa lat dwudziestych, m.in. dekoracje 

ścienne na dorocznym balu warszawskiej Szkoły: wielkie panneaux – rodzaj 

płaskorzeźb z giętego i specjalnie nadcinanego bristolu, łamanego wzdłuż nacięć.
478

 On 

pierwszy odkrył tę dziedzinę, nazwaną później papieroplastyką, która znalazła wielu 

naśladowców. […] W roku 1937 widziałem na frontonie gmachu „Publicity” na 

Wystawie Paryskiej niemal dosłowne powtórzenie jego koncepcji - pisał Wincze. Kiedyś 

zwierzył mi się, że projekt całości zaczynał często od detalu, który go w szczególny 

sposób zafascynował: - od ciekawej formy złącza drewna, od szczególnej właściwości 
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tworzywa, którą należy pokazać w kształcie plastycznym a zgodnym z jego naturą. Tak 

powstało w połowie lat trzydziestych krzesło zwane „piórem” którego uroda polegała 

głównie na rozszczepieniu słojów drewna i rozwarciu ich w formie umiarkowanego 

wachlarza w oparciu.
479

 Z relacji Winczego wynika, że istniały trzy wersje tego 

pomysłu: jeden znalazł się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, drugi w 

posiadaniu Teresy Roszkowskiej na Saskiej Kępie w Warszawie, trzeci zaś spłonął wraz 

ze sklepem „Ładu” na Starym Mieście w czasie powstania.  

Oprócz tego istniało jeszcze jedno krzesło, nieudokumentowane i zaginione, z drugiej 

połowy lat trzydziestych, wykonane z jaworu, którego oparcie zostało ukształtowane 

przez artystę w formie ludzkich łopatek, wygięte tak, że przylegały ściśle do pleców 

siedzącego, należące do kompletu pokoju stołowego. Trzecią koncepcją było krzesło, 

którego konstrukcja polegała na wykorzystaniu sprężystości sklejki drzewnej:
480

 

wygięta płyta tworzyła oparcie i siedzisko, a część środkowa w formie pasa o szerokości 

około 5 cm, była częściowo wycięta, wygięta inaczej niż całość i opierała się na tylnej 

łączynie. Jej wygięcie i umocowanie było tak pomyślane, aby tworzyło przeciwdziałanie 

sprężystości oparcia, ograniczające je do zamierzonego wektora uchylenia. Dzieło jest 

późniejsze, powstało ok. 1952 roku. Było eksponowane na pierwszej Ogólnopolskiej 

Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Zachęcie. [...] Nie znam dalszych losów tego 

arcydzieła sztuki i techniki plastycznej. I tu również nie napotkałem w żadnym dziale 

jego reprodukcji. Jeżeli zaginęło, byłaby to niepowetowana strata, gdyż stanowiło ono 

pewien znaczący etap w rozwoju naszego wzornictwa.
481

 Jeszcze jednym artystą 

wspomnianym przez Winczego był wybitny i oryginalny projektant mebli, Schneider, 

który w swoim czasie wywarł niebagatelny wpływ na kształtowanie poziomu 

artystycznego w „Ładzie” w latach 30. Jak pisał Wincze, to on jest autorem pomysłu 

robienia mebli z palonej sosny, które zyskiwały ciekawą powierzchnię z widoczną 

fakturą usłojenia uzyskiwaną poprzez jej spalenie i oczyszczanie metalową szczotką. 

Technika ta była protestem artysty w czasach mody na meble z drewna na wysoki 

połysk. Schneider był także autorem pierwowzoru kanapy-łóżka, który później 

udoskonalił i zaprojektował Szlekys w oryginalnym swoim stylu. Założenia różniły się 

od siebie tym, że w meblu Schneidera znajdował się nieruchomy materac z siatki 

sprężynowej i oparcie kanapy, które zasuwało się w przemyślany sposób poza tapczan, 
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tworząc osłonę od ściany, z kolei u Szlekysa siatka sprężynowa i materac były już 

zginane, czyli część materaca i siatki tworzyła w dzień oparcie a rozłożone na noc 

mogło pełnić funkcję szerokiego łóżka.
482

 

Przed wojną odbyły się jeszcze dwie ostatnie ważne wystawy zagraniczne „Ładu”. 

Pierwsza w Sztokholmie w 1938: Wystawiliśmy tam meble wypożyczone od właścicieli 

oraz tkaniny z własnych zbiorów. Całkowite koszty organizacyjne przejęło MSZ, a 

komisarzem był Czesław Knothe. Katalog tej wystawy nie zachował się, wyliczam więc z 

pamięci autorów mebli: M. Sigmund, Cz. Knothe, Kr. Dydyńska i ja. Wystawa cieszyła 

się dużym powodzeniem i proponowano liczne zakupy. […] Wystawa wróciła do kraju 

przed 1939 rokiem. Druga wystawa odbyła się w Nowym Jorku w ramach Światowej 

Wystawy Sztuki w 1939 r. Eksponowaliśmy tam wyłącznie tkaniny. Komisarzem był 

Lucjan Kintopf. Dział polski był niewątpliwie reprezentacyjny i o ile mi wiadomo, 

sukces był ogromny. Lecz wybuch wojny uniemożliwił otrzymanie szczegółowych relacji. 

Nawet katalog tego działu nie doszedł do Kraju. L. Kintopf  zdążył jednak powrócić w 

ostatniej chwili do Polski. We wrześniu 1939 roku została przerwana artystyczna i 

społeczna działalność „Ładu”. Przerwana w sposób mało oczekiwany i gwałtowny. 

Podczas nalotów niemieckich warsztaty stolarskie, tkackie i farbiarskie zostały 

doszczętnie zniszczone, w stanie nienaruszonym został sklep na Krakowskim 

Przedmieściu (wraz z nim wyposażenie sklepu i magazyn tkanin). 

 

 

“Ład”  - lata 1939-1945 

 

Gdy Wincze powrócił z kampanii wrześniowej w listopadzie 1939 roku, zastał „Ład” w 

stanie opłakanym, ponieważ warsztaty właściwie przestały istnieć. Niczego nie dało się 

uratować, nawet jak pisał, szperanie w gruzach nic nie dało. Pozostał tylko sklep na 

Krakowskim Przedmieściu: Czasznicka i Grużewska dyżurowały w nim kolejno, 

chroniąc przed pożarem i grabieżą. Te bohaterki ocaliły sklep i resztę mienia. Wrócił z 

wędrówki Czesław Knothe. Zarząd więc był w komplecie, ale czym było zarządzać? 

Popłakaliśmy się nad strzaskaną wieżą, która niegdyś była „Ładem” i zaczęliśmy 

radzić, co dalej. W rzeczywistości była to ruina, którą należało chronić przed 

całkowitym zawaleniem. Przystąpiliśmy więc do remanentu ocalałych walorów i do 

oceny sytuacji własnej i do rozważenia możliwości dalszej egzystencji […] Ocalały 
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również, współpracujące z „Ładem”, zakłady stolarskie p. Jaskólskiego i p. Gajewskiej 

ze swym majstrem Kosiorkiem […] W pierwszej kolejności należało zabezpieczyć 

istnienie „Ładu”, jako instytucji, działającej na nowych warunkach okupacyjnych. 

„Ład” przestał być placówką produkującą: w tym względzie również jakieś 

zaszeregowanie było niezbędne. Z pomocą przyszedł nieoceniony Związek Spółdzielni 

„Społem”, który znalazł jakąś furtkę prawną, która pozwoliła nam na egzystowanie bez 

zmian statutowych i organizacyjnych. Nie pamiętam już, na czym polegał ten magiczny 

wybieg, ale dzięki niemu pozostaliśmy w dawnej sytuacji (przynajmniej na papierze) i to 

ocaliło „Ład” przed niepotrzebnymi, a może nawet groźnymi komplikacjami.
483

 

Pomimo wszelkich braków warsztatowych, finansowych i tylko dzięki zapasowi tkanin 

na składzie, starano się tak gospodarować, aby przetrwać możliwie najdłużej.
484

 Dzięki 

woli przetrwania, własnej energii i nadziei, pozostali na miejscu członkowie „Ładu”, 

zrobili wszystko, aby on przetrwał. Powszechne było wtedy zapotrzebowanie na 

najprostsze i tanie sprzęty. Wincze zaprojektował więc składany tapczan - rodzaj łóżka 

polowego - bardzo prymitywny i łatwy w wykonaniu, jak sam to określił. Dzięki temu 

pojawiły się pierwsze wpływy gotówki, które ledwo wystarczały na utrzymanie sklepu i 

jego pracowników. Kurzątkowski z kolei przed Bożym Narodzeniem 1939 roku, 

wykonał piękną choinkę z drewnianych patyków, którą ozdobił zabawkami z papieru i 

słomy, którą potem powtarzał przez kolejne lata okupacji.
485

 

Pracowano w „Ładzie” w zaledwie kilka osób, których działalność się wtedy kończyła, 

a Sigmund, który mieszkał w Sandomierzu, wrócił do Warszawy przed Powstaniem. 

Prof. Tichy zmarł po operacji w listopadzie 1939 r. Jastrzębowska, którą przyłączono do 

(właściwie nieistniejącej) Rady (na miejsce nieobecnego prof. Jastrzębowskiego) 

dzieliła się z innymi informacjami od męża i była wtedy niezastąpioną doradczynią, 

wspierającą ich swoją silną osobowością w podejmowaniu niejednokrotnie trudnych 

decyzji. Zebrania „Ładu”, a właściwie tajne spotkania, miały charakter „towarzyski” i 

sytuowały go w gronie nielicznych w stolicy przejawów życia kulturalnego o podłożu 

niepodległościowym. Poprzez sam fakt istnienia, „Ład” przyciągał do siebie ludzi o 
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wspólnych zapatrywaniach. W tej sytuacji istniała jego działalność aż do pewnego 

przełomu, jakim okazał się konkurs ogłoszony przez Spółdzielnię Społem na 

mieszkanie najmniejsze, wynikający z aktualnych potrzeb mieszkaniowych, na którym 

zaprezentowano aktualne modele mebli.
486

 

Latem 1940 roku, do Winczego zwrócił się z propozycją projektowania wnętrz i 

urządzeń dla Klubu Starostwa w Hrubieszowie pewien malarz. Zapewniał wtedy, że 

klub będzie dostępny zarówno dla Niemców – pracowników starostwa, jak i Polaków. 

Wincze postawił wtedy warunki, że w zamian „Ład” dostanie zgodę Delegatury Rządu 

na Kraj na realizację wszystkich projektów mebli. Ta współpraca zapewniała również 

dokumenty, które chroniły Winczego i jego współpracowników przed coraz częstszymi 

wtedy łapankami i represjami okupanta. 

Nowy projekt był bardzo duży i prace przy nim, wraz z realizacją, trwały do połowy 

1941 roku. Oprócz Winczego, współpracowali przy nim również Kowalik i Kenar oraz 

malarze Antoni Wajwód i Antoni Uniechowski, którzy byli autorami dużego panneau w 

technice fresku. Dzięki temu projektowi „Ład” mógł spłacić swoje przedwojenne długi. 

Dzisiaj przyznaję się do mojej jedynej kolaboracji z okupantem (z którym zresztą nie 

miałem bezpośredniego kontaktu): przyniosła ona w ostatecznym rezultacie duże 

korzyści dla Spółdzielni i dużą pomoc dla kolegów.
487

 W tym czasie, jak pisał Wincze, 

znacznie poszerzył się krąg współpracowników „Ładu”, którzy przynosili swoje prace 

na sprzedaż do sklepu. 

Kiedy sytuacja „Ładu” się polepszyła, w piwnicy pod sklepem, gdzie mieścił się dawny 

zapasowy magazyn tkanin, zainstalowano mały warsztat stolarski. Pracował tam stolarz 

i modelował meble, przede wszystkim według projektów Knothe i Kurzątkowskiego, co 

oznaczało, że w dziedzinie mebli odradzała się właściwa praca artystyczna w „Ładzie”. 

W tym czasie Wincze i Szlekys (Spółka SW), wykonywali też swoje projekty we 

własnej stolarni, którą założyli w 1941 roku przy ul. Wrońskiego, obok Domu 

Akademickiego na Górnośląskiej, zajętym wtedy przez Schutzpolizei (jak pisał potem 

Wincze, pod latarnią było najciemniej). Przy stolarni mieściła się także pracownia 

projektowa. Lokal ten oprócz oficjalnych prac renowacyjno-stolarskich, pełnił funkcję 

konspiracyjną, dlatego działał oddzielnie, nie narażając instytucji, jaką była SAP „Ład”. 

W połowie lata 1942 roku przyszedł od władz okupacyjnych nakaz natychmiastowego 

opuszczenia  lokalu na ul. Wrońskiego, gdzie działała Spółka SW, więc trzeba było 

                                                 
486

 Ibidem, s. 28, op.cit. 
487

 Ibidem, s. 29 



184 

 

przygotować szybką przeprowadzkę do nieczynnego lokalu (po stronie Zakrzewskiego, 

pisał Wincze) drukarni na Starym Mieście. 

„Ład” jako instytucja, w przeciwieństwie do działalności Winczego i Szlekysa, nie był 

zaangażowany w działalność konspiracyjną, aby nie narażać się, by móc bez cienia 

podejrzeń funkcjonować, przetrwać wojnę, istnieć potem i dalej działać. Przez pewien 

czas udawało się to. Dopiero powstanie zakończyło ostatecznie istnienie dawnego 

„Ładu”, stwierdził Wincze. Ostatni jego etap to życie z wyprzedaży topniejących 

zapasów tkanin i makat oraz innych drobiazgów. Dodał również, że w stanie, w jakim 

„Ład” się wtedy znalazł, nie mógł być już nazywany spółdzielnią. Nie było czynnych 

członków w odpowiedniej ilości, nie było zebrań ani wyborów władz. Instytucja ta 

trwała tylko dzięki silnej woli swego istnienia. Tylko dzięki Związkowi Spółdzielni 

„Społem” udało im się uniknąć likwidacji i cudem przetrwali do sierpnia '44. Ówczesny 

żywot „Ładu” był spacerem po linie. Zagrożenie groziło z każdej strony: ekonomicznej, 

organizacyjno-prawnej, handlowej lub zwyczajnego terroru, nasilającego się coraz 

bardziej w Warszawie.
488

 

Pomimo prób ocalenia najbardziej wartościowych tkanin, czy mebli i innych dzieł, nie 

udało się to i po przedwojennym „Ładzie” zostały tylko wspomnienia, studia naukowe i 

bardzo nieliczne przedmioty, przypadkiem ocalałe na prowincji. Zofia Czasznicka 

wyniosła i przechowała najcenniejsze dokumenty. Przekazała je następnemu „Ładowi”, 

który „odrodził się z popiołów” 29 kwietnia 1945 roku w całkiem odmiennych 

warunkach.
489

 

 

Odnowa: „Ład” w okresie 1945-1948 

 

Jak pisała Huml: W trzy miesiące po oswobodzeniu Warszawy, 15 kwietnia 1945 roku 

zebrało się grono artystów młodej generacji „Ładu” i nadało Spółdzielni nowe formy 

organizacyjne. Powołano Radę Nadzorczą, sięgnięto po statut, żeby przystosować go do 

nowych warunków. Dzięki energii i zaangażowaniu Czasznickiej było to tak szybko 

możliwe do zrealizowania.
490

 

Według relacji Winczego: 29 kwietnia 1945 roku, pierwszymi odnowicielami Ładu byli: 

Zofia Czasznicka i prof. Bruno Zborowski – architekt i dawny wykładowca Akademii 
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Warszawskiej i wielki miłośnik Spółdzielni.
491

 Na nowo zarejestrowana instytucja zajęła 

piętrową oficynę i parterowe przybudówki domu nr 3 przy ul. Pankiewicza, a podstawą 

kontynuacji jej działalności była cudem ocalała stolarnia Winczego i Szlekysa. 

Na szczęście, oprócz urządzeń, narzędzi i surowców drzewnych, ocalały również ich 

rysunki i projekty mebli. Dzięki temu zakład mógł od razu podjąć działalność pod 

kierunkiem majstra i trzeciego wspólnika stolarni, którym był Władysław Jaworski. 

Wincze o fakcie reaktywacji „Ładu” dowiedział się nieco później, bo dopiero we 

wrześniu 1945 roku, kiedy był przejazdem w Warszawie i spotkał tam przypadkiem 

Czasznicką. Dzięki jej namowom powrócił do „Ładu” i objął również w nim 

kierownictwo (na miejsce prof. Zborowskiego, gdyż ten z kolei zajął się 

organizowaniem Biura Odbudowy Stolicy). W momencie objęcia kierownictwa „Ładu”, 

w spółdzielni działały: tkalnia, farbiarnia oraz wspomniana już stolarnia. Tkalnia i 

farbiarnia mieściły się na górnym piętrze w dawnych pracowniach malarskich, stolarnia 

oraz mały pokój na biuro, zajmowały obszerne pomieszczenia parterowe. Stan 

finansowy nie prezentował się najlepiej, gdyż środków wystarczało tylko na częściowe 

opłacenie pracowników, zaś na honoraria autorskie już nie. Członkowie dawnej 

Spółdzielni rozproszyli się po świecie. Za granicą przebywali m.in. prof. Jastrzębowski, 

Roman Sznajder, […] W czasie okupacji zmarł prof. Tichy. […] W Warszawie pamiętam 

- stwierdził Wincze - tylko obecność J. Kurzątkowskiego, H. Śledziewskiej, Cz. Knothe, 

O. Szlekysa [...]. 
492

 

Po naradzie Winczego z Czasznicką, przyjęto do Zarządu Spółdzielni Szlekysa, który 

zgodził się na to bez zastanawiania i został współdyrektorem. Wtedy właśnie, zwarta w 

czasie okupacji między Szlekysem i Wincze spółka „SW”, przeobraziła się w jeszcze 

głębszą współpracę. Czasznicka była jakby motorem całej inicjatywy, a dzięki swoim 

znajomościom, pomagała załatwiać niektóre sprawy związane z rozwojem „Ładu”. 

Pomimo skromnych środków chciano Spółdzielnię nie tylko utrzymać, ale głównym 

założeniem było również dążenie do jej dalszego rozwoju. „Ład” otrzymywał również 

pomoc, jak wspominał Wincze, udzielało jej wiele osób i instytucji, m.in.: Minister 

Czesław Bobrowski z Centralnego Urzędu Planowania, generał Gross, bank Społem, 

który udzielał kredytów.
493
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Około 1945 roku stolarnia zatrudniała 5-6 pracowników, którymi byli wykwalifikowani 

stolarze, rekrutujący się z dawnych przedwojennych rzemieślników oraz ci, którzy 

pochodzili z prywatnej wojennej stolarni SW. Na czele stał majster, wyborny stolarz 

Władysław Jaworski, który dbał również o zaopatrzenie w drewno i  materiały 

pomocnicze.
494

 (Nie posiadali wtedy żadnych maszyn). W tkalni znajdowało się kilka 

krosien i dwa warsztaty żakardowskie. 

Naczelnym zadaniem artystycznym powojennego „Ładu”, była kontynuacja linii 

wytyczonej przed wojną. Wynikało to nie z konserwatyzmu, jak pisał Wincze, ale z 

głębokiego przekonania o słuszności obranego wcześniej kierunku. 

Rodzaj wytwarzanych przedmiotów i sposób ich projektowania wynikał bezpośrednio z 

potrzeb odbiorców. Meble musiały być tanie, proste, jak najmniejsze w wymiarach i 

funkcjonalne. Powstawały więc tapczany-łóżka, tapczany-półki, stoły jadalne z 

szufladami, stoły rozkładane typu angielskiego „gate leg tables”, szafy ubraniowe lub 

kombinowane z bieliźniarkami, kredensiki z klapami służącymi jako blaty podręczne, 

półki na książki, krzesełka i foteliki z zasadzie twarde, wyjątkowo tapicerowane.
495

 

Do prac tapicerskich został zatrudniony, znany im jeszcze sprzed wojny, tapicer 

Puchalski, który z trudem starał się zdobywać materiał tapicerski. Z wykonanych 

wówczas bardzo starannie tapicerowanych mebli, niektóre przetrwały do dziś. 

Wykonywali również drewniane lampy, na biurko lub stojące z abażurami własnej 

roboty, których mistrzynią była Maria Gralewska, późniejsza członkini „Ładu”. 

Do połowy 1946 roku „Ład” nie posiadał sklepu, ani możliwości rozbudowy 

warsztatów. Groziła nam stagnacja i zejście do roli małego przedsiębiorstwa. 

Wprawdzie, jak pisał Wincze, unikalnego i będącego na wysokim poziomie 

artystycznym, lecz zasklepionego w bardzo ograniczonych granicach przestrzennych i 

minimalnych możliwościach rozbudowy.
496

 

Poważne zmiany nastąpiły, kiedy pojawiły się możliwości rozbudowy warsztatów, 

czemu sprzyjały nowe okoliczności. Ta odmiana nastąpiła, kiedy do Polski z 

Rappersvilu, przyjechała Jastrzębowska, córka prof. Jastrzębowskiego i osiadła na 

Dolnym Śląsku. Wskazała ona nowe możliwości rozbudowy i rozwoju „Ładu” właśnie 

na tych terenach, bogatych w surowiec i fabryki. Już w lutym 1946 roku, Jastrzębowska 

wraz z Szlekysem, udali się na Dolny Śląsk, aby zrobić rozeznanie i zdobyć więcej 
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informacji. O podróży tej opowiadał Szlekys jak o wyprawie na Alaskę za czasów 

Londona, wspomina Wincze.
497

 

Rezultatem tej podróży był fakt objęcia przez „Ład” w Kłodzku dwupiętrowego 

budynku stolarni Rachnera, wyposażonego całkowicie w maszyny, narzędzia i 

surowiec, właściwie gotowego do natychmiastowego użytkowania. W Polanicy także 

zajęto niewielki dom przy Warszawskiej 10, w którym znajdowała się mała stolarnia, a 

pokoje tam nadawały się na miejsce wypoczynkowe dla warszawskich pracowników 

„Ładu”. Przy pomocy odpowiednich nakazów, nie pozbawionych kumoterstwa, zajęto 

oficjalnie oba te budynki, które stały się bazą produkcyjną na długie dwadzieścia parę 

lat, przyznawał Wincze
498

. 

Zamieszkała tam Jastrzębowska i organizowała wszystko. Pod jej nadzorem i według jej 

projektów, stolarnia wytwarzała przeważnie drobne przedmioty, meble dziecinne, lampy 

tłoczone i pamiątkarstwo, które były też sprzedawane w założonym przez nią sklepie 

„Ładu”. 

W Kłodzku z kolei uruchomiono dwa zakłady: stolarski oraz tkacki wraz z farbiarnią. 

Obie wytwórnie mieściły się w dużym budynku przy ul. Słowackiego 6, u zbiegu z ul. 

CK Norwida. Organizacją stolarni zajął się Jaworski, który czasowo przeniósł się do 

Kłodzka i wkrótce uruchomiono tę stolarnię, która wytwarzała głównie małe serie 

sprzętów, niezbędnych dla Warszawy, a obok niej mieścił się niewielki warsztat 

ślusarki, który usprawniał pracę maszyn. Tkalnię urządziła Helena Bukowska-

Szlekysowa, z pomocą B. Misztala, który podobnie, jak Jaworski, czasowo przeniósł się 

z Warszawy. 

Zarządzenie „Ładem” na Dolnym Śląsku z początku napotykało wiele trudności. Na 

zmianę Wincze i Szlekys, kierowali nim przez miesiąc w Warszawie, a przez miesiąc w 

Kłodzku i Polanicy. Problematyczny był również transport mebli do Warszawy. W 

czasach powojennej niepewności na kolei zdarzały się częste kradzieże, co powodowało 

konieczność zatrudniania konwojenta wagonu towarowego. Mimo przeciwności, 

wszystko jednak dobrze funkcjonowało. Dzięki więc, jak to ujął Wincze, 

„skolonizowaniu” Dolnego Śląska, „Ład” zaczął odzyskiwać dawną pozycję. 

W tym czasie w Warszawie „Ład” miał na ul. Pankiewicza na pierwszym piętrze nad 

stolarnią rodzaj sklepu (magazyn gotowych wyrobów), gdzie odbywały się również 

okresowe wystawy. „Ład” ponownie zaczął się liczyć na rynku i w kulturze, a jego idea 
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była kontynuowana i propagowana. Dzięki kontaktowi z Dolnym Śląskiem częściowo 

został też zmechanizowany warszawski oddział „Ładu”, do którego sprowadzono 

stolarskie obrabiarki i urządzenia tkackie. Stało się to drogą legalną dzięki niedrogiemu 

zakupowi poprzez Urząd Likwidacyjny. 

Rok 1947 to czas pewnej stabilizacji organizacyjnej. Odbyło się wtedy pierwsze po 

wojnie walne zebranie członków, w tym czasie wyłącznie artystów plastyków. Oprócz 

wybrania zarządu na następną kadencję, ukonstytuowała się również Rada Nadzorcza, 

której przewodniczącym został prof. Jastrzębowski. Wprowadzono regulaminy i 

przyjęto nowych członków, którymi byli m.in.: Wanda Zawidzka-Manteuffel, 

Jastrzębowska, Maria Gralewska, a spośród wykonawców Jaworski, Misztal, W. 

Grużewska- Kowalczykowa. Taki dobór członków pozwalał na utrzymanie kierunku 

artystycznego w formie nieskażonej i zgodnej z założeniami programowymi.
499

 Rozwój 

Spółdzielni szedł więc w dobrym kierunku i myślano nad otworzeniem sklepu i 

placówki ekspozycyjnej w centrum miasta. Chciano przywrócić „Ładowi” dawną 

możliwość wystawiania swych najlepszych prac, ale także znormalizować sprzedaż. 

Okazja pojawiła się m.in. dzięki znajomościom Szlekysa
500

 i wkrótce zaczęto 

remontować ruiny domu przy ul. Nowy Świat 34. Knothe zaprojektował tam i 

zrealizował sklep zajmujący parter i pierwsze piętro. W latach, kiedy w Warszawie było 

więcej ruin, niż odbudowanych domów, sklep ten wyróżniał się zarówno oryginalnością 

pomysłu, jak i rozmiarami. 

W tym czasie, po długiej chorobie, zmarł prof. Czajkowski, który był współinicjatorem 

i założycielem „Ładu” (w 1925 r.). Była to strata, którą bardzo odczuto. 

W tym okresie, w porównaniu do czasów przedwojennych, Spółdzielnia „Ład” w ciągu 

trzech lat nawet prześcignęła swój stan posiadania: była właścicielem domu, w którym 

znajdował się sklep, bardziej reprezentacyjny niż wcześniej, zajmowała warsztaty 

stolarskie i tkackie znacznie większe od przedwojennych, posiadała ponadto filie w 

Kłodzku i Polanicy. Ten rezultat został osiągnięty dzięki gospodarności, pracowitości i 

oddaniu sprawie wszystkich działających w „Ładzie” członków oraz pracowników 

fizycznych i umysłowych. Był to zespół wspaniałych ludzi, pisał Wincze. Dodał 

również, że rozwój „Ładu” przyciągnął do współpracy Cecylię Żółtkowską, dawną 
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dyrektorkę „Ładu” z początku lat 30. Zajęła się ona działem handlowym oraz weszła w 

skład Zarządu. Ziściły się nasze nadzieje, a okupacyjna wola przetrwania nie była 

daremna, notował Wincze, dodając: Spoglądając krytycznie z perspektywy lat, muszę 

stwierdzić, że w dziedzinie artystycznej nie zdołaliśmy przewyższyć poziomu 

przedwojennego, ani w sferze rozpiętości inicjatyw twórczych i nowatorskich, ani w 

rozmaitości tematyki projektowej, - podsumował ten czas.
501

 

Jako najważniejszą przyczynę tego zjawiska, podał Wincze znaczne zmniejszenie ilości 

utalentowanych projektantów, gdyż wielu dawnych projektantów wyemigrowało z kraju 

na stałe, wielu przeniosło się do innych miast, a młodzi artyści jeszcze byli nie dojrzali 

twórczo, aby uzyskać zaproszenie na wstąpienie do „Ładu”. Dodatkowo Spółdzielnia 

nie mogła sobie w tym czasie pozwolić na eksperymenty i poszukiwania twórcze, 

ponieważ musiano brać pod uwagę zakres zainteresowań swoich odbiorców i 

zleceniodawców. Ten zawężał się prawie wyłącznie do sprzętów ściśle utylitarnych. 

Warsztaty były ponadto przeciążone zamówieniami i nie nadążały z przerobem wobec 

ogromnych potrzeb mieszkańców Warszawy. 

Mimo tych trudności, „Ład” urządził dwie wystawy: w r. 1946 i 1948 w Muzeum 

Narodowym w Warszawie, ale oprócz sukcesów artystycznych nie wniosły one nic do 

wzbogacenia tematyki twórczej. Do rzadkich wyjątków należał projekt i wykonanie 

wyposażenia wnętrz willi pod Nowym Jorkiem. 

Coraz trudniejszym stawało się też wtedy nabycie suchego i dobrego drewna, 

szczególnie tych szlachetnych gatunków (akacje, czarny dąb, wiąz). Autorzy musieli 

więc dostosować swoje projekty do możliwości ich wykonania, a nie odwrotnie, jak to 

było w zwyczaju „Ładu” przed wojną lub jeszcze w czasie okupacji, kiedy rozmaitość 

gatunków drewna była dostępna w obfitości. 

Warunki gospodarcze krępowały więc bardzo działalność i inwencję twórczą plastyków, 

pisał o tym okresie Wincze.
502

 

Inną z kolei przyczyną, która doprowadziła do gwałtownych przemian w „Ładzie” oraz 

wpłynęła na zmianę poziomu artystycznego, było uchwalenie w 1948, 

 r. nowego statutu, który przemienił Spółdzielnię artystów w spółdzielnię pracy, pod 

nową nazwą: „Ład Spółdzielnia Pracy Architektury Wnętrz”. Zmiana ta nastąpiła z 

inicjatywy Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, używającej skrótu Cepelia, 

do której organizacji zmuszeni byli przystąpić. Jak podkreślał Wincze, za skutki tej 
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decyzji “Ład” niestety zapłacił wysoką cenę w postaci obniżenia jakości wytwarzanych 

produktów.
503

 Tym, co okazało się nader przewrotne, był fakt przynależności do Cepelii 

(Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego), mimo że „Ład” nie zajmował się 

przemysłem artystycznym, a sztuką użytkową. Nowy statut nadawał wszystkim 

pracownikom spółdzielni równe prawa, również wyborcze czynne i bierne, więc o 

ukierunkowaniu artystycznym decydowała większość, a plastycy byli teraz w 

mniejszości. Utracili więc prawa decydowania o sprawach bardzo istotnych. Po tych 

zmianach Szlekys zrezygnował ze stanowiska kierowniczego. Po przejęciu władzy 

przez nowych dyrektorów, „Ład” został poddany prymatowi Cepelii. Pomimo protestów 

artystów, „Ład” zaczął iść na łatwiznę, a plastycy „ładowcy”, zaczęli odsuwać się od 

tego warsztatu, przenosząc swój potencjał do innych ośrodków, np. Państwowych 

Pracowni Sztuk Plastycznych. 

Jak pisała Huml, warsztaty z Kłodzka i Polanicy z czasem przeniesiono do Spółdzielni 

do Warszawy, a istniejący początkowo w Polanicy sklep, gdzie sprzedawano prace 

artystów, zlikwidowano, uruchamiając w Warszawie salon na Nowym Świecie.
504

 

Od tej pory wystawy „Ładu”, szumnie i z wielkim nakładem pracy i kosztów 

organizowane z różnych okazji, również i jubileuszowych, były świetne i świadczyły o 

wysokim kunszcie plastyków, jednak tak naprawdę nie były to wystawy programowe 

„Ładu”, ale plastyków należących do „Ładu”, których prace nie były zgodne z 

założeniami wytwórczości „Ładu”. Sklep „Ładu” na Nowym Świecie nie wystawiał 

przedmiotów sztuki, które powstawały wtedy już tylko na potrzeby wystaw. „Ład” 

stawał się powoli szeregową spółdzielnią podległą Cepelii i nawet jego wyroby były 

sprzedawane nie wyłącznie w jego sklepie, lecz były rozprowadzane po różnych jego 

agenturach. Spółdzielnia artystów założona w r. 1926 i posiadająca ambitne i wzniosłe 

założenia stała się przeszłością - kategorycznie sądził Wincze.
505

 

„Ład” w owych czasach, kiedy zarządzany był przez artystów, tworzył zespół ludzi o 

wybitnie odrębnych indywidualnościach twórczych. Łączyła ich wspólna idea, jedyna i 

niepowtarzalna: chęć tworzenia własnej sztuki, pozbawionej wszelkich obcych 

wpływów. Jakże owocnym okazał się ten protest i sprzeciw. Po tym okresie istnienia 

Spółdzielni pozostał znak, a być może i zaczątek stylu narodowego. Kiedyś p. Wanda 

Telakowska powiedziała, że „Ład” to drożdże, które trzeba rozproszyć, aby 
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fermentowały. Tak się stało po 1948 roku. Drożdże istotnie fermentować zaczęły, ale w 

diasporze: w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu. Nawet „ładowcy” tworzący i 

mieszkający w Warszawie pozostawali jakby obok macierzystego „Ładu”, który już 

przestał być tematem ich wyłącznej działalności. Tam decydowali głównie wykonawcy-

rzemieślnicy i inni członkowie – nie artyści. Artyści stanowili po 1948 roku mniejszość i 

to zdecydowało o nowym etapie życia „Ładu”, o jego kształcie twórczym i rozwoju - 

dalej twierdził artysta. 

W 1939 roku „Ład” przestał być placówką wiodącą, odkrywczą i w pewnym sensie tak 

bardzo polską. I mimo usilnych starań nawrotu do tego wiodącego i odkrywczego 

okresu, nawrotu cechującego lata 1945-1948, Spółdzielnia do tego stanu nigdy już nie 

wróciła. 

Nie moim zamiarem jest krytyka lub osąd. Pragnę tylko być wiernym mojej pamięci i 

wiernym tym wnioskom, które z faktów wynikają - konkludował Wincze.
506

 

Tak czy inaczej „Ład” wywarł swój wpływ na kulturę rzemiosła polskiego i tym samym 

spełnił swe zadanie w obliczu historii tego okresu – wolno tak stwierdzić powołując się 

na autorytet Mistrza projektowania wnętrz i mebla.                   

 

 

                                                                

2. Twórczość projektancka Władysława Winczego 

 

Obok działalności pedagogicznej zawsze najważniejsza był u tego artysty twórczość 

własna w dziedzinie architektury wnętrz oraz projektowaniu mebli. Projektował przede 

wszystkim wnętrza reprezentacyjne oraz użyteczności publicznej (w tym również 

sakralne), nie unikając projektowania wnętrz mieszkalnych. Jednak równie ważne 

miejsce w jego twórczości zajmował pojedynczy mebel. 

Wincze studiował na warszawskiej uczelni w latach jej świetności. Program szkoły, jak 

sam pisał - wyprzedzał nawet nowatorski program Bauhausu, która była wówczas 

czołową uczelnią Europy. W tej warszawskiej Szkole, gdzie u podstaw leżała 

propagowana przez Młodą Polskę estetyka Norwida, jak przytaczał Wincze 

wielokrotnie, już przed Ruskinem i Morrisem przepowiadająca nieuchronną łączność 

sztuki z rzemiosłem, źródło swojej odrębności poszukująca w sztuce ludowej 

(podhalańskiej). Jak podkreślała w katalogu wystawy w Muzeum Architektury 
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Pijaczewska, ta estetyka narodowego stylu art déco zwana manierą na trójkątno, 

zapoczątkowana na wystawie paryskiej w 1925 roku, odwoływała się z jednej strony do 

tradycji ziemiańskich dworków, a z drugiej do wyposażenia tanich małych mieszkań. 

Jak zauważyła, w dorobku Winczego przeważają meble o konstrukcji szkieletowej 

(krzesła, stoły, barki ruchome) nad skrzyniowymi (szafy, kredensy), co uznała za znak 

czasów po-konstruktywistycznych, gdzie zamiast preferowania kompletów mebli, 

stawiano na zestawy czy tzw. kombajny (kombinacje regałów), umożliwiające 

wielofunkcyjność i możliwość łatwego dostosowania ich do małego metrażu 

pomieszczeń. Wincze, będąc świadomy problemów związanych z meblowaniem takich 

mieszkań, zaprojektował sprzęty będące doskonałym przykładem połączenia 

funkcjonalności, dobrego wykorzystania materiałów w połączeniu w twórczym 

projektowaniem dobrej jakości. Odczucie przestrzeni i elegancja form mebli 

Władysława Wincze, mająca źródło w prostocie, obciążona była zarówno dziedzictwem 

konstruktywizmu, rozumianego jako miara podziałów przestrzennych oraz wzorami 

meblarstwa angielskiego, którego celowość i prostota obowiązywały od XVIII wieku w 

wyposażeniu wnętrz w całej Europie - notowała w katalogu wystawy Pijaczewska.
507

  

Do tej charakterystyki ówczesnego stylu mebla niewątpliwie należy dodać również 

inspiracje sztuką ludowej snycerki – z jednej strony, a elegancją wyposażenia dworków 

ziemiańskich - z drugiej. Meble Winczego nie powstawały bowiem w próżni, stąd 

inspiracje, ale jednocześnie były przykładem osobnej, pożytecznej i zgodnej z 

oczekiwaniami i potrzebami odbiorczymi twórczości i wykonania. 

 

 

Okres warszawski, czyli czas po studiach i wstąpienie Winczego do „Ładu” 

 

Okres warszawski w twórczości Winczego to czas przed wojną, czyli studia i praca na 

uczelni oraz dla „Ładu”, a także okres okupacji, mniej lub bardziej oficjalnie, kiedy to 

działał w tzw. „podziemiu”. 

Pierwszym jego sukcesem po ukończeniu studiów, kiedy zajmował się jeszcze 

malarstwem, był w 1927 roku, wspomniany już zakup jego dwóch płócien do konsulatu 

polskiego w Lille z dorocznej wystawy SSP.
508
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Z kolei pierwszym meblem zaprojektowanym przez Winczego był fotel z modrzewia 

dla Jadwigi Kobyłeckiej, wykonany w 1929 roku, którego rysunek został odtworzony 

przez Winczego po latach. 

 

 

 

Fotel dla Jadwigi Kobyłeckiej,1929-1930,  

Odtworzenie projektu 1978, tusz, kredka, papier 

 

 

Stało się to, jak pisał Wincze, przypadkiem jeszcze podczas studiów, kiedy otrzymał 

zamówienie od doktor stomatologii Zofii Urbańskiej-Filipowiczowej na 

zaprojektowanie wnętrza i mebli do pokoju panieńskiego jej córki. Odważył się je 

przyjąć, ponieważ zdobył już pewne doświadczenie projektując rok wcześniej z 

Januszem Ostrowskim dla ogólnopolskiego konkursu na kioski papierosowe, czyli 

popularnego potem „Ruchu”. Dzięki wygranej w tym konkursie nabrał pewności siebie. 

Tym bardziej, że udało im się wygrać z propozycją duetu Władysława Strzemińskiego i 

Katarzyny Kobro, którzy zdobyli drugą nagrodę.
509

 Wincze opisywał swój pierwszy 

projekt wnętrza, którym był bardzo przejęty: Otóż do tych panieńskich mebli 

przystąpiłem z całą obawą i z całym sercem. Pracowałem nad projektem długo i 

uporczywie. Rezultat pokazałem prof. Jastrzębowskiemu. Był zadowolony i obiecał 

wystawić niektóre z nich w swojej pracowni na dorocznej wystawie. Wykonałem i 
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wystawiłem. Było to niewielkie, a zmyślne biureczko i do niego  fotelik. Meble w swoim 

charakterze odbiegały od modułu przyjętego w pracowni. Różniły się swoją 

odrębnością. Wywoływały krytykę i dodatnią i ujemną. Były dostrzeżone a to już wiele 

znaczyło w Szkole o bardzo wysokim poziomie.
510

 Dzięki realizacji tych mebli Wincze 

został przyjęty do pracowni prof. Jastrzębowskiego. 

Jak pisała Huml, pierwszy mebel zaprojektowany przez Wincze świadczy o 

konstrukcyjnym sposobie myślenia młodego artysty i próbie samodzielnego 

rozwiązania przestrzennego trudnego sprzętu, jakim jest siedzisko.
511

(Pokrewnym w 

koncepcji założeniem odznaczał się wcześniejszy o rok projekt kiosku tytoniowego, 

wykonany wspólnie z Januszem Ostrowskim, architektem, jako praca konkursowa, która 

uzyskała nagrodę i została zakupiona do realizacji. Kioski Winczego i Ostrowskiego 

znalazły się wkrótce w Warszawie i innych miastach.
512

) Projekt pochodził z 1928 roku, 

kiedy to Wincze, dzięki swoim zainteresowaniom, stał się ekspertem w dziedzinie 

polskiej sztuki ludowej i etnografii. Wtedy też przerwał studia architektoniczne.
513

 

Następną próbą było zaprojektowanie skromnych mebli do ich wspólnego z żoną 

mieszkania przy ul. Wareckiej 14. Dotychczas z przyjemnością wspominam te 

prościuchne sprzęciki a właściwie omnibusy, w które włożyłem całe serce i całą jakże 

niewielką umiejętność.
514

 

Pierwsze meble zaprojektowane przez Wincze charakteryzowały się czytelną 

kompozycją opartą na przenikających się płaszczyznach i liniach, z widocznym 

konstruktywistycznym podejściem do formy. Nawiązania do tych pierwszych 

eksperymentów pojawiły się w realizacjach, które powstawały od początku lat 60. XX 

wieku (m.in. w projektach zaprezentowanych na wystawie w Zachęcie z okazji 40-lecia 

istnienia „Ładu” z 1967 roku). Uproszczenie i kompaktowość form oraz dbałość o 

szczegóły można dostrzec również w zachowanych wyplatanych fotelach, stoliku ze 

szklanym blatem oraz skrzyniowym barku zawieszonym na ażurowej, 

prostopadłościennej ramie.
515

 

 

                                                 
510

 W. Wincze, Fragmenty, U Prusza, s. 56 
511

 I. Huml, Olgierd Szlekys i sztuka wnętrza, Warszawa 1993, s. 31 op. cit. 
512

 I. Huml, W. Wincze. Architektura wnętrz, PWSSP we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i 

Wzronictwa Przemysłowego 1994, katalog wystawy 
513

 W. Wincze, Zarys działalności plastycznej, 1974, maszynopis, s. 15 
514

 W. Wincze, Fragmenty, U Prusza, s. 54 
515

  T. Mikołajczak, Władysław Wincze. Formy wewnętrzne, s. 3, op. cit. 



195 

 

W roku 1929, odbyła się Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, w której Wincze 

wziął udział pod kierownictwem Stryjeńskiego, zajmując się pracami w Dziale Sztuki 

Ludowej. To był również rok wyjazdów studyjnych do Francji i Włoch
516

(o czym 

szerzej pisano w pierwszej części pracy). 

W 1930 roku Wincze wziął udział w konkursie na wnętrza mieszkalne, ale jak napisał – 

bez rezultatu. Kolejne lata 1930/31 to przerwa w studiach i zaliczona Szkoła 

Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a w 1932 powrót na studia do 

pracowni prof. Pruszkowskiego i prof. Jastrzębowskiego, a także praca w Towarzystwie 

Popierania Przemysłu Ludowego (Tamka 1) i kontynuacja jego zainteresowań 

etnograficznych.
517

 

W 1933 roku powstały jego pierwsze projekty mebli (K. Chrzanowska) i pierwsze ich 

realizacje, jak fotel z modrzewia dla J. Kobyłeckiej zaprojektowany w 1929/1930r. 

Kontynuował też Wincze pracę w TPPL oraz na zasadzie luźniej współpracy – brał 

udział w pracach przy wystawach i ilustracjach w Związku Pań Domu. W 1934 roku 

powstał z kolei projekt i realizacja pokoju stołowego i gabinetu dla mecenasa 

Skoczyńskiego (Warszawa, Chmielna 58) zrealizowanego w jesionie przez stolarza 

Jaskólskiego oraz projekt i realizacja pokoju mieszkalnego dla Zofii Urbańskiej-

Filipowiczowej, wykonany przez Jaskólskiego w drewnie okleinowanym (część z tych 

mebli pojawiła się na wystawie dorocznej w SSP). W tym czasie napisał Wincze szereg 

artykułów o sztuce ludowej oraz pomagał prof. Jastrzębowskiemu w pracach przy 

projektowaniu i realizacji Cmentarza Żołnierskiego i Grobowca Marszałka 

(Piłsudskiego) na Rossie w Wilnie. 
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Były różne niemiłe sprawy, pisał we wspomnieniach, o którym milczy historia.
518

 

Wincze szczegółowo przytoczył chwilę, w której rozpoczął współpracę nad 

opracowywaniem grobowca: 13 maja 1935 roku usłyszałem przez radio, że zmarł 

Marszałek i że plastyczną oprawę ceremonii pogrzebowych ma objąć prof. 

Jastrzębowski. Przerwałem obiad i natychmiast pojechałem na Prezydencką, gdzie 

mieszkał profesor, aby ofiarować mą pomoc. Wszystkie prace realizacji projektów 

profesora już były rozdane. Profesor mianował mnie swoim adiutantem. W ten sposób 

poznałem wielorakie możliwości plastyczne mego mentora. Przez prawie dwie doby 

służyłem sprawie. Widziałem realizację trumny drewnianej „domeczku”, jak ją nazwał 

profesor; widziałem jak słynny zakład złotniczy Braci Łopieńskich wykonywał w blasze 

trumnę zewnętrzną; byłem w katedrze św. Jana, gdzie Jan Kurzątkowski doglądał 

dekoracji nawy głównej. Że pod samym sklepieniem była korona z czterech srebrnych 

orłów a z niej zwieszały się niezmiernie długie biało-czerwone płaty, obejmujące 

szerokimi  ramionami wysoki a jeszcze pusty katafalk. W remizie kolejowej Antek Kenar, 

zięć profesora, obijał boki loży wstęgami czarno-niebieskimi, kolorami orderu virtuti 

Militari, układając je w wężyk generalski. Jeździłem służbowym samochodem albo z 

profesorem, albo sam – rozwożąc zlecenia projektodawcy po różnych miejscach. Tak 

spędziłem prawie dwie doby. […]
519
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Późnym latem, Wincze został zaproszony przez Jastrzębowskiego do realizacji 

cmentarza wojskowego - pomnika na Rossie w Wilnie oraz grobowca dla Marii z 

Bilewiczów Piłsudskiej i serca Marszałka, którą to otrzymał profesor w wyniku 

konkursu. Jastrzębowski, przydzielił mu zadania, które realizował samodzielnie, jednak 

pod nadzorem profesora, ucząc się od niego jednocześnie. Wtedy poznałem cały mądry 

warsztat artystyczny tego wybitnego twórcy, wspominał po latach Wincze
520

, dodając: O 

tym i cmentarzu na Rossie pisałem szczegółowo w „Moim domu”
521

 w dwóch czy nawet 

trzech odcinkach. Ale o tej pracy mógłbym pisać bez końca. Była to prawdziwa 

„szlifiernia” dla mnie, skromnego czeladnika u majstra. Nauczyłem się tam więcej niż 

podczas całych moich długich studiów.
522

 

Pracując dla prof. Jastrzębowskiego, oprócz rysowania technicznego i rozplanowania 

całego cmentarza legionistów oraz samego grobowca, opracował w naturalnej wielkości 

nie tylko tekst głównego napisu na grobowcu (podziemnej krypty) z bloku czarnego 

granitu wołyńskiego, ale również ponad 200 tablic nagrobnych z białego tatrzańskiego 

granitu dla wszystkich poległych pod Wilnem w 1919 i 1920 roku żołnierzy. Napis na 

płycie, jak pisał: rysowałem twardym ołówkiem i naturalnej wielkości, gdyż napis miał 

być wykonany na polerowanym czarnym wołyńskim granicie i rysunek wymagał 

należytej precyzji. Natrudziłem się nad nim około miesiąca. Płyta granitowa była duża. 

Według projektu jej wymiary miały wynosić około 3 m na około 2m. Trudno było 

wydobyć granit takiej wielkości. Na Wołyniu znajdują się ogromne głazy polodowcowe 

ukryte w ziemi. Wystaje znad powierzchni tylko niewielki wzgórek. […] Stamtąd 

wydobywano ów granit aż do skutku, kiedy udało się  osiągnąć właściwy rozmiar 

kamienia. Niestety, pisał Wincze: Wojna zniszczyła cztery ogromne rosochate sosny, 

które otaczały swymi gałęziami cały grobowiec. Związane one były z tekstem napisu, 

nad którym się tak napracowałem. Wyglądał on tak: 
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Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu 

Gniazdo na skałach orła, niechaj umie 

Spać, gdy źrenice czerwone od gromu 

I słychać jęk szatanów w sosen szumie 

Tak żyłem. 

 

MATKA 

I 

SERCE 

SYNA 

 

Ty wiesz, że dumni nieszczęściem, nie mogą 

Za innych śladem iść tą samą drogą.
523

 

 

 

 […] rozrysowałem na kalce naturalnej wielkości napisy nagrobne dla przeszło dwustu 

żołnierzy, które kamieniarze wykuli w białym granicie tatrzańskim. Praca ta zajęła mi 

kilka miesięcy – pisał Wincze. Najważniejszy był jednak sam grobowiec, który 

rozrysowałem w rzutach i przekrojach. Nikt nie zna tajemnicy jego konstrukcji więc 

czuję się w obowiązku ją opisać.
524

 Wincze po ukończeniu prac zastał powołany na 

sekretarza Naczelnego Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

którego przewodniczącym był prof. Jastrzębowski. Ta praca według Winczego 

poszerzyła jego horyzonty i dostrzegł możliwości realizacji swojej pasji do sztuki w 

nieznanym dotąd obszarze sztuki użytkowej. Od tego projektu – wspominał – wszystko 

się zaczęło, czyli cała jego późniejsza działalność plastyczna. Zawdzięczał to 

profesorowi Jastrzębowskiemu, o czym pisał: … wielopłaszczyznowość plastyki mego 

profesora, jego rozmach iście renesansowy usprawiedliwiły mi niejako mój głód w 
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poszukiwaniach nowego rodzaju. […] Że sztuka może różnorako służyć ludziom. Zawsze 

we mnie drzemało poczucie społecznikowskie i tu znalazło i przykład i ujście. 

Dodatkowym bodźcem był pożytek, jaki moja praca asystenta dawała studiującym.
525

 

W 1936 roku Wincze obronił dyplom u prof. Jastrzębowskiego, za który został 

nagrodzony i powołany na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Brył i 

Płaszczyzn prof. Czajkowskiego. Wtedy także został zaproszony na członka Spółdzielni 

Artystów Plastyków „Ład”, co odbyło się na podstawie zrealizowanych i wystawionych 

w „Ładzie” prac: pokój stołowy (artysta nie pamiętał dla kogo), który zrealizował 

stolarz Jaskólski z „Ładu”, jemu to zawdzięczał Wincze później praktyczną naukę 

stolarki. Wystawa mebli do pokoju stołowego trwała cały miesiąc, podczas którego była 

oglądana i oceniana przez wszystkich członków „Ładu”. 

Podsumował ten okres twórczości w ten sposób: Ja, po zakosztowaniu smaków 

realizacji kompozycji literniczych na Rossie i to kompozycji monumentalnych i wysokiej 

klasy, poczułem się w „Ładzie” jak w swoim środowisku.
526

 

W tym samym roku wziął on udział w wystawie „Grupa Czwarta” w IPS-ie, gdzie 

wystawił dwa płótna (z których jedno zachowało się i pozostawało w kolekcji artysty). 

527 
Namalował także wtedy zasłonę obrazu NMP na lipowej desce dla kościoła opactwa 

w Czerwińsku nad Wisłą, które istnieje i znajduje się tam do dziś. Po przygotowaniu 

szkicu, który został pozytywnie zatwierdzony przez konserwatora Sawickiego, 

przystąpił do pracy. Obraz, prezentuje św. Jana Bosko klęczącego przed wizerunkiem 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w otoczeniu aniołów. U dołu kompozycji 

przedstawiony jest widok na zabudowania czerwińskiego kościoła i klasztoru.
528

 (…) 

Zacząłem to dzieło tuż po powrocie z rajdu motocyklem na Pomorze - pisał Wincze.
529

 

Zakupił wtedy najlepsze belgijskie farby, złoto w listkach i wszelkie przybory do 

wykonania obrazu na lipowej desce. Deska był wielka: 3 m x 1,5 m. Była dobrze 

przygotowana  i wysuszona. Malowałem. Byłem szczęśliwy, że malowałem właśnie w 

Czerwińsku. Ukochałem tę kolegiatę założoną jeszcze przez kanoników regularnych w 

XIII czy na początku XIV wieku. Gdy byłem tam po raz pierwszy, żyłem pod wpływem 
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powieści Berenta „Żywe kamienie” i chciałem jak ten otrok 
530

 klasztorny iluminować 

pergaminowe rękopisy. Teraz iluminowałem cudowny obraz, malując barwną dla niego 

zasłonę, jak na Jasnej Górze. […] Malowałem tę deskę dwa miesiące. Sierpień i 

wrzesień tego 1936 roku były dla mnie bardzo szczęśliwe. Malowałem dla ukochanego 

klasztoru. Chciałem, aby moje dzieło było warte tej wspaniałej architektury, mimo, że 

warunki mi stawiane były trudne i powiedziałbym prymitywne. Św. Jan Bosco w swoim 

widzeniu widział podobno M Boską przyodzianą w różowo-błękitne szaty. Prymitywne 

to zestawienie barw odpowiadało zapewne prymitywnie estetycznym poglądom 

świątobliwego braciszka. Bo cóż bowiem może być bardziej niewłaściwego (delikatnie 

mówiąc) jak zestawienie różu z błękitem. Uporałem się jednak z tym trudnym 

zestawieniem barw, łamiąc odpowiednio oba te kolory, tak, że odniosłem pełne 

zadowolenie. Nie znałem jeszcze litanii loretańskiej i nie czciłem MB tak, jak obecnie, 

lecz chciałem, aby była najpiękniejsza i żyłem w nerwowym napięciu, aby taką ją 

uczynić. Czy mi się udało? Nie wiem. Ojcowie byli zadowoleni. Zarzucali mi tylko 

zbytnie uwypuklenie uda M Boskiej; co i ja uważałem za sukces plastyczny i 

konieczność kompozycyjną. Może oni mieli rację? A może ja? Kto wie? […] 

Wypunktowuję ten okres czerwiński jako szczęśliwy ze szczęśliwych. […]
531

 

To jedyne monumentalne dzieło malarskie w karierze Wincze, gdzie lipowa deska 

mierzyła 3 m. wysokości. Malowałem więc wchodząc na schodki. - pisał. Otoczenie 

również wpłynęło na styl samego malowidła. Wprowadziłem tam pewną sztywność, 

licująca według mnie z ogólnym nastrojem tego miejsca. W sposobie malowania 

spotkały się dwie metody: Prusza, który radził mi malować cienkimi warstwami na 

drewnie nie gruntowanym, lecz lekko nasyconym olejem lnianym; oraz metodą Tichego 

szczególnie tam, gdzie stykały się dwie trudne do połączenia barwy szaty M Boskiej – 

różowa z błękitną, bo taką ją ujrzał w swym widzeniu św. Jan Bosco. Samego świętego 

malowałem z fotografii z dużą dokładnością w podobieństwie, wskazywał w 

modlitewnym geście na opactwo położone u dołu obrazu i utrzymane w szarych 

błękitach. Figurę matki otaczały trzy pary aniołów, grających na różnych 

średniowiecznych instrumentach; one to utrzymywały w swym rytmicznym układzie 

całość kompozycji.
532

 Dwa miesiące, podczas których malował obraz, spędził w 
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Czerwińsku wraz z żoną. Był szczęśliwy z powodu spełnienia marzenia o byciu 

malarzem-mnichem, a także prowadząc tam prosty spokojny tryb życia. Obraz 

namalowany dla Czerwińska, oceniony przez Winczego jako jedyna trwała jego praca, 

niezmiennie służy jako zasłona cudownego obrazu Matki Bożej, był tylko 

konserwowany wraz z cudownym obrazem w 2012 roku. Malował tam również pejzaże, 

inspirując się kolorami otaczającego barwnego świata, aby je później przenieść dla 

uświetnienia wizerunku Madonny. Jeden z nich, ten najlepszy, ocalał dzięki temu, że 

przeżył wojnę w Londynie, dokąd go artysta wysłał na wystawę zbiorową w ZPAP.  

Zaczął również w tym czasie pracę nauczyciela techniki reklamy w Gimnazjum 

Handlowym w Siedlcach, którą kontynuował do roku 1939. To zajęcie oraz przede 

wszystkim praca asystenta w SSP, były dla niego początkami pracy pedagogicznej, 

którą z sukcesem kontynuował później we Wrocławiu. 

Powstał też wtedy ważny projekt i realizacja wnętrz i mebli do Gabinetu Dyrektora i 

Sali konferencyjnej Pałacu Bawełny w Gdyni przy częściowym współudziale 

Steczowicza, wykonane przez „Ład” w jesionie. Wspominając ten czas z perspektywy 

około sześćdziesięciu lat, Wincze napisał, że trudno mu przypomnieć sobie wszystkie 

zrealizowane projekty, które powstały, lecz ten opisał: Pamiętam jeden z pierwszych 

projektów, które podjąłem. Zaproponowano mi abym przyjął do współpracy w 

charakterze pomocnika Mariana Steczowicza, aby go ośmielić. Był świeżo po dyplomie i 

został właśnie przyjęty do „Ładu” na podstawie dobrej pracy dyplomowej. Pamiętam, 

że było to kilka projektów wnętrz i mebli do reprezentacyjnych dla Pałacu Bawełny w 

Gdyni. Wywiązaliśmy się z zamówienia na dobrym poziomie, a było to zagadnienie i 

trudne i skomplikowane.
533

 

Pierwszym z ważnych projektów Winczego po wstąpieniu do „Ładu”, był projekt mebli 

oraz panneau do świetlicy Zamku Muzeum Polskiego w Rappersville w Szwajcarii w 

1937 roku. Meble wykonane były z sosny, a cztery panneau pt. „Sławni Polacy na 

świecie” to laserunki na sklejce.
534

 We wspomnieniach Winczego jest opis: Jak dziś 

pamiętam te meble, nieco wzorowane na ludowych, bo tam chodziło o wyraźną polskość 

ich charakteru. Równocześnie malowałem szereg plansz na temat wielkich Polaków w 

świecie. Malowałem na laserowanej sklejce sosnowej, gdzie wykorzystałem bogate 

usłojenie drewna. Polaków w Chile, Australii i gdzie indziej malowałem temperą. Nieźle 
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to wypadło. Za zarobione pieniądze wyjechałem z żoną w grupie wycieczkowej  

plastyków ze Związku Zawodowego artystów plastyków BLOK, do którego z racji 

dyplomu należałem. Byłem nawet kimś w Zarządzie tego Związku.
535

 

W 1938 roku powstało kilka kolejnych projektów. Projekt i realizacja mebli: gabinet i 

salonik z polisandru okleinowanego dla p. Prezydentowicza, wykonane przez Gajecką 

(„Ład”). Były to początki pracy w „Ładzie”. Przez pierwsze lata pracy w „Ładzie” 

starałem się zgłębić wszystkie tajemnice tej sztuki. Tymczasem odnosiłem niezasłużenie 

sukcesy, dzięki instynktowi wyczucia formy, koloru tworzywa i wyczuciu funkcji. W 1938 

roku zaprojektowałem niewielki salonik dla pana Prezydentowicza. […]. W zestawie 

mebli był również barek. Przedziwny to był projekt i wykonanie było przedziwne. […] 

Iście zegarmistrzowska robota. Mebel ten pojechał wraz z innymi eksponatami na 

wystawę „Ładu” w Sztokholmie.
536

 

W tym samym roku Wincze zaprojektował również i zrealizował wnętrze pokoju 

mieszkalnego lotnika-pilota na XX al. Przyjaciół, wykonane przez Jaskólskiego 

(”Ład”). Wtedy też został członkiem Zarządu Spółdzielni „Ład”. 

W roku 1939 Wincze zrealizował projekt wnętrz Spółdzielni fryzjerskiej „Predrag” na 

pl. Napoleona. Materiały które zostały tam użyte to: rury niklowane, drewno, skóra, 

sztuczny zamsz. Projekt wykonany był przez „Ład”. W tymże roku Wincze wziął 

również udział w ogólnopolskim konkursie na malowidło ścienne do baru w 

nowobudującym się Dworcu Głównym, w którym dostał wyróżnienie, jednak projektu 

nie zrealizowano. 

Zaprojektował też i zrealizował w okleinie orzechowej meble do pokoju mieszkalnego 

dla T.J. Podczaskich na ul. Odolańskiej, wykonane przez Jaskólskiego (“Ład”). 

(zachował się częściowo: fotel – jesion, sznurek lniany - pisał w 1974 Wincze).
537

 

Zanim wybuchła II wojna, Wincze zaprojektował i zrealizował przez „Ład” jeszcze dwa 

wnętrza sklepowe. Pierwszy, mniejszy sklepik przeznaczony do eksponowania ceramiki 

ludowej, wykonał będąc jeszcze kierownikiem artystycznym TPPL na ul. Bielańskiej, 

tuż przy wejściu do Teatru Narodowego. Był prościuchny. Zależało mi na wydatnym 

podkreśleniu piękna tej sztuki. Jedynym akcentem jaki tam wniosłem były kolorowe lady. 

Przody ich wykonane ze sklejki sosnowej o wyjątkowo graficznym i pięknym usłojeniu 
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pokryłem rozcieńczoną bejcą, szybko i na mokro ją ścierając wiórami, aby kolor wsiąkł 

w miękkie warstwy drewna, a twarde pozostały w naturalnym różowawym kolorze 

sosny.
538

 

Drugi sklep zrealizował Wincze tuż przed wojną. Jak pisał, był to właściwie malutki 

salon sztuki ludowej. Wnętrze sklepu „Len Wileński” przy reprezentacyjnej ul. 

Mazowieckiej 3, gdzie znajdowały się również duża księgarnia, znakomity złotnik, 

salon sztuki i sklep fortepianów. Tuż przy pl. Napoleona. Salon był niezwykle obszerny. 

Na początek powiększyłem otwór okienny do maksymalnych rozmiarów, aby 

przechodnie mieli łatwy wgląd do wnętrza. W tym również celu niski był parapet 

okienny, na którym zwykły były leżeć najbardziej wymowne eksponaty. Zwykle dwa lub 

trzy. Jak w eleganckich sklepach Paryża, gdzie tylko rękawiczki i róża stanowiła 

reklamę. W kształcie półek i lad unikałem prostoty. Całość wykonaną w jesionie, 

utrzymałem w charakterze salonu, gdzie wytworność mebli podkreślać miała wartość 

artystyczną starannie wyselekcjonowanych eksponatów. W drugiej, tylnej, mało 

widocznej od ulicy części sklepu znajdowała się ekspozycja i sprzedaż tkanin. Makaty i 

dywany  wisiały na obrotowych zawieszeniach, łatwych do przeglądania, jak karty 

książki. Nie sposób opisać dokładnie tego wnętrza. Było reprezentacyjne w pełnym 

znaczeniu tego słowa. Było to również szczytowe moje osiągnięcie z okresu 

przedwojennego. Otwarcie było szumne i w pełnej gali. Otwarcia dokonała pani 

ministrowa Beckowa, a mistrzem ceremonii była jej sekretarka, pani Prażmowska, 

specjalistka od tego rodzaju wytworności. Akselbanty, brzęk ostróg; dyplomacja i 

reprezentacja kultury i sztuki. Po raz pierwszy przeżyłem tak wielki sukces. Cieszyłem 

się nim jednak zbyt krótko, bo był to lipiec '39. Gdy wróciłem z wojaczki, napotkany 

przyjaciel oznajmił mi z uśmiechem, że wypożyczony przeze mnie piękny huculski 

obrazek na szkle - właśnie jako dodatek do splendoru tego sklepu, stłukł się podczas 

oblężenia Warszawy. Poszedłem na Mazowiecką. Ujrzałem na tym miejscu gruzowisko, 

jakie pozostało nie tylko z obrazka, lecz z całego domu. Taki był wisielczy humor w 

zniszczonej stolicy. 
539

   

W „Ładzie” Wincze i inni projektowali wnętrza i meble dla bogatej klienteli, czy to 

instytucji, czy prywatnych właścicieli. W pewnym momencie zgodnie uznali, że trzeba 

odwrócić sprawę i pomyśleć o mniej zamożnych odbiorcach, którzy zamieszkiwali 

mniejsze mieszkania. Myśl tę zrealizowaliśmy tuż przed wojną - pisał Wincze - i przy 
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pomocy Ministerstwa Przemysłu i Handlu, które sfinansowało konkurs na meble 

najmniejsze i najtańsze. Do konkursu stanęliśmy wszyscy. Rezultat wypadł niezgorzej, a 

ja otrzymałem drugą nagrodę. Niestety do realizacji nie doszło bo stanęła na 

przeszkodzie właśnie ta ojczysta przyczyna, która w apokaliptyczny sposób zmieniła 

oblicze społeczne całego niemal globu. Cóż tam drobne mebelki dla niezamożnych, gdy 

cały świat wstrząsnął się w posadach. Zanim jednak do tego kataklizmu doszło, 

zdążyłem zrealizować wnętrza dwóch sklepów dla Przemysłu Ludowego.
540

 

W pierwszych dniach września 1939 roku wśród domów rozbitych niemieckimi bombami 

lotniczymi znalazł się budynek „Ładu” przy ul. Górczewskiej. Istniejąca od trzech lat 

stolarnia - laboratorium kierowana przez Olgierda Szlekysa uległa zupełnemu 

zniszczeniu. Maszyny, narzędzia, surowce oraz meble, które znajdowały się w produkcji 

razem z gotowymi, zapełniającymi magazyny, legły w gruzach przebitego przez 

wszystkie piętra budynku. Dosłownie zawalił się meblarski potencjał międzywojennego 

„Ładu” w jego warstwie materialnej. Dla pozostałego dorobku Spółdzielni dalsze lata 

były równie nieubłagane. Nadchodził czas walki o przetrwanie.
541

 

 

 

Twórczość w czasie wojny i  Spółka „SW” czyli Szlekys – Wincze 

 

Najcelniej w ten okres aktywności projektanckiej wprowadza sam Wincze, stąd 

obszerny cytat z jego zapisków w rękopisie (zachowano oryginalną pisownię). 

Meble dostrzegałem od niepamiętnych lat, ich piękno - nieco później. Pierwszy mebel, 

jaki zapamiętałem z mojego wczesnego dzieciństwa - był fotel na biegunach z giętej 

buczyny. Powyginany przemyślnie w esy-floresy, stanowił obiekt mojego stałego 

zainteresowania. Zmuszałem moją Matkę, aby rysowała te przedziwne zawijasy. 

Zauważałem niedokładności w matczynym rysunku i natychmiast je korygowałem. Była 

to pierwsza korekta w moim życiu.  Lubiłem stare jesiony moich Dziadków, lecz nie 

cierpiałem serdecznie umeblowania naszego saloniku. Było napuszone i pretensjonalne, 

a ja odczuwałem jego utajony fałsz. Unikałem tego pokoju. Za to uwielbiałem pięknie 

modelowane nogi stołu jadalnego. Co prawda była to dziesiąta woda po gdańskim 

stylu, lecz wzbudzały z niewiadomego powodu mój szczery zachwyt. […] Pokochałem 

drewno miłością mocną i bolesną. Tkwiła gdzieś głęboko w podświadomości i pewnego 
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dnia wybuchła ale w formie już dojrzałej i twórczej. Stało się to w stolarni Szkoły Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Prawdziwa natomiast inicjacja nastąpiła w innej, już własnej 

stolarni w czasie okupacji. Dziwna to była stolarnia. My - autorzy i właściciele 

stanowiliśmy z naszymi stolarzami prawie rodzinę. Panowało tam doskonałe zgranie się 

myśli z jej wykonaniem; projektu na papierze z jego realizacją w drewnie i tylko w 

drewnie. […] Ponadto jednoczyła nas ze Szlekysem fascynacja drewnem. 

Zgromadziliśmy całe stosy tego bogatego w treść plastyczną tworzywa; nieraz za 

ostatnie pieniądze. Było więc w czym wybierać. Sosna, świerk, jesion, klon i jawor, 

brzost i czarny dąb, zajmowały połowę pomieszczenia przeznaczonego na pracownię i 

„kantorek”. Drewno było starannie ułożone w stosy, deska sąsiadowała z bratnią deską 

tak jak w macierzystym pniu. Deski leżały na przekładkach aby się nie paczyły przy 

schnięciu i nie siniały. Komfortowy hotel drzewny. Dobieraliśmy je starannie, aby ich 

wartość plastyczna uzupełniała pomysł projektu. Niekiedy projekt wynikał z urody 

usłojenia. Kartkowaliśmy stosy desek jak książkę pełną nieznanej a pasjonującej treści. 

Gdy trafiliśmy na upragniony skarb, odkładaliśmy go na bok i trwaliśmy w głębokim i 

twórczym zdumieniu. Była właśnie ta, potrzebna i jedyna. Wtedy zasiadaliśmy przy 

rysownicy i graliśmy partyturę na cztery ręce. Posiadanie wspólnej stolarni i warunki 

konspiracyjne skłoniły nas do zawarcia spółki autorskiej. Z Olgierdem wyszliśmy z 

jednej szkoły, należeliśmy do tej samej Spółdzielni i mieliśmy wspólne poglądy na 

plastykę. Szlekys posiadał absolutną znajomość stolarstwa, a mnie posądzano o 

poczucie formy i łatwość koncepcyjną. Wspólnicy się uzupełniali i zgadzali 

jednocześnie. Był to niezwykle płodny okres. Mieliśmy jeszcze ten łut szczęścia, że 

naszymi odbiorcami lub klientami byli wyłącznie zwolennicy naszych tendencji 

plastycznych. Zdarzały się oczywiście i wyjątki – lecz zlecenia nie po naszej myśli 

odrzucaliśmy kategorycznie. Drewno było naszym włączonym tworzywem a zarazem i 

natchnieniem. Jakże często zmienialiśmy nasze projekty w trakcie wykonania. Na 

zmiany w sposób decydujący wpływały wyłącznie jego różnorodne możliwości i 

bogactwo naturalne. Czasem decydowało jedno pociągnięcie struga. Wychodził wtedy 

na jaw nowy rysunek usłojenia, którego nie mogliśmy przewidzieć, a tym bardziej 

zaprzepaścić przez rygorystyczne trzymanie się pierwotnego zamysłu. Odkryliśmy 

dekoracyjny krok wiązań konstrukcyjnych; włączaliśmy je do projektu całości jako 

niezbędny komponent. Z całym rozmysłem rysowaliśmy zagęszczenia lub rozrzedzenia 

naczepów lub wczepów. Niekiedy urozmaicaliśmy czopy innym kolorem drewna, 

podkreślając tym samym wagę elementów konstrukcyjnych. Takie kliny ozdobne 
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wzmacniały konstrukcję i zapewniały jej trwałość. Stolarze- wykonawcy byli nie tylko 

rękami realizującymi nasze pomysły. Byli oni częściowo współautorami. Utrwalił się 

zwyczaj podawania nazwiska wykonawcy. Zwyczaj ten dobry i sprawiedliwy stosowałem 

i później w ciągu całej mojej działalności plastycznej. Szczególnie na wystawach 

podawałem nazwisko wykonawcy obok mego nazwiska. Podobnie postępował Szlekys 

już po rozwiązaniu naszej spółki autorskiej po wojnie. W ten sposób nasza stolarnia 

stawała się niejako jednym twórczym organizmem. Cecha wyłącznie przynależna 

rzemiosłu artystycznemu. W tej właśnie stolarni i w owych czasach wojennych 

nauczyłem się cenić pracę rzemieślnika-wykonawcy i szanować jego trud. Nauczyłem 

się również cenić jego uwagi i nie lekceważyć rad, jakie dyktowało jego doświadczenie, 

przywiązanie do zawodu i miłość do tworzywa. W czasie trwania naszej spółki 

autorskiej skomponowaliśmy wspólny mark WS i wypalaliśmy go na najbardziej 

udanych meblach. Nieco później pomyśleliśmy o ujawnieniu współtwórczej obecności 

stolarzy. Ze wzruszeniem wspominam okres istnienia stolarni w latach 1940-1944. 

Dawała ona nie tylko ukojenie w ciężkich latach okupacji. Nabyte w tym czasie 

doświadczenie wzbogaciło mój warsztat. Aby własnoręcznie a nie tylko teoretycznie 

poznać pracę wykonawcy - sam zrealizowałem kilka moich mebli do swego mieszkania 

wojennego na Mokotowie. Nie ułatwiłem sobie pracy. Wręcz przeciwnie, starałem się 

stawiać sobie takie wymagania, jakie stosowałem wobec stolarzy. Bardzo mi się to 

przydało zarówno w projektowaniu jak i w przyszłej pracy dydaktycznej. W ten właśnie 

sposób poznałem praktycznie obie strony medalu w powstawaniu mebla: projektową i 

wykonawczą. Ujawniły się wszystkie tajniki prawdziwego i pełnego warsztatu 

projektanta. Odtąd nabrałem przekonania, że rzetelne projektowanie mebli osiąga się 

tylko przez praktyczne zaznajomienie się z rzemiosłem. Tę prawdę znali moi 

profesorowie i w tym właśnie celu założyli stolarnię doświadczalną dla studentów w 

przedwojennej Akademii Warszawskiej. Za ich przykładem poszedłem i ja, organizując 

zakład stolarski i metaloplastyczny w Szkole wrocławskiej. Wracam jednak myślą do 

naszej okupacyjnej stolarenki. Stwierdziłem wówczas, że istnieją pewne różnice między 

płaskim, choć prawidłowo rysowanym w sensie geometrycznym projektem a jego 

trójwymiarowym rezultatem. Należało mieć owe doświadczenie, aby te różnice 

ograniczyć do minimum. Należało sprawdzić projekt na modelu wstępnym i nanieść 

poprawki dokonane na tym prototypie do ostatecznego rysunku roboczego. Było to 

jeszcze jedno doświadczenie wyniesione z tamtych lat. Starałem się je również 

przekazać moim słuchaczom; stolarnia szkolna wykonywała studenckie modele i 



207 

 

wspólna dyskusja wykazywała braki i różnice zachodzące między rysunkiem a modelem 

przestrzennym. […] Nasi stolarze byli precyzyjni w posługiwaniu się narzędziami. 

Dokładni do milimetra. Operowali nimi niemal jak chirurg lancetem. Przy tym czujni i 

uważni, liczący się z każdym ruchem ręki: właśnie jak chirurg. Świadomi, że są 

współodpowiedzialni za dzieło, które w ich rękach stawało się dziełem sztuki. Byliśmy z 

Olgierdem surowi w ocenie i wypalaliśmy nasz gmerk tylko w wyjątkowo udanych 

przypadkach, świadomi jego wartości artystycznej. Czyniliśmy to zasięgając rady 

stolarza-wykonawcy. Meble winny nie tylko służyć wygodzie użytkownika, nie tylko 

stanowić radość z ich posiadania jako przedmiotów pięknych. Ich naczelnym być może 

zadaniem jest stwarzać atmosferę uczuciową i mieć wpływ na kształtowanie się 

psychiczne człowieka. Winny one być bardzo bliskie ich właścicielom i niejako 

współtworząc klimat mieszkania. Aby tego dokonać, a było to początkowo trudne 

zadanie, nawiązywaliśmy osobisty kontakt z naszym zleceniodawcą. Prowadziliśmy 

rozmowy na różne tematy, głównie w zakresie kultury oraz upodobań klienta. Staraliśmy 

się nawiązać serdeczne nici przez bliższą znajomość i poznanie zamiłowań. Tą drogą 

powstawał zalążek koncepcji. Było to możliwe jedynie przez kontakty między 

człowiekiem a człowiekiem. […] Chcieliśmy być pewni, że nasze meble stworzą 

właściwą przyjazną  i twórczą atmosferę, że będą one bliskie dla użytkownika, gdy 

wyjadą z warsztatu i zaludnią mieszkanie. […] Nie znaczy to wcale, że projektowaliśmy 

pod gust klienta. Wprost przeciwnie. Naszym zadaniem było połączenie naszych emocji 

artystycznych i skumulowanie ich w takim natężeniu aby dodatkowo oddziałały na 

potrzeby użytkowe i estetyczne odbiorcy. Z anonimowym odbiorcą jest trudniej tego 

dokonać. […] Doświadczenie, jakie stamtąd wyniosłem przetrwało. Dotyczyło ono nie 

tylko osób prywatnych. Należało tę atmosferę przenieść na masowego anonimowego 

odbiorcę w urządzaniu wnętrz teatralnych, kawiarni, świetlic itp. Zadanie niewątpliwie 

niełatwe, ale tylko tak rozumiane było jedynie wartościowe i godne pracy autorskiej. 

Obecnie brzmi to jak truizm, lecz pół wieku temu było to odkrycie godne zastanowienia i 

pogłębienia. Było ono fundamentem na którym budowałem własny warsztat plastyczny i 

któremu zostałem wierny.”
542  

Ten dłuższy cytat, przytoczono celowo, bowiem trafnie 

on oddaje stosunek autora do warsztatu wykonawczego mebla i relacji między 

projektantem a stolarzem realizującym obiekt. Doświadczenia z tego okresu 

procentowały w późniejszej działalności, co Wincze podkreślał wspominając pracę w 
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czasie okupacji, kiedy pracował głównie do spółki ze Szlekysem i innymi 

wykonawcami. Były niezwykle przydatne już po wojnie, w czasie kontynuacji pracy dla 

„Ładu”, a potem w pracy projektowej i dydaktyce w ramach wrocławskiej uczelni 

plastycznej. Jeszcze przed założeniem spółki SW, w 1940 roku, po powrocie z frontu, 

Wincze zaprojektował i zrealizował składany „tapczan wojenny” z sosny i płótna, który 

był potem seryjnie wykonywany przez „Ład”. O trudnej sytuacji w tym czasie tak pisał: 

Z pomocą przyszedł nam Związek Spółdzielni „Społem”. Dał jakieś zamówienia. Ja 

projektowałem łóżka polowe składane, najprostsze - bo tylko na takie meble był popyt w 

zniszczonym i spalonym mieście. Trzeba było z czegoś żyć. Ułatwił mi to zadanie 

konkurs sprzed wojny i tam czerpałem pomysły dla moich pożal się Boże sprzętów.
543

 

Wygrał też wówczas konkurs meblarski „Społem”, który tylko częściowo zrealizował w 

trudnych wojennych warunkach. 
544

 

Te trudne warunki dla artysty, okazały się być okresem paradoksalnie najlepszym dla 

jego twórczości, gdyż jak pisał wspominając pracę dla starostwa w Hrubieszowie: Była 

to zima  1940/41 i był to wstęp do czteroletniego okresu, kiedy to zajmowałem się 

wyłącznie meblarstwem i kiedy to odnalazłem mój prawdziwy sens w naprawdę mojej 

sztuce.
545

 

Gdy w latach 1941 - 1944, Wincze pracował w założonej prywatnej stolarni, zatrudniał 

stolarzy z rozbitej stolarni „Ładu” w ramach słynnej już potem spółki autorskiej ze 

Szlekysem, który był postacią równie wybitną, co wyraźnie odmienną od Winczego. 

Niemniej wspólnymi siłami, choć z trudem udało się im zorganizować i urządzić 

stolarnię. Zaangażowali w nią własne oszczędności, pomogła im zaś bardzo zaliczka na 

zamówienie od pierwszej ich klientki (pani Welk) na komplet mebli do jej willi w 

Podkowie Leśnej: m.in. biblioteczna szafka połączona z sekretarzykiem oraz niski, 

tapicerowany w partii siedziska fotel z ażurowym trapezoidalnym oparciem. Dawało to 

pracę kilku stolarzom na co najmniej pół roku.
546    
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Fragment pracowni okupacyjnej Spółki „SW”, fot. 1942 

 

Współpraca Winczego ze Szlekysem oparta była na przyjacielskim porozumieniu i 

zgodności we wspólnej pracy. Mieli oni do siebie zaufanie, a ich znajomość trwała już 

od dłuższego czasu: Poznałem go w roku 1931 w Akademii Warszawskiej, wtedy jeszcze 

w Szkole Sztuk Pięknych na Powiślu - pisał Wincze o Szlekysie. Poznałem, to nie jest 

wyrażenie ścisłe, wiedziałem, że jest w pracowni prof. Jastrzębowskiego student o takim 

nazwisku, i że wrócił do kraju ze Związku Radzieckiego. Nie stykaliśmy się wówczas ze 

sobą, dzieliły nas różnice studiów i różne środowiska. Wiedziałem, że jest komunistą i to 

nas tym bardziej dzieliło.
547

 Jak się okazało, poglądy polityczne nie wpływały 

negatywnie na ich relacje. W 1936 roku nawiązał już Wincze kontakty zawodowe ze 

Szlekysem, który był już wtedy kierownikiem doświadczalnej pracowni stolarskiej 

„Ładu”. Później, w czasie okupacji, początkowo powierzchowna znajomość, rozwinęła 

się w ścisłą współpracę autorską „SW” czyli Szlekys – Wincze. Później połączyła ich 

prawdziwa przyjaźń, która trwała blisko przez czterdzieści lat, o czym pisał Wincze we 

„Wspomnieniach o przyjacielu”
548

, wydrukowanych w katalogu pośmiertnej wystawy 
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Szlekysa w 1982 roku. O współpracy tych dwojga artystów pisała również Huml w 

referacie oraz wspomnianej wyżej publikacji.
549

 W ramach słynnej współpracy Spółki 

„SW” powstało szereg realizacji sprzętów i zestawów mebli. W notatkach Winczego 

można znaleźć ich wykaz, chociaż jest on niekompletny, co sam ich autor podkreślał. 

Spis ten zawiera następujące pozycje: 

- całkowite wyposażenie willi w Podkowie Leśnej (p.Turkus -Welk) jesion, sosna; 

- gabinet dla xxx; 

- pokój stołowy dla inż. Hołowni, jawor; 

- meble p. Golańskiego; 

- gabinet inż. Kołtun, czarny dąb. Rzeźby M. Kowalik. Barek istnieje; 

- pokój stołowy, jesion okucia żelazne -ręcznie kute, rzeźby - W. Kowalik; 

- umeblowanie domu Cechu Krawców, Krak. Przedmieście, czarny dąb, bogato 

profilowany, rzeźbiony; 

- salony „Domu Mody” ul. Czackiego , czarny dąb, rzeźby W. Kowalik, szklany blat z 

trawieniem pt. „historia mody”; 

- pokój dziecinny sosna. Rysunek wypalany na tem. „bajki”; 

- pokój mieszkalny (p.Szulc-jubiler). Biały jawor, sekretarzyk ze skrytkami; 

- kilka pojedynczych sprzętów ze skrytkami  na broń dla AK; 

- łóżeczko dziecinne, jawor; wykonanie moje własnoręczne; 

- półka na książki, sosny, skrytka na broń, wyk. moje; 

- zydel dziecinny „Sarenka”. Później w produkcji seryjnej Ładu, na eksport (po wojnie). 

Wykonywany również w Szwecji na licencji.    

 

Jak wiadomo, w latach okupacji sytuacja polskiej sztuki znacznie się skomplikowała. 

Na skutek zarządzeń władz niemieckich w oficjalnym nurcie życia artystycznego 

nastąpił zastój, czego jedną z przyczyn było odcięcie od naturalnych 

międzynarodowych kontaktów kulturalnych. Jednak część artystów miała taką 

możliwość i kontynuowała w swych pracowniach rozpoczęte przed wojną, twórcze 

projekty z myślą o przyszłości powojennej. Jedną z tych inicjatyw w okupowanej 

Warszawie była właśnie pracownia spółki autorskiej Szlekys i Wincze. Założona została 

w kwietniu 1941 roku i funkcjonowała przy ul. Hoene-Wrońskiego 15 do 1 sierpnia 

                                                                                                                                               
ponurego obrazu. Istotne stają się w tym wspomnieniu  również psychologiczne aspekty twórczości 

uprawianej wspólnie przez dwóch artystów o zdecydowanie różnych osobowościach. ” s. 33 
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1944 r. Na stolarnię wynajęli oni obszerne trzy salowe pomieszczenie na tyłach domu 

urzędników Sejmu. Wcześniej mieściło się tam przedszkole dla dzieci pracowników 

sejmowych.
550

 

Działalność Spółki SW była ważną częścią w historii „Ładu” związanej z meblarstwem 

i architekturą wnętrz. Miała co prawda status prywatny, ale rzeczywiście była 

kontynuacją działalności zniszczonej stolarni spółdzielczej z ul. Górczewskiej, którą od 

1936 roku kierował Szlekys. W pracowni znaleźli się także najlepsi stolarze, na czele z 

ich wspólnikiem, Władysławem Jaworskim. Powstanie spółki, jaką tworzyli Szlekys i 

Wincze mogło się wywodzić z doświadczeń artystów „Ładu” sprzed wojny, gdyż taki 

rodzaj współpracy istniał już wcześniej, a ich prekursorkami były np. Bielska i 

Karpińska, projektantki tkanin, mebli i wnętrz.
551

 

Wincze wielokrotnie przypominał o tym, że w tamtych przedwojennych czasach 

nauczanie w Akademii opierało się przede wszystkim na inicjowaniu wśród studentów 

pracy zespołowej, co przekładało się z kolei na powstawanie grup artystycznych 

posiadających wspólne programy. Na uczelni warszawskiej powstało pięć stowarzyszeń 

twórczych: „Szkoła Warszawska”, „Bractwo św. Łukasza”, „Forma”, „Ryt” i „Ład”.
552

 

Jednak na powstanie tandemu Szlekys-Wincze złożyły się inne niż to wynikało z 

tradycji warszawskiego środowiska artystycznego, przyczyny, bo nie chodziło o 

wspólnotę koncepcji, a raczej powodowana była koniecznością podtrzymania 

działalności „ładowskiej” w trudnych warunkach okupacji, co określiło także charakter 

tych wspólnych poczynań, jak zauważyła to Huml.”
553

 Każdy z nich był powiązany z 

działalnością konspiracyjną, Wincze należał do Armii Krajowej, Szlekys do Lewicy i 

groziło im aresztowanie. Żeby zabezpieczyć interesy swoje i klientów, założyli spółkę. 

W razie wpadki któregoś z nich, drugi mógł przejąć odpowiedzialność za firmę i 

pozostać uczciwym i odpowiedzialnym wobec klienta. Kreatywność obu artystów z 

kolei pozwalała: ...rozwijać koncepcyjne myślenie wokół tworzenia współczesnej formy 

mebla o logicznej, oszczędnej budowie, nacechowanego wykwintną prostotą, wygodą i 

lekkością w sensie przenośnym i dosłownie. Pracownia pełniła nadal funkcję 

laboratorium, ograniczonego do eksperymentów spółki autorskiej. Szkice szybko 

przechodziły wszystkie fazy przeobrażeń w trójwymiarowe obiekty, poddawane 
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natychmiastowym badaniom i korektom.
554

 Propozycje zazwyczaj zyskiwały wielu 

klientów, reprezentujących różne środowiska: zarówno snobistycznych wojennych 

zamożnych odbiorców, ale także drobniejszych nabywców zamawiających mniejsze 

meble. Wszyscy oni byli jednak entuzjastycznie nastawieni - stwierdzała Huml - do 

uprawianej przez spółkę twórczości.
555

 

Również Wincze w swych notatkach podkreślał wyjątkową działalność spółki SW, 

pisał: Projekty łączyły się z możliwościami realizacyjnymi, a realizacja dostosowywała 

się do wysokości poziomu projektów. Stolarnia stała mi się wówczas całym moim życiem 

artystycznym. Zaledwie zdążyłem ukończyć projekt już mogłem ujrzeć jego 

trójwymiarowe przekształcenie. Rysownica i ława stolarska były już nierozłączną 

całością. Jeden warsztat wpływał na drugi, niezależnie od kolejności. Czasem 

inspiracją było jakieś wiązanie stolarskie, tak piękne, że niewybaczalnym błędem byłoby 

nie pokazanie go w powstającym rysunku. Niekiedy inspiracją był graficzny układ 

ułożenia deski. Deski bowiem były zeskładowane w pokoju gdzie stały nasze rysownice. 

Przerzucaliśmy je sami we dwóch  z Olgierdem, aby znaleźć tę jedyną, właściwą, która 

najlepiej ukazywałaby nasz zamysł.
556

 

Meble Winczego i Szlekysa charakteryzowały się tym, że oparte były przede wszystkim 

na wykonywaniu ich w drewnie litym, czyli inaczej mówiąc: w masywie. Raczej nie 

stosowali oni oklein i intarsji. Sporą uwagę przykładali do walorów artystycznych 

usłojenia, a szczególnie sęków, które były ich ulubioną ozdobą: Dozowaliśmy ich 

zastosowanie z rozmysłem, umieszczając deski sękate tam, gdzie należało, nie bacząc na 

odpady cennego surowca.
557

 Początkowo klienci nie zawsze zachwycali się pomysłami 

artystów, lecz z czasem, w miarę rozgłosu na temat ich twórczości, to oni zaczęli 

dyktować warunki. Jeśli klienci nie zgadzali się na ich koncepcje, to odmawiano im 

przyjęcia zleceń. Ale dzięki temu mogli ugruntować swój własny styl. Jak pisał Wincze: 

Do powstawania naszego stylu w niemałym stopniu włączyło się zastosowanie żaluzji. 

Ten rodzaj zasłon znany był od wieków i stosowano go wyłącznie do utylitarnych celów. 

My dopatrzyliśmy się wartości dekoracyjnych. Pomijam wartości użytkowe, one również 

spełniały swe zadanie. Lecz nam potrzebny był drobny rytm szczeblinek, który brzmiał 

jak staccato w całości mebla. Poza tym szczeblinki mogły posiadać różny profil, co 
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również nie było do pogardzenia. Rzadko stosowaliśmy żaluzje w sposób 

konwencjonalny, czyli w układzie poziomym. Bardziej nam smakował układ pionowy. 

Rytm pionowy dawał możność rozsuwania żaluzji na boki, co było i wygodniejsze i 

celowsze, jak nam się wydawało. Ponadto ten układ był znakomicie dekoracyjny, 

szczególnie wtedy, gdy szczeblinki były wykonane z innego drewna niż całość mebla. 

Czasem, jeżeli zachodziła taka potrzeba w naszym zamyśle, stosowaliśmy nawet dwa, 

kontrastowe w kolorze gatunki drewna, co jeszcze bardziej i podkreślało rytm i 

dekoracyjność żaluzji. Dobre to były czasy, gdy istniało zapotrzebowanie na 

dekoracyjne meble. W głodnej i zabiedzonej Warszawie był to istny fenomen. 

Dekoracyjne żaluzje zdobiły barki pokojowe, sekretery, toaletki, i nawet serwantki. W 

tych ostatnich, szczęśliwi posiadacze z dumą pokazywali ocalałe majseny, belwedery lub 

chińską czy kopenhaską porcelanę. I nas również uszczęśliwiało projektowanie owych, 

wypieszczonych cacuszek meblowych. Dla pełnego szczęścia stosowaliśmy również 

snycerkę. Zaprzyjaźniony z nami rzeźbiarz, Wacuś Kowalik, późniejsza sława stolicy, 

wykonywał własnoręcznie płaskorzeźby, które zdobiły kredensy. Owoce, kwiaty i liście 

wiły się wyszukaną formą na leżynach i listwach środkowych, dzielących drzwiczki tych 

mebli. […] rzeźbił również podstawki do lamp stojących, nastolnych. Jeszcze teraz 

oczami myśli widzę jego niedźwiadki wykonane w surowym mahoniu oraz bachusy 

zdobiące barek, jedyny jaki wykonaliśmy w czarnym dębie. Niestety wszystkie wytwory 

naszej stolarni spłonęły w powstańczej Warszawie. Zostały tylko wspomnienia i 

nieliczne amatorskie fotografie, które cudem ocalały z pożogi wojennej.
558

 

 

 

Stylistyka mebli własnych 

 

Podkreślał to wielokrotnie Wincze, pisząc o swej twórczości później, że znakiem 

firmowym tych mebli była widoczna w detalach i opracowaniu fascynacja tworzywem, 

czyli drewnem, która narodziła się oczywiście dzięki wcześniejszej działalności w 

„Ładzie”, i która szczególnie rozwinęła się w czasie okupacji podczas pracy w spółce 

„SW”. W przeciwieństwie do instrumentalnego podejścia do tego surowca przez 

pracowników wszelkich fabryk artyści poszukiwali w nim inspiracji i traktowali z 

szacunkiem. Opisywał ten proces Wincze w cytowanym fragmencie „Gawęd o 
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meblarstwie”. Trudno o lepszy opis traktujący o urodzie drewna niż stworzony przez 

artystę tej rangi. W projektach Winczego widać ponadto fascynację kolorem, co nie 

powinno dziwić w przypadku tak wszechstronnego twórcy, który był również 

malarzem. Miał on bowiem świadomość jego oddziaływania na nastrój odbiorców i 

użytkowników zaprojektowanych przez niego sprzętów i wnętrz (a także pozostałych 

wybitnych artystów z kręgu „Ładu”). Warto przytoczyć więc fragmenty dotyczące 

zamiłowania artysty do tworzywa: Piękno ostruganej deski. Rysunek jej usłojenia, 

kapryśny i nieregularny, ujawnia całe długie życie drzewa, z którego deska pochodzi. 

Jest tego życia świadectwem i obrazem. Ciemne i jasne warstwy – to znaki przetrwania 

wielu zim, gdy zamierało krążenie soków i kurczył się i twardniał miąższ. To również 

obraz wiosen i lat, gdy bujnie wibrowało wewnętrzne życie; gdy było rośnięcie i 

kwitnienie - cała zadziwiająca chemia przemian, uchwycona w twardość. Grafika 

zawiła i mądra, kryjąca pień, upały i deszcze, mrozy i burze utrwaliły się w hieroglifach 

drewna, pisanych przyrodą. Linie papilarne, świadczące o odrębności indywidualnej i 

jedynej: o przebytych dniach dobrych i dniach złych. Pismo to odczyta mądry i miłujący 

stolarz lub artysta. Dotyk ręki wrażliwej i czułej ukaże jego treść w całej swej piękności. 

Tylko z takiego tworzywa i w takich warunkach może powstać mebel jako dzieło 

sztuki.
559

 

Ujawnia się tu i talent „malarski”, i przy okazji literacki w oddaniu własnej fascynacji 

drewnem, jego naturalnym pięknem, co podkreśla w kontynuacji swej interpretacji: 

Stolarz lub artysta wie, że drewno nie umarło wraz ze ścięciem drzewa. Jego ruchy: 

pęcznienie, i kurczenie się są prawie niedostrzegalne lecz istnieją. Deska paczy się, 

wygina i odkształca. Jest żywa. Drewno sosnowe, modrzewiowe lub jesionowe z biegiem 

lat różowieje i nabiera ciepłych tonacji tak miłych dla oka. Jest przyjemne w dotyku; 

wydaje się, że dotąd pulsuje życiem. Stolarz lub artysta wie o tym również i przewiduje. 

Cała technologia  i układy konstrukcyjne oparte są właśnie na tej wiedzy. Jest to prawo, 

którego nie da się ominąć ani przekroczyć bezkarnie. Wówczas cała konstrukcja się 

zachwieje, wypaczy się, pęknie. Człowiek współżyje z drewnem  przez całe życie. Od 

kolebki niemowlęcia po deskę grobową. Obcowanie codzienne i zwyczajne przytępia 

wrażliwość i sprawia to, że drewno staje się niemal niedostrzegalne - jak powietrze i jak 

powietrze niezbędne. Dopiero umiejętnie ukształtowane rozbłyśnie jak klejnot w pełni 

swej urody. Olśni i zachwyci. Taką inicjację i ja w swoim czasie przeżyłem i jestem jej 
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wierny. […] Profetyczna działalność Chippendale'ów, Boule'ów, Morrisów i 

Wyspiańskich daleko wybiega poza ich epokę. Nie jest to wyłącznie sprawa takiego lub 

innego kształtu. Trwają wzloty nowatorskiej myśli, które ośmielają kontynuatorów do 

dalszych odkryć i śmielszych rozstrzygnięć. Dobrze jest o tym przypomnieć dzisiaj. 

Praktyczność i użyteczność zamącają nam wzrok. Zapominamy o nieproszonym pięknie. 

Źle pojmowany antropocentryzm jest o tyle szkodliwy, że zaprzepaszcza to, co 

nieświadomie odkrywa nam stolarz w swej zwykłej, codziennej pracy. […] Żywe 

tworzywo, jakim jest drewno ginie w trybach maszyn fabrycznych i w zobojętnieniu 

obsługujących je ludzi. Stając się martwymi produktami, zatraca te swoje cechy i 

wartości; piękno zamiera, zostaje tylko użyteczność.
560

 Te niemal euforyczne 

wypowiedzi Winczego, artysty i projektanta Huml przyrównała do postaw sławnych 

ebenistów francuskich, takich, jak Louis Majorelle realizujący się w meblu secesyjnym, 

czy Émile -Jacques Ruhlmann, twórca mebli w stylu art déco. Ci projektanci traktowali 

swoje wyroby jako wyraźne przykłady dzieł sztuki. Stąd koncepcje pojmowania sztuki 

w roli spełniającej artystyczne aspiracje społecznych potrzeb okazały się być przydatne 

dla przyszłego programu artystycznej organizacji jaką był „Ład”.
561

 

Podobnie jak w „Ładzie”, w Spółce „SW”, meble były wykonywane i projektowane z 

krajowych gatunków drzew, takich jak wydobywany z mułu Niemna i Bugu czarny i 

szary dąb, o którym wiadomo, że swoją barwę posiadał dzięki przebywaniu na dnie 

rzeki nawet do około 900 lat. Również rodzima sosna i świerk, bogaty w barwę i 

usłojenie, były doskonale wykorzystywane przez obu artystów. Dużym 

zainteresowaniem darzyli oni także charakteryzujący się ciekawą barwą zielono-szarych 

smug przewijających się przez drewno, wodnej odmiany wiąz. Drewno to pobudzało 

wyobraźnię plastyczną, ponieważ owe smugi robiły wrażenie, jakby wyszły spod pędzla 

zdolnego malarza. Różnorodne układy linearno-kolorystyczne otaczające liczniejszą niż 

przeciętnie ilość sęków, artyści postanowili wykorzystywać jako naturalny ornament, a 

zdarzało się im nawet, na życzenie klientów, domalować kolejne. To, co z reguły 

uważane było w tradycyjnym stolarstwie za defekt, miłośnicy drewna uważali za rzecz 

nadającą indywidualnego charakteru ulubionym sprzętom.  Artyści traktowali swoje 

podmalunki humorystycznie, lecz, jak żałowała Huml, szkoda, że nie przyjrzeli się 

bliżej swojej zabawie i nie stała się ona impulsem do malarskiego ich wykorzystania na 
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płótnie czy papierze. Wtedy, na początku lat czterdziestych, mogli by nawet zostać 

prekursorami  abstrakcji lirycznej.
562

 

Artyści Spółki SW byli ze sobą zgrani pod względem organizacji i podejścia do 

tworzywa. Stworzyli bardzo zgrany duet, w którym, jak pisał Wincze
563

: Pracowaliśmy 

niekiedy na cztery ręce nad jednym rysunkiem. Tak było ze sławną „Sarenką”, którą 

rysowaliśmy dosłownie razem, z radością i prawie dziecinnym śmiechem na ustach. 

Było to w roku 1943, podczas ulicznych egzekucji i najgroźniejszych łapanek, kiedy 

ludzie kluczyli po ulicach Warszawy jak zaszczute zwierzęta […] Projektowaliśmy 

przeważnie tak, aby rezultat ostateczny dawał obopólne zadowolenie. Jeżeli projekt 

budził zastrzeżenie u któregoś z nas, pracowaliśmy tak długo, aż osiągnęliśmy tę 

ostateczną radość, która była przecież celem naszej pracy. Z tego źródła płynęła 

wartość naszej współpracy autorskiej i, jak to obecnie oceniam - nieprzemijająca 

wartość naszych prac - mebli.
564

 

Sarenkę powojenny „Ład” produkował seryjnie, a także jeden producent w Szwecji 

przez pewien czas. Była tak popularna, że nawet Cepelia wykorzystała ten model do 

własnych celów.
565

 Oprócz rozsławionej „Sarenki”, dziecięcego krzesełka w stylu 

ludowego zydla, które to artyści z „Ładu” wspominali bardzo ciepło, powstało też w 

pracowni wiele innych niepowtarzalnych zespołów różnego typu mebli. Wśród 

pamiętanych szczególnie przez Winczego znalazły się trzy zestawy wykonane z 

czarnego dębu, który należał do poszukiwanych i modnych gatunków: zestaw dla blisko 

zaprzyjaźnionego inż. Kołtuna, czyli komplet mebli do gabinetu składający się z biurka, 

biblioteki, stolika z fotelami i barku.  
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Barek “Męskie serce” zamknięty i otwarty, czarny dąb, płaskorzeźba W. Kowalika 

 

 

Barek nazywany przez autorów żartobliwie „Męskim sercem”, zachowany jedynie na 

amatorskiej fotografii. Mebel ozdobiony był rzeźbioną postacią, siedzącego na beczce z 

butelką w ręku Bachusa, autorstwa Kowalika, był osobliwym żartem artystycznym, 

odmiennym od niewinnej dziecięcej „Sarenki”.
566

 Ten barek ze szczegółami opisywał 

artysta w swoich gawędach: A zdawałoby się że tak jeszcze niedawno przebierałem z 

nieżyjącym już znakomitym Olgierdem Szlekysem w stosie desek, aby wybrać jedyną 

przydatną do zamierzonego celu. Jednym z tych zamierzeń był skonstruowanie 

domowego barku z czarnego dębu. Barek miał obły kształt przypominający serce i tak 

go nazwaliśmy: „męskie serce”. Był to okres, kiedy ludzie pragnęli posiadać podobne 

przedmioty, choć zawartością ich nie było już wino z beczek Amotillado, a które tak 

niegdyś smakowało Edgarowi Allanowi Poe, […] ale barek godny był tych napitków. Na 

zwartych nóżkach podstawy siedział jak na beczce rzeźbiony Bachus; żaluzje bocznych 

ścianek, po zsunięciu ich wokół odsłaniały nie tylko wysokoprocentową zawartość 

męskiego serca lecz również różne półeczki – odchylane, pojemniki na kieliszki oraz na 

prażone migdały, orzeszki i inne przysmaki „na jeden ząb”. Wszystkie te specjały 

okrywał czarny dąb, którego kloc przeleżał w Bugu lat ze trzysta a wyrósł zapewne za 

czasów Jagiełły. [...]. Mebel ten przetrwał niewiele tylko lat i ginąc w płomieniach 

Warszawy ostatnim spojrzeniem ogarniał upadek Drugiej Rzeczpospolitej. … ślad 

istnienia tego barku z Bachusem pozostał zaledwie tylko na mało czytelnej amatorskiej 

fotografii, którą odtwarzam we wspomnieniowym rysunku. W tym czasie, a może nieco 

później, popełniłem jeszcze kilka podobnych sprzętów. Najdziwniejszym z nich i chyba 
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jedynym w całej historii meblarstwa był barek tytoniowy. Płaskie pudło z białego 

jawora, umieszczone na delikatnie zmontowanym wózku zawierało przeróżne gatunki 

papierosów, cygar i tytoni fajkowych wraz z fajkami i ruchomymi popielniczkami. Nie 

zabrakło również miejsca na zapałki i zapalniczki.  … należy wśród siedmiu grzechów 

głównych jakie ciążą na moim sumieniu umieścić jeszcze dwa barki alkoholowe jakie 

zeszły z mojej rysownicy. […] Projektowałem je na sposób ortogonalny dla ułatwienia 

produkcji. […] Dziwaczny ten sprzęt znalazł tylko jednego amatora. Jest on podobnie, 

jak barek alkoholowy przed półwieczem, przeżytkiem minionej epoki. Duża 

papierośnica
567

. […] Niestety wszystko, o czym piszę, musiałbym pisać w czasie 

przeszłym dokonanym. Ale nadzieja na powrót dawnych zwyczajów i sposobu życia 

jednak we mnie nie wygasła. I choć żyjemy dziś jak troglodyci – wierzę w odrodzenie się 

dawnych mebli w sensie ich piękna zaplecionego z użytecznością. - konstatował twórca 

tego sprzętu.
568

 

Powstał także drugi zestaw mebli z czarnego dębu na zamówienie do salonu mody 

państwa Sianożęckich przy ul. Kredytowej. Dom mody miał zacząć działalność dopiero 

po wojnie. 
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W skład zbioru wchodziło 6-8 oszklonych gablot ozdobionych, podobnie jak w 

przypadku barku, rzeźbami dłuta Kowalika przedstawiającymi zwierzęta, m. in. 

niedźwiadki i wiewiórki. Zestaw uzupełniały fotele - karła, krzesła i duży stół z 

okrągłym podwójnym, szklanym blatem, o średnicy ok. 120 cm. Stół odtworzony jest w 

rekonstrukcji rysunkowej autora.
569

 Wincze pisał o tych meblach: Był taki zestaw mebli 

wykonany w czarnym dębie z pięknymi rzeźbieniami Kowalika. Zamówił je wytrawny 

smakosz mody, który zamierzał, konkurując z Hersem (któż z dawnych warszawiaków 

nie zna tego wykwintnego magazynu mody?) otworzyć salon modniarski na wytwornej i 

cichej ulicy Czackiego. Dwanaście pokojów z dawnego mieszkania hr. Sianożęckich 

przeznaczył na to przedsięwzięcie sprzedając plac na Woli. Pamiętam te meble. 

Szczególnie dokładnie widzę salon a w nim centralne miejsce zajmował duży okrągły 

stół ze szklaną płytą, na której przedstawiłem w formie koronki obramującej brzegi a w 

niej dwanaście okresów mody. Staraliśmy się ten rysunek wytrawić lub utrwalić 

gilonem, lecz z przyczyn technicznych zastąpiła je biała farba i cieniuchny pędzelek. 

Malowidło na szkle przykryliśmy drugą taflą grubego szkła chroniącą przed 

zniszczeniem. Żadna, nawet najgrubsza tafla nie uchroniła przed sowieckimi bombami, 

które spadły na Warszawę latem 1943 roku.
570

 

Był również trzeci zespół mebli z czarnego dębu, który miał również niepowtarzalny 

charakter i przeznaczony był do wnętrz Stowarzyszenia Krawców Warszawskich, które 

mieściło się w zabytkowej kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu. Artyści sięgnęli 

wówczas po inspiracje do mebli holenderskich z XVII wieku, które u nas są znane jako 

meble gdańskie. Była to ich współczesna wersja, tylko nawiązująca do nastroju tamtego 

stylu.
571

 W nowym kształcie nie zastosowano w nich typowych toczonych elementów, 

lecz zróżnicowane profilowanie.
572

 

Z mebli powstających w czasie okupacji zachowało się urządzenie pokoju jadalnego 

wykonane z jesionu w 1942 r. na zamówienie inż. Olgierda Hołowni a także meble do 

pokoju panieńskiego wykonane z jaworu - na zamówienie dla córki znanego jubilera, 

panny Szulcówny. Zestaw dość typowy składający się z tapczanu, szafy i 

wielofunkcyjnego sekretarzyka, który był równocześnie toaletką z tajnym schowkiem.
573

 

Wincze ubolewał, że nie zachował się właśnie sekretarzyk: Żal mnie ogarnia, gdy 
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pomyślę, że nie istnieje również niezwykle udany jaworowy sekretarzyk z kompletu mebli 

dla córki znanego jubilera. Pełno tam było tajnych szufladek, skrytek i schowków.
574

 

Inny sprzęt ze schowkiem, jeden z pierwszych, to wykonany na użytek własny Winczego,  

zawierający schowek na broń ręczną. Później powstało jeszcze kilkanaście taboretów ze 

schowkami o podobnym przeznaczeniu. „Były bardzo ciężkie, masywnie skonstruowane 

ze specjalnym mechanizmem, który pozwalał wtajemniczonym na odchylenie blatu i 

umieszczenie w wyłożonej filcem skrytce zakazanych przedmiotów.”
575

 

W czasie okupacji, zrealizowano w Spółce „SW” przynajmniej kilkanaście całkowicie 

wyposażonych wnętrz. Były to projekty o różnorodnym przeznaczeniu, z czego 

przeważały jadalnie i gabinety, a także projekty pojedynczych mebli. Oprócz podejścia 

czysto artystycznego, Wincze i Szlekys musieli podejmować się również ciężkiej 

fizycznej pracy, która polegała na przykład na własnoręcznym wykonywanych przez 

nich siatek z grubego drutu, który był cięty i zaginany w odpowiednie ogniwa. 

Potrzebne one były jako element konstrukcyjny i mechaniczny rozkładanych kanap 

projektowanych przez Szlekysa. Oprócz tego obaj przygotowywali materiał dla 

wykonawców, których opłacali według stawek akordowych, przerzucali stosy desek, 

aby wybrać odpowiedni surowiec i transportowali drewno ręcznym wózkiem w celu 

dalszej mechanicznej obróbki. Wykonywali jeszcze wiele innych prac związanych nie 

tylko z urodą, ale i ciężarem drewna, mając bezpośredni kontakt z ukochanym 

surowcem, który dzięki tak wszechstronnej z nim pracy poznali wszystkimi zmysłami. 

Ich narzędzia do pracy: ołówki, grafiony, liniały, przykładnice, ekierki to jak 

przytoczyła Huml, nazywane przez nich, środki przekazu myśli twórczej, o które 

szczególnie troszczył się Szlekys. 
576

   

Wśród zrealizowanych w tym czasie ok. 15 projektów wnętrz i zestawów sprzętów 

mieszkalnych, powstały pomysłowe meble żaluzjowe, których prawdopodobnie 

najlepszym przykładem jest serwantka wchodząca w skład kompletu mebli do jadalni 

dla Hołowni.
577

 

Oprócz współpracy ze Szlekysem, Wincze wraz z Knothe, kierowali istniejącą nadal 

spółdzielnią „Ład”, której okupacyjna działalność nie uwzględniała meblarstwa. 
578
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Pracownia rozwijała konsekwentnie kierunek obrany przez „Ład” przed wojną, który 

zyskał liczne grono zwolenników szczególnie w obszarze wyposażenia mieszkań. W 

swojej działalności rozwijała ten kierunek, ale opracowała równocześnie własną 

indywidualną metodę, która zaspokajała, jak to ujął Wincze, potrzeby znacznej części 

inteligencji.
579

 

Tymczasem nadszedł dzień wybuchu powstania warszawskiego. I tak 1944 rok zamknął 

okres działalności pracowni stolarskiej Szlekys-Wincze-Jaworski. Powrót do wspólnej 

pracy nastąpił jesienią 1945 roku w sytuacji z gruntu odmiennej. Zmianie uległy 

wszystkie elementy wyznaczające obszar nowej rzeczywistości, pozostała tylko idea 

wspólnoty działania, jak zauważyła Huml. Spółka „SW” przysporzyła „Ładowi” i 

polskiemu wnętrzarstwu wielu osiągnięć, przyczyniając się walnie do odrodzenia i 

wytyczenia funkcjonalnego kierunku meblarstwu Spółdzielni po drugiej wojnie, obu 

artystom zapewniła zaś trwałą pozycję wśród twórców polskich wnętrz i mebli połowy 

XX wieku.
580

  Jak wiele projektów wtedy wykonano, świadczy ta pobieżna notatka, 

cytowana z dokumentu (rękopisu), poświadczająca współautorstwo Winczego ze 

Szlekysem. Przypisywano to następującym realizacjom (z lat 1941-1944): 

- pokój stołowy - inż. Hołownia Warszawa; 

- pokój mieszkalny inż Kołtun Warszawa Mokotów (część ocalała) meble rzeźbione z 

czarnego dębu; 

- 5 wnętrz do willi w Podkowie Leśnej - inż. Turkus-Welk (podobno istnieje); 

- krzesełko dziecinne Sarenka, później w masowej produkcji „Ład” i w Szwecji; 

- Salon Mody, Warszawa ul. Czackiego, 2 wnętrza, meble rzeźbione z czarnego dębu z 

użyciem szkła trawionego, zniszczone w 1944; 

- Dom Cechu Krawców (Warszawa, Kr. Przedmieście) wnętrza i meble rzeźbione; 

- pokój stołowy (klient?) jesion podrzeźbiany. 
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Aktywność projektancka - powojenna 

 

Powrót do współpracy Winczego i Szlekysa nastąpił jesienią 1945 roku. Pierwsze lata 

powojenne (1945-48) to druga faza działalności spółki autorskiej „SW”. W tym okresie, 

tuż po zakończeniu wojny, artyści w nowo zastanych, tym razem bardzo trudnych 

warunkach, musieli organizować ponownie warsztat pracy. W zniszczonej w 85 

procentach stolicy, w zamiarach jej odbudowy potrzeby materialne były ogromne, zaś 

nie ułatwiały tego trudne warunki gospodarcze. Wspólna idea przyświecająca obu 

artystom sprawiła jednak, że dalsza współpraca była także udana. Nadal dbali o swój 

styl i staranne wykonanie, o właściwy dobór usłojenia drewna. 

Nawet po rozwiązaniu spółki zarówno wspólnie, jak i indywidualnie zaprojektowane 

meble pozostały w produkcji „Ładu” do roku 1950. To sprawiło, że reaktywowana 

spółdzielnia „Ład” stała się przedłużeniem działalności okupacyjnej pracowni „SW”. 

Projektowaliśmy społecznie -odnotował Wincze - bez honorariów autorskich, gdyż 

„Ład” był zbyt jeszcze biedny, aby je wypłacać. Inni projektanci nie przystawali na 

takie warunki, więc cały ciężar spadał na nas.
581

 

Dzięki szczęśliwym okolicznościom okupacyjna stolarnia Spółki (SW) przy ul. Hoene-

Wrońskiego ocalała z Powstania, a wraz z nią wyposażenie i częściowo zachowany 

magazyn surowców. Dzięki temu, że właściciele po powrocie do Warszawy postanowili 

bezpłatnie przekazać ją „Ładowi”, już wkrótce możliwe okazało się rozpoczęcie 

skromnej produkcji. Aktualna nazwa zarejestrowana w 1945 roku wraz ze statutem 

brzmiała teraz: 'Spółdzielnia Artystów Plastyków „Ład” z odpowiedzialnością 

udziałami w Warszawie'.
582

  Jak wspominał Wincze, stolarnia ocalała, gdyż znajdowała 

się w tzw. dzielnicy niemieckiej. Na początku chciał ją przywłaszczyć Związek 

Plastyków, lecz nie udało się to dzięki przyjacielowi Stefanowi Płużańskiemu, który 

złożył sprzeciw i przekazał cały jej inwentarz Spółdzielni „Ład”, której należała się ona 

prawnie ze względu na to, że Wincze i Szlekys byli jej członkami.
583

  Szczegółowo tę 

sytuację opisała I. Huml w poświęconej Szlekysowi publikacji.
584
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Po powrocie z niewoli w 1945 roku Wincze został dyrektorem „Ładu” i radcą 

Ministerstwa Przemysłu (Wezwał nas inż Henryk Golański, nasz częsty gość w stolarni, 

a obecnie minister przemysłu. Zatrudnił nas w charakterze projektantów i 

organizatorów Przemysłu Meblowego na cały kraj. (zanotował w: Fragmenty,Wśród 

gruzów, s.100), założył wówczas wspólnie z Olgierdem Szlekysem warsztaty „Ładu” w 

Kłodzku i Polanicy oraz Modelarnię dla Ministerstwa Przemysłu w Kłodzku, co 

skutkowało także zaproszeniem w połowie 1946 roku Szlekysa do Zarządu „Ładu”. 

Początkowo Wincze żył w rozjazdach pomiędzy Kłodzkiem a Warszawą, tzn. między 

Centralą Spółdzielni Artystów „Ład” a jej zakładami produkcyjnymi w Polanicy i 

Kłodzku. Łączył pracę w administracji z projektowaniem, a działo się tak ponieważ: Od 

początku istnienia Ładu, jak pisał, ustaliła się pewna zależność zarządzania od procesu 

wytwórczości. Wytwórczość była istotnym i najważniejszym czynnikiem istnienia Ładu. 

Sprawy administracyjne i handlowe były czynnością wtórną tym nie mniej bardzo 

ważną.
585

 Później zresztą okazało się, co również Wincze podkreślił, że tylko w ten 

sposób udawało się utrzymywać w Spółdzielni wysoki poziom artystyczny 

produkowanych sprzętów. 

Tymczasem pracy było sporo, ponieważ zapotrzebowanie na wnętrza i sprzęty w 

powojennej zniszczonej stolicy było ogromne, a stolarnie były przeciążone pracą. Jak 

opisywał tę sytuację Wincze: Projekty trzeba było tworzyć na kolanie, upraszczając 

koncepcje i dostosowując je do nowych potrzeb i do powojennego wykonania. Wtedy 

gorzko myślałem o straconej pozycji naszego przemysłu meblarskiego, nad którym 

usiłowałem pracować i którego profil zamierzałem, razem z Olgierdem Szlekysem, 

zmienić urzędując w Ministerstwie Przemysłu
586

  jako jego Radca. Bezcelowa była to 

praca. Merkantylizm Zjednoczeń i załóg fabrycznych uniemożliwiał wszelką myśl 

nowatorską. Fabryki dalej pracowały na przedwojennych wzorach - nie najlepszych i 

całkowicie nie dostosowanych do obecnych potrzeb kraju i nie dało się niczego zmienić 

ani zreformować - mimo naszych dwuletnich wysiłków [...]
587

 Więcej o tej sytuacji i 

przemyśle meblarskim pisał Wincze w „Gawędach o meblarstwie”. Tuż po wojnie 

wprowadzono ustrój socjalistyczny, a cały polski przemysł i wraz z nim również 
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meblarski, upaństwowiono i zmonopolizowano. Decyzje leżały w gestii resortu, a więc 

stanowił o nim i jego ukierunkowaniu Minister Przemysłu. Istniało wtedy tylko jedno 

ministerstwo dla wszystkich gałęzi przemysłu a meblarska produkcja, jak pisał Wincze, 

podlegała Centralnemu Zarządowi Przemysłu Drzewnego, bezpośrednio podległego 

Ministrowi. Ówczesnym ministrem był inż. Henryk Golański, człowiek światły i głęboko 

pojmujący ważność zagadnienia w sensie zarówno użytecznym, jak i estetycznym, pisał 

dalej. W tym celu utworzył przy ministerstwie Centrale Biuro Projektów i Studiów. Biuro 

to miało na celu przestudiowanie warunków produkcyjnych i dostarczenie projektów 

mebli dla całego krajowego przemysłu meblarskiego. Minister miał na celu zmienić 

nawyki i wnieść do produkcji cechy polskości. Realizując tę myśl powołał do Biura kilku 

plastyków ze Spółdzielni „Ład” oraz architektów i rysowników-specjalistów. Przy 

biurze powstała również modelarnia, w której byli zatrudnieni stolarze-fachowcy 

przemysłowi. Zadaniem jej było przestrzenne sprawdzenie prowadzonych przez Radę 

projektów w formie prototypów. Owe pierwowzory, po przejściu przez ostateczną 

weryfikację i zatwierdzone do wykonania miały być kierowane do poszczególnych 

zakładów produkcyjnych. Sytuacja powojenna zniszczonego kraju sprzyjała realizacji 

myśli ministra Golańskiego. Miasta były zburzone, ludność mieszkała byle gdzie, 

gnieździła się w ciasnych klitkach ocalałych domostw. Zaistniała gwałtowna potrzeba 

produkcji małych mebli. Zapotrzebowanie było ogromne. Zniszczony przemysł powoli 

się odradzał. Z łatwością mógł wyjść na spotkanie potrzebom społeczeństwa. Do tego 

skłaniała go nie tylko koniunktura ale przede wszystkim decyzje i  zarządzenia Ministra, 

gotowe do realizacji prace biura projektów ale również i naciski ze strony Biura 

Nadzoru Estetyki Produkcji przy Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego. Zdawałoby się, że wszystko sprzyjało temu, aby 

urzeczywistniło się norwidowskie sprzężenie użytecznego z pięknym. Do tego zmierzały 

wysiłki wielu instytucji, ich programy, działania i zbożne intencje. Niestety, jak 

konkludował Wincze w swych „Gawędach o meblarstwie”: […] Zamiary pozostały w 

sferze marzeń utrwalonych na papierze i w zrealizowanych prototypach. Przemysł tego 

nie przyjął. Nie przemysł jako dyspozytor, tylko zakłady przemysłowe całego kraju. 

Dotychczas pozostaje to dla mnie niezbadaną tajemnicą. Wszystko przemawiało za 

zmianami a jednak zmian nie było. Fabryki produkowały meble przestarzałe albo 

według starych przedwojennych polskich lub na terenach odzyskanych, według 

niemieckich wzorów. […] Tłumaczono się pospolicie i naiwnie; że park przemysłowy, że 

rentowność, że nawyki, że trudności wdrożenia, że statystyki, plany, premie i zarobki 
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robotników nie przyzwyczajonych do takiej produkcji, że wszelkie zmiany spowodują jej 

spadek, co pociągnie za sobą nieobliczalne skutki - argumenty zdawałoby się nie do 

odparcia. […] po trzech latach bezpłodnych wysiłków. […] Należało zlikwidować 

działalność Biura i uznać naszą i Ministerstwa kapitulację. […] Biuro zostało 

rozwiązane. […] Tymczasem Spółdzielnia Artystów Plastyków „Ład”, jednocząca 

czołowych przedstawicieli sztuki warsztatowej z prof. Ak. W. (Akademii Warszawskiej) 

na czele, w pewnej mierze i w miarę swoich możliwości wykonała to, czego 

spodziewano się po przemyśle. Zakres był bardzo skromny, „Ład” posiadał tylko jedną 

małą fabryczkę mebli w Kłodzku. Nie mógł więc konkurować z przemysłem, który 

uparcie produkował meble drobnomieszczańskie i nie przystające do ówczesnych 

warunków życia. „Ład” podjął ideę Biura i wytwarzał meble zgodne z jego 

założeniami: małe, składane, wielofunkcyjne. Szczególnym powodzeniem cieszyły się 

składane stoliki typu „gate leg table”, tapczany-półki i kanapy-łóżka. Produkowano je 

w tysiącach egzemplarzy. Odbiorcy zapisywali się kolejno w oczekiwaniu na nadejście 

transportów z Dolnego Śląska. Zadanie polegające na estetycznym wychowaniu 

społeczeństwa, które zaprzepaścił przemysł, skutecznie realizował „Ład”. […] 

traktował to jako służbę społeczną, jako swoiste posłannictwo. […] Ta część 

społeczeństwa, która nie zdołała zaopatrzyć się w meble ani w „Ładzie”, ani w 

podobnych ośrodkach wytwórczych, skazana została na produkcję przemysłową. […] 

Tak było w latach czterdziestych  i pięćdziesiątych. Później nieco się zmieniło (notował 

Wincze w październiku 1988 r.).
588

 

Wincze niejednokrotnie pisał, również z perspektywy czasu, o problemach związanych 

ze współpracą artystów z przemysłem i wpływem tego faktu na jakość 

ogólnodostępnych w kraju mebli, a co za tym idzie, jakość życia społeczeństwa i jego 

poczucie estetyki oraz jak próbował temu problemowi zaradzić. Robił to poprzez swoją 

twórczość i dydaktykę, a także starał się dotrzeć bezpośrednio, między innymi 

publikując swoje refleksje na łamach czasopisma „Mój Dom”. 

Być może jest sprawą co najmniej niestosowną – pisał - aby rozprawiać o estetyce 

produkcji przemysłu meblarskiego w dobie tak trudnej, jak doba obecna. Mam jednak 

odmienne zdanie w tym przedmiocie, które starałem się i w dalszym ciągu usiłuję 

wyrazić w sposób możliwie najbardziej przekonujący. Zawsze należy chronić róże, gdy 

płoną lasy. Lasy na szczęście jeszcze nie płoną lecz giną spowodowane katastrofalnymi 
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warunkami ekologicznymi. Przyczyną tego stanu rzeczy jest właśnie nadmierny i niezbyt 

skutecznie przemyślany rozrost przemysłu. W tym również ma swój udział przemysł 

meblarski. […] I mimo że lasy giną, drewna jednak starczy w Polsce na dobrą i piękną 

produkcję, o którą nam ciągle chodzi. „Chodliwą Magdą” nazwał kiedyś prof. 

Jastrzębowski wyjątkowo brzydki zestaw mebli pod nazwą „Magda”. Drastyczność tego 

powiedzenia była aż nazbyt usprawiedliwiona. Była istotnie chodliwa, bo nabywcy nie 

mieli wyboru. Jej brzydota zdemoralizowała społeczność, stąd szkodliwość 

rozpowszechniania. 

Jak oceniał sytuację Wincze, wraz z plastykami (Związek Polskich Artystów Plastyków) 

o estetyczną moralność społeczeństwa – walkę toczyło również Ministerstwo Kultury i 

Sztuki oferując pomoc finansową, a także propagujące tę działalność Centralne Biuro 

Wystaw Artystycznych. Lata pięćdzesiąte i początki sześćdziesiątych to większa ilość 

wystaw  poświęconych meblarstwu i architekturrze wnętrz, szczególnie mieszkalnych, o 

małym metrażu (obowiązywał limit 8 metrów kwadratowych na osobę). Ostatnia z nich, 

zorganizowana w Zachęcie dotyczyła organizacji mieszkań typu M2, poprzedzona była 

dwufazowym konkursem. Jej laureaci wykonywali makiety mieszkań w naturalnej skali 

oraz wyposażyli je w doskonale wykonane meble. 

Wystawa, jak wspominał Wincze, odniosła ogromny sukces. Zwiedzali ją tłumnie nie 

tylko warszawiacy lecz nawet pielgrzymki z całego kraju. Księgę pamiątkową 

wypełniały uwagi: „gdzie to można nabyć?”; „kiedy przemysł zacznie je produkować?” 

i dalej w tym tonie nawoływania do masowej produkcji. W trakcie trwania wystawy 

organizatorzy urządzili publiczną dysputę z udziałem reprezentantów przemysłu. Głos 

zabierali krytycy, rzeczoznawcy, ludzie kultury, a także tzw. “szarzy” obywatele, którzy 

byli spragnieni dobrego wzornictwa. Również przemysł zabrał swój głos, który 

przytoczył w szczegółach Wincze: Była to ważna osobowość w Ministerstwie. 

Zapamiętaliśmy jego słowa. Przytaczam je w pełnym respektu skrócie: „Przemysł nie 

jest zainteresowany w estetyzacji produkcji. Przemysł to tylko biznes. Dla nas 

najważniejszy jest dochód i wykonanie narzuconego planu. A jak go wykonamy jest to 

dla nas obojętne. Byle tanim kosztem, minimalnym nakładem pracy oraz aby był 

intratny. Współpraca z plastykami nas na razie nie interesuje. Oni stawiają wymagania, 

które nie leżą w naszym interesie.” Wincze pisał, że mówcę, co prawda wygwizdano, 

lecz również ta wystawa pozostała “sprawą przegraną”. Co było jednak pozytywne: 

Rozbudzała jednak wyobraźnię zwiedzających i wzbudzała pożądanie posiadania 

wystawionych eksponatów lecz w jakiś sposób kształtowała społeczeństwo. Oglądając 
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dzisiejsze wnętrza mieszkań przeciętnych obywateli dochodzę do wniosku, że w 

rezultacie odnieśliśmy zwycięstwo. […] Jeżeli nawet ani przemysł ani spółdzielczość nie 

potrafi zaspokoić wymagań, to domorośli majsterkowicze potrafią własnymi środkami 

wykonawczymi zaspokoić częściowo swoje najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. 

Wincze pracując dla Ministerstwa Przemysłu i odwiedzając w związku z tym fabryki 

mebli w całym kraju, nabierał przekonania, że idea reprezentowana przez  ministra 

Golańskiego, czyli upiększania wnętrz całego kraju, miała wielką szansę i możliwość 

realizacji. Było to jednak wyzwanie. Dopiero w roku 1960, jak pisał, pojawiły się małe 

nadzieje na współpracę artystów z przemysłem. Wtedy bowiem przemysł meblarski i 

Związek Plastyków zoorganizowali zamknięty konkurs na pełne wyposażenie 

mieszkania typu M5, na podstawie typowych planów, a wystawa pokonkursowa miała 

miesce na terenie targów poznańskich. Przeważały na niej meble skrzynkowe typu 

zwanego obecnie segmentami. Dla uzyskania większej powierzchni swobodnego 

poruszania się kontenery zawierały w sobie nawet podnoszone i chowane tapczany i 

stoły jadalne. Pomysł wielce praktyczny choć niezbyt nowy. Prycze więzienne 

pochowane na dzień i zamykane na kłódkę były znane od wieków. Pomysł kontenerowy 

się przyjął. Jak pisał Wincze, pozorny sukces wystawy to fakt, że pomysły się przyjęły, 

lecz niestety autorzy mebli nie zostali zaproszeni do realizacji, co poskutkowało nową 

erą – “erą segmentów”. I ja nie byłem bez winy i włożyłem swoje pięć palców między 

drzwi. Przyznaję, żem zawinił, choć nie mogę się przyznać do autorstwa. Napisał tak, 

ponieważ jego projekty zostały tak przerobione, aby dostosować je do możłiwości 

produkcyjnych każdej fabryki. Niestety bez zachowania jakichkolwiek praw 

autorskich.
589

 Powyższe relacje, odnoszące się do sytuacji przemysłu meblarskiego w 

okresie powojennej odbudowy kraju i chronicznego braku wyposażenia mieszkań, 

mogą dowodzić pewnej bezradności świadomych tej sytuacji projektantów, takich 

właśnie, jak Wincze. Jedyną szansą na poprawę sytuacji widział on w reaktywowaniu 

pełnej mocy „Ładu” oraz adaptacji wzorców produkcji zza granicy. Pisał także, że gdy 

przemysł zawodził, w pewnien sposób potrzeby meblarskie zaspokajał “Ład”, lecz w 

ograniczonym zakresie – tylko w Warszawie. Produkując w fabryce w Kłodzku, “Ład” 

mógł pogodzić produkcje przemysłową z rzemieślniczym wykończeniem mebli. Taki 

idealny zdaniem Winczego system produkcji, który zaobserwował w Danii (zwiedzając 

przez kilka tygodni tamtejsze fabryki mebli), mógł doskonale funkcjonować również w 
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Polsce. W Danii olbrzymią część produkcji wykonywały fabryki, ale była to część 

pracy. Efekt wykonania ręcznego mebla uzyskiwano tam dzięki pracy doskonałych 

fachowców-stolarzy, którzy ręcznie uzupełniali przeróżne detale i akcesoria, które miały 

świadczyć o oryginalności produktów. Wincze relacjonował przykładowo swoje 

wrażenia i zachwyt pisząc: W jednej z większych duńskich fabryk zwiedziłem salon 

wystawowy, w którym fabryka oferowała swe wyroby przedsiębiorstwom handlowym. 

Oko mi zbielało, gdy tam wszedłem. Wielka sala ekspozycyjna, bez okien, oświetlona 

tylko światłem jarzeniowym i bezcieniowym, była biała od podłogi do sufitu. Na tym tle 

z niezwykłą wyrazistością ukazywało się piękno eksponowanych mebli. Szczególnie 

pokreślony był kolor drewna zarówno jak obicia tapicerskie. Rozmaitość rodzajów 

mebli była ogromna i zdawała się zaspokajać wszelkie potrzeby, wymagania i gusty 

najbardziej nawet wybrednych odbiorców. Każdy mebel mógł być na żądanie handlu 

powielony w dowolnej serii. […] Wszystkie meble były idealnie dostosowane do 

wymiarów i kształtów ciała ludzkiego, zaprojektowane odkrywczo, a przy tym bardzo 

duńskie a raczej skandynawskie. Komentując działalność fabryki, podkreślał, że 

prowadziła ona własne biuro projektów i studiów oraz, że zatrudniała dyplomantów 

projektowania mebli i wnętrz, uczelnie te osobiście zwiedzał i podziwiał poziom ich 

prac, który znacznie przewyższał projekty absolwentów polskich uczelni.   

Podsumował swoje zdanie pisząc, że: Zadziwiający jest (w wypadku Danii) fenomen 

zbieżności interesów przemysłu, plastyki i handlu. Idea H. Golańskiego znalazła tu 

swoje właściwe zastosowanie. Należy żałować, że ten fakt wydarzył się w Danii, a nie w 

Polsce kilkanaście lat wcześniej, gdzie ta myśl powstała.
590 

W tym stanie przemysłu 

meblarskiego, mimo wszystko starano się - jak wspominał później Wincze - 

podejmować ważne dla społeczeństwa inicjatywy. Pisał w swych „Gawędach...”, że 

organizowano wystawy regionalne i ogólnopolskie, przygotowywano konkurs na meble, 

w które angażowały się przeróżne Ministerstwa, a także wyspecjalizowane w tej mierze 

Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji wraz z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, 

współpracowały krajowe Biura Wystaw Artystycznych, patronował: Związek Polskich 

Artystów Plastyków. Dzięki więc takim inicjatywom społeczeństwo miało już pewne 

pojęcie o estetyce wnętrz i traktowaniu mebla jako wartości czysto plastycznej. Co 

godne jest podkreślenia. Ale - jak zauważa Wincze - obowiązujące wówczas 

ograniczenia do minimum wyposażenia, w skromne meble segmentowe, zaspokajające 
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powszechne potrzeby użytkowników, sprzyjał obniżeniu standardów jakościowych: 

Zubożono nas w zakresie meblarstwa o wartości estetyczne, o doznania emocjonalne 

przebywania w otoczeniu dobrych mebli; o bezpośredni i codzienny z nim kontakt. A 

właśnie o te wartości, o ich prawa obywatelskie walczyli plastycy od dziesięcioleci. I 

dawniej. Od czasu powstania Towarzystwa Polskiej Sztuki Stosowanej i Warsztatów 

Krakowskich. Czyli bez mała od stulecia. O te wartości wołał Norwid w 

Promethidionie, a Wyspiański pierwszy nazwał po imieniu problem architektury wnętrz. 

Warto więc może poświęcić parę słów tej sprawie, tak zasadniczej dla ekologii wnętrza i 

prześledzić etapy wysiłków, zmierzających nie do budowy szklanych domów, lecz do 

odbudowy zdrowych psychicznie warunków bezpośredniego otoczenia człowieka.
591

 

Podejmując plan ministra Golańskiego, minister Bobrowski, pod koniec lat 40. prezes 

Centralnego Urzędu Planowania, chcąc go wcielić w życie, zwrócił się do Spółdzielni 

Artystów “Ład”, z propozycją ścisłej współpracy z przemysłem. Oczekiwał, że “Ład” 

będzie kuźnią projektów i laboratorium eksperymentalnym zarazem dla przemysłu, lecz 

zabrakło chęci ze strony tego drugiego. Pomysł nie przyniósł więc oczekiwanych 

efektów, gdyż jak pisał Wincze: „Ład” znał z autopsji klęskę Biura Projektów i Studiów. 

Obawiał się, że poniesie podobną klęskę i równocześnie straci swoją niezależność. Nie 

mógł się zgodzić, mimo usilnych persfazji i nalegań prezesa Bobrowskiego. Wykonał 

tylko meble do jego gabinetu.
592

 W tym samym czasie powstał Instytut Wzornictwa 

Przemysłowego, którego dyrektorem została Wanda Telakowska i rządziła nim przez 

wiele kolejnych lat. Jako pierwszy, Telakowska wcieliła w życie pomysł budowy 

domków z pełnym wyposażeniem dla górników na Górnym Śląsku. Jak pisał Wincze: 

Były to dalekie echa „dworków w otoczeniu ogrodowym” powstałych z inicjatywy 

Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana w r. 1911.
593

 Ponieważ górnicy mieszkali 

wówczas w slumsach, a tego rodzaju osiedla wydawały się bardzo potrzebne, w 

pracowniach architektów powstawały projekty domków z ogródkami, z kolei plastycy 

wzięli udział w konkursie na zaprojektowanie ich wnętrz. Niestety, pomimo 

dostosowania urządzenia wnętrz do potrzeb mieszkańców i jak pisał Wincze: Meble 

były użyteczne. Lekkie, swojskie. Nie trafiło to w gust górników, którzy mieli odmienne 

gusta, a więc konkurs nie przyniósł oczekiwanych zezultatów. Pomimo tego 

niepowodzenia wprowadzania kultury dobrego urządzania mieszkań i mebli “dla mas”, 
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powstała kolejna iniscjatywa tego typu. Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz 

Ministerstwo Oświaty, zorganizowały konkurs na meble świetlicowe. Jak ocenił wynik 

Wincze: Projekty mebli były dobre i łatwe do wykonania. Ale niestety nie znalazły 

wykonawców dłuższych serii. Ani przemysł ani nawet Cepelia nie wyraziły gotowości 

podjęcia tak potrzebnej i popłatnej ich realizacji. […] Modele utknęły w jakiejś 

graciarni a świetlice urządzono domowym sposobem, jak kto umiał i jak kto chciał. 

Zapewne lampiony i wstęgi kolorowych bibułek były ich główną ozdobą. […] Lecz 

mimo porażek, mechanizmy społecznikowskie działały nadal wśród architektów wnętrz. 

Oni czuli potrzebę odnowy. [...]
594

 Po nieudanych próbach współpracy, Wincze i 

Szlekys złożyli wymówienie w gabinecie ministra. 

 

 

Charakterystyka mebli powojennych 

 

Pierwszym meblem, który zaprojektował Wincze po powrocie z niewoli niemieckiej, 

była wspomniana już tapczan-półka, która później znalazła się w seryjnej produkcji 

„Ładu” (1945). 

Historia powstania tego mebla wygląda następująco: My z żoną zamieszkaliśmy na 

Saskiej Kępie w ocalałej willi moich teściów. Zajęliśmy malutki pokoik służbowy, gdyż 

cała willa była zajęta przez dzikich lokatorów. Pokoik był tak mały, że nie mógł zmieścić 

dwóch tapczanów. Konieczność jest matką wynalazków. Wpadłem na pomysł 

zaprojektowania tapczanu-półki. Siatka z materacem była obrotowa i wkładała się w 

grubość półki. Całość miała 25 cm grubości. Była zgrabna i estetyczna. Na dzień 

złożony tapczan zasłaniała firanka z ładowej tkaniny. Na półce stała lampa, książki i 

flakon z kwiatami. Projekt chwycił. Podjęliśmy seryjną produkcję tego mebla. Odbiorcy 

czekali miesiącami na swoją kolej.
595

 Powstawały one w nowo założonej fabryce w 

Kłodzku. Produkowano tam meble do małych mieszkań. 

Wincze, który nie wytrzymał z żoną takiego przymusowego życia, przeprowadził się do 

wygodnego trzypokojowego mieszkania w Kłodzku. Ponieważ nie chcieli mieć u siebie 

tzw. mebli poniemieckich, Wincze zaprojektował umeblowanie swojego domu i te 

meble również weszły do produkcji „Ładu”. Były to: niewielki stół jadalny z szufladami 
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na sztućce i serwetki, lekkie zydelki o zabawnej formie oparcia, mały pakowny 

kredensik. Meble te zostały przypisane autorstwu spółki „SW”.
596

 

W 1946 roku, wziął on udział w konkursie na wnętrza „Domku Fińskiego”, w którym 

otrzymał II nagrodę. Otrzymałem zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie 

zamkniętym na urządzenie wnętrz domków fińskich przeznaczonych dla górników 

Górnego Śląska. Piękne te domki zamówione w dużej ilości w Finlandii zaludniły już 

Pole Mokotowskie w Warszawie. Władze postanowiły obdarować nimi powstające nowe 

osiedla górnicze i w tym celu Instytut Wzornictwa Przemysłowego w porozumieniu z 

kilkoma Ministerstwami ogłosił konkurs na ich umeblowanie. Trudny był to problem. W 

moim rozumieniu należało uwzględnić zarówno cechy architektoniczne, śląski 

krajobraz, jak i warunki oraz potrzeby życiowe przyszłych mieszkańców. Rozwiązałem 

ten problem w sposób zadowalający i mnie i sąd konkursowy. Otrzymałem drugą 

nagrodę z zaleceniem realizacji. Lecz główny adresat, czyli górnicy nie zaaprobowali 

żadnego z wyróżnionych projektów.  […] Chybiłem i tym razem, podobnie jak z 

przemysłem dla mas.
597

 

Wincze zaprojektował też półkę biblioteczną do seryjnej produkcji „Ładu”, a wspólnie 

ze Szlekysem wnętrza dla Centralnego Urzędu Planowania, gabinet Ministra 

Bobrowskiego z jesionu. Oprócz tego, szereg mebli prototypowych dla Przemysłu 

Drzewnego, które projektował w Ministerstwie. Według zapisków Winczego, w roku 

1947 nastąpiło rozwiązanie spółki autorskiej (SW) z Szlekysem, jednak data ta, według 

Winczego stanowi rozpoczęcie nowego okresu w jego twórczości.
598 

Później ich 

wspólne projekty nadal były realizowane przez „Ład”. Wincze ze Szlekysem podzielili 

swój dorobek autorski, dzięki czemu Szlekys zastrzegł prawa autorskie do kanapy-łóżka 

a Wincze do tapczanu-półki, a z reszty projektów każdy z nich mógł korzystać 

dowolnie. Wincze podsumowując tą działalność pisał: Spółka autorska, która trwała 

przeszło pięć lat, była dobrą spółką i dobrym był wpływ, jaki wzajemnie wywieraliśmy 

na siebie. Dzięki tym wzajemnym wpływom, wypływającymi z naszych jakże innych 

indywidualności, każdy z nas wzbogacił swój warsztat plastyczny o nowe rozwiązania i 

nowe możliwości. Przyznaję z całą szczerością, że ja zawdzięczam tej współpracy 

poznanie walorów technicznych, tak niezbędnych w mojej dalszej działalności. 

Pozostaliśmy nadal bardzo bliskimi sobie przyjaciółmi i nieraz dzieliliśmy się uwagami, 
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wyniesionymi z własnych już doświadczeń projektowych i realizacyjnych. Spółka 

autorska pomimo że przestała istnieć, pozostawiła głębokie ślady. Z wielkim trudem, 

wyznaję, starałem się je zatrzeć. Robiłem nieustanne rozrachunki z moim sumieniem 

artystycznym. Uświadamiałem sobie nieustannie naleciałości nie moje. Usuwałem je z 

podejmowanych koncepcji. W ten sposób dochodziłem, nie bez trudu i uporu do 

niewątpliwie własnego wyrazu. Był to rodzaj czyśćca plastycznego, trudny okres 

wyzwalania się i samouświadamiania. Okres niezbędny dla każdego plastyka, 

dbającego o wyrażenie własnych emocji i własnych poglądów. Trudno określić, jak 

długo trwał ten okres. Prawdopodobnie przez całe moje twórcze życie.
599 

  

Etap niepobierania przez spółkę autorską honorariów trwał do grudnia 1950 roku, czyli 

do czasu rezygnacji Szlekysa z kierownictwa „Ładem”. Co prawda, ze względu na 

zapotrzebowanie wśród odbiorców, meble autorstwa Spółki „SW” były jeszcze przez 

kolejne lata produkowane, lecz ustępowały powoli miejsca projektom zamawianym u 

młodych artystów lub też u dawnych członków Spółdzielni. W tym roku zamknął się 

pewien okres w działalności „Ładu”, a także w życiu obu twórców, którzy, jak pisała 

Huml pozostawili trwałe ślady zarówno w dziejach polskiej architektury wnętrz połowy 

XX wieku, jak i w indywidualnych biografiach artystów.
600

 

Autorka pracy o Szlekysie, podkreślała też, że meble produkowane w Spółdzielni w 

latach 1945-50, były wyłącznie autorstwa duetu Szlekys - Wincze, sygnowane ich 

znakiem „SW”, ze względu właśnie na ich rezygnację z honorariów na rzecz wsparcia 

rozwoju Spółdzielni, na co inni artyści się nie godzili.
601

 Okoliczność ta pozwoliła na 

postawienie znaku równości – w okresie pierwszych pięciu powojennych lat – między 

osiągnięciami Spółki autorskiej Szlekys-Wincze a dokonaniami „Ładu” w zakresie 

meblarstwa i jego prezentacjami na wystawach w kraju i za granicą.
602

 - dowodziła 

Huml. Chodzi tutaj o realizowane przez Spółdzielnię wnętrza użyteczności publicznej i 

państwowej, jak również cieszącej się popytem produkcji mebli do mieszkań 

prywatnych, która w latach 1945-1955 wytyczyła modelowy typ polskiego wnętrza 

mieszkalnego. Twórczość ta miała swoje początki w kilku źródłach, z których ważne 

były zarówno akcenty narodowo-wyzwoleńcze, dążenie do równości społecznych w 

dostępie do kultury, fascynacja ludowością i również praktycznością, o naukowych 
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podstawach funkcjonalności i psychologii stosowanej. Wszystko to złożyło się na 

charakterystyczny styl polskiego meblarstwa dwudziestowiecznego, który został 

określony jako styl ładowski. Przeważająca część tych sprzętów stanowiły zestawy 

najważniejszych mebli, które można było kupować również każdy z osobna: różnego 

typu składane stoły, krzesła i fotele, sekretarzyki, półki na książki, szafy, szafki, 

rozkładane kanapy, oraz półki-tapczany. Choć wszystkie te meble były dostosowane do 

małych przestrzeni, to były wygodne i dobrze wykonane i wyróżniające się własnym 

charakterem. Ponadto łączył je wspólny mianownik - można je było łączyć w spójne 

stylistycznie zestawy, pomimo że pochodziły często z różnych okresów i serii. 

Zarówno drobne zydelki „Sarenki” i duże zydle z czasów okupacji, stoły i stoliki, 

kanapy- łóżka, czy sekretarzyki nawiązujące swą urodą do stylu dworkowego, 

wszystkie składały się na estetykę stylu ładowskiego. Uzupełnianie kolekcji o nowe 

meble na przestrzeni czasu ułatwiała zasada wprowadzona na długi okres do produkcji, 

która gwarantowała dostępność ustalonego kolorytu sprzętów: złocista jasna barwa 

jesionu lub ciemna palonej sosny. Do podstawowych zalet tych mebli należało również 

niezawodna funkcjonalność i trwałość.
603

 

 

Niewątpliwie efekty działalności  Spółdzielni „Ład” w zakresie meblarstwa można 

przyrównać do ówczesnych tendencji charakterystycznych dla stylu skandynawskiego, 

choć nie czyniąc tego dosłownie. Bowiem „Ład” charakteryzował się własną 

odrębnością, a styl skandynawski również oparty był na przetworzonej tradycji 

lokalnego wytwórstwa ludowego, podporządkowanego codziennym potrzebom. Był to 

styl poszukujący wygody na miarę aktualnych potrzeb i możliwości społecznych, 

uwzględniający także migracje ludności ze wsi do miast, w ramach tzw. „awansu 

społecznego”. Podobnie więc jak w stylu skandynawskim, meble ładowskie 

wykonywano z drewna wydobywając jego naturalną urodę (przy staranności 

warsztatowego wykonania), z uwzględnieniem funkcjonalności mebla oraz przystępnej 

ceny. Tak więc także meble projektowane wtedy przez spółkę autorską Szlekys - 

Wincze do wnętrz mieszkalnych były nie tylko oszczędne, zajmujące małą kubaturę, ale 

też wielofunkcyjne. Wykonywano je z taniego krajowego drewna, głównie jesionu i 

sosny, przeważnie bez tapicerki, twarde, proste i bardzo skromne, choć nie pozbawione 

artystycznych ambicji. Ich prostota wyrażała się nie tylko w formie i odpowiednim 
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materiale, co raczej w ich użyteczności. Były to bowiem najpotrzebniejsze sprzęty, 

konieczne w zaspokajaniu podstawowych funkcji użytkowych. Rezygnowano w nich z 

luksusu i reprezentacyjności, czego nie uniknęły nawet sprzęty skandynawskie. Jak 

charakteryzował je Józef Grabowski (we wstępie do jubileuszowej wystawy XXX lat 

Ładu): Meble Ładowskie okresu powojennego wzmocniły dominantę pierwiastka 

konstrukcyjnego i prostoty linearnej nad elementami miękczącymi styl sprzętu. Stąd 

duży zanik tapicerki, a tkanina bardziej dyskretnie zaznacza się w całości [...]. W 

meblach Szlekysa i Winczego, którzy walnie poszli drogą poszukiwań coraz to dalszych 

uproszczeń konstrukcyjnych  i coraz to większych udogodnień użytkowych zawsze 

zaznaczać się będzie słój i płaszczyzna drewna [...].
604 

Wobec tego, jak sądziła Huml,
605

 

gdyby dało się wówczas odpowiednio promować meble w stylu ładowskim w 

światowych centrach wzornictwa, to mogłyby one zostać zaakceptowane i mieć szansę 

na sukces wśród innych ówczesnych światowych dokonań meblarskich. Tak jednak 

wobec sytuacji ekonomicznej i polityki PRL-u nie stało się. 

 

W nowych okolicznościach, kiedy fabryki „Ładu” powstały także na Dolnym Śląsku, 

produkcja wyglądała nieco inaczej. Według nowej koncepcji organizacyjnej warszawska 

stolarnia wykonywała głównie prototypy oraz montowała meble z przygotowanych na 

Dolnym Śląsku elementów. Już w roku 1946 bilans roczny Spółdzielni zamknął się dla 

produkcji stolarni warszawskiej ilością 15 kompletów wykonanych całkowicie na 

miejscu  i 31 zmontowanych z półfabrykatów dostarczanych przez Kłodzko i Polanicę. 

Ponadto dolnośląskie stolarnie miały na swym koncie: 30 sztuk różnego typu 

tapczanów, 12 kompletów mebli dziecięcych („Sarenki”), 10 kompletów mebli do 

mieszkań, 1000 zabawek, 1000 stołeczków dziecięcych, 6 szafek, wreszcie - drobne 

pamiątki na sezon zdrojowy. Łączna liczba pracowników wynosiła 70 osób, z czego 34 

przypadało na Warszawę. 36 pracowało w dolnośląskich warsztatach zarówno 

stolarskich, jak i tkackich - relacjonowała w niejako inwentaryzacyjnym spisie 

znawczyni tego okresu Huml.
606

 To również ta historyczka polskiej sztuki stosowanej 

podkreśliła różnice w stylistyce projektowanych mebli przez spółkę „SW”. Jeżeli 

Wincze reprezentował silniej czynnik emocjonalny i związki z tradycjami 

„dworkowego” wnętrza polskiego, nadając tym samym swym sprzętom, również tym 
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projektowanym wspólnie, pewną miękkość linii, cechy lekkości wizualnej i trudno 

uchwytną wymowę intymnego nastroju, to wkład Szlekysa wyrażał silniej stronę 

konstrukcyjną mebla i ekspozycję jego walorów warsztatowo-materiałowych. Obaj się 

jednak w tej mierze dopełniali. Niewątpliwie wyróżniające te osobowości cechy, które 

silnie zaznaczały się w latach okupacji ulegały już znacznej modyfikacji w okresie 

powojennym. W tym okresie powstały także cztery tkaniny żakardowe, które 

zaprojektował Władysław Wincze, opatrzone tytułami zgodnymi z motywami  

zdobniczymi: „Domki”, „Koła”, „Kwiaty”, i „Listki”.
607

 

W roku 1948, zaliczanym już przez artystę do okresu wrocławskiego, powstały projekty 

wyżej wspomnianych tkanin żakardowych: „Domki” i „Rośliny” (produkcja „Ładu”). 

Zaprojektował również pokój stołowy własny z sosny palonej wykonany przez „Ład” w 

Kłodzku, szafę ubraniową składaną z sosny palonej oraz skrzynię na pościel z 

modrzewia i innych liściastych gatunków drewna. Obronił też wówczas dyplom 

architekta wnętrz u prof. Jastrzębowskiego w ASP w Warszawie.
608

 

Od września 1948 roku Wincze zaczyna pracę w PWSSP we Wrocławiu. 

 

3. Twórczość w okresie wrocławskim 

 

Równocześnie z pedagogiką, która stała się stałym elementem jego życia we 

Wrocławiu, Wincze nadal zajmował się twórczością własną, i to ona nadal była jego 

ważnym zajęciem. Projektował dla „Ładu” i dla Wrocławia. Specjalizował się w 

architekturze wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz reprezentacyjnych i 

użyteczności publicznej, gdzie często Wincze współpracował z innymi autorami, w tym 

ze swoimi wybitnymi wychowankami, m.in.: Forowiczem, M. Jędrzejewskim, 

Karpińskim, Kaweckim, Kowalczykiem i Wieschallą. Tak pisał M. Jędrzejewski o jego 

twórczości w tym czasie: Podczas niemal pięćdziesięciu lat wrocławskiej działalności 

zespolił „ładowską” tradycję mebla, architektury wnętrz i designu ze śląską tradycją 

konglomeratu kultury, gdzie polscy królowie z brzeskiego zamku sąsiadują z aulą 

austriackiego cesarza, poelzigowskie budowle z herbami czeskich władców. Wrocławski 

„Ład” Władysława Winczego rozwijał wartości „oryginalnego polskiego art déco”, ale 

też się od tej tendencji oddalał, zanika również programowa zgrzebność niektórych 
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wczesnych realizacji. W konfiguracjach form wnętrz i mebli zaczął odnajdywać swe 

odbicie inny pejzaż - panorama Ślęży widocznej z okien domku Profesora w 

Przemiłowie prześwietlona refleksami Odry, rzeki, której we Wrocławiu nie da się 

ominąć. […] pośród szaleństw XX wieku kreślił ścieżki niepokorne. Na przełomie lat 

czterdziestych i pięćdziesiątych powstrzymywał napór pseudobizantyjskiego 

socrealizmu, później przeciwnikiem stał się szmirowaty „picas”, wreszcie nadeszła 

epoka udającej meble oklejanej papierem tandety.
609

 

Sam Wincze wspominał ten czas pisząc: Do Uczelni wrocławskiej wszedłem z całym 

nagromadzonym balastem doświadczeń. Powodem objęcia katedry była chęć nie 

chowania się pod kocem tego balastu, lecz chęć przekazania go innym, wraz z całą 

polskością w nim zawartą. Z całą pokorą, na jaką było mnie stać, przeciwstawiłem się 

narastającym wpływom socjalistycznego realizmu, który zaczynał już wtedy 

opanowywać nie tylko uczelnie plastyczne, lecz całą plastyczną twórczość Polski. 

Polskość w sztuce użytkowej. Dotychczas nie potrafię precyzyjnie sformułować z iście 

matematyczną dokładnością, na czym owa polskość polega. Jakimś ponadzmysłowym 

instynktem wyczuwałem jednak jej granice i obszar. Sam się w nim poruszałem. 

Odnoszę wrażenie, że udało mi się przekazać te polskie wartości. Aby to osiągnąć, 

trzeba było konsekwentnego postępowania od pierwszego kroku. Od pierwszego 

wykładu inauguracyjnego, którym rozpocząłem moje działania dydaktyczne i 

pedagogiczne. Wiedziałem bowiem, że sztuka to nie tylko opanowanie warsztatu, lecz 

również i jako warunek niezbędny, postępowanie zgodne z etyką. Szczególnie w tak 

śliskich czasach, jakie były lata sowieckich wpływów na polskie życie kulturalne i 

obyczajowe. Starałem się im przeciwstawić. Dydaktykę opierałem na doświadczeniach 

własnej pracy plastycznej a pedagogikę na postępowaniu etycznym a w tym i na etyce 

zawodowej.
610

 

Kiedy prof. Jastrzębowski przybył z powojennej emigracji, Wincze obronił u niego swój 

drugi dyplom po malarstwie, który był mu niezbędny w kontynuacji prac nauczyciela i 

architekta wnętrz. 

Resztę wspominał tak: Jako załącznik do pracy zaprojektowałem i wykonałem stolik z 

blatem szklanym. Jedyny w swoim rodzaju. Z brzostu. W kształcie trapezu. Górna 

płaszczyzna - to grube szkło. Boki, na których opierała się płyta szklana, skośne, z desek 

brzostowych, grubsze u dołu a zwężające się ku górze. Środkiem boków, misternie 
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wyprofilowana fałda drzewna, wzmacniająca konstrukcję. Dół trapezu składał się z 

dwóch deseczek, grubych, połączonych z bokami na czopy kryte. Całość trapezu stała 

na jednej grubej nodze połączonej z deseczkami na wcupy otwarte a bardzo 

dekoracyjne. Noga stolika wczopowana do deski, na której stała konstrukcja stolika. Po 

przewodzie dyplomowym przechowałem stolik w „Ładzie” z zastrzeżeniem własności. 

Niestety przez nieporozumienie stolik powędrował do Moskwy, do polskiej ambasady. 

Poleciłem wykonać drugi egzemplarz, który się przechował. Opisuję szczegółowo ten 

sprzęt, gdyż dotychczas wzbudza zainteresowanie. A to już minęło przeszło czterdzieści 

lat od jego wykonania.
611

 Wykonana potem replika znajdowała się w salonie mieszkania 

Winczego. W 1949 artysta kontynuował projektowanie drobnych, pojedynczych mebli 

realizowanych w „Ładzie”: W początkowym okresie pracy w Szkole utrzymywałem 

kontakty z „Ładem”. Podejmowałem zlecenia projektowe, których wykonania nie 

doglądałem. Ufałem dawnym moim stolarzom, którzy znali moje wymagania z dłuższej 

współpracy. W miarę upływu czasu kontakty słabły. „Ład” wszedł w skład Cepelii, która 

narzuciła swój program i swoje wymagania. „Ład” się zmieniał. Stawał się coraz 

bardziej obcą instytucją. Na próżno z Olgierdem staraliśmy się odwrócić bieg 

przypadków. Gdy to się nie udało, kontakty się urwały. Moje stosunki z „Ładem” 

ograniczyłem tylko od udziału w konkursach i wystawach jubileuszowych.
612

 

Podsumowując swoje początki pracy we Wrocławiu, wymienił Wincze z tego okresu 

dwa szczególnie ważne epizody. Pierwszym była trzyletnia praca projektowa wnętrz i 

mebli dla Nowej Huty na zaproszenie dawnego głównego architekta Wrocławia, inż. 

Ptaszyckiego, a drugim projekt wnętrz gabinetu w Instytucie Immunologii dla prof. 

Hirszfelda. Wincze dojeżdżał do Krakowa gdzie mieściło się Biuro projektów dla 

Nowej Huty. Oprócz luksusowego zakładu fryzjerskiego, wspominanego przez artystę 

szczególnie, ze względu na nieprzyjemne zakończenie (opisano w pierwszej części 

pracy), zaprojektował i zrealizował on jeszcze wiele wnętrz kawiarni, restauracji, 

sklepów i recepcji hotelowych.
613

 Oprócz pracy nad wymienionymi wnętrzami, 

współpracował Wincze z Sigmundem na osiedlu A-1, przy realizacji wnętrz poczty oraz  

prowadził nadzór autorski przy projektach mieszkań na osiedlach C-1 i C-2 Południe.
614

 

Niedługo po tym wydarzeniu Wincze zakończył współpracę z Ptaszyckim. Jak pisał: 
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Istotną jednak przyczyną zrezygnowania z twórczej pracy dla Nowej Huty było 

zarządzenie odgórne, że pracownie są objęte tajemnicą państwową i że wolno w nich 

przebywać wyłącznie od godz. 7. rano do 15. Obowiązywała więc dyscyplina pracy, 

podpisywanie list obecności oraz przykrywanie papierem i opieczętowywanie desek 

kreślarskich.  […] Ja zwykłem pracować od wczesnego popołudnia do późnej nocy. To 

był mój najlepszy czas. Potraktowałem więc powyższe zarządzenie jako osobistą obrazę 

godności projektanta i pożegnałem na zawsze Biuro Projektów. […] Trzyletnia 

wędrówka do normalnego, nienaruszonego miasta, jakim był Kraków oraz budowanie 

nowego miasta jak miała się stać Nowa Huta, pozwoliły mi zapomnieć o zrujnowanej 

Warszawie. Zaglądałem zresztą do niej często z racji moich zatrudnień. […] Wyrastały 

nowe domy, niepodobne do dawnych. Warszawa stawała mi się coraz bardziej obca.  

Niewiele ostało z dawnej a ukochanej przeze mnie stolicy. […] Powoli wrastałem we 

wrocławskie  pogorzelisko, cudze i dopiero poznawalne. Zresztą i odbudowa Wrocławia 

posuwała się naprzód, choć nie tak szybko jak Warszawy. Powstawało nowe, polskie już 

miasto, w budowie którego i ja miałem swój trzygroszowy udział.
615

   

Drugim, z ważnych w jego początkowym okresie wrocławskim, był projekt i realizacja 

wnętrza gabinetu i biblioteki dla Instytutu Immunologii prof. Hirszfelda, mieszczącego 

się we wnętrzach dawnego niemieckiego Instytutu Higieny Śląskiego Uniwersytetu 

Fryderyka Wilhelma, powstały we współpracy z Forowiczem i Kowalczykiem, w 

którym rzeźby do kominka wykonał Pawełko. Wincze mając w zwyczaju nawiązanie 

dobrego kontaktu z klientem i tym razem chciał poznać jego upodobania i zamiłowania, 

by móc opracować projekt zgodny z potrzebami odbiorcy, ale również zgodny ze 

swoimi zamierzeniami plastycznymi. Chciałem, aby czuł się w nim dobrze i swojo; aby 

ono stało się częścią jego domu a zarazem aby było częścią mojej osobowości.
616

 Była 

to sposobność poznania tego niezwykłego człowieka i naukowca światowej miary. O 

dawna miałem zwyczaj przeprowadzania dłuższych rozmów z osobami, dla których 

miałem podjąć projektowanie. […] Odbyłem z profesorem kilka rozmów, bardzo 

zasadniczych a nawet intymnych. […] Należało zaprojektować wnętrze gabinetu pracy 

wybitnego naukowca, wnętrze kondensujące myśli i dyspozycje uczonego i kierownika 

jedynego w Polsce Instytutu o takiej randze. Miałem już za sobą problem wnętrza o 

wysokim znaczeniu kulturalnym. Mam na myśli sklep Przemysłu Ludowego przy ulicy 

Mazowieckiej w Warszawie, którego kolorowe zdjęcia miały się ukazać w „Arkadach” 
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w piśmie jedynym i liczącym się najwyższym autorytetem w świecie sztuki, ale wojna 

temu przeszkodziła.
617

 Jak wspominał Wincze, gabinet to było jednak inne zagadnienie. 

Sam w sobie był już dość skomplikowany i nasuwał dwoistość rozwiązania, ponieważ 

był podzielony na dwie nierówne części poprzez arkady (o dwóch romańskich łukach 

spoczywających na jednym słupie). Przednia część została przeznaczona na właściwy 

gabinet i tam stanęło biurko profesora - masywny, bogato zdobiony sprzęt z ciemnego 

dębu, a za nim reprezentacyjny fotel w tej samej stylistyce. Meble te, ze względu na 

duże przywiązanie profesora, które Wincze uszanował, zostały stylistycznie powiązane 

z nowymi elementami, przez niego zaprojektowanymi. Wnętrze ponadto miało 

charakteryzować atmosferę skupienia, potrzebna przy pracy profesora Hirszfelda, 

charakteryzująca według artysty jego osobowość. Dwuczęściowość pomieszczenia - 

pisał Wincze - pozwalała  mi na wprowadzenie mojej „inności”, będącej uzupełnieniem, 

a być może i kontrastem. Niezwykle istotnym w tej kompozycji było rozłożenie akcentów 

harmonizujących a zarazem przeciwstawnych, stanowiący ładunek emocjonalny o 

napięciu odpowiadającym jego służebnej wobec naukowca roli.
618

 

Główny akcent kontrastujący i decydujący o charakterze całego wnętrza, został 

umieszczony za arkadami, dominującymi i nadającymi charakter całemu wnętrzu swoją 

dekoracyjnością. Była to wielka szafa biblioteczna, która została połączona w jedną 

całość z dwojgiem drzwi, znajdujących się po obu jej stronach. Powstał w ten sposób 

jednolity blok jesionu i szkła, ujęty w bogate ramy szczególnie ozdobnego gzymsu – 

scharakteryzował Wincze swoje dzieło, dodając: On bowiem łączył i wiązał detale o 

rozmaitych funkcjach: dwie płyty szklane, drzwi biblioteki oraz dwoje drzwi o niezwykle 

bogatej ornamentyce. W ten sposób powstał równoważny w swej wartości plastycznej 

zestaw przeciwstawiający się masywowi ciemnego dębu biurka i fotela.
619

 Wincze, 

chcąc ocieplić kolor dębu, postanowił wprowadzić oświetlenie i umieścił tam detale z 

czarnego kutego żelaza, autorstwa wybitnego artysty Kowalika. Zaprojektowane do 

gabinetu drobne uzupełniające sprzęty, podkreślały jego główny akcent w postaci 

biblioteki. Były to: dodatkowe elementy stałe, czyli antresola ze schodami, obudowy 

kaloryferów, boazeria oraz kominek a także: zestaw mebli składający się ze stołów, 

krzeseł oraz tapicerowanych foteli. Fotel przed kominkiem spełniał dwa wymagania 

profesora. Aby można było w nim podrzemać a na drewnianych poręczach postawić 
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filiżankę kawy, której był amatorem. Spełniłem to życzenie i powstał fotel, który był 

wielokroć fotografowany, bywał na wystawach, a którego replika nieco zmodyfikowana 

istnieje dotychczas w moim posiadaniu.
620

 Ozdobą gabinetu był także lniana tkanina 

żakardowa autorstwa Haliny Bukowskiej-Szlekysowej. Gabinet prof. Hirszfelda 

zaprojektowany przez Winczego to wnętrze [...] w którym również można dostrzec 

refleksy stylistycznej przynależności do tradycji „Ładu”, a także ślady nieodległej 

okupacyjnej twórczości Winczego [...]
621

 Po tym projekcie Wincze odważył się przyjąć 

po koledze pracownię architektury wnętrz. […] Meble, dotychczas ujmowane 

funkcjonalnie, stały się nierozłącznym elementem kompozycyjnym. Malarstwo, rzeźba, 

grafika, i funkcja zintegrowały się w jeden problem oddziaływując wzajemnie na siebie. 

Dojrzałem do stanowczej decyzji i jako Dziekan włączyłem do wydziału pracownie 

malarstwa i rzeźby organizując je w katedrę ogólnoplastyczną. […] Ta dygresja 

szkolarska była niezbędna dla ukazania wpływu własnego warsztatu plastycznego na 

kształcenie się mojej metodyki. Bezpośredniego wpływu plastycznego na studentów nie 

wywierałem. Wprost przeciwnie. Dostrzegałem rozwój intencji twórczych u każdego z 

moich pupilów i starałem się o ich indywidualny rozwój. Cenne dla mnie były 

dostrzeganie własnych inspiracji u studentów. Rozdmuchiwałem każdą iskierkę. Takie 

było moje postępowanie jako pedagoga i zachowałem je do końca mojej pracy w Szkole 

Wrocławskiej.  
622

 

W 1959 roku Wincze zaprojektował pierwsze wnętrze użyteczności publicznej po 

przyjeździe do Wrocławia. Był nim Dom Mody, wspólny projekt z Aleksandrem 

Jędrzejewskim i Wiesławem Langem, Romanem Trockim i Krystyną Pękalską. Wnętrze 

to, jak zaznaczył Wincze, zostało w późniejszym czasie gruntownie przerobione przez 

nieznanego autora.
623

 Nowo otwarty elegancki salon odzieżowy, usytuowany był w 

dawnym domu handlowym Louisa Levy'ego z 1904 roku, mieszczącym się w 

południowo - wschodniej części Rynku. Fasada na parterze została na całej szerokości 

przeszklona i wraz z resztą budynku, wcześniej pełniącego funkcje produkcyjne, 

dostosowana do funkcji handlowej. Układ zastanej przestrzeni został doskonale 

wykorzystany do nowych potrzeb. Na parterze umieszczono naprzeciw siebie długie 

bliźniacze kontuary, o lekko zaokrąglonej formie wykończone w fornirowanym drewnie 
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a nad nimi, na stalowych wspornikach, zawieszono podświetlane regały ujęte w 

szerokie żłobkowane bordiury. Północną ścianę pokryto płytkami matowego szkła, 

przez co razem z dwubiegową klatką schodową, tworzyły decydujące elementy 

kompozycyjne wnętrza sklepu. Na drugim piętrze znalazły się zasłaniane kotarami 

przymierzalnie, które uzupełniały funkcję całego piętra przeznaczonego na garderobę. 

Takie opracowanie wnętrza Domu Mody, poprzez swoją ekskluzywność niewątpliwie 

nawiązywało do projektów realizowanych przez Spółdzielnię Artystów „Ład” jeszcze 

przed wojną w Warszawie. 
624

 

W 1951 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki organizuje konkurs na meble świetlicowe, 

w którym Wincze otrzymał drugą nagrodę. Jak pisał, w tym okresie panowała moda na 

wszelkiego rodzaju świetlice: szkolne, przyfabryczne itp. Zrealizowane zostały one w 

1952 przez Spółdzielnię CPLiA i zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 

w Warszawie wśród siedmiu innych wyróżnionych prac. Wydano również przy okazji 

album ilustrowany. 

 

W 1952 roku Wincze wziął udział w Wystawie Architektury Wnętrz we Wrocławiu, 

gdzie prezentował stolik pod radio z orzecha i fotel tapicerowany (wariant projektu dla 

prof. Hirszfelda), a także szkice mebli reprezentacyjnych dla Pałacu Kultury i Nauki w 

Warszawie. 

Tak się zdarzyło, że warszawska pracownia sztuk plastycznych zaproponowała mi udział 

w szkicowym opracowaniu niektórych mebli dla Pałacu Kultury i Nauki, pisał Wincze. 

Podjąłem tą propozycję. Chciałem wprowadzić element polskości do tego potwornego 

moskiewskiego  budymiszcza. Wykonałem szereg rysunków, które wydawały mi się dobre 

i godne realizacji. Przegrałem. Do konkretyzacji szkiców nie doszło. Nie odpowiadały 

wówczas kryteriom socrealizmu, które siłą wtłaczano w życie polskiej kultury. 

Opierałem się tym kryteriom i na swoim stole kreślarskim i w Szkole. Wygrałem i tu i 

tam, lecz zapłaciłem wysoką cenę ...”
625

 

  

W 1953 roku powstał projekt ołtarza do kaplicy SS Karmelitanek na Wrocławskim 

Zalesiu, który nie doczekał się realizacji, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Wspominam z 

radością pracę na tym projektem. Był on bardzo trudny i w pomyśle i w wykonaniu. 

Barokizowałem. Ukryłem tabernakulum w płomienistych zwojach złoconego gipsu jak w 
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nieziemskich obłokach kadzielnego dymu. Omawiałem jego założenia z matką 

przełożoną oddzielony podwójną żelazną kratą, najeżoną kolcami z mojej strony oraz 

fioletową firanką. Niezwykła to była rozmowa z kimś niewidzialnym a decydującym o 

sprawie. Niewidzialna osoba zaakceptowała szkic lecz na pozytywnej racji rzecz się 

zakończyła. Żal mi było, choć Sobór Watykański miał wkrótce zadecydować o ołtarzu w 

stronę wiernych, co zdezaktualizowałoby mój pomysł w sposób naturalny. Jednak 

posmak niedosytu pozostał, podobnie jak to się stało z ołtarzem dla oo Kapucynów w 

kościele p. wezw. św. Augustyna przy ul. Sudeckiej. W swoim czasie moja żona, na 

prośbę wiernych pochodzących ze wschodniej parafii u ks. Kominka cudowny obraz 

Matki Boskiej Pocieszenia Chodowieckiej. Obraz był w zbiorach muzeum diecezjalnego. 

Obraz oczywiście ks. proboszcz otrzymał  i umieścił go w bocznym ołtarzu. Długo nad 

tym pracowałem. W końcu zdecydowałem się na formę krzyża złożonego z błękitnych  

płytek ceramicznych, stosownie profilowanych i stanowiących całość godny obrazu. I tu 

nastąpiło nowe rozczarowanie. Nie miałem widać szczęścia do ołtarzy! Ograniczyłem 

się więc wyłącznie do spraw świeckich. 
626

 

W 1953 powstał jeszcze ołtarz do kaplicy św. Tomasza Judy na Biskupinie, do którego 

obraz namalował Pękalski. 

Powstało też krzesło z papier-machè, modelowane. O krześle tym i historii jego 

powstawania pisał Wincze w „Gawędach o meblarstwie”.
627

 Jest to ciekawa historia 

powiązana z pojedynkiem Winczego z przemysłem, jak sam to nazwał. Początki jego 

sięgają lat 50. kiedy będąc w Jeleniej Górze, zajrzał do pewnej spółdzielni, która 

wyrabiała formy do pieczenia chleba właśnie z papier-machè. Urzekła go wtedy 

trwałość tego tworzywa i nasunęły mu się skojarzenia z wklęsłością siedziska. To 

zainspirowało go do wykonania krzesła z tego tworzywa, przystąpił więc do rysowania. 

Zaprojektowałem tak mebel, który uwzględniał zarówno antropometryczne warunki, jak 

i formę zapewniającą wytrzymałość i trwałość obiektu. Poznał nawet rzemieślnika, 

który podjął się wykonania prototypu. Zmajstrował mi krzesło z klejonych gazet i 

pomalował pięknie lakierem. Krzesło było wygodne, mocne i odporne na wszelkiego 

rodzaju działanie. A głównie było lekkie. Chociaż produkt spodobał się i okazał się tani 

w produkcji, to nie udało się go wcielić w życie, ponieważ przystosowanie zakładu do 

nowej produkcji okazało się kosztowne. Jednak Winczemu myśl o takim krześle nie 

dawała ciągle spokoju, więc zaprzyjaźniona stolarnia wykonała ów projekt w kolejno 

                                                 
626

 Ibidem, s.138 
627

 W. Wincze, Gawędy o meblarstwie,Gawęda XIV , rękopis, s. 6-8 



243 

 

sklejanej warstwie forniru nakładanego na uprzednio wymodelowaną matrycę. Rezultat 

okazał się niezły, lecz tym razem zbyt pracochłonny, kosztowny i nie nadawał się do 

produkcji przemysłowej.
628

 Artysta nie poddał się jednak i dalej myślał o wymarzonym 

krześle, zrobił kolejny projekt i tym razem znów okazał się zbyt kosztowny. Lecz szare 

komórki nie ustawały w pracy. Wciąż zastanawiałem się jak pogodzić osiągnięte 

rezultaty zarówno plastyczne, jak i użytkowe z realiami technicznymi. I raptem, w 

siódmym roku twórczych utrapień, wpadłem na pomysł zbyt prosty lecz wymagający 

długiej drogi doświadczeń. Wystarczył pasek sklejki lub sklejonych warstw obłogu, 

wygiętej na matrycy i przyciśniętej matrycą. Ten pasek odpowiedniej długości i 

szerokości objawił się jak promyk w mroku. Trzy takie paski, umocowane pod 

zamierzonym kątem na konstrukcji nośnej dawały zmierzony efekt. Krzesło tak 

skonstruowane spełniało wszelkie niezbędne warunki z wyjątkiem jednej – nie można 

było na nim stawiać balji. 
629

 Moje krzesło spełniało więc wszelkie europejskie warunki. 

Było wygodne, lekkie, łatwo przesuwalne, i posiadało tę dodatkową właściwość, że jego 

oparcie było z lekka elastyczne, co dawało pewną ulgę dla pleców użytkownika. 

Spełniłem wszelkie wymagania, jakie sobie postawiłem od czasu pamiętnego 

odwiedzenia Jeleniej Góry. Ów rezultat moich długich poszukiwań wystawiłem na 

wszystkich możliwych wystawach, łącznie z wystawą w Instytucie Wzornictwa 

Przemysłowego. Krzesło otrzymało szereg nagród i wyróżnień. Było użyteczne i 

bezprecedensowe. Nadawało się jak ulał do produkcji przemysłowej, bo prócz walorów 

technicznych i technologicznych, wzbudzało zainteresowanie. Jednak przemysł nie 

wykazał zainteresowania. Zakupiło je Muzeum Architektury we Wrocławiu i jak pisał 

Wincze,... świeci tam bladym promykiem wobec olśniewającego blasku mebli sławnego 

Alvara Aalto.
630

 

W 1954 Wincze zaprojektował meble dziecinne (modelowane w PWSSP), czyli szafkę-

zabawkę (istnieje – pisał) i zydelki „Biedronka” zakupiona przez CPLiA, produkowane 

w małej serii oraz „Pasikonik” (też istnieje) oraz stoliki -tablice w dwóch wersjach  

(istnieją u różnych właścicieli). Zacząłem je rysować dla zabawy a skończyło się na 

modelowaniu w stolarni szkolnej dwóch zydelków, stolika i szafki  dla maluchów do lat 
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pięciu. Szczególnie zabawne były zydelki w kształcie owadów. Tak to wynikło z 

konstrukcji. Osobliwie śmiesznym był jeden stołek ze skrzydełkami zamiast siedziska. 

Nazwałem go „Biedronką”, gdyż miał ciemne kołeczki, zasłaniające wkręty. Takie 

plamki, jakie miewają właśnie  te „boże krówki”. Stolik był dwu funkcyjny. Blat jego 

zamieniać można było z pozycji poziomej , a wtedy służył jako stolik lub w pozycji 

pionowej, w wówczas był tablicą  do rysowania kolorową kredą. Dziecko zamiast 

smarować ściany miało właściwe ujście dla swego temperamentu malarskiego. W szafce 

pojemniki były wyjmowane  i odwrócone dnem do góry stawały się wierzchowcem, bo 

tak były pomyślane. Komplet znalazł uznanie w Cepelii, która go zakupiła , aby nie 

produkować. Jeszcze jedna porażka.
631

 

W roku 1955 artysta wziął udział w konkursie „Ładu” na meble, gdzie otrzymał I i II 

nagrodę, a także w ogólnopolskim konkursie na wnętrza M2, gdzie również zdobył I i II 

nagrodę, a zrealizowane zostało przez CPLiA Wrocław. Wystawa „Ładu” odbyła się w 

warszawskiej Zachęcie z wielkim szumem i paradą i nie miała żadnego wpływu na 

bieżącą działalność  Spółdzielni, która pod zgubnym wpływem Cepelii coraz bardziej 

podupadała. Ogólnopolski konkurs, mimo nagród i specjalnej nagrody powystawowej 

również nie dał żadnego rezultatu o szerokim zasięgu. Żadna z nagrodzonych , 

zrealizowanych  i wystawionych prac nie pociągnęła za sobą praktycznych,w sensie 

społecznym, skutków. Skutek osobisty odniosłem ja, robiąc sobie wroga z jednego z 

współwystawców. Wyraziłem się bowiem zgryźliwie i na boku o plagiacie, który 

popełnił, używając jako jednego z elementów wnętrza mojego tapczanu - półki. 

Doniesiono mu o mojej cierpkiej uwadze i wrogość urosła do kosmicznych rozmiarów. 

[…] Z wystawy „Ładu” godnymi mojej uwagi były dwa meble: przesuwane płaskie 

pudła wmontowane na prowadnicach do półek  na książki, pudła posiadały opuszczane 

klapy. Jedno służyło jako ruchomy sekretarzyk, bardzo praktyczny dla  małych 

mieszkań; drugie było podręcznym barkiem. Drugim meblem był wygodny fotel, 

wykonany z jednego arkusza wygiętej sprytnie sklejki. Fotel był z uszami. Całość 

pokryta warstwą gumy porowatej, zastępującej tapicerkę. W latach pięćdziesiątych 

guma porowata, zwana z włoska „goma piuma” była rzadkością. Zamówiłem ją aż w 

Krakowie, skąd żona wiozła ją w stanie jeszcze wilgotnym do Warszawy bo sprawa była 

pilna i wystawa nie mogła czekać. Na ten fotel reflektował jeden znany architekt, ale 

cena jakiej zażądał „Ład” była zbyt wysoka nawet dla niego. Wszystko uległo 
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zniszczeniu w piwnicach „Ładu”. Zostały tylko kolorowe reprodukcje drukowane w 

wielojęzycznym a propagandowym, luksusowym miesięczniku „Polska”.
632

 

Ważnym epizodem w projektowaniu dla Wrocławia był udział w opracowaniu wnętrz 

dla K.D.M czyli Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. 

Wincze zaprojektował tam kwiaciarnię przy pl. Kościuszki we Wrocławiu, do której 

obraz na szkle zaprojektowali A. Jędrzejewski i Lange oraz księgarnię Pod Arkadami 

przy ul. Świdnickiej, zrealizowaną przez PWSSP. 
633

 Lubiłem książki i kwiaty, z tego 

więc powodu zająłem się tymi wnętrzami. Nie posiadam zdjęć z kwiaciarni, z tego więc 

powodu muszę więc nieco dokładniej opisać to wnętrze. W kwiaciarni ważnym 

czynnikiem jest stopień nawilgocenia. To zdecydowało o całej koncepcji tego wnętrza. 

Podłogę wyłożyłem płytkami terakotowymi; ściany otynkowałem tynkiem cementowym z 

domieszką gruboziarnistego piasku i drobnych, kolorowych otoczaków. Po wyschnięciu 

tynku oczyściłem powierzchnię aby uwidocznić kolor kamyczków i chropawą fakturę 

ścian. W środku sali umieściłem ściankę z polnych kamieni. Z jednej strony powstał 

niewielki zbiornik  wodny na wodne rośliny. W tę ściankę zresztą dość niską, bo o 

wysokości 40 cm oraz w sufit wmurowałem kilka krzyżujących się rur stalowych, 

zabezpieczonych prze korozją. Konstrukcja metalowa posłużyła jako podstawa do kilku 

pięter półek ze szkła zbrojonego, a więc nie łamliwego dla ustawienia roślin 

doniczkowych. Przy suficie  zawiesiłem reflektory punktowe oświetlające całość 

ekspozycji centralnej. Szklane półki przepuszczały światło  i  w ten sposób akcent 

główny był należycie eksponowany całą ścianą tylną, znajdującą się za ekspozycją 

pokrywało malarstwo na szkle utrzymane w tonacji zimnej żółto-niebieskiej, 

abstrakcyjne. Było to znakomite „tło”. Autorami malarstwa byli Aleksander 

Jędrzejewski i Wiesław Lange. Wnętrze, o ile mi wiadomo, zachowało się dotychczas w 

stanie nieskażonym (niestety już nie, A.K.S.). Uważam, je za pewien znaczący sukces w 

mojej działalności. Podobnego rozwiązania nie spotkałem nigdy dotąd. [...]u podstawy 

mego założenia było stworzenie kontrastu pomiędzy twardością kamienia i metalu a 

giętką miękkością roślin.
634

 Wnętrze księgarni Pod Arkadami powstało w sposób 

znacznie prostszy. Tu należało eksponować książki w całej złożoności ich formatów. 

Zastosowałem ruchome półki o jednakowym rozmiarze. Znalazłem wspólny mianownik 
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dla wszystkich ścian obojga księgarni. Bo było ich dwie, połączone sienią wejściową. W 

prawej mieściła się literatura naukowa, w lewej beletrystyka. Zgodnie z tymi 

pomiarami, umocowałem żelazne teowniki do murów, opatrzyłem je bolcami w 

odstępach co 5 cm i na nich zawiesiłem półki, które w zależności od wysokości książek 

można było regulować. Do teowników przyspawałem ruchome tubusy oświetleniowe, 

rzucające światło na pionowe szeregi półek. Chcąc wprowadzić kolor, pomalowałem 

półki różnymi barwami; popełniłem błąd w rozumowaniu, bo tylko przednia listwa półki 

świeciła kolorem; resztę przesłaniały szeregi książek. […] Reprodukcje tych wnętrz 

zamieściły czasopisma, m.in. miesięcznik Architektura. Główny Komitet Urbanistyki i 

Architektury  wyróżnił całą dzielnicę nagrodą zespołową pierwszego stopnia, z czego ja 

otrzymałem swoją część w formie dyplomu. W ten sposób zostałem włączony do 

budowniczych Wrocławia, lecz mimo to czułem się obco w tym mieście. I choć mieszkam 

tu ponad czterdzieści lat, nie czuję się wrocławianinem. Tęsknię za Warszawą, która 

również po przebudowie  stała mi się obcą. Zawieszony między miastami!
635

   

Rok 1956 to początek projektowania polichromii Rynku i pl. Solnego wspólnie z 

Pękalskim i A. Jędrzejewskim, za co dostali nagrodę miasta Wrocławia. Wincze 

wykorzystał w tej żmudnej pracy swoją wiedzę z czasów zainteresowań architekturą i 

malarstwem. Jak sam pisał: Gruzy Wrocławia mnie nie przerażały. Były mi obce. W 

ciągu dziesięciu lat miasto częściowo odbudowano. Stało się to dzięki wspaniałej 

postawie architektów, a głównie przez energiczne działanie Wojewódzkiej Dyrekcji 

Odbudowy Wrocławia, popularnie zwanej WDOWĄ, na czele której stał prof. Józef 

Rybicki. Przyłożył się do tego walnie inż. Tadeusz Ptaszycki, przezwany „inżynier 

Wrocław”, a  późniejszy twórca miasta Nowa Huta, nazwanego od jego nazwiska 

Ptaszkopolis. Około 1955 roku, a może rok wcześniej odbudowano Rynek i pl. Solny. 

Odrestaurowano niezwykle starannie, dzięki zachowanym dokumentacjom stawiano 

kamienicę po kamienicy. Nadeszła więc pora na wykończenie plastyczne. W r. 1956 

decyzję podjął Zarząd Miasta i przekazał zlecenie do Państwowych Pracowni Sztuk 

Plastycznych. Decyzja zawierała jednak warunki, aby polichromia ograniczyła się 

wyłącznie do rozmalowania elewacji, unikając kosztownych technik sgraffito, techniki 

freskowej lub płaskorzeźb. Warunki te podyktowane były ograniczonymi środkami 

finansowymi. Bogactwo ozdób stosowane w Warszawie i Gdańsku było wykluczone. 

Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków wydelegował do tego celu trzech 
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autorów: Aleksandra Jędrzejewskiego malarza i scenografa teatrów wrocławskich i 

doc. Stanisława Pękalskiego, kierownika pracowni malarstwa architektonicznego w 

Uczelni Wrocławskiej oraz mnie – malarza i architekta wnętrz ze studiami architektury 

za pasem. Przyjęliśmy to zlecenie nie bez tremy, wobec już zrealizowanych a pięknych: 

rynku warszawskiego, Długiego Targu w Gdańsku i skromnej polichromii w Lublinie.
636

  

Jako materiał pomocniczy artyści otrzymali odbitki zdjęć pięćdziesięciu kamienic 

Rynku oraz kilkanaście z pierzei wewnętrznej. Po rozłożeniu ich w pracowni Winczego, 

okazało się jak trudne zadanie ich czekało. Przypadkiem dowiedziałem się, że we 

Wrocławiu ilość dni słonecznych znacznie przeważa ilość dni pochmurnych. Ta 

wiadomość dała nam do myślenia. Zaczęła się mgliście zarysowywać koncepcja 

kolorystyczna. Po długich dyskusjach i zastanowieniach oraz czarnym morzu wypitej 

kawy, doszliśmy wreszcie do ostatecznego wniosku. Koncepcję należało oprzeć na 

oświetleniu dziennym. Powstały pierwsze szkice kolorystyczne wynikające z tego 

założenia. Pierzeję wschodnią i zachodnią, czyli te, które oświetlało czerwienią 

wschodzące lub zachodzące słońce utrzymaliśmy w ciepłym kolorycie. Pierzeja 

północna […] skierowana na południe i stale oświetlona, oparta została na kolorach o 

słabym natężeniu w przekonaniu że silne naświetlenie słoneczne wydobędzie barwy i 

nada im właściwego blasku. Pierzeja południowa […] będąca stale w półcieniu została 

silnie skontrastowana w kolorze i w walorze.
637

 Praca zajęła kilka miesięcy, aż artyści 

mogli nanieść jej efekt, czyli opracowany szczegółowo projekt kolorystyki na planszę w 

formie trwałej. Plansza znalazła się w posiadaniu Muzeum Architektury we Wrocławiu. 

Na podstawie planszy, zbudowali Rynek w formie ruchomej makiety z odlewów 

gipsowych wykonanych przez Stanisława Zime, malowanych przez cały zespół 

plastyków, jeszcze studentów: M. Jędrzejewskiego i jego żonę Barbarę Barczewską, 

Wiesława Zajączkowskiego, Adama Krzemieniewskiego i Zdzisława Holukę. 

Pomalowane gipsy żona Winczego suszyła w piekarniku ze względu na goniący ich 

termin oddania. Stolarnia szkolna przygotowała drewniane podstawki pod makietę. W 

czasie prac nad Rynkiem, otrzymali jeszcze dodatkowo zlecenie zaprojektowania 

połączonego urbanistycznie pl. Solnego. Praca ta zajęła im kolejnych kilka miesięcy. 

Wzięli pod uwagę fakt, że plac był już wtedy opanowany przez kwiaciarki od rana do 

wieczora, więc kolory kwiatów i parasoli tam dominowały, co przełożyło się na 

zaprojektowanie elewacji w mocniejszych kolorach. 31 stycznia 1960 roku zakończyli 
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prace projektowe. Po zaakceptowaniu projektu we Wrocławiu, czekała ich komisja 

ogólnopolska i jak pisał Wincze: Oceniano projekt z pozycji ogólnopolskiej: 

podkreślano jego znaczenie w aspekcie nawet międzynarodowym ze względu na 

położenie geopolityczne miasta. […] Ocena wypadła pozytywnie i zalecono jego 

wykonanie.
638

 Projekt musiał jeszcze zostać pokazany w Warszawie w siedzibie SARP, 

co wiązało się z kłopotliwym transportem gipsowej makiety. Na miejscu, broniąc 

projektu, Wincze przemawiał, co potem podsumował: Jeszcze raz ucieleśnił się 

odwieczny spór między plastykami a architektami. Sprawa wyglądała na przegraną. A 

jednak! Pewien światły architekt profesor i autor warszawskiego Prudentialu (niestety 

umknęło mi jego nazwisko z pamięci) wziął w obronę projekt i bronił tak rozsądnie i 

mądrze, z takim zrozumieniem intencji, że przesądził o wyniku.
639

 Po akceptacji przez 

wszystkie komisje, czekała jeszcze dyskusja z udziałem mieszkańców miasta, chociaż 

traktowano to jako formalność. Nadszedł czas realizacji, który rozpoczął się w kwietniu 

1960 roku. Prace trwały do późnej jesieni z przerwą na zimę, aby następnej wiosny 

wykonać ostatnie poprawki. Ukoronowaniem dzieła był nagroda plastyczna miasta i 

niezliczone wywiady, jakich my, trzej muszkieterowie jak nas przezwano, udzielaliśmy 

ciekawskim dziennikarzom. Później dodał Wincze: Dziś, po trzydziestu dokładnie latach 

kolory kamienic pokryła skorupa brudu, jaką deszcze, śniegi i kurz wytworzył w ciągu 

dziesięcioleci. Nikt nie zadbał o konserwację lub przynajmniej o zmycie wężem 

strażackim zwykłą wodą z kranów. Czystość nie była najmocniejszą stroną ojców 

miasta.
640

      

W tym roku wziął też Wincze udział w wystawie XXX-lecia „Ładu” w warszawskiej 

Zachęcie, a także powstał jego niezrealizowany projekt wnętrz dla Domków 

Altarystów: sklep dewocjonalii i sklep pamiątkarski. Z wnętrzami domków altarystów 

też przegrałem. W dwóch malutkich piętrowych domkach w sąsiedztwie kościoła św. 

Elżbiety, w narożniku Rynku miały się mieścić cztery malutkie sklepiki. W jednym domku 

sklep z dewocjonaliami i barek kawowy; w drugim informacja PTTK i sklepik Ruchu. 

Projekty według mojej i nie tylko mojej oceny były dobre. Patrzę na zdjęcia 

fotograficzne z tych projektów i potwierdzam ówczesną ocenę. Lecz władze miejskie 

zmieniły ich lokalizację i do realizacji nie doszło.
641
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Dostał także tego roku nominację na profesora nadzwyczajnego. W roku 1957 Wincze 

wziął udział w Ogólnopolskiej Wystawie Architektury Wnętrz w warszawskiej 

Zachęcie, gdzie zdobył nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Tak pisał o tej wystawie M. 

Jędrzejewski: Wincze zaprezentował tam zrealizowany w formie prototypów pełny 

projekt wyposażenia wnętrza współczesnego mieszkania, a ekspozycja ta nabrała w 

dziedzinie sztuki użytkowej znaczenia porównywalnego z „Arsenałem '55”, gdyż 

przełamywała ona doktrynalne ograniczenia socrealizmu i była próbą nawiązania 

równorzędnego dialogu z współczesnymi tendencjami światowego designu. Dla prof. 

Wincze była jednocześnie zadośćuczynieniem za dyskryminacyjne decyzje z pierwszej 

połowy lat pięćdziesiątych.
642

 W 1957 r. zaczął projektować wnętrza dla Teatru 

Rozmaitości, do którego kolorystykę – polichromię stropu, kotary i ścian – 

zaprojektował A. Jędrzejewski. 
643

 Zostały one wykonane w 1958 roku przez pracownie 

PWSSP. W 1958 zdobył nagrodę II stopnia za pracę zespołową od Głównego Komitetu 

Urbanistyki i Architektury w Warszawie. Schody. Zdawałoby się, rzecz zwyczajna i 

niezwykle użyteczna. A jednak w plastyce jest to rzecz niezwykła i urzekająca - pisał 

Wincze. Pamiętam jeszcze z odeskich lat pobudzały one moją wyobraźnię. Jak 

wznoszący się, równomierny i spokojny rytm zmuszał do ich utrwalenia. Był to wtedy 

okres półabstrakcji i rytmizacji w moim rysowaniu. Moje kompozycje wypełniała 

czarno-biała szachownica a z niej wyrastał rytm stopni przyokrąglonych schodów i 

biała, owalna wstęga balustrady, zakończona jakimś niby kwiatem, złożonym z 

wiatrakowato wygiętych płaszczyzn. W rozmaitych wersjach wciąż powtarzałem tę 

wizję. Niepojęta rzecz, ale ten rytm działał na mnie w magiczny sposób podobnie jak 

urok ultramaryny. Był to rodzaj amoku, który opanował mnie całkowicie. Toteż, gdy 

wypadło mi projektować wnętrza teatru powróciła z nieznaną siłą, dawno zapomniana 

wizja schodów.
644

   

Pewnego jesiennego dnia 1957 roku odwiedził mnie Jędrzej (Aleksander Jędrzejewski). 

Przyszedł z propozycją projektowania wnętrz dla Teatru Rozmaitości, który się właśnie 

odbudowywał z ruin. „Będzie to drobna reperacja, nie zajmie dłużej niż tydzień lub 

dwa”. Ta drobna reperacja trwała dwa lata. Zgodziłem się. Ja miałem się zająć 

projektowaniem wnętrz, a Jędrzej ich kolorystycznym opracowaniem. Poszedłem 
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obejrzeć odbudowę ruin. Dawniej mieścił się tam Dom Starców, czy podobna instytucja. 

Stawiano ściany i budowano stropy. Gdy tak oglądałem budowę i grzęzłem w 

gruzowisku , jak to zwykle  u nas było na placu budowy, wzrok mój padł na rusztowanie 

prowadzące na pierwsze piętro. W tym miejscu miały stanąć schody. Rusztowanie 

wskazywało na półkolisty zarys przyszłych stopni. I to mnie oczarowało. Stanęły mi 

przed oczami dawno zapomniane wizje schodów. Te właśnie schody stały się główną 

osią i naczelnym akcentem przyszłego projektu. Schody prowadzą na piętro, gdzie 

mieści się foyer. Biała balustrada wije się wstęgą. Zaczyna się na kamiennej posadzce 

parteru, jak na moich kompozycjach z młodzieńczych lat, z tą tylko różnicą, że posadzka 

jest ułożona z marmuru łamanego a nie w szachownicę. Wstęga balustrady przechodzi 

przez osłonę balkoniku  i biegnie dalej aż do bufetu i kończy się na jego ladzie. 

Rozwinęła się daleko i przerosła moją dawną wizję. Nikt, idąc po schodach, nie 

przeczuwa, że kroczy po kręgosłupie całej koncepcji teatru. Znikła obecnie ze ściany 

klatki schodowej piękna purpurowa tapeta, lśniąca lakierem i podkreślająca biel 

balustrady. Miała piękną fakturę. Była wykonana ze zgniecionych arkuszy papieru, 

maczanych w kleju i farbie. Szklista jej powierzchnia utwardzona przez lakier 

samochodowy była trwałą jak tynk. Z czasem prawdopodobnie odpadła i została 

zastąpiona podobnym elementem dekoracyjnym. Wiele na tym straciła ta część 

kompozycji. Przy projektowaniu wnętrz puściłem wodze fantazji. Temat „rozmaitości” 

nie tylko na to pozwalał lecz wręcz prowokował. Koszty były nieograniczone. Pozwalały 

przepisy dotyczące remontu generalnego. Ograniczały warunki techniczne i żądania 

dyrekcji walczącej o maksymalną ilość miejsc. Po za tym dyrekcja godziła się 

całkowicie na moje ekstrawagancje i aprobowała projekt bez zastrzeżeń. […] powstała 

loggia przy górnym  podeście schodów, którą udało mi się wywalczyć. Stąd pochodzą i 

inne dziwne pomysły, nie spotykane w innych, bardziej klasycznych teatrach. Drzwi 

wejściowe już przy samym wstępie anonsują jego inność. Wahadłowe, wymagały 

przeszklenia. Przeszkliłem. Lecz wyobraźnia mnie poniosła i skrzydła drzwiowe 

przestały być konwencjonalne. Zapowiadały rozmaita właściwość tego właśnie teatru. 

Uważam za wielki błąd zmianę jego nazwy na Współczesny. Teatr Rozmaitości ma 

przede wszystkim głęboką, jeszcze warszawską tradycję, podczas gdy współczesność 

ogranicza i zobowiązuje. Przede wszystkim w repertuarach.
645
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Dalszym ciągiem inności były kasy. Ścianę dzielącą kasy od poczekalni ukształtowałem 

w formie krzywej, esoidalnej. Ten kształt podyktowali mi ludzie. Kolejki do kas nigdy nie 

ustawiają się po linii prostej. Poddałem się temu zwyczajowi znanemu z autopsji. 

Krzywizna ścian okazała się być praktyczna i racjonalna. Nikt nie narzekał. Ponadto 

sala była przyciemniona. Świeciły tylko otwory okienek kasowych jak przyciągające do 

siebie świetliki lub robaczki świętojańskie. Ten pomysł również zaakceptowano. 

Garderoba przy szatni jest pełna luster. To ukłon w stronę pań, poprawiających makijaż, 

no i panów gdy jeszcze w teatrze obowiązywały krawaty. Trudności natury 

funkcjonalnej wystąpiły przy projektowaniu widowni. Dyrekcja teatru żądała jak 

największej ilości miejsc. Rzecz naturalna. […] Natomiast przepisy przeciwpożarowe 

stawiały swoje wymagania. Musiały być większe odstępy między rzędami krzeseł oraz 

szerokie przejścia i ich ilość. [...] Aby sprostać tym przeciwstawnym warunkom, 

wysunąłem do przodu balkon tak daleko, na ile pozwalały względy widoczności części 

parteru znajdującej się pod balkonem. Fantazja znów wzięła górę. Wysunąłem balkon, 

co ułatwił mi konstruktor, lecz nadałem mu kształt krzywej. Wstęgę białej balustrady 

nasunęła mi krzywizna schodów. Stąd wytworzyły się dwie jakby loże,tak pożądane w 

teatrze. Wydało mi się, że zwykle martwa widownia ożyła przez tę krzywiznę i jej biel.
646

 

Foyer. Na pozorną fantazyjność tego wnętrza wpłynęły dwa niezależne ode mnie 

warunki. Wyjaśnić muszę falistość sufitu i nieoczekiwaną obecność filara, 

przecinającego w niewłaściwym miejscu przestrzeń sali. Strop foyer zbudowano z 

niezwykle wysokich belek stalowych. Gdybym je przykrył płaskim  podwieszanym 

sufitem, sala wydałaby się zbyt niska w stosunku do swego obszaru.  […] Uległem 

belkom konstrukcyjnym, zdecydowałem się na ich ujawnienie. Zleciłem założyć siatkę 

drucianą w sposób falisty […] Nadało to sali swoisty urok.  […] W tym wypadku 

konstrukcja wyszła naprzeciw moim pomysłom. Falistość stropu wzbogacona 

malarstwem Jędrzeja dotychczas mnie cieszy i bawi.
647 

Słup na niewłaściwym miejscu 

nie dał się usunąć. Przez niego przechodziły rury centralnego ogrzewania, system 

wodno-kanalizacyjny i przewody elektryczne.  […] Aby został niewidocznym, pokryłem 

go lustrami. Słup stał się przez to częścią przestrzeni całego wnętrza , odbijający je i 

powiększający. Nieoczekiwanie przemienił się w ozdobę. […] Były również niewielkie 

spory z Jędrzejem o kolor, aby podkreślił biel i barwę drewna. O ulubionym drewnie nie 

zapomniałem. Stąd dla kontrastu do balustrady schodów powstała przy wejściu na 
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widownię cała ściana jesionowa pokryta włącznie z drzwiami jednolitym usłojeniem 

wziętym z jednego kloca okleiny. Tylko kolorowe z nieforemnego szkła wykonane dwie 

klamki drzwiowe akcentowały wejście. Znikło natomiast oświetlenie nad wejściami do 

sali widowiskowej. Powodu tego zniknięcia nie rozumiem dotychczas. Była to blacha 

miedziana, ręcznie kuta i ładnie młotkowana w formie ptaka w locie. Podwieszenia z 

drutu stawały się jakby skrzydłami, rozpiętymi między ścianami. Z tego świetlistego 

ptaka zostało tylko wspomnienie. Wspominam z radością owe dwa lata, lata rozmaite i 

napięte do granic. Zleciały jak dwa tygodnie, zapowiadane przez Jędrzeja na „drobną 

reparację”.
648

 

W 1959 roku Wincze zaprojektował szafy biblioteczne dla dr. Chałazińskiego. W roku 

1960 wziął udział w konkursie zamkniętym na wyposażenie wnętrz M5, w którym 

nagrodą była realizacja projektu i wystawa w Poznaniu. Otrzymał też II nagrodę 

Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt pracy we wzornictwie. 

W 1961 zaprojektował wnętrza „Domu Związków Twórczych”, czyli kawiarnię, bar i 

salę wystaw. Zrealizowane przez PWSSP, później zostały przebudowane przez 

nieznanego autora. 

W 1962 roku zrealizował meble dla państwa Pękalskich: półki wiszące, stolik-jamnik i 

zestaw mebli składanych - wmontowanych, śniadaniowych, który - pisał wtedy  istnieje 

na ul. Moniuszki  28 oraz szafkę-schowek na pościel dla J. Jędrzejewskiej z drewna 

okleinowanego wykonane przez stolarnię PWSSP, która istnieje, jak pisał wtedy, na ul 

Sudeckiej 132. 
649

 Tego roku zaprojektował również meble do pokoju-pracowni W. 

Sławińskiego w Warszawie, wykonane w PWSSP. W 1963 zaczął projektować wnętrza 

Pałacu Ślubów przy ul Włodkowica, a w 1964 zakończył realizację Senatu i Rektoratu 

w PWSSP (wykonane przez PWSSP). 

Rektorat i Senat powstały w czasie podnoszenia się z ruin miasta Wrocławia, a wraz z 

nim budynku uczelni mieszczącego się na pl. Polskim, dawnej niemieckiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Akademia, zamknięta przez Hitlera, podczas oblężenia Wrocławia 

zamieniła się w gruzowisko. Studenci i profesorowie wspólnie usuwali gruzy i 

przygotowywali teren pod odbudowę. Prowadził ją inż. Emil Kaliski, projektant i 

rekonstruktor niektórych kamienic na Rynku Starego Miasta, wspominał Wincze. 
650
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Projektowaniem wnętrz zajmował się zespół uczniów tej uczelni po kierownictwem W. 

Wincze, byli to: Forowicz, Kowalczyk, Kawecki, Chierowski. Projektami zastały objęte 

wszystkie wnętrza oprócz sal pracowni, czyli: dwa halle, reprezentacyjna klatka 

schodowa, trzy sale wystawowe, kawiarnia, aula, czytelnia, trzy sekretariaty, gabinety 

dziekanów i w końcu sale posiedzeń senatu i gabinet rektora. Wincze zaprojektował 

dwa ostatnie, najtrudniejsze w jego ocenie pomieszczenia. Chciał uniknąć w swoim 

projekcie wad dotychczas spotykanych pomieszczeń uczelnianych o pompatycznym 

wystroju, czyli konwencjonalnym sposobie na podkreślenie reprezentacyjności tego 

rodzaju wnętrz. Koncepcja Winczego powstawała więc w opozycji do tego typu 

rozwiązań i oparta została o proste rozwiązania, nawiązujące do „polskości” tradycji i 

bezpretensjonalności, szczególnie, że mieściły się one w murach dawnej niemieckiej 

Akademii, jak sam to określił: Wnętrza te muszą odzwierciedlać nowy i polski program 

nauczania. Od pół wieku, od czasów Wyspiańskiego zdołała się już utrwalić polska 

tradycja w myśli twórczej. Znaleźliśmy jej odrębność. I właśnie po tej drodze powinno 

iść moje poszukiwanie w kształtowaniu wnętrz tak doniosłych, jak gabinet rektora i sala 

senatu. 
651

 Z opisu Wincze wynika, że projektowanie tych wnętrz i szukanie właściwych 

rozwiązań przysporzyło mu wiele trudności, by osiągnąć widoczny teraz efekt. Szkice 

piętrzyły się i lądowały w koszu. Poszerzyłem otwór łączący te duże sale – pisał – 

Rozsuwane dwuczęściowe drzwi wraz z całym mechanizmem wozideł i rolek ukryłem za 

podwójną ścianą. Skrzydła drzwi miały być jesionowe o poziomym usłojeniu. Poziome 

smugi drewna potęgowały ich szerokość. To wydało mi się słuszne i stanowiło początek 

kompozycji. Jedność i rozdzielność! 
652

Artysta odrzucił zdecydowanie sposób centralno 

– osiowego ustawienia biurka. W zamian umieścił tam stół do pracy złożony z 

jesionowej deski z szufladą, odsuniętej w stronę okna, tak aby łączyła się z architekturą 

(a nie typowe biurko, gdyż dokumenty znajdowały się w leżącym obok sekretariacie). 

Docenił również widok z okna rektoratu ciągnący się aż do Ostrowa Tumskiego, godny 

Canaletta, jak pisał Wincze, który można było dzięki takiemu projektowi podziwiać o 

różnych porach, co ułatwił brak zawieszonych tam firanek, które nota bene miał w 

zwyczaju krytykować. To urok pejzażu za oknem miał służyć obradującym w salach 

senatu i gabinecie rektora. Urzędującą tam władzę uczelni chciał docenić w wyjątkowy 

sposób i podkreślić jej rangę. Wincze spędził wiele godzin na rozmowach ze swoim 

przyjacielem Pękalskim, który jeszcze nie wiedział, że będzie przyszłym rektorem, nad 
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rozwiązaniem tego zagadnienia. W wyniku tych rozmów doszedł do wniosku, że rektor 

nie jest samowładcą, a postępuje w myśl zaleceń senatu, a w tym wypadku sprawdzi się 

jego projekt połączenia obu sal i dalsze pomysły: Zamknąłem szczytowe ściany obu 

połączonych sal poziomymi blokami. W senacie rozciągnąłem wzdłuż całej ściany 

rodzaj ławy – nie ławy, kanapy nie kanapy, rozległego siedziska dla zaproszonych gości. 

Oprawiłem ją w czerwień, nie tę brutalną czerwień ze sztandarów rewolucyjnych, lecz o 

odcieniu nieco zgaszonym a bardziej dostojnym. W rektoracie analogicznym 

zamknięciem była jesionowa bryta - rodzaj półko-szafki, dominującej pięknem drewna 

na całej długości ściany. Połączyłem ją nierozdzielnie ze stołem roboczym rektora tak, 

że tworzyły jednolitą całość.
653

 Równie trudne okazało się odpowiednie 

zaprojektowanie stołu do sali senatu. Po wielu poszukiwaniach, Wincze postanowił 

zaprojektować stół w kształcie koła: Koło w kwadracie! Jak dla rycerzy króla Artura. 

Lecz nie dla dwunastu, jak głosiła legenda, ale dla szesnastu, bo tylu było stałych 

członków senatu. Powstał więc największy w karierze tego artysty stół, którego nie dało 

się wnieść normalnie przez otwór drzwiowy, więc został on zmontowany na miejscu z 

mniejszych części. Płytę stołu ozdobiłem koncentrycznymi usłojeniami okleiny 

jesionowej. Stolarz się zbuntował. Tego nie wykona!  […] Wreszcie ułożono fornir tak, 

jak zamierzałem. Powstał przedmiot okazały i piękny. Zgrzeszyłem brakiem skromności 

ale nie była to tylko moja opinia.
654

 Jak relacjonował Wincze, istotnym problemem było 

odpowiednie dobranie oświetlenia nad stołem, a nie była to jego mocna strona: 

Wiedziałem, że nad okrągłym stołem winna zawisnąć okrągła świetlista okrągłość. Ale 

jaką jej nadać średnicę? Przeprowadziłem od haka w suficie dwie linie styczne do 

okrągłej płyty stołu. W tych ramach boków trójkąta: blat stołu i dwie styczne musi się 

znaleźć średnica świetlistego koła.
655

 Po wstępnym zaprojektowaniu żyrandola, Wincze 

przekazał go do dalszego opracowania Kaweckiemu. Z kolei kryształowy żyrandol w 

gabinecie rektora został tam zawieszony bez zgody artysty, który specjalnie w swoich 

fotografiach tego wnętrza tak kadrował ujęcie, by nie objąć w nim obcego mu 

przedmiotu. Wyposażenie wnętrza uzupełnił artysta zestawem klubowych foteli i 

stolików, które miały służyć do małych konferencji w ścisłym gronie. Siedziska foteli w 

niczym się nie różnią od zwyczajnych, tuzinkowych mebli tego typu, lecz konstrukcja 

                                                 
653

 W. Wincze, Fragmenty, Rektorat i senat, rękopis 1991, s. 189,190 
654

 Ibidem, s.191 
655

 Ibidem 



255 

 

nośna była jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna i unikalna.
656

 Obydwa wnętrza 

były połączone podsadzką ułożoną w kwadraty ozdobione akcentami czarnego dębu 

umieszczonymi w miejscach styków jesionowych klepek. Wnętrze to okazało się 

najważniejszym chyba w twórczości artysty. Według relacji artysty, był to projekt i 

realizacja, która miała ogromny wpływ na całą dalszą działalność, gdyż od tej pory 

poczuł, że w powstających pracach jest to coś, co zawsze chciał osiągnąć, jakaś 

tajemnica, o której napisał: Wiedziałem, że już jej nigdy nie utracę. I ilekroć spojrzę na 

to prawdziwe moje dzieło nie przychodzi mi chęć zmieniać lub ulepszać czegokolwiek z 

jego wartości.
657

 Te pomieszczenia służą, bez istotnych zmian we wnętrzach władzom i 

społeczności Akademii do dzisiaj, będąc jednocześnie swoistą „wizytówką” 

umiejętności projektanckich Wydziału Architektury Wnętrz we Wrocławiu. Lata 60. 

okazały się nader owocne w sukcesy projektanckie, bo w tym samym 1964 roku, 

Wincze wziął udział w konkursie zamkniętym na sprzęt wystawienniczy dla 

Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, gdzie otrzymał I nagrodę. Zaprojektował również 

kiosk prasowo-księgarski zrealizowany wewnątrz Szpitala Wojskowego na Gaju. Były 

to szafy żaluzjowe, gdzie wykorzystał Wincze ponownie motyw rozsuwanych rolet, a 

głównym elementem został długi wielofunkcyjny kontuar, na którym można było 

wystawić pod wierzchnią gablotą, a także na bocznych blatach, prasę i książki. W tle 

znajdował się rozłożysty regał, podzielony na trzy poziome części, które rozdzielały 

pionowe żaluzje a ruchome osłony miały charakter dekoracyjny poprzez zróżnicowaną 

kolorystykę listewek dolnych partii mebli.
658

 Meble zostały wykonane przez warsztaty 

PWSSP. Również poprzez PWSSP zrealizował Wincze projekt Pałacu Ślubów, gdzie 

plafon zaprojektował A. Jędrzejewski. 

W 1965 roku zaprojektował on stół rozsuwany z szufladami, którego model wykonany 

był przez PWSSP oraz zestaw półek i pojemników dla A. Richling w Warszawie. W tym 

roku wybrał się także na wyjazd naukowy do ZSRR. 

W 1967 roku Wincze wziął udział w kolejnej wystawie, tym razem z okazji 40-lecia 

„Ładu”, która odbyła się w Warszawie w Zachęcie. Zaprezentował tam składany stolik 

do kart, a także fotel wyplatany, które się zachowały oraz barek pokojowy (drewno, 
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laminaty, metal,), który, według jego relacji, został zniszczony.
659

  W meblach tych 

widać typową dla tego artysty dyscyplinę przestrzenną oraz uproszczenie i zwartość 

form, które opracowywał Wincze z dbałością o detale i wykonanie techniczne.
660

 W 

1967 roku zaprojektował wnętrza Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, które jak 

przyznał, zostało zniekształcone przez złą realizację. Wziął również udział w 

wystawach w Moskwie i Rydze, a także wtedy miał miejsce jego wyjazd naukowy do 

Danii. Ponadto został odznaczony w tym roku krzyżem kawalerskim Orderu Polski 

Odrodzonej. W 1968 roku zaprojektował wnętrza Akademii Medycznej: Senat, Rektorat 

i Sekretariat, które jednak nie doczekały się realizacji. Poza tym zaprojektował stolik 

składany jadalny i kameralne wnętrza swojego domku letniskowego w Przemiłowie. W 

roku 1969 brał udział w wystawie XXV lecia PRL: Gdańsk - wnętrza, Warszawa - 

meble. W tym też roku powstały projekty wnętrz Planetarium na Wzgórzu Partyzantów, 

które nie zostały zrealizowane, a miały być częścią projektu rewaloryzacji Wzgórza w 

latach 1973-74. W planach było wybudowanie w najwyższym punkcie wzniesienia 

planetarium, a w dolnym zagospodarowanie miejsca na kawiarnię, zaś w kazamatach 

stworzenie przestrzeni na zbiory Muzeum Historycznego. Koordynatorem prac 

plastycznych był Wincze, który oprócz niezrealizowanego planetarium, zaprojektował 

wnętrze oraz proste funkcjonalne meble o lekkiej konstrukcji z jasnego drewna, 

wyściełane poduszkami, do kawiarni „Reduta” Znalazły się tam również kute 

żyrandole, przypominające formalnie wcześniejsze projekty wrocławskie Winczego i 

jego współpracowników.
661

 W 1974 roku, kiedy je zrealizował, otrzymał nagrodę 

miasta Wrocławia oraz Rektora PWSSP. Jeszcze w 1969 roku zaprojektował też gablotę 

na sztandary i stolik pod księgę pamiątkową dla WRN, zrealizowane przez PWSSP oraz 

wnętrze restauracji „Węgierska” w Świdnicy i „Zagłoba”, również w Świdnicy, lecz oba 

niezrealizowane. W 1971 roku powstał wstępny projekt foyer Opery Wrocławskiej, a 

także otrzymał Wincze nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki. W 1972 roku trwały 

równocześnie prace nad projektami dla Wzgórza Partyzantów i dla Opery 

Wrocławskiej, te ostatnie zakończył w 1973 roku, zaś modele supraport wykonał 

Stanisław Kiełka w PWSSP. Modelował też fotel rozkładany. Jak podkreślił w swoich 
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zapiskach z 22 grudnia 1974 roku, jego spis wykonanych projektów mógł być 

niepełny.
662

 

Pomijam dziesiątki prac pomniejszych, pisał Wincze, nad powstaniem których niewiele 

się natrudziłem. Były to albo repliki lub interpretacje prac dawniejszych. Wykonałem je 

bez tak zwanego natchnienia, ot, tak, zwyczajnie i niemal automatycznie. Niektóre 

zyskały uznanie na wystawach, ale ja wierzę tylko we własny osąd. Wierzę również w 

natchnienie, choć to niezbyt szczęśliwe określenie stanu ducha. Wynalazł je romantyzm 

a u mnie budzi skojarzenie z nadmuchanym balonikiem.
663

 

Jak się okazuje, ostatnim zrealizowanym wnętrzem na zamówienie publiczne była 

świetlica Domu Pracy Twórczej w Sulistrowiczkach, który należał do Wrocławskich 

Zakładów Elektronicznych „Elwro”. W tych wnętrzach, zaprojektowanych w latach 

1975-1977, widać powrót Winczego do swojego przedwojennego, bardziej 

dekoracyjnego, ładowskiego stylu art déco.  Przejawiał się on w dokładnym 

opracowaniu geometrycznych płycin drzwi i ornamencie framug, jodełkowej 

kompozycji osłon kaloryferów a także kunsztownych żelaznych żyrandolach. W tym 

również czasie artysta zaprojektował wnętrza dwóch prywatnych mieszkań we 

Wrocławiu na Krzykach i Biskupinie. Tutaj również cechą łączącą oba projekty był 

powrót do korzeni ładowskich z charakterystycznym zastosowaniem kompozycji wielu 

gatunków i odcieni drewna, elementów z kutego żelaza, wykorzystaniem dekoracyjnych 

tkanin oraz pojawienia się ciekawych i nieoczywistych detali. 
664

 

Meble Winczego doczekały się interpretacji w wydaniu wielu autorów (m.in. Huml, 

Dłutek, Frąckiewicz, Kozina czy Mikołajczak), natomiast dość szczątkowo odnoszono 

się do koncepcji aranżacji wnętrz, jakiej hołdował Wincze, a wiadomo, że zrealizował 

on wiele projektów wnętrz zarówno prywatnych – mieszkalnych, jak też służbowych - 

gabinety czy użyteczności publicznej - księgarnie, sklepy, itp.. Tej kwestii należy 

poświęcić osobną uwagę. 
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4. Koncepcja i realizacja architektury wnętrz w wydaniu Winczego 

  

 W charakterystyce bogatej twórczości projektanckiej Winczego z pewnością 

należy wyróżnić jego specyficzne i indywidualne podejście do problemu aranżacji 

wnętrz w budynkach, czyli tzw. architektury wnętrz. Rzec można, że Wincze 

dopracował się tu własnej, rozpoznawalnej koncepcji projektowania przestrzeni 

użytkowej. Ten jego „interior design” (wg. rozumienia J. Krupińskiego)
665

 implikuje w 

sobie takie aktywności projektowe i realizacyjne jak wzornictwo wnętrz, architekturę 

wnętrz oraz to, co wcześniej określano jako sprzętarstwo. Ale też - na co zwraca uwagę 

Krupiński - ta zdolność kształtowania wnętrza o cechach użytkowych, w tym wypadku, 

w ogromnej mierze podlega subiektywnym wyborom autora projektu.  Każdy projekt 

przedmiotu […] znajduje właściwą wykładnię jako projekt podmiotu (subiektu) - 

człowieka, jego egzystencji, jego  sposobu doświadczenia, przeżywania świata czy 

przedmiotów...
666

 Tę tzw. „wykładnię  humanistyczną”, przypisać można z 

powodzeniem projektom Winczego, w którego wypadku subiektywne odczucia, 

wrażliwość i egzystencjalne doświadczenia miały niewątpliwie wpływ na jego projekty, 

a przy tym także potrafił on celnie wpasować się w oczekiwania odbiorcze - co czyniło 

jego twórczość zdecydowanie empatyczną względem zindywidualizowanych ludzkich 

potrzeb. 

Jak wiadomo, w architekturze wnętrz, istnieje konieczność odnoszenia się przez 

projektantów do różnych form przestrzennych: od kameralnych, prywatnych mieszkań, 

domów, po wnętrza użytkowane w celach zawodowych (gabinety, biura, pracownie itp.) 

oraz szeroką gamę wnętrz użyteczności publicznej. W tej ostatniej grupie plasują się 

różne wnętrza: 1) Kulturalne (np. muzea, galerie, kina, teatry, domy kultury itd.); 2) 

Administracyjno-biurowe (np. urzędy, centra obsługi klienta, banki, sądy, służby 

cywilne itd.); 3) Wypoczynkowo-rekreacyjne (np. hotele, ośrodki turystyczne, baseny, 

spa, sale treningowe itd.); 4) Edukacyjno-wychowawcze (np. szkoły, przedszkola, sale 

wykładowe, biblioteki itp.); 5) Usługowo-handlowe (np. sklepy, salony fryzjerskie, 

kosmetyczne itp.); 6) Gastronomiczne (np. restauracje, bary, kawiarnie itp.); 7) 

Medyczne (np. szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, apteki itp.); 8) Religijne (np. 

kościoły, kaplice itp.); 9) Reprezentacyjne (np. pałace, obiekty państwowe, targowe i 
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wystawiennicze, domy regionalne itp.); 11) Komunikacyjne (np. poczekalnie, porty, 

dworce, parkingi itp.). Każde z rodzajów wnętrz w zależności od potrzeb określają inne, 

specyficzne wymogi ich projektowania, wyposażenia i zapewnienia oczekiwań 

funkcjonalności i skuteczności spełniania przypisanych im zadań. Współcześnie 

rozróżnienie przestrzeni w zależności od funkcji, np. dla pracy, wypoczynku itd. może 

mieć złożoną strukturę, gdzie oczekiwania użytkowe kumulują się, i tak przestrzeń 

prywatna, mieszkalna, może służyć jednocześnie pracy, np. zdalnej lub chałupniczej, a 

być także miejscem kontaktów towarzysko-rozrywkowych. 

W wypadku twórczości wnętrzarskiej Winczego można mówić raczej o tradycyjnym jej 

rozumieniu i podejściu autora projektów do danego zadania. Jednak ze wględu na 

osobowość i usposobienie artysty, jego podejście do potrzeb społecznych, a w tym 

szczególnie prywatno - rodzinnych, można także mówić o specyficznym jego 

nastawieniu do aranżacji wnętrza, które staje się w efekcie owym „szczególnym 

miejscem”, w którym zderzają się subiektywne dążenia autora projektu z 

podmiotowymi, w konsekwencji także subiektywnymi, oczekiwaniami odbiorcy czyli 

inwestora. To podkreślenie roli „miejsca” ma w tym wypadku istotne znaczenie. 

Warto tu powołać się na rozróżnienia Yi-Fi Tuana
667

 który sugeruje ową dystynkcję: 

otóż każda zaprojektowana przestrzeń powinna mieć swój akcentujący ją charakter - co 

określa dane konkretne miejsce. Przestrzeń rozumiana jest tu szeroko jako obszar 

różnych interakcji społecznych, ma ona prowokować do różnych na nią reakcji, skłaniać 

do jej poznawania, i oswajania - co jest tak istotne w kontekście relacji międzyludzkich, 

tj. akceptacji owej „wykładni humanistycznej”, czyli uwzględniania wymiaru psycho-

społecznego i potrzeb interpersonalnej komunikacji. Natomiast „miejsce” bywa już 

identyfikowane z pewnymi cechami osobowościowymi przypisywanymi konkretnej 

osobie lub grupie osób, odpowiadające określonym potrzebom użytkowników, więc 

powinno być ono - z założenia - „nasycone” ową specyficzną aurą, odpowiednią do 

psychiczno - emocjonalnych oczekiwań odbiorców. Miejsce zawsze więc musi być 

określone (sądzi Tuan) przez przedmioty i relacje między nimi. Zatem charakterystyka 

tych przedmiotów, wypełniających dane miejsce, prowadzi do pełnej identyfikacji tego 

miejsca, jego struktury, funkcjonalności i znaczenia. Bo każde miejsce służy także do 

komunikacji między twórcą a odbiorcą. 
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Przestrzeń rozumie się też (E. T. Hall
668

) jako pewną strukturę, którą określają obiekty 

wykonane przez ludzi i które służą komunikacji. Właśnie taką przestrzenią zajmuje się 

architektura, czyli sztuka projektowania, w której uczestniczy artysta kierujący się 

subiektywnym rozpoznawaniem i posługujący się przy tym „bezgłośnym językiem”. 

Hall określa ten proces „ukrytym wymiarem”.
669

 Co odsyła do koncepcji „miejsca”. Ale 

też takie miejsce zawsze implikuje jego kontekst, tj. w szerszym rozumieniu wpływy 

danej kultury, tradycji, geografii, ekonomii itd. oraz „wąsko” - szczególne cechy danego 

miejsca, czyli mieszkania, klubu, warsztatu, gabinetu itp. Miejsce wypełnia wnętrze - 

powie. Ono zawsze wiąże się z przeżyciem, z indywidualną percepcją. Można 

powiedzieć, że to miejsce określa charakter wnętrza, nadaje mu specyficznego - 

komunikacyjnego - wymiaru. 

Wincze w swych licznych prywatnych i publicznych wnętrzach właśnie uwypuklał te 

ich cechy, które pozwalały na ich wzbogacenie i nasycenie wartościami znamiennymi 

dla charakterystyki wyróżnionego miejsca. Artysta o ogromnej wrażliwości społecznej i  

świadomości narodowo - romantycznej w swych koncepcjach aranżacji wnętrz zawsze 

opierał się na identyfikacji takich jego wymiarów, które albo budowały atmosferę 

miejsca o przeznaczeniu jednostkowym (np. gabinet rektora uczelni lub dyrektora 

szpitala), albo uwzględniały potrzeby ściśle prywatne (mieszkania), a wreszcie cele 

zbiorowe (miejsce dla biblioteki, księgarni czy sklepu). Żeby miejsca takie miały 

charakter  wyłącznego dla nich splotu znaczeń i odniesień, naznaczonych 

subiektywnymi intencjami wykonawcy i subiektywnymi oczekiwaniami, często 

pochodnymi przeżyć użytkowników. Idąc śladem Tuana, powiemy, że w tym celu trzeba 

zidentyfikować przedmioty to miejsce wypełniające, jak meble i inne elementy 

wyposażenia, których konfiguracja jest zaproponowana przez projektanta, a więc 

twórcę, który tę przestrzeń organizuje, nadając jej pewną, zamierzoną „osobowość” 

(geometryczną ?). Tuan
670

 twierdzi, że taka przestrzeń zawsze jest wypadkowym 

„miejscem” kumulującym w sobie treści mityczne, pragmatyczne, abstrakcyjne i 

teoretyczne, zatem i przedmioty ją wypełniające podlegać muszą takiej charakterystyce. 

Bo przecież „aranżacja wnętrza” - to umiejętne zestawienie i zestrojenie ze sobą 

sprzętów i innych przedmiotów przeznaczonych do danego miejsca, zgodnie ze sobą 

współistniejących w przestrzeni, budujących właśnie jej specyficzną aurę. 
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W przypadku znanych wnętrz Winczego  możemy stwierdzić, że ich aranżowane 

miejsca spełniają owe cztery postulaty Tuana w tym znaczeniu, że „mityczność” wnętrz 

projektowanych przez artystę ma swe odniesienia w inspiracjach ludowym meblem, w 

jego „naturalności” i prostocie, przy pomijanym w zasadzie obciążeniu dekoracyjnym - 

co już można określić jako spełnienie warunku ich „pragmatyczności”. Wreszcie 

zgodnie z potrzebami czasu - od okresu funkcjonowania w warunkach „Ładu”, poprzez 

okres wojny i późniejszy czas powojennej odbudowy ze zniszczeń - jego twórczość 

była determinowana zarówno wymogami czysto teoretycznymi, tj. wymogami 

kształtowania narodowego stylu (po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.) 

w ramach kontynuacji tradycji „warsztatowców” krakowskich; potem pod przymusem 

okupacyjnym w latach 40., a wreszcie, po wojnie, pod presją socjalistycznego państwa 

stawiającego na odbudowę potencjału mieszkaniowego w kraju i jego wyposażenia po 

zniszczeniach, ale także ekonomicznego wymogu taniości i powszechnej dostępności 

wyposażeń  mieszkalnych. Z tym łączy się oczywiście i postulat pragmatycznego 

podejścia i wyraźnego ograniczania decorum, co w jakimś sensie tłumaczy ów 

„abstrakcyjny” rodzaj stosowanych konstrukcyjno - geometrycznych rozwiązań w 

meblu i wnętrzach Winczego. 

Oceniając całościowo wnętrzarski dorobek artysty, można zauważyć, że sytuuje się on 

jakby na przecięciu się dwóch tendencji: narodowego stylu wnętrz oficjalnych, jakie 

projektowano po odzyskaniu niepodległości kraju i - z drugiej strony - oszczędnej, 

raczej kameralnej stylistyce wnętrzarskiej opartej na prostym, tanim wyposażeniu. Choć 

ta pierwsza tendencja, mająca duży wpływ na jego ukształtowanie zawodowe, raczej już 

nie dominowała w jego późniejszej twórczości. Nie było zbyt wielu zrealizowanych 

przez Winczego przykładów luksusowych wyposażeń, wnętrz z boazeriami, 

specjalnymi meblami, oświetleniem itd., przestrzeni nawiązujących do narodowego 

stylu wnętrz oficjalnych, na jakie było zapotrzebowanie w latach 20., w warunkach 

odrodzonego państwa. Nawiązania do tradycji „Warsztatów Krakowskich” (czyli do 

stylu „na trójkątno” Jastrzębowskiego oraz Czajkowskiego), nie były u Winczego 

nachalne, raczej łączył on w swych sprzętach inspirację secesyjnym wdziękiem mebla, 

w takich koncepcjach jakie stosował Stryjeński czy Wyspiański, z geometryzacją - 

charakterystyczną dla okresu „ładowskiego”. Wincze w rzeczywistości, mimo 

niewątpliwie wielkiego szacunku dla swych mistrzów, poszedł własną drogą, 

wypracowując wnętrza o specyficznej aurze, w których tyleż elegancja i afirmacja 



262 

 

stylistyki „narodowej”, łączyła się z wymogami bardziej „swojskich” wyposażeń w 

oszczędne konstrukcyjne sprzęty, o wyraźnej preferencji dla eksponowania naturalnych 

walorów drewna, jego kolorystyki, usłojenia, przetworzeń oraz „sztuki” ich  zestawiania 

itp. W zasadzie zawsze przyświecała mu zasada budowy - aranżacji - indywidualnego 

klimatu wnętrza, do którego dopasowywał projektowane specjalnie meble, rodzaj 

oświetlenia, wyposażenia w tkaninę, obrazy itp. tak, by w spójnej harmonii i 

wzajemnym się wzmacnianiu odpowiadały na charakter potrzeb użytkownika, 

jednocześnie oferując twórczy „obraz” przestrzeni, a raczej jej autorski wyraz jako tego 

szczególnego „miejsca”. Przykładem może tu być koncepcja dwóch różnych wnętrz - 

gabinetów prof. Hirszfelda i rektora wyższej uczelni artystycznej. Przestrzeń ta o 

charakterze zawodowym (gabinet kierownika instytucji) była jednak w każdym z 

rozwiązań diametralnie różna - eksponująca w pierwszym przykładzie prywatne 

jednostkowe upodobania i potrzeby wybitnego uczonego (prof. Hirszfelda), w drugim - 

też dla potrzeb kierowania szkołą wyższą - dostosowana do bardziej ogólnych 

wymogów  zmieniających się osób na stanowisku rektora uczelni. Tradycyjność i 

elegancja gabinetu Hirszfelda zostały w pomieszczeniach rektoratu i połączonej z 

gabinetem sali senatu zastąpione bardziej uniwersalną formą nowoczesnych mebli; 

dostosowanych do różnych użytkowników i pracy zespołowej członków senatu. Jeśli 

wnętrze gabinetu Hirszfelda nawiązywało jeszcze do tradycji stylu narodowego 

(państwowego z lat 20.), to wnętrza rektoratu PWSSP we Wrocławiu miały już swój 

odrębny charakter, w jakimś stopniu swą prostotą, brakiem ornamentyki i wygodą 

nawiązywały już do mebla skandynawskiego. Wincze nie stawiał bowiem w swych 

realizacjach na „modną” (w latach 50. i 60.) tzw. nowoczesność, którą wyrażały meble z 

tworzyw sztucznych, abstrakcyjne dekoracje tkanin i obiektów; czyli stylistyką 

postkonstruktywistyczną o modernistycznej orientacji, znanej u nas z dokonań np. 

„Bloku” czy „Praesensu”. Wincze raczej unikał rozwiązań w meblu, opartych na 

zastosowaniu sklejki i giętych rur stalowych (to symptomy nowoczesności okresu 

powojennego), chociaż takiego eksperymentu z kształtowaną sklejką doświadczył w 

swych siedziskach (por. tom il. s. 3). 

Jego swoisty „tradycjonalizm” podejścia do zadań projektowych podyktowany był 

przede wszystkim odczuciem indywidualnych potrzeb użytkowników, ich 

oczekiwaniami w zakresie  stworzenia swego rodzaju azylu rodzinnego w 

mieszkaniach, lub wygody i funkcjonalności w pomieszczeniach publicznych, takich 
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jak księgarnie, kawiarnie, dom mody, recepcje hotelowe, salony usługowe, foyer teatru 

itd..  Owa aura „rodzinności” lub raczej „swojskości” będzie znamienna dla praktyki 

Winczego - to domena tzw. wernakularyzmu (o czym później). Z praktyką tą łączyła się 

zawsze potrzeba stworzenia „miejsca”  przyjaznego i dostrojonego do oczekiwań 

odbiorczych. 

Reasumując, każda przestrzeń, prywatna lub publiczna, skupiać musi w sobie cechy 

specyficzne dla jej „miejsca”, tj. wyróżników określonych zarówno przez czas, jego 

historię, geograficzne usytuowanie, warunki ekonomiczno - gospodarcze i kulturowe, a 

także aspiracje społeczne i psychologiczne danej zbiorowości; co powinien uwzględnić 

projektant w swej koncepcji. Każde więc „miejsce” może mieć swój wyjątkowy 

charakter, szczególny, podporządkowany z jednej strony oczekiwaniom użytkowników, 

z drugiej - świadczący o preferencjach i upodobaniach oraz umiejętnościach 

projektanta. Każde wnętrze jest tegoż syntezą i dowodem wyróżnionych cech i 

właściwości. Jest ono szczególnym „miejscem” spotkania dwóch lub więcej 

osobowości; twórcy i użytkownika, a także znakiem rozpoznawczym dla danego czasu, 

lokalnego usytuowania i innych wymaganych warunków. 

Gdzie, w jakich koncepcjach sprzętów i ich przestrzennych zestawieniach i 

dopełnieniach tkwiła istota rozwiązań, jakie realizował Wincze? To pytanie ma swoje 

głębokie uzasadnienie przy charakterystyce wnętrzarskich osiągnięć projektanta, gdyż 

sam Wincze wyraźnie starał się sformułować swe wyłączne clou jego twórczości. Po 

zrealizowaniu w latach 60. swoich najważniejszych projektów wnętrz publicznych, w 

których dowiódł swej odrębności myślenia i „komponowania” jego wyposażenia z 

punktu widzenia jego użyteczności, adekwatności wobec oczekiwań odbiorczych, a 

przede wszystkim z racji mistrzowskiego wykorzystania dostępnego materiału i jego 

użycia w zrealizowanych sprzętach (chodzi  tu o dobór różnych gatunków drewna i 

łączącego się z tym układu usłojenia i zastosowanego forniru itp.),  Wincze mógł 

stwierdzić, że wypracował już własną, niepowtarzalną stylistykę projektowania. Pisał: I 

po raz pierwszy w życiu, po przeszło dwudziestoletniej pracy w tej gałęzi sztuki, poczułem, że 

stanąłem na progu czegoś najbardziej mojego i własnego, że nareszcie osiągnąłem to, czego 

poszukiwałem z takim uporem przez całe życie. 671
 To „coś” - mające swe źródło w jego 

długim doświadczeniu czasów edukacji i recepcji wzorców zarówno ludowych i 

„mistrzów” stylu narodowego - miało też swoje oparcie w norwidowskiej koncepcji 

                                                 
671

 W. Wincze, Fragmenty, Rektorat i senat, rękopis 1991, s. 189,190, s.193 



264 

 

potrzeb spokoju, ładu i takiego urządzania otoczenia by gwarantowało ukojenie i 

osobistą satysfakcję, by było owym „szczególnym miejscem” dostosowanym swym 

charakterem do potrzeb użytkownika /użytkowników. Osiągnął to, co określał jako 

„coś”, w efekcie intuicyjnego domysłu. Rozważałem - pisał we Wspomnieniach - je głęboko 

w sercu i nie potrafiłem ściśle zdefiniować na czym w istocie to „moje” polega. Tę swoją 

tajemnicę zatrzymałem na zawsze. Utrwalałem tę moją niewiadomą we wszystkich dalszych 

pracach. Wiedziałem, że już jej nigdy nie utracę.
672 

To indywidualistyczne i mające oparcie w subiektywnym, ale też wyraźnie 

empatycznym, podejściu Winczego do zadań projektowych, przede wszystkim w jego 

realizacjach przestrzeni zawodowo  prywatnych, np. w mieszkaniach i służbowych 

gabinetach, miało swoje źródła zarówno w jego osobistej wrażliwości, kształtowanej 

doświadczeniami przeżyć wojennych i wynikającej z tego traumy (o czym pisał w 

swych notatkach), ale też ogromnego zaangażowania w sprawy rodzinne i przyjaciół, co 

kierowało jego aktywność w stronę - można tak określić - wernakularnej specyfiki. 

Wernakularyzm ma w naszym kraju swą długą, regionalną  tradycję, łączoną zarówno z 

charakterem dworku szlacheckiego, mieszkania mieszczańskiego czy chłopskiej 

chałupy. Siedziba rodzinna jest traktowana jako azyl w okresach klęsk czasów powstań 

i wojen. Wernakularyzm (z łac. vernaculus) opisuje rodzinny, domowy charakter 

aktywności; oznacza  to poszanowanie lokalnych rozwiązań w stosowaniu materiałów i 

kształtowaniu otoczenia, jest utożsamiany z regionalizmem i ludowością, ale bez presji 

ornamentacyjnych stosowanych w ludowym rzemiośle.   

Reaktywacja polskiego stylu narodowego (po odzyskaniu niepodległości) także oparta 

była w swej istocie na nawiązywaniu i rozwijaniu wernakularnych tendencji, znanych z 

dorobku kręgów zakopiańskich i dworkowej architektury. Do takiego 

charakterystycznego podejścia krajowych twórców w kształtowaniu swojskiej 

problematyki projektowania wyposażenia wnętrz oraz ich architektury przyczyniali się 

zarówno artyści, wywodzący się z „Warsztatów Krakowskich”, którzy dowiedli swych 

możliwości w zakresie aranżacji wnętrz i ich wyposażenia już na wystawie paryskiej z 

1925 r., a także ich następcy działający w dwudziestoleciu międzywojennym. Fakty te 

podkreśliła Kozina
673

, która  wskazała na obowiązujące wówczas poglądy 

opiniotwórczych gremiów - postulujących wypracowanie odrębnej tożsamości 
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artystycznej w tym zakresie. Tej odrębności etnicznej Polaków poszukiwano przede 

wszystkim w przykładach sztuki ludowej, choć zdecydowano przy tym, aby połączyć w 

spójną całość - pisze Kozina - tradycje wernakularne, pielęgnowane w wiejskiej chacie 

z tymi, które były praktykowane we włościańskim dworku. Taką „syntetyczną” 

koncepcję stylistyczną oparto na przetworzonym, zgodnie z ówczesną modą, stylu 

zygzakowym. Wynikiem tego mariażu - pisze ta autorka - był konglomerat motywów, w 

którym współistniały obok siebie wymodelowane plastycznie w przestrzenne pryzmy 

trójkątny fronton dworku szlacheckiego oraz zaciosy snycerskie rodem z Zakopanego; 

sąsiadujące ze stylistyką, na ludowo florą i fauną. Ten „swojski” styl zaczęto z czasem 

opatrywać mianem polskiego art déco.
674

  

Do tych koncepcji nawiązywali początkowo również twórcy skupieni wokół Spółdzielni 

„Ład”. Kozina stwierdza: Wprawdzie artyści skupieni w „Ładzie” zaniechali w 

Poznaniu (na Powszechnej Wystawie Krajowej z 1929 r.) stosowania ornamentyki 

góralskiej i huculskiej; a formy ozdób na kilimach i tkaninach obiciowych, a nawet 

kształty poszczególnych mebli, stały się bardziej uspokojone i syntetyczne. Wciąż jednak 

bazowano na motywach trójkątów i szewronów, kwadratów i kół oraz wykorzystywano 

ekspresję schodkowych ciętych uskoków. Fotele i krzesła były uproszczoną wersją ich 

neobiedermeierowskich odpowiedników […]. W szafach i półkach stosowano repetycję 

kwadratów i prostokątów, forniry alternowano kolorystycznie w układy szachownicowe 

lub jodełkowe.
675

 

Innymi słowy, ówczesne propozycje projektanckie nadal sytuowały się w stylistyce 

tradycyjnego wnętrza mieszczańskiego, a realizacje „ładowskie” krytykowano za ich 

zachowawczość (głównie przez członków „Praesensu”). Tak więc istotnej odnowy tej 

„obowiązującej” w Ładzie stylistyki dokonali dopiero młodsi członkowie Spółdzielni, 

tacy jak Sigmund, Kintopf, Kurzątkowski, Krzywiec, Knothe, Szlekys czy właśnie 

Wincze. To współpraca w eksperymentalnym studio „Ładu” (kierowanym przez 

Szlekysa) i późniejsza, w czasie okupacji; współpraca Szlekysa z Wincze („Spółka 

SW”)  sprzyjała nowym, oszczędnym w formie i stąd bliższym rozwiązaniom 

wypracowanym przez twórców modernistycznych koncepcji mebla; co, już po wojnie, z 

konieczności ekonomicznych stało się niemal regułą w projektowaniu wyposażenia 

wnętrz. Wincze potrafił jednak i w okresie powojennym łączyć w swej twórczości 
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inspiracje zarówno sprzętem ludowym, mieszczańskim i oszczędnym 

prokonstruktywistycznym  wyposażeniem - o nowoczesnej „skandynawskiej” 

proweniencji. 

Jego bogatą twórczość wnętrzarską, szczególnie z okresu wrocławskiego (pracy na 

wrocławskiej uczelni artystycznej) znamionuje typ wykonawstwa oryginalnego, 

dostosowanego bądź do indywidualnych potrzeb w mieszkaniach prywatnych lub 

zróżnicowanych wymogów wnętrz publicznych. W każdym wypadku Wincze 

projektował nie tylko odpowiednie wyposażenie sprzętów, ale też wypracował 

szczegóły i elementy zdobiące oraz harmonizował całość w myśl własnej, empatycznej 

koncepcji „miejsca” - jako wyrazu predyspozycji autora projektu; zderzonych z 

potrzebami odbiorcy, co oddawało ową aurę wnętrza posiadającego swą „duszę”. Tę 

myśl też zawarł Wincze w swych zapiskach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



267 

 

Podsumowanie i konkluzje badawcze 

 

W ocenie projektanckiej twórczości Władysława Wincze, należałoby w pierwszej 

kolejności podkreślić jego charakterystyczne podejście do problemu użyteczności i 

oszczędnego, dekoracyjnego „uposażenia” proponowanych sprzętów, tj klarownej ich 

konstrukcji, minimalistycznej ornamentyki i prostych efektów formalnych, zawsze 

podporządkowanych wymogom ich funkcjonalności. Ten akcent warsztatowo - 

użytkowy w pierwszym oglądzie jego mebli i zrealizowanych aranżacji wnętrz jest 

wręcz dominujący i wyraźnie dostrzegany przez ich interpretatorów. Ale do tej – 

uzasadnionej osiągniętymi efektami – „chłodnej” analizy, której przykładów dostarczyli 

cytowani w pracy różni autorzy, niewątpliwie należy dodać kolejny punkt widzenia, 

potwierdzony oceną postawy twórczej Winczego i ewolucji jego świadomości 

projektanckiej, której dowody można było śledzić na przykładach jego realizacji ale też 

w oparciu o bogate (niepublikowane) zapiski ich autora. Wspomnienia i refleksje te 

dostarczają bogatego materiału autobiograficznego, ale też czytelnie odsłaniają jego 

zmieniające się poglądy na temat powinności i koniecznych inspiracji w realizacji zadań 

projektowych. Dzięki temu można było uzyskać tu jednocześnie sformułowane sugestie 

odnośnie psychologicznej, emocjonalnej oraz intelektualnej postawy ich autora, a także 

dostrzec rolę, jaką spełniały dla ukształtowania się jego postawy osobiste losy rodzinne; 

przypominane od czasów przedwojennych, w traumatycznym czasie wojny i już po jej 

zakończeniu w nowych warunkach egzystencjalno-zawodowych. Szczególnie trauma 

czasów wojny, udziału w powstaniu warszawskim, śmierci osób najbliższych (w tym 

małej córki), okresu uwięzienia itd. miała niewątpliwie ogromny wpływ na pobudzenie 

jego wrażliwości i swoistej potrzeby zadośćuczynienia – odbudowania w sobie i dla 

bliskich – zagrożonego czasami wojny poczucia wspólnoty narodowej i odnowy 

warunków życia.  W tych pragnieniach dominowało ukształtowane w środowiskach 

inteligencji odczucie pewnego rodzaju „romantycznego” obowiązku wobec 

niepodległościowych aspiracji narodowych, ale też pozytywistycznego wręcz 

zaangażowania w sprawy życia społecznego i gospodarczego kraju. Wincze łączył w 

sobie te dopełniające się postawy, choć determinowało go w większym stopniu 

postępowanie idealisty odpowiedzialnego za losy kraju (zaangażowanie w powstanie 

czy później – edukację nowych pokoleń) niż chłodny racjonalizm. Również i taka cecha 

wyróżniała jego inicjatywę kontynuacji doświadczeń „ładowskich”, aktualnych w 
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czasie i już po zakończeniu wojny, w jakże odmiennych ustrojowo - gospodarczych 

warunkach funkcjonowania kraju. 

Wniosek stąd taki - w konkluzji tej pracy - że Wincze ogniskował w swej postawie 

twórczej złożone, bo dopełniające się wówczas, a pochodzące z różnych źródeł 

inspiracji, tendencje projektowe. Był bowiem niewątpliwie pod wrażeniem piękna i 

szczerości (lokalnej autentyczności) wyborów ludowych; tu przykład fascynacji 

rzemiosłem huculszczyzny, z jego wiekową maestrią warsztatową i „duchem” osobnej 

(„plemiennej”) wrażliwości na otoczenie i lokalne potrzeby. Równocześnie też 

pozostawał on - za sprawą swych mistrzów z czasów studiów - pośrednio pod wpływem 

innego źródła ówczesnych inspiracji w odradzającej się sztuce projektowania w II 

Rzeczypospolitej, jaką dostarczała fascynacja twórczością górali podhalańskich: w tych 

nurtach, które wywiódł z tego terenu Witkiewicz w tzw. „stylu zakopiańskim”, a 

rozwijały ten trend „Warsztaty Krakowskie”, zaś później – w pracowniach Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie Wincze studiował m.in. pod kierunkiem 

Jastrzębowskiego. Jednakże Wincze nigdy nie poszedł drogą „ślepego” naśladownictwa 

ludowych wyrobów, uniknął tzw. maniery pseudoludowości, której przykładów 

dostarczano bądź to jeszcze w XIX wieku, w duchu stylistyki „chłopomańskiej”,  bądź 

później  - w latach ekspresji wyrobów spod znaku „Cepelii”. 

Drugim tropem, ważnym dla interpretacji twórczości Winczego, byłby z pewnością ten, 

którego początki rysowały się już w czasie jego edukacji w przedwojennym etapie 

Odessy. Wprawdzie uczył się on wtedy tylko malarstwa (u Komara), ale miał okazję 

poznać już osiągnięcia rosyjskiej awangardy, powiązanej z kręgami malewiczowskiego 

suprematyzmu i abstrakcji geometrycznej. Ta wiedza została rozwinięta już w okresie 

studiów pod kierunkiem m.in. Jastrzębowskiego, który także preferował podejście 

oszczędne w stosowaniu środków wyrazu plastycznego, doceniając rolę tworzywa i 

narzędzia (spadek po „Warsztatach Krakowskich” - np. w koncepcjach „ornamentu 

technicznego” Homolasca) oraz podkreślającego zasady kształtowania formy poprzez 

uwzględnienie warunku syntetycznego rozstrzygania jej problemów, w potrzebie 

analizy detali, kompozycji i celowości elementów danego wyrobu. Te inspiracje - 

łączące świadomość konstruktywistyczną z „warsztatowcami” rodzimymi - można 

odnaleźć choćby w realizacjach z czasów studiów Winczego, w projekcie kiosku do 

sprzedaży wyrobów tytoniowych (nagrodzonym I miejscem w konkursie, wykonany 

wraz z Ostrowskim), podobny charakter prezentował także jego modrzewiowy fotel z 
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1930 r. - znany tylko z ilustracji. Te inspiracje konstruktywizmem i holenderskim 

neoplastycyzmem wyznaczały więc przyszłe zainteresowania projektanta, do których 

obok rodzimych nauk, dołączyła się niewątpliwie wiedza na temat osiągnięć 

skandynawskich w projektowaniu mebla - czego świadomość zdobył Wincze już po 

wojnie, wspominając o tym w swych notatkach w efekcie jego kontaktów z 

wytwórcami z Danii i Szwecji. Dyskretny „geometryzm” sprzętów Winczego byłby 

więc konsekwencją stopniowego uświadamiania sobie tych cech, które wynikały wprost 

z akceptacji „naturalnych” właściwości użytego materiału, z jednej strony, a z drugiej 

potrzeb presji sytuacji społecznych, w jakich znajdował się on w danym momencie 

oraz, aktualnego w danym czasie, nastawienia psychicznego, różnego w zależności od 

sytuacji zewnętrznej oraz jej presji. Prostota geometrycznie obmyślanych form mebli 

znajdowała u niego pewne „rozwinięcie” w stronę estetycznie atrakcyjnych rozwiązań, 

choć i te były podporządkowane użyteczności. Przykładów dostarcza cała seria jego 

mebli żaluzjowych, realizowanych dla wyposażenia bogatszych wnętrz, w tym już 

symboliczne dla tego typu mebli tzw. „Męskie serce” – barek dyrektorskich biur. 

W swych koncepcjach twórczych Wincze niewątpliwie pozostawał pod wpływem 

wymogów projektowania w tzw. duchu narodowym, co wyznaczało preferencje dla 

zadań aktualnie postulowanych - w okresie przed 1919 rokiem dla sztuki pielęgnującej 

patriotyczno - niepodległościowe treści, po 1919 - w myśl potrzeb odbudowującej się 

infrastruktury niepodległego państwa, które już po 20 latach znalazło się ponownie w 

kleszczach okupacji, a później po zakończeniu II wojny światowej w konieczności 

odbudowy kraju po zniszczeniach i presji narzuconego nowego ustroju polityczno - 

gospodarczego. Działalność w tak złożonych i trudnych czasach znów wymagała nie 

lada inteligencji, umiejętności oraz nie poniżających kompromisów i odpowiedzi na 

ówczesne potrzeby - z czym Wincze poradził sobie wzorowo, nie poddając się w 

sytuacji trudności i „pułapek”, jakie władze PRL-u stawiały przed niepokornymi 

obywatelami. O trudnościach tego czasu obficie pisze Wincze w swych „pamiętnikach”. 

Obok inspiracji „naturalnością” (efekt fascynacji ludowym rzemiosłem) cechą 

nadrzędną w przypadku projektów Winczego będzie właśnie ów „narodowościowy” 

(czyli warunkowany lokalnym patriotyzmem) sposób podejścia do wyboru, rodzaju 

surowców swych produktów, dostosowanie ich do bieżących społecznych potrzeb, a 

także pielęgnacja tradycyjnych wartości estetyczno-formalnych. Trzeba tu podkreślić, 

że Wincze został właśnie w takim duchu ukształtowany; z jednej strony jego 
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inteligenckie pochodzenie, rozwijane w warunkach odrodzonego państwa, obligowało 

go do prac na rzecz ojczyzny, dla jej pomyślności. Międzywojenne projektowanie 

wyraźnie oparte było na pielęgnowaniu rodzimych tradycji rzemiosła i architektury, w 

tym nowocześnie (wpływy przemysłu) traktowanego wzornictwa - zadań 

podporządkowanych budowaniu nowej tożsamości państwowej, więc skupionego na 

kultywowaniu polskich tradycji w nowym wydaniu - stąd zainteresowanie rdzennie 

polskimi surowcami w produkcji sprzętów i innych elementów wyposażenia wnętrz: w 

meblu, tkaninie, ceramice, metalu itd., co jak wiadomo  w okresie II Rzeczpospolitej 

było rozwijane w promowaniu marek „polskiego lnu”, „polskiej wełny” czy lokalnego 

drewna, np. sosna, buki, a także w propagowaniu narodowego stylu w architekturze i 

wyposażeniu wnętrz, to jest tzw. stylu „na trójkątno”.  Efekt był najbardziej czytelny od 

wystawy sztuki dekoracyjnej w Paryżu 1925 roku, w pawilonie polskim projektu 

Czajkowskiego i wyposażeniu innych wnętrz z udziałem prac najwybitniejszych 

ówczesnych przedstawicieli polskiego stylu, zaliczanego potem do art déco. 

Zwieńczeniem sukcesu paryskiego było, jak wiadomo, powołanie w 1926 r. do życia 

Spółdzielni Artystów „Ład”, której aktywnym członkiem Wincze zostanie w 1936 roku. 

Reprezentuje on już kolejne pokolenie projektantów, które będzie mogło przenieść 

tradycje międzywojennej Polski w czas po wojnie, w sytuacji jakże różnej i zmienionej 

ideologicznie, w okresie PRL-u. 

 Władysław Wincze zmuszony więc był do respektowania uwarunkowań 

wewnętrznych (polityczno-gospodarczych), do dostosowania swoich realizacji do 

ówczesnych oczekiwań władz i presji ideologii (np. socrealizmu). Że udało mu się w 

projektowaniu i nauczaniu, mimo wielu trudności realizacyjnych i dydaktycznych w 

latach 50. i 60. uniknąć poważniejszych konsekwencji zawodowych, może świadczyć o 

tym, że projekty artysty były w istocie na tyle „neutralne” ideologicznie, a jednocześnie 

uniwersalne w swej koncepcji zaspokajania podstawowych oczekiwań zróżnicowanych 

odbiorców, że okazywały się przydatne w każdej sytuacji odbudowującego się znów 

kraju. Już w czasie wojny Wincze (wraz ze Szlekysem) proponował zdecydowanie 

oszczędne, materiałowo wręcz minimalistyczne, ale bardzo praktyczne formy sprzętów, 

które miały być rodzajem mebla „tymczasowego”, uzupełniającego braki i zniszczenia 

wojenne, a które w rezultacie rozwiązań eksperymentalnych Spółki SW, pozwoliły, już 

po wojnie, na reaktywacje i dalszy rozwój Spółdzielni „Ład”, a w konsekwencji 

wpłynęły na stylistykę produkcji wielu fabryk meblarskich. Tu trzeba nadmienić, że w 
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swej stylistyce meble Winczego również dostosowały się do różnych potrzeb 

odbiorczych i tak proponował on przykłady wyposażeń wnętrz bogatych w efekty 

fakturowe; meble dostosowane do danej przestrzeni, charakterystyczne dla aranżacji 

gabinetów dyrektorskich, np. gabinetu prof. Hirszfelda, rektorów uczelni we 

Wrocławiu, czy prywatnych salonów, ale także mebli specjalnego przeznaczenia, np. 

barki i szafy w stylu mieszczańskim - projektowane dla oficjalnych instytucji 

państwowych, czy prywatnych inwestorów. Z drugiej strony - wielka część jego 

projektów była dostosowywana do powszechnych potrzeb odbudowującego się kraju, i 

była przeznaczona do małych pomieszczeń, adresowana do „biedniejszego” odbiorcy - 

co też było sprawdzianem dla jego obywatelskiego obowiązku. 

W konkluzji, jeśli weźmie się się pod uwagę te zróżnicowane źródła inspiracji 

Winczego, można wnioskować o głównych trendach jego twórczości. Byłoby to - po 

pierwsze - dostosowanie się do właściwości i możliwości technologicznych użytego 

naturalnego surowca – w tym celowe wykorzystywanie naturalnych walorów drewna 

(np. jego usłojenia, faktury i rodzaju drewna, jego właściwości estetycznych itd.). Po 

drugie: wsparcia tej „naturalności” - na etapie wykończenia - bardzo subtelną dekoracją, 

a raczej jej brakiem, co zwykle kończy się tylko na pewnej geometryzującej stylizacji. 

Wyrazem estetyki wyrobów Winczego jest właśnie prostota i szczerość wypowiedzi - co 

artysta cenił w poznawanej twórczości ludowej - a co potrafił przełożyć na warunki 

potrzeb mieszkań miejskich, budownictwa czasów PRL-u, gdzie  skromny 

(znormalizowany) metraż przestrzeni mieszkalnej dyktował rodzaj i rozmiary jego 

wyposażenia. Natomiast w aranżacji przestrzeni publicznych: gabinety, księgarnie i inne 

sklepy, swoje projekty wzbogacał o „zdobiące” fragmenty, odsłaniające fakturę 

materiału lub celowo zastosowane uchwyty, klamki i inne dodatki uzupełniające 

projektowane wnętrze (dotyczyło to tkanin, oświetlenia i kolorystyki). Tak więc Wincze 

w swych projektach wnętrz zawsze zwracał uwagę na ich spójny, całościowo 

pomyślany „klimat” danego pomieszczenia. Budował go dzięki swej wyjątkowej 

wrażliwości i empatii w  zrozumieniu potrzeb odbiorczych, a przy tym przy 

poszanowaniu właśnie naturalnych walorów rodzimego surowca. Jeśli więc mówi się o 

inspiracji ludowością - to należy to rozumieć w sensie tylko emocjonalnej fascynacji jej 

aspektami, właśnie w efekcie doceniana jej autentyczności i szczerości wypowiedzi, a 

nie źródła naśladownictwa czy przeróbek stylistycznych.    
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Charakterystyka specyficznej koncepcji architektury wnętrz w wydaniu Winczego, a 

szczególnie uwypuklenie  w jego aranżacjach roli „miejsca”, jako nadzwyczajnego 

nasycenia wnętrza wartościami osobistymi twórcy, staje się w tym wypodaku dowodem 

jego empatycznego stosunku do zadań realizowanych na cele prywatne i publiczne. 

Wnętrza Winczego cechuje unikalny rodzaj klimatu, owej wyjątkowej aury będącej 

rezultatem cech osobowościowych projektanta i jego wczucia się w potrzeby odbiorcze.   

Wincze w całej swej twórczości i towarzyszącej jej dydaktyce zawsze budził uwagę swą 

nieprzeciętną osobowością; rodzajem szlachetności i zrozumienia potrzeb innych (na co 

zwracali  uwagę jego uczniowie i współpracownicy), rodzajem wrażliwości 

determinowanej poczuciem obowiązków rodzimych i patriotycznych - stąd jego 

zaangażowanie w powstanie warszawskie, jego ideowość i zadania odbudowy kraju. Te 

jego cechy osobowościowe w istocie wyznaczyły drogę, jaką obrał w swej 

projektanckiej aktywności, właśnie owe swoiste „oprzyrządowanie”  osobowościowo-

psychiczne odegrało w przypadku tego artysty rolę nie mniej ważką niż same 

umiejętności i zdolności warsztatowe. Choć niewątpliwie na ukształtowanie się 

profesjonalnej postawy wpływ mają oba te warunki, co  daje ich wypadkową. Nie ma 

autentycznej twórczości bez silnego intencjonalnego w nią zaangażowania, w poczuciu 

psychiczno-mentalnej dyspozycji do realizacji założonych sobie celów. Dopiero na tej 

zbitce – wrażliwości i zdolności – rodzi się autentyczna postawa twórcza, dająca 

pożądane efekty. To właśnie zdwojenie możliwości psychicznych i talentów oraz wola 

determinacji owocuje wyjątkową i spójną w swej wielości twórczością. W wypadku 

Władysława Wincze - te zróżnicowane a dopełniające się wpływy znalazły podatny 

grunt dla rozwoju wyjątkowej osobowości artystycznej, czemu pragnie ta praca dać 

wyraz, chcąca poświadczyć rangę jego twórczości dla historii, ale i teraźniejszości 

naszego życia. 

 

 

Ważniejsi współpracownicy i nauczyciele Władysława Winczego 

 

Wojciech Tadeusz Jastrzębowski (1884-1963), architekt wnętrz, projektant mebli, 

tkanin, rzemiosła artystycznego, wyrobów metalowych, malarz i grafik. Na początku 

kariery zajmował się malarstwem i grafiką artystyczną, z czasem skupił się 

zdecydowanie na sztuce użytkowej. W latach 1904-1909 studiował w Akademii Sztuk 
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Pięknych w Krakowie między innymi pod kierunkiem Mehoffera i Wyspiańskiego. W 

latach 1909-1911 przebywał na stypendium w Paryżu. W roku 1913 współtworzył 

stowarzyszenie „Warsztaty Krakowskie”, gdzie prowadził kursy sztuki stosowanej w 

Muzeum Techniczno - Przemysłowym w Krakowie. Należał do grupy artystów, którzy 

dążyli do odrodzenia „sztuki stosowanej” poprzez nawiązanie do tradycji dobrego 

rzemiosła i tradycji ludowej. W 1915 roku wstąpił do Legionów i pozostawał w czynnej 

służbie wojskowej do 1917 roku. W 1921 przeprowadził się do Warszawy, a w 1923 

otrzymał tytuł profesora Szkoły Sztuk Pięknych. W 1925 roku uzyskał w kraju I 

nagrodę, zaś w Paryżu Grand Prix za projekty wnętrz, sgraffita, witraże i meble do 

pawilonu polskiego na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej. Styl 

zaprezentowany tam nazwano potem „jastrzębowszczyzną” lub „na trójkątno” i stał się 

on niemal polskich stylem narodowym. Był współzałożycielem powstałej w 1926 roku 

Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład”, będącej kontynuacją Warsztatów Krakowskich, 

a potem do 1939 roku przewodniczącym jej rady nadzorczej. Uczestniczył we 

wszystkich wystawach „Ładu” w kraju i za granicą. W 1934 został przewodniczącym 

komisji decydującej o wystroju wnętrz transatlantyków M/S |Piłsudski i M/S Batory. 

Pracował także w wytwórni „Kilim Polski”. Za prace przy organizowaniu Powszechnej 

Wystawy Krajowej w Poznaniu otrzymał w roku 1929 złoty medal i I nagrodę w 

konkursie na plakat. Był członkiem Instytutu Propagandy Sztuki od 1930 roku. W 1935 

roku wszedł jako bezpartyjny do Senatu Rzeczpospolitej, gdzie wygłaszał wiele 

przemówień w sprawach sztuki. W latach 1939-1947 przebywał w Wielkiej Brytanii, 

gdzie przede wszystkim malował i wystawiał, a także projektował okładki i obwoluty 

do ukazujących się tam polskich książek oraz organizował wystawy polskich artystów. 

Był tam również wykładowcą w Polskim Studium Malarstwa i Grafiki Użytkowej. Po 

wojnie kontynuował działalność artystyczną w kraju, był wykładowcą ASP w 

Warszawie, współpracował z „Ładem”, CPLiA, należał do Rady Naukowej Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego, do Rady Kultury, był rzeczoznawcą w Pracowniach Sztuk 

Plastycznych. Współtwórca i najwybitniejszy przedstawiciel polskiej sztuki 

dekoracyjnej okresu międzywojennego. Obok mebli, tkanin i polichromii projektował 

także plakaty, znaczki pocztowe, neony oraz obiegowe monety mennicy państwowej (w 

1924 i 1958 roku). Był jednym z dążących do ukształtowania stylu narodowego 

opartego o tworzywo stosowane w sztuce ludowej i o ludowy ornament, ale 

wykorzystującego doświadczenia kubistyczne i konstruktywistyczne w kompozycji 

przestrzennej. Jego koncepcje kontynuowane są nadal przez uczniów i następców. 
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Olgierd Szlekys (1908-1980),  architekt wnętrz, malarz, rysownik. Ukończył klasę 

meblarstwa w Technikum Artystyczno – Przemysłowym w Leningradzie, działającym 

przy tamtejszej Akademii Sztuki, gdzie zetknął się z wczesną fazą konstruktywizmu, 

tzw. „wieszczyzmem” (pojęcie od rzeczownika po rosyjsku - wieszcz). Po powrocie do 

Polski, od 1928 roku kształcił się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 

Artystycznego w Poznaniu. W roku 1930 wstąpił do nielegalnego Komunistycznego 

Związku Młodzieży Polski. Po ukończeniu szkoły w czerwcu 1931, rozpoczął studia na 

ASP w Warszawie, gdzie od 1933 roku kształcił się w Pracowni Specjalnej Wnętrza pod 

kierunkiem Jastrzębowskiego. W 1935 roku otrzymał drugą nagrodę w konkursie 

organizowanym przez SPA „Ład”, a następnie został jej członkiem oraz objął 

kierownictwo artystyczne i techniczne doświadczalnej pracowni stolarskiej.  Od tego 

momentu „Ład” zaczął wytwarzać na szerszą skalę  meble z masywu, zamiast 

okleinowanych. Wiosną 1936 roku wystąpił z Komunistycznego Związku Młodzieży 

Polski, a także uczestniczył w przygotowaniu w Warszawie jubileuszowej wystawy 

„Ładu”, pt. „Sztuka wnętrza”. W 1938 ukończył studia i tego roku wziął udział w 

konkursie miesięcznika „Plastyka” na najtańsze sprzęty mieszkalne (jego projekt został 

zakupiony). W 1939 roku, na międzynarodowej wystawie mebla w Nowym Jorku, 

zdobył  III nagrodę. W 1941 roku założył z Wincze i stolarzem Jaworskim Spółkę 

Autorską sygnującą swe wyroby  literami „SW”, w której oprócz wielu mebli, Szlekys 

szczególnie specjalizował się w projektowaniu i wykonywaniu rozkładanych kanap. Po 

upadku powstania warszawskiego 1944 roku, znalazł się w obozie przejściowym w 

Pruszkowie, skąd został wywieziony do obozu pracy w Firschau (Wierzchowo koło 

Człuchowa).  Razem z Wincze, zaczął  w 1945 roku  pracę w Biurze Projektów 

Centralnego Zarządu Przemysłu Drzewnego, gdzie objął kierownictwo Spółdzielni 

Pracy Architektury Wnętrz „Ład”. Projektował m.in. składane półko-tapczany. Po 

uruchomieniu stolarni i modelarni „Ładu” w Kłodzku, razem z Wincze odszedł z Biura 

Projektów. W drugiej połowie tego roku rozwiązała się spółka „SW”, a w 1948 Wincze 

wycofał się z pracy w „Ładzie”, odtąd Szlekys kierował Spółdzielnią samodzielnie. 

Realizował zamówienia dla licznych wnętrz reprezentacyjnych. Pod koniec lat 

czterdziestych zaczął rysować karykatury i sceny rodzajowe oraz pejzaże. Gdy jesienią 

1950 „Ład” został podporządkowany Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego 

Cepelia, odszedł ze Spółdzielni i rozpoczął indywidualną działalność projektowania 

mebli i wnętrz. 
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Karol Tichy (1871-1939), malarz, projektant mebli i ceramiki, pedagog. Pochodził z 

Bursztynu koło Rohatyna (dzisiejsza Ukraina). Po maturze studiował prawo na 

Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 

(1889-1890). Studia artystyczne kontynuował potem w Monachium i w Paryżu , w 

École des Beaux Arts. W 1897 roku należał do grona założycieli Towarzystwa Artystów  

Polskich „Sztuka”, a w 1901 roku współorganizował Towarzystwo Polska Sztuka 

Stosowana. W 1904 roku związał się z warszawską Szkołą Sztuk Pięknych, 

przekształconą przez niego w 1932 roku w akademię. W 1926 roku współtworzył 

Spółdzielnię Artystów „Ład”, dla której wymyślił nazwę. Jako scenograf 

współpracował z Teatrem Polskim w Warszawie. Chociaż z wykształcenia był 

malarzem, to zasłynął przede wszystkim z projektowania mebli, tkanin, ceramiki a 

także witraży. 

 

Józef Czajkowski (1872-1947), architekt, malarz, projektant, pedagog. Od 1891 roku 

studiował malarstwo w Monachium i Paryżu, a następnie także rzemiosło artystyczne w 

wiedeńskiej Kunstgewerbeschule. Po przyjeździe do Krakowa w 1894 roku przez 

kolejne dwa lata pobierał nauki w Szkole Sztuk Pięknych. W 1901 współtworzył 

Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, a od 1914 roku związał się z Warsztatami 

Krakowskimi. W 1919 roku rozpoczął pracę pedagogiczną  na Wydziale Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.  Od 1922 roku wykładał w Warszawskiej 

Szkole Sztuk Pięknych. Początkowo był zwolennikiem neoklasycyzmu, dostrzegając w 

nim możliwość kontynuacji tradycji Stanisławowskiej. Zastosował tę stylistykę, 

projektując dworek i jego wyposażenie na wystawę w Krakowie w 1912 roku. Z czasem 

zaczął wykorzystywać  przetworzone motywy ludowe, by w 1925 roku 

współuczestniczyć w kształtowaniu  rodzimej odmiany art déco aspirującej do roli 

polskiego stylu narodowego. Autor projektu pawilonu na wystawę paryską w 1925 

roku. W 1926 roku współtworzył Spółdzielnię Artystów „Ład”. Oprócz mebli 

projektował także kilimy, witraże, plakaty oraz okładki książek. 

 

Czesław Knothe (1900-1985), architekt wnętrz, artysta plastyk, projektant mebli. Od 

1918 roku studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie, a naukę kontynuował z 

przerwami od 1923 do 1937 roku w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych na Wydziale 

Malarstwa i Architektury Wnętrz. Do grona jego wykładowców należeli: Kotarbiński, 

Jastrzębowski i Czajkowski. Od 1926 roku należał do SAP „Ład”. Zadebiutował na 
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Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku, gdzie zaprezentował 

komplet mebli. W 1936 roku we współpracy z Marianem Sigmundem, przygotował 

wyposażenie wnętrz dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1939 został 

wykładowcą w Szkole Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, której organizatorem była Izba 

Rzemieślnicza w Łodzi. Od 1945 rozpoczął współpracę z Biurem Nadzoru i Estetyki 

Produkcji (od 1950 Instytutem Wzornictwa Przemysłowego), równocześnie został 

wykładowcą na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, gdzie pięć lat później 

został profesorem. Specjalizował się w projektowaniu mebli i kompletnego 

wyposażenia pomieszczeń. Największym projektem tego architekta wnętrz były meble 

do PKiN, realizacja tego projektu trwała od 1953 r. przez dwa lata. W latach 1952-55 

projektował meble do Hotelu Warszawa. W późniejszych latach spod ręki projektanta 

wyszły liczne projekty do wnętrz biurowych i mieszkalnych: krzesła, fotele, zestawy 

meblowe, regały i meblościanki. Do produkcji trafiły zestawy meblowe Relax, Telimena 

i Retro.   

 

Halina Jastrzębowska-Sigmund (1907-2003), polska malarka i architekt wnętrz, 

zajmowała się projektowaniem wnętrz, mebli, szkła, wystawiennictwem i grafiką 

użytkową. Kustosz Muzeum w Raperswille do 1945 r. Była córką Jastrzębowskiego, 

pod którego kierunkiem studiowała architekturę wnętrz w warszawskiej ASP, a także 

członkinią Bloku Zawodowych Artystów Plastyków i Spółdzielni „Ład” (od 1935 r.). 

Wiosną 1936 roku powierzono jej wraz ze Stanisławem Appenellerem, zadanie 

organizacji w salach dzierżawionego przez państwo polskie zamku w Rapperswillu 

wystawy artystów zrzeszonych w Bloku ZAP. Powodzenie wystawy dało asumpt do 

stworzenia w pomieszczeniach zamku stałej i zmiennej wystawy pt. „Muzeum Polski 

Współczesnej”. W pracach nad nią towarzyszył jej ówczesny mąż Antoni Kenar, a w 

kraju wiele materiałów przygotowali koledzy z Bloku ZAP pod nadzorem 

Jastrzębowskiego. 

 

Aleksander Jędrzejewski (1903-1975), malarz, scenograf. W 1921 roku rozpoczął 

studia w warszawskiej ASP, z początku u Konrada Krzyżanowskiego, od 1923 roku w 

pracowni Tadeusza Pruszkowskiego, w której ukończył studia w 1928 roku. W 1925 

roku współtworzył ugrupowanie artystyczne „Bractwo św. Łukasza”, w którym brał 

udział we wszystkich wystawach oraz namalował wspólnie 7 monumentalnych 

malowideł historycznych przeznaczonych do pawilonu polskiego na Wystawę Światową 
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w Nowym Jorku (otwarcie wiosną 1939 roku). Wystawiał również w Salonach IPS'u i 

Bloku ZAP oraz na Wystawie Sztuki Polskiej w Moskwie (1933), na XIX Biennale w 

Wenecji (1934) oraz Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki a Paryżu (1937). Po 

wojnie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie został profesorem PWSSP.  Malował 

rozbudowane tematycznie sceny rodzajowe i pejzaże, a także projektował scenografię 

do wrocławskich teatrów. Brał udział w wystawach jako członek ZPAP. 

 

Stanisław Pękalski (1895-1967), malarz, projektant witraży oraz dekoracji ściennych. 

Studia w  pracowni Karola Tichego, Władysława Skoczylasa i Wojciecha 

Jastrzębowskiego na warszawskiej ASP, ukończył dyplomem w 1932 roku. W latach 

1929- 1930 Stypendium we Francji i Włoszech. Był związany z grupą artystyczną 

„Rzut” oraz „Blokiem Zawodowych Artystów Plastyków”, z którymi wystawiał w IPS' 

ie i „Zachęcie”. Do 1942 roku mieszkał w Warszawie pracując jako skrzypek i 

portrecista, a po wydaniu na niego przez Gestapo nakazu aresztowania, wyjechał do 

Krakowa, gdzie do końca okupacji grał w Filharmonii Krakowskiej jako drugi 

skrzypek. W 1945 roku zamieszkał we Wrocławiu. Należał do współzałożycieli 

wrocławskiego oddziału ZPAP i PWSSP. W latach 1951-1954, pełnił funkcję 

kierownika Studium Ogólnego PWSSP, a przez kolejne dziesięć lst dziekanem 

Wydziału Ceramiki i Szkła. Od 1958 do 1965 roku kierował Katedrą Rysunku i Grafiki 

oraz Malarstwa Architektonicznego (lata 1965-1967). Od 1954 roku dziekan Wydziału 

Ceramiki i Szkła, od 1965-1967 rektor PWSSP. Autor pierwszych portretów rektorów 

Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu oraz kompozycji witrażowych katedry na 

Ostrowie Tumskim oraz w innych kościołach. Wraz z A. Jędrzejewskim i Wincze 

zaprojektował kolorystykę wrocławskiego Rynku i pl. Solnego (Nagroda Miasta 

Wrocławia w 1961 roku). 

 

Tadeusz Forowicz (1922-2013), artysta plastyk, architekt wnętrz. W czasie II wojny 

światowej żołnierz AK Autor projektów wnętrz, mebli, aranżacji wystaw. W latach 80. 

był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Mój Dom”. Od 1979 roku kierownik 

Katedry Architektury Wnętrz, bliski współpracownik Wincze. W latach 1967-1980 

rektor PWSSP we Wrocławiu– za jego kadencji znacznie rozszerzono katedry Grafiki  i 

Architektury Wnętrz oraz Wzornictwa Przemysłowego. Członek ZPAP. Twórca wnętrz i 

mebli wywodzących się z tradycji „Ładu”. Jego najbardziej znanym projektem mebli 

jest krzesło potocznie zwane „Jelonkiem” (1960). 
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Michał Kosma Jędrzejewski Ur. 1934 w Łodzi. Scenograf teatralny i telewizyjny, 

malarz, grafik i pedagog. Studiował malarstwo u prof. Gepperta i Pękalskiego (dyplom 

1958) oraz architekturę wnętrz u W. Winczego (dyplom 1960). Główny scenograf 

wrocławskiego Ośrodka Telewizji Polskiej (1967-79). W latach 1980 - 1997 związany 

jako scenograf z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Profesor Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu, w latach 1984-1990 pełnił funkcję rektora. Prowadzi także wykłady we 

wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jeden ze współtwórców i 

animatorów nurtu nazwanego sensybilizm, czerpiącego z doświadczeń dadaistów i 

sztuki konceptualnej, który jest zaliczany do początków powojennej awangardy w 

środowisku wrocławskim.  

 

W opracowaniu not korzystałam m in. z:  

„2+3D 3/2002  

I. Kozina, Polski design, Warszawa 2015 

culture.pl 

encyklopediapwn.pl 
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Aneks 

 

do historii Wydziału Architektury Wnętrz: 

 

Wywiad z prof. Michałem Jędrzejewskim 

 

Anna Kania-Saj: Panie Profesorze – zwracam się do Michała Jędrzejewskiego, byłego 

wieloletniego dziekana oraz rektora wrocławskiej uczelni artystycznej – był Pan jednym 

ze studentów, a potem współpracowników prof. Władysława Wincze, osoby wyjątkowo 

zasłużonej dla powołania i dydaktycznego  ukonstytuowania kierunku architektury 

wnętrz we wrocławskiej uczelni. Proszę powiedzieć jakie znaczenie dla Pańskiej kariery 

dydaktycznej na tej uczelni i działalności projektanckiej miała nauka i przykład 

twórczości Winczego?  Jak to było w czasach pańskich studiów i na czym głównie 

polegała wartość edukacji prof. Winczego dla ówczesnych studentów i ich późniejszej 

pracy zawodowej? 

 

Michał Jędrzejewski: Profesor Władysław Wincze był człowiekiem otwartym. 

Realizował własną, wyraźnie zarysowana doktrynę artystyczno-projektową, wywodzącą 

się z tradycji przedwojennego Ładu, jednak nikomu jej nie narzucał. Wręcz przeciwnie, 

zachęcał studentów do odkrywczych poszukiwań. Spierał się z autorami nie zawsze 

przemyślanych koncepcji, ale jeśli student rzeczywiście wiedział, o co mu chodzi i 

potrafił uzasadnić swój pomysł, akceptował przedstawiany kierunek poszukiwań. 

Był osobowością charyzmatyczną, a zarazem nie stwarzającą nadmiernego dystansu w 

kontaktach ze studentami, którzy cenili jego osiągnięcia twórcze oraz rozległą wiedzę 

fachową, utrwaloną podczas realizacji kreowanych mebli, wnętrz, detali 

architektonicznych i rozwiązań wystawienniczych oraz kolorystycznych (był m.in. 

współautorem kolorystyki całego kompleksu kilkuset, rewaloryzowanych i 

rekonstruowanych, budynków zabytkowego centrum Wrocławia). 

Można powiedzieć, iż studia u Władysława Wincze nobilitowały, gwarantując w 

tamtych trudnych powojennych latach zajęcie stabilnej pozycji na tak zwanym rynku 

zamówień plastycznych. 
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Niebagatelnym czynnikiem budującym autorytet profesora, były też różne wątki jego 

wojennego życiorysu. Których zwłaszcza w pierwszych powojennych latach raczej nie 

eksponowano, ale studenci i tak wiedzieli, że był jednym z dowódców Powstania 

podczas obrony warszawskiego Mokotowa. 

Dla mnie, jako równolegle studiującego malarstwo u prof. Eugeniusza Gepperta, studia 

u profesora Wincze były poszerzeniem zakresu możliwości kreacyjnych i 

potwierdzeniem wzajemnej współzależności sztuk pięknych i sztuk projektowych. 

Ponieważ tak się złożyło, iż grupa, z którą rozpoczynałem zajęcia pod kierunkiem 

Profesora w roku akademickim 1956/57, liczyła zaledwie 6 osób, Profesor mógł nam 

wszystkim poświęcać wiele czasu i szczegółowo omawiać każdy etap opracowywania 

semestralnych zadań. W następnych latach liczba studentów (jak i pedagogów) znacznie 

się powiększyła i kameralna rzeczywistość tamtego szczególnego „odwilżowego” roku 

już nie mogła w pełni zaistnieć. Chociaż Profesor do końca swojej działalności w 

Uczelni starał się tworzyć  rodzinno / opiekuńcze klimaty korektowych spotkań ze 

studentami. 

 

A.K.S.: Uważa się Pan za ucznia prof. Winczego, ale kogo jeszcze można dzisiaj 

zaliczyć do jego uczniów? Co może Pan, opierając się na własnym doświadczeniu z 

tamtego okresu powiedzieć więcej o programowych złożeniach dydaktyki i twórczości 

projektanckiej Winczego? Co było fundamentalne dla Jego rozumienia zawodu 

projektanta? 

 

M.J.: Do uczniów trzeba oczywiście zaliczyć wszystkich dyplomantów, realizujących 

swe finalne projekty pod Jego kierunkiem, ale ze specjalnym wyróżnieniem czwórki 

pierwszych Profesora asystentów: Józefa Chierowskiego (autora masowo 

produkowanego słynnego fotela „366”), Tadeusza Forowicza (autora wielu świetnych 

unikatowych mebli i wieloletniego rektora Uczelni), Zbigniewa Kaweckiego (autora 

dzieł metaloplastycznych, a w tym insygniów rektorskich) oraz Jana Kowalczyka 

(również metaloplastyka, autora niezliczonych żyrandoli, krat, kinkietów i innych 

kutych detali architektonicznych, ale też projektanta form przemysłowych, m.in. formy 

odbiornika radiowego „Ramona”,1964). Uczniami profesora byli też Tadeusz Ciałowicz 

i Ryszard Gachowski (wszechstronni projektanci wnętrz, plakatów, malarstw ściennych 

i rozwiązań wystawienniczych, jak również wykładowcy wrocławskiej PWSSP). 

Uczniem i wieloletnim asystentem Władysława Wincze był też późniejszy kierownik 
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Katedry Architektury Wnętrz prof. Krzysztof Wołowski. Wszystkich wymienić nie 

sposób, ale uczniami profesora są też pośrednio uczniowie jego uczniów. W 1996 roku 

podczas otwarcia wystawy „W kręgu Władysława Wincze”, prof. Irena Huml 

zauważyła, iż we wrocławskim designie meblarskim trwa dostrzegalna aura art deco,  

międzywojennych poszukiwań artystycznych, zainicjowanych przez twórcę Ładu - 

profesora Wojciecha Jastrzębowskiego. 

Władysław Wincze nie zerwał więzi ideowych ze swoim znakomitym i 

wszechstronnym profesorem, a zarazem bliski był poglądom twórców Bauhausu, w 

pewnym sensie łącząc powojenną wrocławską szkołę wnętrzarskiego designu z dawną 

linią poszukiwań poelzigowskiej Akademii, zwanej „Bauhausem przed Bauhausem”. 

 

A.K.S: Przytoczył Pan za I. Huml przykład jednego z założycieli Ładu, W. 

Jastrzębowskiego, którego echa twórczości są widoczne we wrocławskim meblarstwie. 

Czy obecnie można mówić o jakiejś wyraźnej kontynuacji stylistyki ładowskiej w 

projektowaniu mebla? Czy można dzisiaj wskazać ucznia Winczego, którego twórczość 

nawiązuje do Mistrza, ale też ją rozwija? Czy wrocławska szkoła projektowania wnętrz 

i mebla pozostaje pod "wpływem"  Winczego i stylu wypracowanego przez Ład? 

 

M.J.: niewątpliwie wpływy twórczości Profesora są dobrze widoczne w 

projektach mebli Tadeusza Forowicza, które zarazem są przejawem oryginalnych 

autorskich poszukiwań b. rektora Uczelni (poszukiwań niezbyt szerzej znanych, 

a jednych z najciekawszych, zarazem zaniechanych na przełomie lat 60/70, 

prawdopodobnie na skutek obciążenia obowiązkami wynikającymi z kierowania 

Uczelnią, a być może w wyniku tendencyjnie nieprzychylnej recenzji, zamieszczonej 

we wrocławskiej prasie po jednej z wystaw wrocławskiej sztuki użytkowej. Pojawiło się 

tam sformułowanie "straszy uszaty fotel", o naprawdę dobrze zaprojektowanym meblu 

Tadeusza Forowicza - być może inspirowane tendencją dostosowywania mebli do 

minimalizowanych powierzchni budowanych mieszkań). Słynny fotel Józefa 

Chierowskiego też zawiera w swej formie ślady wpływów Władysława Wincze. Wielce 

aktywny projektant, jakim był w latach 70 Edward Gańcza, wprowadzający do 

produkcji liczne meble projektowane dla Spółdzielni Cis, był może już bardziej 

uczniem Tadeusza  Forowicza niż Profesora, ale i w jego meblach, nawiązujących do 

różnych wątków stylistycznych, jest obecne wspomnienie Ładu/art deco. Ład tkwi we 

wrocławskiej aurze, tak jak malarski strukturalizm i gama kolorystyczna pejzażu 
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widocznego z okien sali senatu. Klimaty ładowskie były też obecne w dziełach 

ceramików, a są związane z szacunkiem dla tworzywa, funkcji, tradycji i umiarkowanej 

dekoracyjności.  

       Wpływy Ładu, wraz z innymi tendencjami i z osobistymi wizjami autorów są moim 

zdaniem wciąż - mniej lub bardziej- obecne w projektach Stanisława Figla, Wacława 

Kowalskiego, Krzysztofa Wołowskiego, Edwarda Zielonki, Piotra Karpińskiego, 

Andrzeja Kabata, jak i w pracach ich utalentowanych uczniów. To jest temat, który 

warto by głębiej rozpracować, tworząc katalog realizacji meblarskich - kręgu 

Władysława Wincze. 

Profesor rozpoczął działalność w uczelni od organizacji zakładów metalu i 

drewna  (Reprezentowały w okresie swej świetności (lat 50. – 70.) najwyższy poziom 

profesjonalnego rzemiosła i były autonomiczną jednostką uczelni (na własnym 

rozrachunku), zatrudniającą ok. 12 osób i realizującą zarówno projekty studenckie, jak i 

zewnętrzne zlecenia na realizacje wnętrz i mebli oraz rozwiązań wystawienniczych. 

Zaszkodził im stan wojenny, a zniszczone zostały ostatecznie przez zarządzenia 

ministerialne, podnoszące trzykrotnie poziom narzutu do realizowanych zamówień; ten 

sam los spotkał podobne zakłady m.in. w warszawskiej ASP). 

W zakładach tych studenci poznawali podczas zajęć praktycznych technologie realizacji 

mebli. Twórcze działania studentów przebiegały równolegle z poznawaniem rzemiosła i 

pod okiem mistrzów stolarskich, doświadczonych nauczycieli zarodu. Była to realizacja 

założeń Ładu, pokrewna zresztą ideom Bauhausu. To wiązało z ładowską tradycją, 

chociaż zewnętrzny kontekst, raczej od tej tradycji absolwentów oddalał, na co składały 

sie zawirowania na rynku zamówień plastycznych, jak i przemiany cywilizacyjne 

następujące w wyniku tak zwanej globalizacji. 

 

P.S. Osobiście wpływom ładowskim poddawałem się w mniejszym stopniu (a Profesor 

to akceptował), zaś wynikało to z równoległego studiowania malarstwa, zajmowania się 

teatrem studenckim, scenografią, wystawiennictwem, uczestnictwem w konkursach 

architektonicznych i projektowaniem plakatów oraz konstruowaniem brył 

niemożliwych. Mebli zaprojektowałem niewiele, fotel do widowni wielokierunkowej 

prof. Wiktora Jackiewicza (wersja zrealizowana w sali widowiskowej w Łasku), krzesło 

na którym przez ok. 30 lat siedzieli instrumentaliści wrocławskiej Filharmonii, "Fitness  
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bibliotekę" i coś tam jeszcze oraz meble sceniczne i to wszystko, ale pewnie troszkę 

wpływów Ładu przeniknęło również przez moje projekty. 

 

A.K.S.: Czy mógłby Pan wyjaśnić na czym polegał konflikt w latach 50. między prof. 

Wincze a władzami ministerialnymi PRL- u, skutkujący groźbą zamknięcia kierunku 

architektury wnętrz na wrocławskiej uczelni? 

M.J.: Wedle relacji Profesora, sprawa wyglądała następująco: Było to na przełomie lat 

1953/54, do Ministerstwa Kultury zaproszono wykładowców prowadzących zajęcia z 

zakresu architektury wnętrz. Odbyła się tam narada, podczas której lektor KC 

przedstawił prelekcję na temat zgodnych z pryncypiami socrealizmu, zasad 

projektowania wnętrz i mebli. Wykład był ilustrowany projekcjami przeźroczy, 

przedstawiających aktualne realizacje projektowe radzieckich autorów. Były one 

utrzymane w konwencji nawiązującej do rosyjskie empire, czyli odmiany stylu 

panującego w czasach Napoleona Bonaparte we  Francji. Podobno Józef Stalin lubił ten 

styl i radzieccy projektanci starali się do tej właśnie stylistyki nawiązywać. 

Po zakończeniu wykładu, prowadzący spotkanie wiceminister zaprosił obecnych do 

udziału w dyskusji. Profesor Wincze, wspominając o zdarzeniu z przed kilkunastu lat, 

mówił, że nie wie, co go do zabrania głosu w dyskusji podkusiło, ale głos zabrał, 

wyjaśniając genezę rosyjskiego empiru, którego meblowe przykłady dotarły z Francji 

do Rosji wraz z powracającą po zwycięstwie  nad Napoleonem armią Aleksandra I. 

Powstał wówczas rosyjski empire, nieco masywniejszy od francuskiego. Jeśli mamy 

nawiązywać do tamtych wzorów, kontynuował dalej Profesor (pakując się nieuchronnie 

w kłopoty), to może powinniśmy nawiązywać bezpośrednio do wzorów francuskich, a 

nawet do źródeł empiru, czyli do sztuki starożytnego Rzymu i Egiptu. 

Lektor nie będąc znawcą tej tematyki, pogubił się zupełnie, a prowadzący naradę 

wiceminister przezornie zakończył spotkanie. Profesor powrócił do Wrocławia, a w ślad 

za nim, po niedługim czasie, dotarła do Uczelni decyzja o zawieszeniu naboru na 

Wydział Architektury Wnętrz. Studiujący mogli kontynuować naukę i realizować prace 

dyplomowe, ale wszystko zmierzało do nieuchronnej likwidacji Wydziału, zaś Profesor 

miał być przeniesiony do Poznania. Nadszedł jednak odwilżowy rok 1956. Nastał 

zwolennik liberalizacji nowy minister Karol Kuryluk i czynione przez rektora 

Dawskiego starania o reaktywowanie Wydziału trafiły na sprzyjające okoliczności. 

Pozwolono uruchomić Studium Architektury Wnętrz, z limitem przyjęć ograniczonym 

do 6 studentów. (Znalazłem się w składzie tej szóstki i przez jeden rok kontynuowałem 
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studia malarskie równolegle z architekturą wnętrz. Potem wziąłem urlop dziekański, 

zrobiłem dyplom na malarstwie i po roku powróciłem do Studium AW, realizując 

dyplom u Profesora w 1960 roku.)    

 

A.K.S.: Jak oceniłby Pan ewolucję drogi twórczej (a także dydaktyki) prof. Winczego, 

realizowaną w czasach, gdy był Pan jego samodzielnym współpracownikiem? 

 

Jak wiadomo, Szkoła zorganizowała szereg prezentacji projektów Winczego, które z 

tych inicjatyw uważa Pan za istotne z punktu widzenia oceny i wartościowania dorobku 

twórczego Winczego ? I co może Pan powiedzieć o ostatniej – z bieżącego roku – 

zbiorczej wystawie dzieł trwałych i projektów (szkiców) prac Winczego? 

 

M.J.: Przez pierwszych 6 lat po dyplomie, pracując jako grafik, scenograf i projektant 

wnętrz,  nie miałem prawie kontaktu z Uczelnią. Ściągnął mnie do niej z powrotem w 

1967 roku, na tak zwane godziny zlecone, prof. Krzysztof Meisner, tworzący na 

kierowanym przez Profesora, a przywróconym do właściwej nazwy, Wydziale 

Architektury Wnętrz Katedrę Form Przemysłowych. Z tą Katedrą byłem związany 

przez następnych 10 lat, prowadząc również zajęcia dla studentów AW, a do Katedry 

AW przeszedłem już jako docent w 1977 roku. 

Profesor Wincze był w latach sześćdziesiątych zwolennikiem i inicjatorem poszerzania 

wydziałowego programu kształcenia i właśnie z jego inicjatywy, został zaangażowany 

w Uczelni jeden z najaktywniejszych designerów młodszego pokolenia Krzysztof 

Meisner (absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki i ASP w Warszawie). 

Współpraca profesora z szefem nowej jednostki układała się znakomicie a nowa 

Katedra stała się nieocenionym impulsem rozwojowym, zarówno dla Wydziału, jak i 

dla Uczelni, jako całości. Po przejściu Profesora na emeryturę, Krzysztof Meisner 

wyjechał za granicę, ale Katedra stała się nieodłączną częścią Wydziału i trwałym 

śladem dalekowzrocznych decyzji Profesora. 

Natomiast ewolucję postaw twórczych Profesora, jako autora realizowanych wnętrz, 

można było prześledzić na  niedawnej wystawie w Muzeum Architektury. Świetna, 

niestety już nie istniejąca, a utrzymana w stylu art deco, biblioteka w dzisiejszym 

Teatrze Lalek, dyskretnie omijała rafy socrealizmu. Wnętrza typowego mieszkania, 

prezentowane w warszawskiej „Zachęcie” były w 1957 roku oznaką przełamania 

ograniczeń formalnych okresu minionej właśnie epoki; kawiarnia Kolorowa (w Hali 



290 

 

Stulecia, 1959), była dla mnie echem tendencji obecnych na EXPO w Brukseli (1958). 

Księgarnia pod arkadami (KDM) była połączeniem racjonalnej funkcji z nowoczesnym, 

oszczędnym dozowaniem środków plastycznego oddziaływania. Kwiaciarnia, w tym 

samym zespole budynków, stanowiła rodzaj wizualnego spektaklu, a wnętrza Teatru 

Współczesnego (1962) były wyrafinowaną syntezą wątków projektowych obecnych we 

wcześniejszych realizacjach. Znakomitym podsumowaniem dokonań projektowych 

Profesora stała się, odbudowana z niemal kompletnej ruiny leśniczówka w 

miejscowości Przemiłów, usytuowana na skraju lasu rosnącego na przeciwstoku Ślęży. 

Jednoprzestrzenne dwupoziomowe wnętrze, wchłaniało klimat malowniczego 

otoczenia, stając się niezrównanym miejscem spotkań z okazji corocznych obchodów 

imienin Profesora. 

Jeśli chodzi o wystawy dorobku twórczego Wincze, to największymi były dwie 

ekspozycje zrealizowane w Muzeum Architektury (1979 i 2019/20). Pierwsza 

powstawała pod osobistym nadzorem Profesora (miałem zaszczyt projektować do niej 

plakat) i punktowała te wątki działalności, które profesor uważał za najistotniejsze. 

Natomiast w ramach najnowszej ekspozycji, której kuratorem był Mikołajczak, udało 

się zgromadzić m.in. liczne unikalne meble Profesora realizowane m.in. podczas II 

wojny w okupowanej Warszawie. a znajdujące się w posiadaniu prywatnych właścicieli 

mieszkających różnych miejscowościach. Ich odszukanie i zgromadzenie na wystawie 

było ważnym dokonaniem kuratorskim. Należy tu też odnotować świetnie rozwiązanie 

przestrzeni wystawienniczej z unikalną formą podestów ekspozycyjnych, którego 

autorem był Jacek Kos. 

Dawną, ale bardzo ważną prezentacją twórczą, było eksponowane w warszawskiej 

Zachęcie kompletnie wyposażone w zaprojektowane przez Profesora meble, typowe 

mieszkanie A. D. 1957. Było ono częścią wielkiej wystawy sztuki użytkowej, a obok 

Władysława Wincze prezentowali swoje rozwiązania wnętrz mieszkalnych: Oskar 

Hansen, Kurzątkowski i inni najwybitniejsi projektanci tamtych lat.     
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                                           Gawędy i porady wnętrzarskie 

 

 

Władysław Wincze opracował cały cykl, jak to nazywał  - gawęd o meblarstwie, 

publikowanych w dwumiesięczniku „Mój Dom”, w których próbował uczyć odbiorców 

dobrego zagospodarowywania własnych wnętrz. W jednej z gawęd
676

zapisał:   

Czy wnętrza naszych mieszkań są zgodne z …? Rozmyślnie pozostawiam to zdanie 

niedokończonym, a zawarte w nim pytanie zachowam w chwilowym zawieszeniu. Być 

może każdy 

z nas, nie wyłączając i mnie, rozważy w sobie ten problem, który tu poruszę. Być może 

będzie to szereg problemów, prawdopodobnie kontrowersyjnych lub budzących 

sprzeciw, a wówczas i odpowiedź się znajdzie i początkowe zdanie zostanie dokończone. 

Zasadniczy problem dotyczy wnętrza mieszkalnego. Istniało kiedyś porzekadło „pokaż 

swoje mieszkanie a powiem kim jesteś”. Znam również inne makaroniczne przysłowie: 

„de gustibus et coloribus non disputandum est”, ukute prawdopodobnie przez 

legendarnego księdza Bakę. Pasuje ono, jak ulał do obecnych rozważań, być może 

teoretycznych; a jeżeli wynikną z nich wnioski natury praktycznej, tym będzie lepiej i 

tym pożyteczniejszą będzie obecna gawęda. Tematem jej jest wnętrze mieszkalne oraz 

meble w nim zawarte, tak aby w nim  panowała harmonia i ład. Bez przeładowania, bez 

zbędnych dodatków. Nawet bez pamiątkowych drobiazgów, wprowadzających zamęt i 

gromadzących kurz. Do przechowania owych pamiątek służyły niegdyś serwantki i 

szyfonierki. Oszklone i ozdobne te mebelki były przeznaczone wyłącznie do tego celu. 

Tam znajdowały swe poczesne miejsce miłe przedmiociki z fajansu, kości słoniowej, 

srebra lub porcelany. Były niejako u siebie. Dzisiaj te meble skazane na wygnanie z 

naszych mieszkań, znajdują swe ostatnie schronienie w muzeach lub w zabytkowych 

pałacach, które przez ustrój polityczny zostały przekształcone w pokaz minionych epok. 

Pokazom towarzyszyły zwykle komentarze przewodnika, w sposób ironiczny wskazujące, 

jak żyli niegdyś wyzyskiwacze i krwiopijcy ludu. I choć nie należę do owej arcykasty 

gnębicieli, oddaję im należną cześć i chwałę za to właśnie, że wznieśli sztukę wnętrza na 

tak wysoki poziom.(...) 

Jednak miłe sercu, pamiątkowe drobiazgi ostały się. Lecz wystawione zostały na pokaz 

już nie w serwantkach, lecz w najmniej do tego przeznaczonych miejscach. Widziałem, 
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ku mojej niestety rozpaczy trzynaście przynoszących szczęście słoni ustawionych w 

półkole na telewizorze. Klnę się na brodę Mahometa, że to nie było złudzenie. Telewizor 

buntował się, zniekształcał obraz i jego ekran pokrywał się śniegiem. Czy tak było w 

istocie, nie jestem pewien, lecz ja bym na jego miejscu tak właśnie postąpił. Piszę o tym 

i z tej przyczyny, że sam jestem grzeszny. Mam na ścianie pamiątkową dzianinę, 

wzorowaną na indiańskich motywach z Kanady. To cudo nazywa się „macramé”. 

Wieszam je na ścianę, gdy spodziewam się autorki owej zręczności. Niezbytym moim  

marzeniem jest, aby wnętrza naszych mieszkań świeciły pięknem ścian, jak w japońskich 

papierowych domkach. I abyśmy mogli naśladować obyczaje Japończyków. Oni bowiem 

chcąc godnie uczcić oczekiwanego gościa, rozwijają ze zwoju i zawieszają obrazek 

malowany na jedwabiu i dostosowany swą treścią do okoliczności. Znamy te japońskie 

rysowano-malowane arcydzieła. W naszych jednak warunkach i przy naszych 

obyczajach, jest to rzeczą raczej niemożliwą do zastosowania. Zagracamy więc wnętrza 

naszych mieszkań czym się da i jak się da. Wiadomo, że niewielu z nas stać na 

posiadanie płócien Cybisa lub Jędrzejewskiego. Nawet naiwne obrazeczki biedaczyny z 

Krynicy, ludowego malarza Nikifora, który je sprzedawał za 50 groszy lub za garstkę 

tanich farb akwarelowych, są obecnie cenione przez wielkich marchandów na wagę 

złota, mówiąc oczywiście w przenośni, bo arkusik papieru w kratkę, na którym były 

namalowane nie wart nawet uncji tego cennego kruszcu. Cóż, taki jest los malarzy. [...] 

Rozmyślnie użyłem w poprzednim akapicie wyrazu „zaśmiecanie”. Miałem tu na myśli 

przeróżne pataratki, hafciki, bieżniki, i lauterki tak u nas rozpowszechnione, a 

rozrzucane beztrosko tu i tam po stołach, fotelach i kanapach. Natrętne są te drobiazgi 

koronkowe, wyszywane, z aplikacją lub bez niej ,w stylu „richelieu”, ludowe lub 

cepeliowskie czyli pseudo-ludowe. Wysoko cenię kulturę chłopską i szlachecką, obie 

wniosły wysokie wartości  do sztuki polskiej, jedynej i niepowtarzalnej, a tym samym 

przyczyniły się w pewnej mierze do kultury europejskiej. Niezbyt jednak cenię sztukę 

domowego chowu. Zmierza ona do upiększania wnętrz za wszelką cenę. Nowobogacka 

to jest maniera, zmieniająca się wraz z przepływającą modą a chcąca się wykazać 

posiadaniem i obfitością. 

Dawne stoły, zdobne hebanem i macicą perłową nie dostępowały wątpliwego zaszczytu 

przykrywania ich lauterkami i hafcikiem. Były to meble piękne same w sobie. I my 

również czasami posiadamy meble, które nie wymagają dodatkowych ozdób. Nie 

umiemy jakoś docenić ich urody. „Redakcja – to redukcja”. Znane powiedzenie 

Norwida możemy i w naszym wypadku zastosować. Im mniej – tym piękniej. I skąd się 



293 

 

wzięła ta uporczywa mania przyozdabiania? Konia z rzędem temu, kto sensownie tę 

rzecz wyłoży i należycie wyjaśni. Dziwną droga skojarzeń, stanął mi przed oczyma 

fortepian. Ten zacny instrument dotąd jeszcze znajduje swój azyl w poniektórych 

domach. Jakże często i on, tak szlachetny w swoim funkcjonalnym kształcie, jest również 

ofiarą zdobniczej pasji. Na jego szklącym od politury wieku kładzie się haftowane coś 

tam i aby nie było  dosyć, stawia się gromadę fotografii rodzinnych w ramkach nie 

zawsze pięknych, a czasem i kryształowy wazon, ciężki i masywny, załamujący się tęczą 

przesianych promieni, wypełniony kwiatami naturalnymi lub sztucznymi. Piszę o tym i 

jak antyczny Grek przesłaniam ze wstydu swą twarz rąbkiem chitonu, gdyż sam byłem 

świadkiem owego bluźnierstwa. Zasłaniam więc wciąż twarz i rąbię prosto z mostu 

nasze grzechy powszednie. Również i moje. Na przykład - firany. Nie jest  to przykład 

godny szerokiego zastosowania. Jest zalecany w wyjątkowych tylko wypadkach, gdy 

światło słoneczne jest zbyt rażące lub gdy sąsiedzi zbyt ciekawscy. W naszym klimacie i 

pod naszą szerokością geograficzną może on być zaliczany do rzadkiego zastosowania. 

Nawyk zasłaniania naszych okiem tiulowymi lub koronkowymi płatami przejęliśmy od 

dawnych pałaców i wielkich dworów, gdzie wysokie wnętrza i wielkość okien zmuszały 

do zmniejszenia naświetlenia wnętrz. (...) Warunki życia są najwyższym imperatywem. 

Wnioskując z tego, zalecałbym rozwagę w stosowaniu składników naszych mieszkalnych 

wnętrz. Jeszcze raz wspomnę norwidowską maksymę o redukcji. (...) Poszukujemy 

spokoju i ukojenia. Tego własnego i niepowtarzalnego jak nasze osobiste istnienie. 

Fenomen odrębności indywidualnej znajduje swój wyraz również i w uładzeniu naszego 

otoczenia. Wnętrze naszego mieszkania musi być zgodne z naszym osobistym poglądem 

na piękno i ład. Jest to nasze niezbywalne prawo, o którym tylko my sami decydować 

możemy. Kończąc ten przydługi wywód, dodam jeszcze parę zdań. Poruszyłem 

najbardziej drastyczne przykłady, niezbyt godne naśladowania. Lecz jeżeli ktoś 

naprawdę wierzy, że porcelanowe słonie istotnie posiadają dar szczęścia, ten koniecznie 

musi je zachować bo szczęście dla domu jest sprawą najważniejszą. I jeżeli firanki w 

oknach zapewniają intymność wnętrza i chronią przed natrętną ciekawością obcych, nie 

powinno się ich unikać. Wnętrze mieszkalne to odseparowanie się od otaczającego 

świata, to zamknięcie się w kręgu najbliższych domowników i przyjaciół. Musi ono być 

otoczone zaczarowanym kołem nakreślonym święconą kredą. (Luty 91. W.) 

Do tych rad, które cyklicznie ukazywały się w „Moim Domu”, weszły również  jego 

autorskie uwagi na temat historii i doświadczeń projektowania mebli i wnętrz w Polsce. 

Pisał: Walka plastyki z kiczem zdawałaby się wyglądać na utarczki klasyków z 
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romantykami. Ale w istocie jest to ścieranie się z wiatrakami, które mielą swoje otręby. 

Moje dwanaście gawęd na to wskazuje. Nie chciałbym upodobnić się do rycerza 

„smętnego oblicza”, czekam raczej na nowego Wyspiańskiego, który wskazałby nową 

drogę zaiste polskiemu meblarstwu. Być może ten geniusz krąży gdzieś w naszych 

chwiejnych granicach i czeka na sposobność urynkowienia i przejścia na zdrową 

konkurencję, aby udostępnić pospólstwu piękno w jego użytecznym kształcie.
677

 

Na koniec dodam, że w drodze do Europy nie wniesiemy swego wkładu w kulturę 

europejską prawdziwie polskim meblem. Byłaby taka możliwość gdyby PRL nie 

zdeformowało twórczości przedwojennego Ładu. Miał on bowiem szczególne 

predyspozycje do wytwarzania takiego stylu w meblarstwie. Niestety musimy i ten 

problem włączyć do strat polskiej kultury powojennej. Również i w tym wypadku padły 

strzały w tył głowy. (IX 1990. W.)
678

 

Gdy rozpoczynałem moje rozmyślania o meblarstwie, a było to dość dawno-to było ich 

jedenaście, nie spodziewałem się, że ten temat stanie się długim tematem; tematem 

rzeką. Ciągle wynikają nowe problemy; rzeka jest zawiła i kręta. Pełno w niej 

dopływów lepszych i gorszych, ze wschodu i z zachodu-raczej z zachodu. W tej rzece 

meblarskiej widzę tylko krótki odcinek, który nazwałbym polskim nurtem: od Krakowa 

do Warszawy. Od Wyspiańskiego, Chimery i Młodej Polski do Spółdzielni „Ład”- czyli 

do 1939 roku. Oczywiście były dopływy wpływy głównie zachodnie ale czysty prąd o 

dominacji polszczyzny był akcentem i dowodem, że istnieje gdzieś polska kultura 

meblarska, lecz jest skażona trującymi podmuchami wiejącymi z kominów zachodniego 

przemysłu, konkludował Wincze w lutym 1990 roku.
679

 

Bestyjka z końca pióra pyta, kiedy i kto zastrzyknął nam iniekcję brzydoty. Bakcyl się 

rozmnaża i przybiera postać epidemii. Czy tworem do tego był przemysł meblarski, 

którym rządziły i decydowały monopole, czy też odbiorcy kupujący byle co, byle mieć? 

Nie odpowiem i strząsam chochlika, jak usiłujemy strząsnąć monopole. Gdy zaczniemy 

gospodarzyć właściwie w nareszcie własnym kraju – może i polscy, właśnie polscy 

artyści projektanci zabiorą stanowczy głos i rzeka popłynie znów polskim nurtem, 

zgodnie z naszą własną kulturą i tradycją. Radio odbiornik, telewizor, komputer i inne 

meble codziennego użytku mogą również nosić jakieś cechy naszej kultury plastycznej i 
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nią się wyróżnić (niekoniecznie w stylu zakopiańskim). Jest to sprawa projektantów.
680 

W. Wincze w swych przekonaniach, potwierdzonych praktyką projektancką okazał się 

być niewątpliwym rzecznikiem czystej narodowej sztuki warsztatowej, polskiego 

styluosadzonego w tradycjach rodzimych, czyli ludowych. To dominująca myśl, obecna 

w jego niejako podsumowujących życiowe doświadczenie „Gawędach o meblarstwie”. 

Tym konstatacjom o wydźwięku ogólnym, towarzyszyły także całkiem szczegółowe 

wspomnienia, odsyłające do czasów młodości i okresu pracy w „Ładzie”. Jak pisał: […] 

stół mojego dzieciństwa. (…) Mój stół był piękny w rozumieniu tego słowa w 

dziecinnych pojęciach piękna. Był w pełni eklektyczny. (…) Tłoczone barokowe nogi o 

wymyślnym profilu, na dodatek bogato zdobione snycerką; skomplikowane wiązanie 

nóg, również zdobione (nie wiem aliści w jakim celu), w ogóle całość zdobiona i 

profilowana z najdrobniejszych szczegółów. (…) Lecz epoka tamtych stołów 

(rzeczywiście rozsuwanych przez dwóch mocarzy t.j. dozorcy i sąsiada stolarza) dawno 

minęła. Kiedy? Sądzę, że jeszcze w latach trzydziestych, gdy zaczęto  budować 

spółdzielcze osiedla mieszkaniowe na peryferiach miast. Metraże mieszkań siłą rzeczy 

się zmniejszyły z powodu kosztów budowy, no i rosło zapotrzebowanie na meble o 

znacznie mniejszym gabarycie. Przemysł nie zareagował na to życiowe wyzwanie. 

Odpowiedzieli na nie drobne warsztaty stolarskie a przede wszystkim „Ład”. Jego 

społecznikowski trend był dobrze znany, więc próżno o tym pisać. Pierwszy mały stół 

rozsuwany, jak dobrze pamiętam, zaprojektował w połowie lat trzydziestych prof. 

Czesław Knothe. W normalnym stanie mógł przyjąć sześciu biesiadników. Wydłużony- 

do dziesięciu. Sposób wydłużania był niezwykle prosty i nie wymagał żadnego wysiłku. 

Po obu krótkich stronach wysuwały się wsporniczki, na które nakładały się dodatkowe 

deski. Całość łącznie z dodatkami wykonana w jaworze, częściowo z litego drewna, a 

płyty z jaworowej okleiny, była piękna dobrze skonstruowana, mocna i przydatna do 

mniejszych mieszkań. Ten wytrawny projektant, członek i dyrektor „Ładu” oraz autor 

wytwornych mebli wielu ambasad i salonów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanął 

na wysokości zadania  zarówno w kształcie sprzętu, jak i  jego przydatności. Jedynym 

mankamentem był brak miejsca na zapasowe deski. Obecnie po wielu latach dziwię się, 

że nie umieścił je pod  górnym wiązaniem stołu. Podobny błąd popełniłem i ja do spółki 

ze Szlekysem. Zaprojektowaliśmy nieco inny stół dla „Ładu”, który wszedł do masowej 

produkcji i cieszył się dużym powodzeniem wśród mieszkańców popowstańczej, 
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zrujnowanej Warszawy. Po obu krótkich stronach stołu umieściliśmy szuflady na 

codzienne sztućce  i podręczną bieliznę stołową. Na prowadnice szuflad nasuwaliśmy 

wręgi zapasowych desek, posiadających szerokie listwy zapłetwione w drewno deski. W 

ten sposób zyskaliśmy na pojemności stołu (szuflady) i na mocnym usadowieniu 

dodatkowych desek. Trzecim walorem była możliwość dostępu do szuflady, która się 

wysuwała wraz z dodatkową deską. Myśleliśmy o ukryciu tych desek, lecz na to nie było 

sposobu; na przeszkodzie stały wysokie listwy desek wraz z niezbędnymi wręgami. 

Mankament więc pozostał nierozwiązany. Deski zapasowe, tak jak w stole Knothego 

należało ukrywać byle gdzie. Dopiero czterdzieści lat później odkryłem nieoczekiwanie 

sposób na ich ukrycie. Projektowałem wnętrze willi jednego z wybitnych wrocławskich 

profesorów. Pokój mieszkalny na parterze w kształcie litery L, bardzo obszerny w 

przedniej części przeznaczony na salon, a w zatoce poziomej kreski tej litery miał służyć 

jako pokój stołowy. Zaprojektowałem duży stół z ornamentem z intarsji w środku stołu. 

Był reprezentacyjny. Nie chcąc psuć środkowej intarsji, zrezygnowałem ze sposobu 

rozsuwania płyty. Jedną z szuflad po krótkich stronach mebla, dość długą, uzyskałem 

jako schowek dla dwóch desek zapasowych. Całość była pomyślana w wykończeniu na 

wysoki połysk. Aby nie uszkodzić powierzchni owych zapasowych desek, również 

polerowanych, podkleiłem je od strony dolnej suknem, które służyło jako ochrona dla 

politury. Taki zdawałoby się drobiazg wymagał pół wieku aby znaleźć właściwe 

rozwiązanie.
681

 

„Gawędy o meblarstwie” miały w intencji Winczego kształtować nową, nowoczesną 

świadomość  odbiorcy mebla i użytkownika współczesnych wnętrz, są w nich porady 

odnośnie estetyki wnętrza, bibelotów, zasłon okiennych itp. uwag doradczych. Ale w 

opisie przy okazji sprzętów przez siebie wykonanych zawarł również Wincze sporo 

fachowych wskazówek i rad odnośnie konstrukcji konkretnych mebli (szczególnie 

stołów rozkładanych), co miało służyć wykonawcom-amatorom i profesjonalistom - do 

wykorzystania we własnych pracach konstrukcyjnych. Stąd ranga cytowanych tu 

(fragmentów) „gawęd” o praktycznym zastosowaniu. Przykładowo opisywał „technikę” 

stolików małych, zwanych „jamnikami”. 

[…] Gate leg table [...] zrobił niespodziewanie ogromną karierę. I co najdziwniejsze, 

znalazł przytułek i należne sobie miejsce właśnie w obszernych komatach angielskich 

manor -house'ów. Zapewne był to stolik przeznaczony na okolicznościowy użytek [...] 
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Stolik w różnych odmianach zdobył ogromny rozgłos i wzięcie w całej Europie a nawet 

w Stanach Zjednoczonych w ciągu XVII i XVIII wieku, o czym świadczy encyklopedia 

meblarska. Podnoszone klapy boczne znalazły swoje zastosowanie i przy innych, 

znacznie większych stołach w celu ich wydłużenia. Działa to szczególnie w epoce 

empire'u i w okresie biedermeyerowskim. […] Ten mały stolik z podnoszonymi klapami 

znalazł swój pełny renesans w połowie XX wieku, a więc trzysta lat później. Renesans w 

pełni zasłużony warunkami w jakich okoliczności zmusiły nas do zamieszkania w 

pokoikach zamiast w komnatach dworów dobrej starej Anglii. Pomysł ten podjął 

ponowie „Ład” już w latach przedwojennych, proponując umeblowanie dla małych 

mieszka budowanych wówczas na przedmieściach Warszawy.  Kilku autorów 

interpretowało go, każdy na swój sposób. Dopiero po wojnie podjęto produkcję tych 

składanych stolików na większa skalę. Były tak dobrze skonstruowane i tak starannie 

wykonane, że są jeszcze obecnie po trzydziestu latach w użytku. Napotkałem na taki 

egzemplarz u moich znajomych rok temu. Jest w znakomitym stanie. Drogą dziwnych 

skojarzeń myślowych, zastosowałem ten system w zupełnie odmiennej sytuacji. Chodziło 

bowiem o zaprojektowanie małego kącika do spożycia pierwszych śniadań w niewielkiej 

kuchence. Powiązałem dwa systemy: opuszczanych strapontin jako dwóch siedzisk i 

podnoszonego blatu stołowego. Całość przy złożeniu zajmowała zaledwie 18 do 20 cm 

grubości a moc i trwałość tego mebelka przekroczyła 20 lat. Zestaw może obsłużyć 

względnie wygodnie trzy osoby – czyli całą rodzinę dla której był przeznaczony. (...) 

Spoglądając na ten zestaw z perspektywy lat, należy żałować, że jest on tak wyłącznie 

funkcjonalny i który nie pozostawia najmniejszego marginesu na element zdobniczy, tak 

charakterystyczny dla minionych epok. Usprawiedliwieniem niech będzie to, że obecne 

kuchnie coraz bardziej upodabniają się do laboratoriów, w których aseptyka odgrywa 

bodaj najważniejszą rolę. Nowe zaś materiały wykończeniowe oraz wodoodporne 

lakiery sprzyjają w zdumiewający sposób tym słusznym z punktu widzenia higieny 

wymaganiom. Gładkie zaś i lśniące płaszczyzny chronią przed gromadzącym się kurzem. 

Wychodząc z tych założeń, zespół kuchenny nazwałbym raczej przyrządem a nie meblem 

w ścisłym tego słowa znaczeniu. I choć jestem gorącym zwolennikiem mebli, które 

radują wzrok i są zarazem użyteczne, przyznaję, że należy niekiedy dopuszczać  wyjątki 

na rzecz czystego funkcjonalizmu jeżeli zachodzi ku temu potrzeba i wymagają 

okoliczności. Ale są to wyjątki, które potwierdzają regułę, jak mnie uczono od lat 
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szkolnych. (projekty Winczego z tej gawędy powstały w latach sześćdziesiątych i były 

wówczas w pełni nowatorskie).
682

 

W kolejnej „gawędzie” znów pisał: Znaki czasu i konieczność dziejowa wypaliły swe 

piętno (niepiękne piętno) na przeważającej  części tych szczęśliwców, którzy posiadają i 

ten metraż, choć mały ale niezbędny do życia. Drzewiej inaczej bywało. Niekiedy w 

sztambuchach prababek pojawiają się dziwne i dawno zapomniane słowa: salon, 

salonik, buduar, gabinet, jadalnia, sypialnia, pokój dziecinny, pokój dla służby [...] 

Nazwy te zniknęły z naszej potocznej mowy już od pół wieku. A wraz z nimi zanikają i 

inne nazwy, nazwy mebli, dla których zabrakło życiowej przestrzeni. Niekiedy zabłąka 

się secesyjny gerydonik
683

 lub inny mebelek z tak zwanej belle epoque, wtłoczony między 

„segmenty” a wersalkę. Te przybłędy zmuszają do zadumy nad bezpowrotnie minioną 

przeszłością. Nowe warunki życia zrodziły inne sprzęty ku zaspokojeniu niezbędnych 

potrzeb i sprzęty kanciaste, użytkowe i proste a niekiedy wręcz prostackie . […] 

Spróbujmy spojrzeć w przeszłość tak jeszcze niedawną i jeszcze świeżą w pamięci. […] 

Była więc komoda. Przywędrowała z dalekiej Italii i współżyła z ludźmi przez kilka 

wieków. Była niezbędna w każdym domu. Jej wielkie szuflady, wysuwane oburącz, kryły 

stosy bielizny przekładane lawendą i płatkami róży. Duże górne szuflady były mniejsze. 

W jednej z nich gromadzono wszystko, co nie mieściło się w bieliźniarskich kanonach. 

Stare czepeczki, pożółkłe koronki, żaboty pachnące paczulą lub lavendogrą. […] 

Podobnie zdumiewającym meblem był sekretarzyk. Za pochyłą klapą, która po otwarciu 

wykładała się poziomo i służyła do korespondencji -kryło się mnóstwo szuflad i 

szufladeczek. Istniały również i potajemne schowki, do których dostęp mieli tylko 

wtajemniczeni. W nich -paczuszki listów przewiązanych błękitnymi lub różowymi 

wstążeczkami; znajdowały tam swój spoczynek stare, wyblakłe fotografie a może i 

starsze ode mnie dagerotypy. Sekrety właścicielki. Całość czasem wymyślnie wykonana 

a niekiedy prostą, pełną uroku prostotę bez ozdób, stanowiła zawsze wytworny sprzęt i 

chlubę kobiecego pokoju, sprzęt często spotykany i obecnie w domach nietkniętych 

wojną. Do niego najczęściej włamywali się rabusie, bo właśnie tam ukrywano rodzinne 

kosztowności i precjoza. Toaletka- co tu ukrywać – była głównym warsztatem pracy 

elegantki, arsenałem broni do podboju serc męskich i ku zazdrości przyjaciółek. Tam 

również szufladki i schowki a w nich puzderka i flakoniki, szczoteczki i grzebienie, 
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pędzelki i papiloty […] Mebel ten dawniej wytworny i strojny, dziś głównie u fryzjerek 

lub w garderobach teatralnych, zdegradowany i znikczemniał, dziesiąta woda po 

kisielu. Funkcje toaletki przejął obecnie kącik w łazience pełniący funkcję wyłącznie 

utylitarną. […] Błędem byłoby niewybaczalnym nie wspomnieć o kredensie. Nic o 

kontenerze w kuchni dzisiejszej, lecz o dawnym, zwalistym a pełnym kolumienek, 

gzymsów i różnych ozdób snycerskich kredensie – nieodłącznym meblu w każdej jadalni 

nie tylko w mieszkaniach zamożnych. Był to podręczny spichlerz i piwniczka; skarbiec 

sztućców srebrnych, przechowalnia bielizny stołowej i tej codziennej i tej od wielkiego 

dzwonu. Wysoki dwupiętrowy gmach podzielony wnęką z marmurowym blatem. Szuflady 

i drzwiczki obu pięter opatrzone w zameczki i uchwyty, niekiedy bardzo ozdobne i 

piękne. I on został wyparty z naszych mieszkań. […] Podobny los spotkał stoliki do gry 

w karty: sprzęt drobny, przemyślnie rozkładany, kryty zielonym suknem po rozłożeniu, ze 

schowkiem na talię kart, kredę i szczoteczki do ścierania zapisów. Sprzęt taki miły dla 

amatorów wista i preferansa. Nie wiem, jak bez niego obchodzą się namiętni brydżyści. 

[…] Zapadły w przeszłość komplety salonowe, czyli tzw. garnitury: mahoniowe lub z 

brzozy karelskiej, kryte jedwabiem lub adamaszkiem a czasem nawet czerwonym 

pluszem. Do zestawu salonowego były potrzebne jedna lub dwie serwantki z masą 

uroczych bibelotów ze srebra, szkła lub porcelany. Oszklone cudeńka, kruche i delikatne 

a tak miłe dla wzroku. W salonie niezbędnym meblem był fortepian czarny lub 

jesionowy, pokojowy lub koncertowy i długie czarne „skrzydło” pod trzema nogami 

miało szklane podstawki, dla unieruchomienia rolek, którymi zakończone były owe nogi. 

I dla niego zabrakło miejsca. Czasem, ale bardzo rzadko zastępuje go pianino. 

Najczęściej zaś radio i telewizor. […] W salonach wisiały lustra, zwielokrotniające 

przestrzeń i bez tego obszerną. Pod nimi złocone konsolki. Lustra oprawne w białe, 

złocone, a często rzeźbione ramy. Wysokie lustra, od stóp do głów stały w 

przedpokojach lub sypialniach [...]. Zabraknie miejsca z mieszkaniach i na szpaltach 

druku dla wspomnienia szaf bibliotecznych, klubowych foteli krytych skórą, szezlongów 

(la chaise longue) tak przydatnych do poobiedniej lektury lub drzemki. O łóżkach […] 

zastąpiły je tapczany, wersalki, rozkładane kanapy-łóżka (pomysłu Olgierda Szlekysa) i 

tapczany półki, zajmujące minimum powierzchni mieszkalnej, które w wielkich seriach 

produkował „Ład” w/g mojego projektu. […] Czas płynie. Zmienia się tryb życia i jego 
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warunki. Należy przypuścić, że i obecne meble zostaną zastąpione. Oby tylko to, co 

użyteczne, towarzyszyło temu, co piękne.(14.VI.88. W.)
684

 

„Gawędy o meblarstwie” kończą refleksje  natury ogólnej  - projekcje obaw i 

przewidywanie skutków rozwoju wnętrzarstwa. [...] co przyniesie nam w dziedzinie 

kultury plastycznej przełomowy rok dwutysięczny i lata następne. Czy istotnie nastąpi 

oczekiwany przełom godny sukcesji znakomitej przeszłości, czy też (szczególnie w 

Polsce) pozostaniemy nadal na równi pochyłej? […] Autor (St.Lem) likwiduje w 

przyszłości meblarstwo jako sztukę. W pięknej książce „Powrót z gwiazd” meble, 

wygodne i użyteczne są w tajemniczy sposób wyczarowane z pustego wnętrza 

mieszkalnego, za pomocą naciśnięcia odpowiedniego kontaktu. Pojawiają się nagle i we 

właściwym czasie aby zniknąć gdy ich użyteczność ustaje. Konsekwentnie snując te 

prognozy można w podobnie sugestywny sposób wymarzyć wyłączenie grawitacji tak, 

aby nieważkość zastąpiła niezbędny w danej chwili sprzęt np. tapczan lub fotel. 

Dominacja techniki? Dehumanizacja? Zbędność czynnika emocjonalnego, zrodzonego 

ze sztuki – w rozumnym „nowym wspaniałym świecie”, o którym pisał A. Huxley? 

Juliusz Verne był pod tym względem bardziej wyrozumiały dla słabostek ludzkiej natury. 

Jego podwodny „Nautilius” był wyposażony w piękne meble i znakomite obrazy. On nie 

obawiał się schizofrenii, spowodowanej ograniczoną przestrzenią swego statku. Jeden z 

niedawno zmarłych pisarzy angielskich przedstawia obraz zmechanizowanego świata w 

całej jego monotonii. Świat ludzi bez twarzy i uczuć. Tylko nieliczne wyjątki myślące 

samodzielnie i inaczej, buntujące się przeciw twardej dyscyplinie technokracji, znajdują 

azyl i wytchnienie w […] antykwariatach. […] Rzecz znamienna, że w nieco podobny 

sposób przedstawia się dzisiaj nasz stosunek do antyków. Dostrzegam w nim pewne 

analogie. Być może jest to utajone pragnienie ocalenia: siebie? Ginącej przeszłości? 

Znudzeni monotonią „segmentów”  […] uciekamy do uroczych biedermeierów, 

simmlerów, czy nawet do secesji. Rozstańmy się na czas pewien z Lemem i Orwellem; 

[…] Ich wizje przyszłości są według mnie niepełne. Brak tam metafizycznych tęsknot. W 

ich świecie nie ma miejsca dla artystów, jak również dla działania sztuki, tak ważnego 

bodźca w pełni ludzkich przeżyć. Jeżeli damy na to przyzwolenie -życie stanie się 

zmechanizowane podobnie jak owe „segmenty”, które mechanizują nasze wnętrza mimo 

ich praktyczności i przystosowania do ciasnych klitek naszych mieszkań. Sam brałem 

udział w konkursie na meble segmentowe i sam nie jestem bez winy. Opowieści 
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powyższe nie są apelem do powrotu antyków w naszych wnętrzach. Są one tam obce, są 

intruzami, należą do innego, niegdysiejszego świata. Mimo to jednak są one jedynymi 

świadkami świata ludzi mających potrzebę piękna na co dzień, w kontakcie 

bezpośrednim i stałym. Jeżeli już apel, to apel do zaspokojenia tej potrzeby w 

warunkach współczesnych, uwzględniając wszystkie normy i ograniczenia, jakie nam 

współczesność narzuca. […] Nieśmiało i z opuszczoną twarzą spoglądamy na 

osiągnięcia poprzednich epok i stylów. Przymusowo i nie z własnej winy jesteśmy 

skazani na to, co oferuje nam obecny przemysł. Dla szerokich mas, dla 

uprzywilejowanych, którzy mogą sobie pozwolić na posiadanie antyków lub mebli 

specjalnie projektowanych przez artystów. One są dostępne tylko dla nielicznych. 

Istniała jednak szansa, aby było inaczej. Okazją do tego było centralne planowanie i 

odgórne zarządzanie, które mogło narzucić przemysłowi drzewnemu mądre decyzje.
685

 

(Golański) Jak wiadomo, nie narzuciło, a wręcz doprowadziło do zestandaryzowanych 

rozwiązań wyposażenia małych pokoików w blokowiskach , ujednoliconymi zestawami 

mebli segmentowych, z których zresztą niektóre rozwiązania (np. meble Kowalskich) 

stanowiły dobrą odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie w tym zakresie. 

Czy Wincze jako projektant i jako artysta – troszczący się o równoprawność piękna 

zarówno w sztuce, jak i realizacjach użytkowych - nie jest przedstawicielem już raczej 

zanikającego, o silnych uwarunkowaniach tradycjami dobrego rzemiosła? ebenistów; 

pokolenia „wnętrzarzy”, dla których aranżacja i odpowiedni klimat wnętrza 

(domostwa), było główną wytyczną ich pracy, twórców przedmiotów i ich integracji z 

otoczeniem, dbających i o estetykę i o użyteczność sprzętów służących ludziom w ich 

codziennym życiu. Wincze byłby ich twórczym kontynuatorem. 
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