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Wiekowa sztafeta pokoleń 

W roku 2021 upłynęło sto lat od czasu, kiedy młody Aleksander Jędrzejewski rozpoczął w Warszawie edukację 
artystyczną pod kierunkiem Konrada Krzyżanowskiego, by w roku 1923 związać się z pracownią Tadeusza Prusz-
kowskiego, rozpoczynając z kolei swoją przygodę z Kazimierzem Dolnym i Bractwem św. Łukasza. W bieżącym roku 
nazwisko artysty stało się ponownie głośne w związku z powrotem do kraju siedmiu dużych obrazów o tematyce 
historycznej, które zostały namalowane w Kazimierzu i wysłane do Nowego Jorku na Wystawę Światową w 1939 r.  
Aleksander Jędrzejewski był jednym z 11 malarzy, którzy wspólnie stworzyli wówczas panoramę dziejów Polski. 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym postanowiło przypomnieć twórczość artysty związanego nie 
tylko z Kazimierzem, ale także z innymi miejscami w międzywojennej i powojennej Polsce, m.in. Łuckiem na Woły-
niu, Bydgoszczą, Łodzią i Wrocławiem, a także epizodycznie z Zamościem i Podkową Leśną. Na wystawie znalazły 
się więc prace malarza z różnych okresów twórczości i miejsc, które zaznaczyły się na drogach jego życiowych  
i artystycznych podróży. Nie jest to jednak retrospektywna prezentacja prac jednego artysty. Obudowuje ją szeroki 
kontekst działań artystycznych najbliższej rodziny, co sprawia, że jest to wystawa pokoleniowa, ukazująca zmienia-
jący się sposób patrzenia na sztukę i kreowania jej nowych form i zjawisk artystycznych.

Obrazom Aleksandra Jędrzejewskiego towarzyszą też prace malarskie jego żony, Jadwigi Przeradzkiej-Jędrze-
jewskiej, także artystki z pracowni Pruszkowskiego, związanej później z grupą artystyczną Stowarzyszenie Plastyków 
Szkoła Warszawska. Jedną z dziedzin twórczości artystycznej państwa Jędrzejewskich była szeroko pojęta scenogra-
fia teatralna, którą przejął od nich syn Michał, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, związany z nurtem 
sensibilizmu, autor wielu projektów scenografii teatralnych i filmowych, kostiumów i plakatów. Jego żona, Barbara 
Barczewska-Jędrzejewska, także zajmowała się projektowaniem wnętrz, plakatów i kostiumów. Syn Michała i Barba-
ry, Piotr Jędrzejewski, kontynuuje rodzinne tradycje artystyczne. Jest profesorem wrocławskiej ASP, gdzie prowadzi 
pracownię Projektowania Kinetycznego. Rzeźba kinetyczna jest także głównym tematem jego zainteresowań arty-
stycznych. Żona Piotra Jędrzejewskiego, Renata Bonter-Jędrzejewska, zajmuje się ceramiką artystyczną, ale także  
z mężem i teściem współpracuje przy projektowaniu scenografii. Artystyczną sztafetę pokoleń rodziny Jędrzejew-
skich zamyka córka Piotra i Renaty, Aleksandra, która zajmuje się projektowaniem graficznym i ilustracją. 

Cztery pokolenia twórcze, sto lat doświadczeń artystycznych zamkniętych w jednej rodzinie czerpiącej z do-
robku rodziców i dziadków, a jednocześnie poszukujących własnej drogi artystycznej pomiędzy tradycją i nowymi 
środkami wyrazu to wyjątkowo rzadki przykład zgodnego funkcjonowania i wzajemnych inspiracji.

To bogate i wielowątkowe spektrum rodzinnych doświadczeń artystycznych prezentujemy na wystawie  
w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, w Galerii Wystaw Czasowych i w Kamienicy Celejowskiej. 

Wystawa to nie tylko dzieła sztuki, ale też sposób ich prezentacji. Aranżacja całości ekspozycji jest pomysłem 
kuratora, pani Doroty Seweryn-Puchalskiej, a poszczególne jej sekwencje są dziełami autorów: Michała Jędrzejew-
skiego, Piotra Jędrzejewskiego, Renaty Bonter-Jędrzejewskiej i Aleksandry Jędrzejewskiej. 

Tak przygotowana i zaprezentowana wystawa pozwala na odbycie wiekowego spaceru w towarzystwie dzieł 
sztuki zrodzonych ze wspólnej pasji i wzajemnych inspiracji, które łączy przestrzeń. Ta najprostsza w odbiorze, za-
mknięta w ramach obrazów, i ta szeroka, wielowymiarowa, zamykająca dzieła ramami otaczającej je przestrzeni. 

Dziękuję za tę niezwykłą wystawę artystom i instytucjom udostępniającym swoje kolekcje, a także pracow-
nikom Muzeum Nadwiślańskiego za trud włożony w jej przygotowanie. Mam nadzieję, że spotka się ona z dużym 
zainteresowaniem nie tylko koneserów sztuki, ale też odwiedzających muzeum gości, dostarczając niezapomnianych 
wrażeń i przeżyć estetycznych.

dr Piotr Kondraciuk
Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

Aged relay race of generations 

In 2021, one hundred years had passed since the young Aleksander Jędrzejewski began his artistic education in 
Warsaw under the direction of Konrad Krzyżanowski, and in 1923 he joined the studio of Tadeusz Pruszkowski, 
starting his adventure with Kazimierz Dolny and the Brotherhood of St. Luke. This year, the artist’s name became 
famous again due to the return to the country of seven large historical paintings, which were painted in Kazimierz 
and sent to New York for the World Exhibition in 1939. Aleksander Jędrzejewski was one of 11 painters who jointly 
created the panorama of Polish history.

The Vistula Museum in Kazimierz Dolny decided to recall the work of the artist associated not only with 
Kazimierz but also with other places in interwar and post-war Poland, including Łuck in Wołyń, Bydgoszcz, Łódź 
and Wrocław, and occasionally with Zamość and Podkowa Leśna. The exhibition includes the painter’s works from 
various periods of his work and places that marked his life and artistic journeys. However, it is not a retrospective 
presentation of the works of one artist. It is based on a broad context of artistic activities of the closest family, 
which makes it a generational exhibition, showing the changing way of looking at art and creating its new forms 
and artistic phenomena.

Aleksander Jędrzejewski’s paintings are accompanied by paintings by his wife, Jadwiga Przeradzka-Jędrze-
jewska, also an artist from Pruszkowski’s studio, later associated with the artistic group Stowarzyszenie Plastyków 
Warszawska School. One of the areas of artistic creativity of the Jędrzejewski family was the widely understood 
theater set design, which was taken over by their son Michał, a professor at the Academy of Fine Arts in Wrocław, 
associated with the sensibilism trend, author of many theater and film scenography projects, costumes and posters. 
His wife, Barbara Barczewska-Jędrzejewska, also designed interiors, posters, and costumes. The son of Michał and 
Barbara, Piotr Jędrzejewski, continues the family artistic traditions. He is a professor at the Academy of Fine Arts 
in Wrocław, where he runs the Kinetic Design studio. Kinetic sculpture is also the main topic of his artistic interests. 
Piotr Jędrzejewski’s wife, Renata Bonter-Jędrzejewska, deals with artistic ceramics and cooperates with her husband 
and father-in-law in designing the scenery. The artistic relay of generations of the Jędrzejewski family is closed by 
the daughter of Piotr and Renata, Aleksandra, who deals with graphic design and illustration. 

Four creative generations, one hundred years of artistic experience closed in one family drawing on the 
achievements of parents and grandparents, and at the same time seeking their artistic path between tradition and 
new means of expression, is a scarce example of harmonious functioning and mutual inspiration.

This rich and multifaceted spectrum of family artistic experiences is presented at the exhibition at the Vistula 
Museum in Kazimierz Dolny, in the Temporary Exhibitions Gallery, and the Celejowska Tenement House. 

The exhibition is not only about works of art but also a way of presenting them. The arrangement of the entire 
exhibition is the idea of the curator, Mrs. Dorota Seweryn-Puchalska, and its individual sequences are the works 
of the authors: Michał Jędrzejewski, Piotr Jędrzejewski, Renata Bonter-Jędrzejewska and Aleksandra Jędrzejewska. 

The exhibition prepared and presented in this way allows for a centuries-old walk in the company of works 
of art born out of shared passion and mutual inspiration that connects the space. The simplest way to perceive 
closed within the frames of images, and the wide, multidimensional one, is to enclose the works with frames of the 
surrounding space. 

I want to thank the artists and institutions that make their collections available for this extraordinary exhibition, 
as well as the employees of the Vistula Museum for the effort put into its preparation. I hope that it will be of great 
interest to art connoisseurs and visitors to the museum, providing unforgettable impressions and aesthetic experiences.

Piotr Kondraciuk, PhD
Director of the Vistula Museum in Kazimierz Dolny 
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Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Autoportret, lata 40. XX w., olej,  
sklejka, 70 x 82 cm, własność prywatna
Self-portrait, the 1940s, oil, plywood, 70 x 82 cm, private property

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska (1902 Moskwa – 1983 Wrocław)

W 1923 roku Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska rozpoczęła studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięk-
nych w pracowni profesora Tadeusza Pruszkowskiego, z którym przyjeżdżała na plenery do Kazimie-
rza Dolnego. Wyjątkowa osobowość. Z przyjaciółką Teresą Roszkowską tworzyły barwny duet. Pełna 
pomysłów, dowcipna, kreatorka ówczesnego życia artystycznego Kazimierza. W 1929 roku weszła 
w skład ugrupowania „Stowarzyszenie Plastyków Szkoła Warszawska”, do którego także należeli: 
Teresa Roszkowska, Efraim i Menasze Seidenbeutel, Wacław Ujejski, Eugeniusz Arct. Brała udział we 
wszystkich wystawach „Szkoły Warszawskiej”, m.in. w warszawskiej „Zachęcie” (1931), w salonie TPSP 
w Poznaniu, w galerii IPS-u w Łodzi, w Musée Rath w Genewie (1931). 
W latach 30. XX w. podróżowała, wraz z mężem Aleksandrem Jędrzejewskim, po południowej Euro-
pie. Byli we Francji, Włoszech, Jugosławii, Grecji, Turcji. Dotarli aż do północnej Afryki.
Pod koniec lat 30. XX w. mieszkała, wraz z mężem, w Łucku, gdzie projektowała scenografie dla 
Teatru Ziemi Wołyńskiej. W tych latach była także scenografem w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy. 
Po II wojnie światowej przebywała w Łodzi, gdzie realizowała scenografię dla Teatru Kameralnego 
Domu Żołnierza. 
W 1946 roku przeniosła się do Wrocławia i rozpoczęła pracę jako scenograf w Teatrze Miejskim (póź-
niej Polskim) i innych teatrach tego miasta. Współrealizowała kompozycje ścienne, m.in. w Pawilonie 
Czterech Kopuł na wystawie Ziem Odzyskanych (1948). 
W latach 1946–1952 realizowała projekty scenograficzne dla teatrów wrocławskich, m.in. do Domu 
otwartego (1947), Żabuni (1948), Mirandoliny (1948), Szalonych pieniędzy (1949), Ślubów panieńskich 
(1951), Komedii (1952), Cosi fan tutti (1960), a także do sztuk reżyserowanych przez Jakuba Rotbauma.
Tworzyła również projekty kostiumów, nie tylko dla teatrów, ale też dla filmu i spektakli Teatru Tele-
wizji. Największą realizacją były kostiumy (ok. 100) do filmu Hrabina Cosel (1968) w reżyserii Jerzego 
Antczaka.

Aleksander Jędrzejewski, Autoportret, 1955, olej, płótno, 
100 x 75 cm, własność prywatna
Self-portrait, 1955, oil, canvas, 100 x 75 cm, private 
property

Aleksander Jędrzejewski (1903 Żytomierz – 1974 Wrocław)

W 1921 roku Aleksander Jędrzejewski zwany „Jędrzejem” studiował pod kierunkiem Konrada Krzyżanowskiego, 
następnie w latach 1923–1928 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni profesora Tadeusza Pruszkow-
skiego. Uczestniczył w plenerach w Kazimierzu Dolnym. W 1925 roku został członkiem Bractwa św. Łukasza. Wraz 
ze swoimi kolegami z ugrupowania brał udział w wystawach w Polsce oraz poza krajem, m.in. w Wenecji (Biennale 
1932), Berlinie (1934), Genewie, Chicago, Baltimore, Rapperswilu. W latach 30. XX w. podróżował po południowej 
Europie. Przebywał w Cagnes-sur-Mer, Neapolu. Dotarł do Konstantynopola i północnej Afryki.
Pod koniec lat 30. XX w. mieszkał w Łucku, gdzie projektował scenografię dla Teatru Ziemi Wołyńskiej. Pracował 
także dla Teatru Miejskiego w Bydgoszczy. 
Należał do grupy artystów, którzy namalowali siedem obrazów historycznych na Wystawę Światową w Nowym 
Jorku (1939).
Na początku II wojny światowej krótko przebywał w Łucku, a następnie w Zamościu i Podkowie Leśnej. W 1945 roku 
wraz z Wiesławem Lange zakładali oddziały, warszawski i łódzki, Związku Polskich Artystów Plastyków.
W 1945 roku projektował scenografię dla Teatru Kameralnego Domu Żołnierza w Łodzi. W 1946 r. przeniósł się do 
Wrocławia. Związał się z teatrami dolnośląskimi (Dolnośląskim Teatrem Żydowskim, Teatrem Rozmaitości, Wrocław-
skim Teatrem Pantomimy, Operą), dla których projektował scenografię do spektakli teatralnych i operowych (ok. 
400 realizacji).
Wraz z Władysławem Wincze i Stanisławem Pękalskim zaprojektował kompleksową kolorystykę odbudowanej wro-
cławskiej Starówki, wnętrze Teatru Współczesnego we Wrocławiu oraz wnętrze kawiarni Kolorowa w Hali Stulecia. 
W latach 60. XX w. wystawiał swoje prace wraz z grupą „Powiśle”. Na początku lat 70. XX w. odbył podróż do Włoch.

cd. str. 11cd. str. 10
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Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska 
(1902 Moscow – 1983 Wrocław)

In 1923, Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska began her stu-
dies at the School of Fine Arts in Warsaw in the studio of 
professor Tadeusz Pruszkowski, with whom she used to go 
to Kazimierz Dolny for outdoor painting. Unique persona-
lity. They formed a colorful duo with their friend Teresa 
Roszkowska. Full of ideas, witty, creator of the artistic life 
of Kazimierz at that time. In 1929, she joined the grouping 
“Stowarzyszenie Plastyków Szkoła Warszawska”, which also 
included: Teresa Roszkowska, Efraim and Menasze Seiden-
beutel, Wacław Ujejski, Eugeniusz Arct. She participated in 
all exhibitions of “Warsaw Schools”, including the Warsaw 
“Zachęta” (1931), the TPSP showroom in Poznań, the IPS 
gallery in Łódź, and the Musée Rath in Geneva (1931). 
In the 1930s, she traveled around Southern Europe with 
her husband, Aleksander Jędrzejewski. They were in France, 
Italy, Yugoslavia, Greece, and Turkey. They went to North 
Africa.
At the end of the 1930s, she lived with her husband in Łuck, 
where she designed sets for the Teatr Ziemi Wołyńskiej. In 
those years, she was also a set designer at the Municipal 
Theater in Bydgoszcz.
After World War II, she stayed in Łódź, where she made sets 
for the Dom Żołnierza Theater in Łódź.
In 1946, she moved to Wrocław, where she began working 
as a stage designer at the Municipal Theater (later in Polish 
and other theaters of that city).
She co-created wall compositions at the Four Domes Pavi-
lion at the Recovered Territories exhibition (1948). 
In the years 1946-1952, she realized stage design projects 
for Wrocław theaters, including Open House (1947), Żabu-
ni (1948), Mirandolina (1948), Mad Money (1949), Maiden 
Vows (1951), Comedy (1952), Cosi fan tutti (1960). She made 
stage designs for plays directed by Jakub Rotbaum.
She also created costume designs, not only for theaters but 
also for film and television shows of the Television Theater. 
The most significant production was the costumes (around 
100) for the film Countess Cosel (1968), directed by Jerzy 
Antczak.

Aleksander Jędrzejewski (1903 Żytomierz – 
1974 Wrocław)

In 1921, Aleksander Jędrzejewski, known as “Jędrzej,” stu-
died under Konrad Krzyżanowski, then in 1923-1928 at 
the Warsaw School of Fine Arts in the studio of professor 
Tadeusz Pruszkowski. He participated in outdoor painting 
in Kazimierz Dolny. In 1925, he became a member of the 
Society of St. Luke. He participated in exhibitions in Poland 
and abroad with his group colleagues, including Venice 
(Biennale 1932), Berlin (1934), Geneva, Chicago, Baltimore, 
and Rapperswil. In the 1930s, he traveled around Southern 
Europe. He stayed in Cagnes-sur-Mer, Naples. He reached 
Constantinople and North Africa.
At the end of the 1930s, he lived in Łuck, where he desi-
gned the scenery for the Teatr Ziemi Wołyńskiej. He also 
worked for the Municipal Theater in Bydgoszcz. 
He belonged to the artists who painted seven historical pa-
intings for the World Exhibition in New York (1939).
At the beginning of World War II, he stayed briefly in Łuck, 
and then in Zamość and Podkowa Leśna.
In 1945, together with Wiesław Lange, they founded the 
Warsaw and Łódź branches of the Association of Polish Ar-
tists and Designers.
In 1945, he designed the sets for the Dom Żołnierza The-
ater in Łódź. In 1946, he moved to Wrocław. He joined the 
Lower Silesia Theaters (Dolnośląski Teatr Żydowski, Teatr 
Rozmaitości, Wrocław Mime Theater, Opera), for which he 
designed the scenography for theater and opera performan-
ces (about 400 realizations).
Together with Władysław Wincze and Stanisław Pękalski, he 
designed the complex colors of the restored Wrocław Old 
Town, the interior of the Współczesny Theater in Wrocław 
and the interior of the Kolorowa café in Hala Stulecia.
In the 1960s, he exhibited his works together with the Powi-
śle group. In the early 1970s, he traveled to Italy.
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Dorota Seweryn-Puchalska

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska,  
Aleksander Jędrzejewski – peregrynacje artystyczne

Jadwiga Przeradzka, później Jędrzejewska, należała do ugrupowania Szkoła Warszawska, zaś Aleksander Jędrze-
jewski do Bractwa św. Łukasza. Oba ugrupowania powstały z inspiracji profesora Tadeusza Pruszkowskiego. Kon-
takt z Pruszkowskim wywarł duży wpływ na postawę twórczą obojga artystów, ale nie ograniczył ich indywi-
dualnego rozwoju. Trzeba to wyraźnie podkreślić, że Mistrz był otwarty na samodzielne postawy twórcze. Jak 
napisał, „mógłbym z punktu osobistego upodobania udzielić Braciszkom rad, jak mają malować, ażeby mnie się 
bezwzględnie podobać. Uważałbym rady podobne jednak za wielki nietakt, głoszony z niepotrzebnej wysoko-
ści koturnu. Nikt nie ma prawa na chwilę narzucać się ludziom, czyniącym rzecz swoją umiejętnie, z radością 
 i z miłością zawodu. Uprawiają oni jedynie słuszny i swobodny kierunek, nazywany kiedyś przekornie przez pod-
pisanego satysfakcjonizmem – to znaczy, jak kto chce, byle nie nudnie i nie banalnie”1. Oczywiście wyznaczył 
uczniom swojej pracowni kierunek, który zaakceptowali. Miał to być „nawrót do realizmu i większe zaintereso-
wanie życiem człowieka”2. Zawsze podkreślał potrzebę dbałości o warsztat malarski, w tym dużą rolę przypisy-
wał kompozycji (zwracał uwagę na ćwiczenia z kompozycji). Trafnie ujął to Feliks Topolski we wspomnieniach 
 o Tadeuszu Pruszkowskim, twierdząc, że „postawił on sobie za obowiązek kultywowanie talentu każdego ucznia 
z osobna, a nie karmienia ich en masse swoim stylem i konwencją. I więcej jeszcze – nadał szalone tempo swo-
jej pracowni, naładował ją ambicją, oczyścił „arkadię” z barier koterii malarskich, otworzył perspektywy: jazda, 
brykać na całego! A też poparł to wszystko rozwagą i rzeczywistym kręgosłupem tradycyjnego rzemiosła – 
 a nie dogmatem tradycji”3. Dlatego nie wydaje się niczym zaskakującym, że malarstwo Aleksandra Jędrzejewskiego 
cechowała jasna paleta, szybkie, swobodne pociągnięcia pędzlem oraz świetlistość. Bliżej mu było zatem do postim-
presjonizmu niż do ciemnej tonacji obrazów większości artystów Bractwa, którzy swoją manierą wyraźniej odnosili 
się do sztuki dawnej. Stanisław Rogoyski, recenzując Salon Bloku ZAP w 1936 roku, zaliczył Aleksandra Jędrzejew-
skiego do tych, którzy mają „wyostrzony zmysł kolorystyczny”4. Te, powiedzielibyśmy raczej francuskie odniesienia, 
zauważył wcześniej, w 1929 roku, krytyk Stanisław Ciechomski, wpisując Jędrzejewskiego wraz z Eliaszem Kanar-
kiem do frakcji impresjonistycznej Bractwa. Dodajmy, że przeciwwagę stanowiła frakcja paseistyczna wzorująca się 
na sztuce dawnej. Jan Zamoyski także podkreślał tę różnorodność w sztuce członków Bractwa, zauważając, że nic 
wspólnego nie znajdziemy u Jana Gotarda i Michała Jędrzejewskiego. Ta swoboda malowania, szybkie pociągnięcia 
pędzlem mogły wynikać także z lekcji u Konrada Krzyżanowskiego, który zachęcał swoich uczniów do malowania 

1 T. Pruszkowski, Wariacje na temat Bractwa św. Łukasza, „Kultura” 1932, nr 6, 

2 Tenże, Wystawa sztuki łotewskiej w Zachęcie, „Gazeta Polska” 1936, 5 IV, s. 7.

3 F. Topolski, Tadeusz Pruszkowski, [w:] Straty kultury polskiej 1939–1944, t. II, Glasgow 1945, s. 409.

4 Zob. I. Kossowska, Artystyczna rekonkwista. Sztuka w międzywojennej Polsce i Europie, Toruń, 2017, s. 407.

z rozmachem. Krzyżanowski był pierwszym nauczycielem Jędrzejewskiego. Podczas egzaminu wstępnego nie miał 
uwag, zajrzał do teczki kandydata i powiedział: „może chodzić”5. Najwyraźniej widział w nim artystyczny potencjał. 
Od 1923 roku Aleksander Jędrzejewski był studentem Szkoły Sztuk Pięknych w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. 
W tym samym roku i w tej samej pracowni studia rozpoczęła Jadwiga Przeradzka. Uczelnia i pracownia to jedno, 
ważne stały się plenery i kolejne podróże. Tak jak ich koledzy, każdego roku przyjeżdżali do Kazimierza Dolnego. 
Pierwszy w Kazimierzu pojawił się Aleksander Jędrzejewski. Przyjechał tu z grupą studentów, czyli z Janem Gotar-
dem, Edwardem Kokoszko, Antonim Michalakiem, Januszem Podoskim, Mieczysławem Schulzem, Janem Wydrą 
 i Janem Zamoyskim. Był to pewnego rodzaju rekonesans. Mieli sprawdzić możliwości plenerowe, jakie daje Kazi-
mierz. Wiemy z relacji Jana Zamoyskiego, że mieszkali wówczas w dawnym przytułku przy kościele św. Anny. Pisał, 
że wiedli tam „żywot iście spartański: sypialiśmy na podłodze zasłanej słomą; śniadania i kolacje, których podsta-
wą było mleko i chleb, przyrządzaliśmy sobie sami – jedynie obiady jadaliśmy na mieście; wstawaliśmy wcześnie  
i wcześnie kładliśmy się spać; cały dzień – z wyjątkiem przerwy na krótki wypoczynek na plaży i na obiad – prze-
znaczaliśmy na malowanie”6. 

W 1924 roku odbył się kolejny plener w Kazimierzu. Tym razem przyjechali studenci z różnych pracowni Szkoły 
Sztuk Pięknych, w tym oczywiście także uczniowie prof. Tadeusza Pruszkowskiego wraz ze swoim Mistrzem. W tej 
grupie była Jadwiga Przeradzka. Kolejne lata spędzali na plenerach w Kazimierzu, tworząc społeczność artystycz-
ną i wyznaczając charakter Miasteczka7. Budowali mit miejsca, gdzie czuli się wolni, jakby osadzeni we własnej, 
nierealnej rzeczywistości. Prace, które tu powstawały, prezentowane były na wystawach poplenerowych. Krytyk 
Roman Zrębowicz po jednej z nich napisał, że w Kazimierzu powstała polska szkoła, nazywając ją Szkołą Kazimier-
ską. Chwaląc prace studentów, widział „gwarancję, że paleta nasza po raz pierwszy da dzieło naprawdę swojskie,  
o trwałej wartości, a jednocześnie stojące na poziomie zachodnich prądów malarskich”8. Wybrzmiewa tu oczywiście 
echo dyskusji na temat kształtu sztuki polskiej9. Krytyk podkreśla przy tym wyjątkowość Kazimierza, który posiadał 
idealne dla celów malarskich warunki: „przebogatą konfigurację terenu, Wisłę płynącą jarami, a przede wszystkim 
oryginalną architekturę o perspektywie i płaszczyznach jakby specjalnie budowanych przez najnowsze konstrukcje 
plastyczne. Takiego idealnego połączenia pejzażu z architekturą nie posiada żadna ze słynnych szkół na Zachodzie – 
ani Barbizon w Fontainebleau, ani Pont-Aven w południowej Bretanii, ani Dachau w Niemczech, ani nawet Glazgow 
w Szkocji”10. Porównał tym samym Kazimierz z innymi koloniami europejskimi. Który tak jak inne kolonie europejskie 
kształtowany był przez artystów. Jadwiga Przeradzka oraz Aleksander Jędrzejewski wraz z kolegami nabudowywali 
kolejne znaczenia, tworzyli jego mit. Należy dodać, że budując tożsamość miejsca, kształtowali tożsamość własną. 
Ich wizyty były oczywiście związane ze szkolnymi plenerami. Jednak szybko nabrały innego wymiaru. Wielu ar-
tystów w swoich wspomnieniach podkreśla relacje z Kazimierzem. Na przykład Tadeusz Pruszkowski przyznał się  
w „Kurierze Porannym” w 1933 roku do swojej „wielkiej miłości”, którą nazwał „miłością od pierwszego wejrze-
nia”11. Pia Górska napisała, że „malarze kochali Kazimierz i wzięli go w posiadanie. Czuli się tam u siebie”12. Irena 
Lorentowicz stwierdziła zaś, że „Kazimierz to była nasza własność, razem z czarem starych domów drewnianych – 
jakże podobnych do toledańskiego budownictwa w dzielnicy starożydowskiej – razem z patrycjuszowskimi murami, 
sklepikami z nieprawdziwego zdarzenia, panną Tobcią, która sprzedawała lody, z nieprawdopodobnie zabawnym 

5 M. Jędrzejewski, Aleksander Jędrzejewski, [w:] Jędrzejewscy. Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Aleksander Jędrzejewski, Mi-
chał Jędrzejewski, Barbara Barczewska-Jędrzejewska, Piotr Jędrzejewski, Renata Bonter-Jędrzejewska, Aleksandra Jędrzejew-
ska, pod redakcją Michała Jędrzejewskiego i Małgorzaty Bruder, Wrocław 2019, s. 26.

6 J. Zamoyski, Łukaszowcy – malarze i malarstwo Bractwa św. Łukasza, posłowie Zbigniew Florek, Warszawa 1989, s. 8.

7 Kazimierz Dolny określano Miasteczkiem już w okresie międzywojennym.

8 R. Zrębowicz, „Rzeczpospolita” 17 grudnia 1924, nr 344. 

9 Zob. m.in. A. Chmielewska, W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczpo-
spolitej, Warszawa 2006; tejże, Wyobrażenia polskości. Sztuki plastyczne II Rzeczpospolitej w perspektywie społecznej historii 
kultury, Warszawa 2019.

10 R. Zrębowicz, dz. cyt.

11 T. Pruszkowski, Moja wielka miłość..., „Kurier Poranny” 1933, nr 230, s. 3.

12 Tamże, s. 242.



14 15

Szulimem, faktorem i dziwnym rabinem z powagą wędrującym z całym orszakiem do jednej porządnej wygódki 
koło domku Pruszkowskiego, domku tonącego w białych różyczkach”13. Stwierdzenie „wzięcie w posiadanie” czy 
określenie Kazimierza jako „naszej własności” było aktem świadomego zaakceptowania terenu, który można było 
określić jako „mój”. W konsekwencji rozumiano go jako bezpieczny, dający poczucie wolności i przynależności. 
Irena Lorentowicz przyzna, że „te lata [w Kazimierzu] to szczęście, młodość, absolutna wolność”14. Aleksander Ję-
drzejewski i Jadwiga Przeradzka, choć nie pozostawili tak wyraźnego świadectwa, dołączyli do grupy artystów, dla 
których Kazimierz był miejscem istotnym15. Pozostały obrazy. Niestety, znamy tylko jedną pracę Jadwigi Przeradzkiej 
związaną z Kazimierzem. Jest to niewielkich rozmiarów widok na kościół Świętej Anny i dawny przytułek na ulicy 
Lubelskiej. Aleksander Jędrzejewski pozostawił kilka widoków Kazimierza, z kilku ujęć. Mamy wrażenie, że patrzył 
na Miasteczko z góry. Nawet wtedy, gdy malował uliczkę prowadzącą z rynku do klasztoru Reformatów16. Bardzo 
wyraźnie czujemy to, patrząc na kolejne obrazy Jędrzejewskiego. Żeby tak widzieć Kazimierz, wystarczyło wejść na 
wzniesienie z Górą Trzech Krzyży. Wielu artystów malowało Kazimierz z tego miejsca. Chętnie wspinali się na pobli-
skie wzgórza, żeby patrzeć na Miasteczko „z góry”. Widok ten nie tylko służył do stworzenia kompozycji, ale dawał 
poczucie integracji przestrzeni. Malarz mógł objąć ją wzrokiem, wyznaczyć bezpieczne granice swojego terytorium. 
Emmanuel Lévinas twierdził, że byt potrzebuje separacji w „słodkiej intymności”, będąc świadomym żywiołów na 
zewnątrz17, a „zamkniecie się w pewnej przestrzeni daje autonomię i niezależność”18. Zatem istotne było wyznacze-
nie przestrzeni, nie tylko abstrakcyjnej, ale konkretnej, fizycznej. Alfred Kuhn pisał o czterech palach, które wyzna-
czyły tę przestrzeń. A ten kto je wbił „i złączył je w dom, spełnił wielki czyn indywidualnego odgraniczenia swego 
istnienia od Niedającego się objąć, przemierzyć, zjednoczyć. Ukształtował tem samem przestrzeń, swoją przestrzeń. 
Znalazł miarę dla siebie samego”19. 

Kazimierz miał swoje naturalne ramy, które wyznaczały wewnętrzne terytorium. Odgraniczony bowiem był 
od wschodu, południa i północy. Od strony południowej zamknięty wzgórzem z klasztorem Franciszkanów, cmenta-
rzem i tzw. górką kolorystów, od północy Górą Trzech Krzyży i wzgórzem zamkowym. Od wschodu granicę stanowił 
kościół św. Anny. Pisano także, że granice wyznaczały trzy kościoły. Odnajdziemy to z słowach Szmula Lejba Sznaj-
dermana, który pisał: „odmiennie niż w innych małych ośrodkach żydowska społeczność Kazimierza nie obawiała 
się trzech kościołów na wschodzie, północy i południu” […] tylko na zachód widok z rynku rozpościerał się bez prze-
szkód”20. Jedynie gdy spogląda się na zachód, przestrzeń sięga dalekiego horyzontu. Tu granicę stanowi Wisła, która 
z jednej strony zamyka przestrzeń Miasteczka, z drugiej zaś otwiera go na nieskończoność. Można ją porównać do 
okna, poprzez które interior otwiera się na zewnątrz. Daje to możliwość ujrzenia dalekiej perspektywy. Artysta stoją-
cy na górze, nie widział zatem zamkniętej, klaustrofobicznej przestrzeni, ale otwartą, ciągnącą się po horyzont. Miał 
poczucie nieskończoności nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim symbolicznej. Na obrazie Aleksandra Jędrzejew-
skiego „Kazimierz – kościół farny” z 1929 roku, pomimo że bryła świątyni dominuje w kompozycji, nie przesłania 
jednak rzeki i nie odwraca od niej naszej uwagi. Wręcz przeciwnie. Jej pas mieni się różnymi odcieniami w świetlne 
zachodzącego słońca, dając skojarzenie z opisem, jaki umieścił Konrad Winkler w „Wiadomościach Literackich”: „nad 
spokojnemi strugami Wisły światło, załamując się w oparach wiszących nad wodami, łączy się z barwą w przesub-
telne harmonie srebrzysto-niebieskie, akcentowane bladozłotawym refleksem piaszczystych wysp i wybrzeży. Ta 
najdelikatniejsza gra opalu i złota, któremi drgają atomy powietrza w nadbrzeżnej poświacie, aż się prosi o paletę 
Moneta i Sisleya, których wibrująca kolorystyka odkryła przed nami nowe harmonie substancji świetlnej – równie 

13 I. Lorentowicz, Oczarowania, Warszawa 1975, s. 51.

14 Tamże, s. 53.

15 Syn artystów, Michał Jędrzejewski, wspomniał w rozmowie ze mną, że Kazimierz Dolny był dla nich miejscem szczególnym.  
I obecny był w ich życiu we wspomnieniach.

16 Aleksander Jędrzejewski, „Kazimierz nad Wisłą”, 1929, olej, płótno, 40,8 x 47 cm, własność prywatna.

17 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Warszawa 2012, s. 172.

18 Tamże, s. 174.

19 A. Kuhn, Rudolf Belling albo przestrzeń, a plastyka, „Sztuki Piękne” 1930, nr 2, s. 41.

20 Sz. L. Sznajderman, Żydowsko-polska idylla, [w:] Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów, wybór, opracowanie i przed-
mowa Monika Adamczyk Garbowska, Lublin 2006, s. 70.

niematerialne jak muzyka”21. Na innym obrazie Jędrzejewskiego widzimy Wisłę, która wyraźnie zamyka przestrzeń 
Miasteczka22. Namalowany został o innej porze dnia, gdy Kazimierz skąpany był w porannym słońcu. Cechuje go 
świetlistość, rozjaśniona paleta, lekkość formy. Detale zaś wzmacniają realizm całości. Większość artystów malowała 
Kazimierz z takiego ujęcia, ale najbliższe mu stylistycznie były prace braci Seidenbeutlów. W Żydowskim Instytucie 
Historycznym znajdują się dwie prace Menasze Seidenbeutla, na których widzimy widok na fragment zabudowy 
między farą a rzeką. Nie jest to dokładnie to samo miejsce jak na obrazie Jędrzejewskiego, ale sposób potraktowania 
architektury, szkicowość ujęcia sprawiają, że doszukujemy się pewnych analogii. Krytycy także zestawiali lub wręcz 
porównywali tych artystów. W kontekście wystawy w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie (1935 rok) Wacław 
Husarski zanotował, że Jędrzejewski podobnie jak bracia Siedenbeutlowie pozostaje w sferze sensualizmu malarskie-
go. Dalej bardzo pochlebnie stwierdza, że „jest to malarstwo dobre, i bardzo nawet dobre; Jędrzejewski posługuje 
się materiałem technicznym z nie mniejszą znajomością rzeczy, a z większą nawet żywotnością, z większą nerwowo-
ścią; jego barwa olśniewa niekiedy świetnością akordów, śmiałością zestawień”23. Mieczysław Wallis zaś o braciach 
Seidenbeutel napisał, że „opanowali arkana współczesnego malarstwa kolorystyczno-fakturowego”, a zaraz poniżej 
stwierdza, że Jędrzejewski jako jeden z pierwszych członków Bractwa św. Łukasza przełamał manierę starych mi-
strzów i „przeszedł do jasnej tonacji barwnej, wzorowanej na impresjonistach i postimpresjonistach francuskich”24. 
Taka opinia o Jędrzejewskim była powszechna wśród krytyków. Aleksander Jędrzejewski z frakcji impresjonistycznej 
Bractwa św. Łukasza, jak o nim pisał w 1929 roku krytyk Stanisław Ciechomski, w swobodny, wręcz szkicowy sposób 
kadrował widoki Kazimierza. Stanisław Rogoyski, recenzując Salon Bloku ZAP w 1936 r., zaliczył Jędrzejewskiego do 
tych, którzy mają „wyostrzony zmysł kolorystyczny”25. 

Joanna Pollakówna o pracach Menasze namalowanych „z lotu ptaka” napisała, że „gdyby nie to zapatrzone 
rejestrowanie zmian temperatury kolorów, studiowanie słonecznego poblasku, te kompozycje opowiadające z góry 
widziany świat, tak jak opowiada się baśń, przypominałyby może obrazy kolegów Menaszego […]”26. Badaczka 
wskazuje na nieuchwytną magiczność, „która wydaje się pod naporem skupionego spojrzenia dobywać z rzeczy 
i miejsc. […] ten oglądany z góry Kazimierz Menaszego jest miastem tajemnie magicznym”27. Magiczność miasta 
prowadzi wprost do jego mitologizowania, o którym w kontekście kolonii artystycznych pisała Nina Lübbren, twier-
dząc, że artyści tworzą wyobrażenie swojego terytorium28. Wydobywają z rzeczywistego świata subtelne znaczenia, 
tworząc metafory29, które uniwersalizują, a jednocześnie oswajają tę przestrzeń. Kreowanie malarskie Kazimierza 
jako miejsca wyobrażonego znajdziemy u większości artystów, którzy tam przyjeżdżali. Także u Aleksandra Jędrze-
jewskiego w pracy „Kazimierz nad Wisłą” z 1929 roku, gdzie artysta  ukazuje Miasteczko delikatnie przesłonięte 
dymem wydobywającym się z kominów30. Skupia się na architekturze, którą wyznaczają jedynie linie podkreślające 
połacie dachów. Nadają one rytm, a ukośne ułożenie wyzwala napięcia. Te linie dominują, budują całość. Artysta 
zrezygnował ze szczegółów. Postaci to czarne i czerwone plamy nieróżniące się od ciemnych plam okien i drzwi. 
Szkicowość kompozycji zupełnie oddala ją od naśladownictwa, a przesuwa w kierunku formy. Konrad Winkler nazy-
wa Kazimierz „pozującym modelem”, a także „kompendium przeróżnego rodzaju skojarzeń formalnych i barwnych. 
Wszystkie orientacje plastyczne znajdują tu pożywkę i materiał, który mogą włączyć w krąg własnych doświadczeń 

21 K. Winkler, Kazimierz malarski, „Wiadomości Literackie” 1939, nr 2, s. 4.

22 Aleksander Jędrzejewski, „Kazimierz nad Wisłą III”, 1929, olej, płótno, 75,5 x 89 cm, zbiory prywatne.

23 W. Husarski, Wystawy w IPS-ie, „Dzień Polski” 9 VI 1935, cyt. Za: M. Jędrzejewski, dz. cyt., s. 43.

24 M. Wallis, Wystawy w I.P.S.’ie. Seidenbeutlowie i Jędrzejewski, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 25, s. 6.

25 Zob. I. Kossowska, Artystyczna rekonkwista..., dz. cyt., s. 407.

26  J. Pollakówna, Byli bracia malarze… O życiu i malowaniu braci Efraima i Menasze Seidenbeutlów, Warszawa 2002, s. 11–12.

27 Tamże, s. 12.

28 O mitologizowaniu miejsc w kontekście kolonii artystycznych zobacz: N. Lübbren, Rural artists’colonies in Europe 1870–1910, 
Manchester 2001, s. 115–143.

29 M. Czeremski, J. Sadowski, Mit i utopia, Kraków 2012, s. 56–57. 

30 Aleksander Jędrzejewski, „Kazimierz nad Wisłą”, 1929, olej, płótno, 33,3 x 43,9 cm, własność prywatna.
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[…]”31. Krytyk zauważa, że Kazimierz posiada wiele odsłon, „impresjonista znajdzie tu przede wszystkim światło, 
moc światła o złotych refleksach – światła, które nam przypomina utracone może kiedyś raje Południa. Znajdzie tu 
orgiastyczne rozfalowanie barw żywych i nasyconych, obywających się w pewnych warunkach oświetlenia prawie 
bez półtonów i ćwierćtonów”32.

Wcześniejszy obraz Aleksandra Jędrzejewskiego zatytułowany „Rynek w Kazimierzu”33 nie przedstawia real-
nego widoku Miasteczka. Artysta zupełnie zaburzył urbanistykę. W sposób wręcz teatralny zaprezentował jedną 
pierzeję rynku, farę oraz zamek. Ujęcie z lotu ptaka podkreśla dodatkowo wóz z kobietą, która skierowuje nasz wzrok 
na Miasteczko. Praca nie posiada lekkości, którą mają późniejsze dzieła. Inny obraz przedstawiający Kazimierz Dolny 
(zaginiony), Jędrzejewski zbudował z realnie istniejących elementów – postaci, obiektów architektonicznych – zesta-
wiając je symultanicznie, trochę breuglowsko. Z fantazją żongluje obiektami charakterystycznymi dla Miasteczka, 
„rozstawiając” je swobodnie na płótnie. Pozwala nam to uchwycić specyfikę Kazimierza, symbolicznie odnosząc się 
do jego wyjątkowego charakteru. Odczytujemy w tym obrazie idylliczność miejsca. Podobnie zresztą konstruowała 
swoje obrazy Teresa Roszkowska. Trudno ominąć ten temat, ponieważ słowo sielanka czy idylla w różnych odmia-
nach – w odniesieniu do Kazimierza – pojawiło się w tekstach większości pisarzy, krytyków, malarzy. Oczywiście 
wymiennie z arkadią i rajem. Maria Kuncewiczowa w książce zatytułowanej „Fantomy” napisała: „przed dom zaje-
chaliśmy pod wieczór typowy dla tutejszej lipcowej słodyczy. Teraz mówi się o niej «mikroklimat». Przed wojną ten 
klimat nazywaliśmy «sielankowym»”34. Zaś Hanna Mortkiewicz stwierdziła, że „gdy padną w gruz jedne świątynie 
i zniszczeją pierwotne postaci świętych z kamienia i drzewa, z farby i z gliny, powstaną na ich miejsce nowe. [...] 
powstałe w ten sposób wciąż nowe symbole wciąż na nowo będą zaspokajały ludzki głód wielkości i tęsknotę za 
rajem [...]”35. Klimat sielanki dopełniany był kreacją życia codziennego i tu prym wiodła, razem z Teresą Roszkowską, 
Jadwiga Przeradzka. Artystki bardzo precyzyjnie przegotowywały się do plenerów, nawet dobierając kolorystycznie 
sukienki. Tak wspominała Teresa Roszkowska: „[…] ja robię żółtą sukienkę, to ty zrobisz zieloną, ja robię różową, to 
ty zrobisz niebieską i wtedy chodziło się razem, to takie były zabawy”36. Kazimierz wraz z nadwiślańską okolicą stał 
się sceną, na której rozgrywał się istny teatr. Irena Lorentowicz z rozrzewnieniem wspomina tamten okres, jednym 
zdaniem świetnie oddając jego charakter: „nie ma cudacznych kostiumów, zawrotnych kapeluszy, balu wariatów, 
balu królów i królowych, «szantażystek z dyliżansu», nie ma mędrców wędrownych, bosych i żebraczych, nie ma 
rynien drewnianych i wieczorów październikowych pachnących jesienią, rozżarzonych blaskiem piątkowych świec”37. 
O zabawie i wspólnie tworzonym artystycznym klimacie należy tu wspomnieć choćby dlatego, że wpisuje się on 
w ogólną definicję kolonii artystycznej. Oddaje atmosferę swobody, harmonii i wyzwolenia, tak charakterystyczną 
dla takich miejsc. Dla Marii Kuncewiczowej słowo „zabawny” najlepiej określało wszystko to, co bawiło artystów  
i „żeby było jeszcze zabawniej dziwacy – pisała – przystrajają się w jak najdziwniejsze kawałki: damy w spodniach 
i plantatorskich kapeluszach brodzą między furami, na których w słupy soli zmieniają się chłopki; panowie odsta-
wiają piratów, pasterzy, Sudańczyków, Colas Breugnonów albo plażowych incroyables. Tak ukostiumowani, jeszcze 
częściej – przy pogodzie – rozebrani do ostatnich granic policyjnej wyrozumiałości, nic dziwnego, że malarze do 
dziedziny rzeczy zabawnych zaliczają letników w ich fabrycznych piżamach, uroczystych rękawiczkach, woalkach,  
w ich świętej grozie i cywilizacyjnym zapale”38. Jadwiga Przeradzka i Teresa Roszkowska uczestniczyły w tej kome-
dyjce dell’arte, jaka rozgrywała się w Kazimierzu. To nie tylko udział w balach, przebierankach, ale zabawy na plaży 
oraz wesołe scenki sytuacyjne, które zostały uwiecznione na zdjęciach. 

31 K. Winkler, Kazimierz malarski, dz. cyt., s. 4.

32 Tamże, s. 4.

33 Aleksander Jędrzejewski, „Rynek w Kazimierzu”, olej, płótno, 28,5 x 32, własność prywatna.

34 M. Kuncewiczowa, Fantomy, Warszawa 1971, s. 101.

35 H. Mortkiewicz, Na drogach Polski, Warszawa 1934, s. 304.

36 M. Nowak, stenogramy rozmów z Teresą Roszkowską, Warszawa, Biblioteka Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskie-
go, cyt. za: J. Stacewicz-Podlipska, Ja byłam wolny ptak… O życiu i sztuce Teresy Roszkowskiej, Warszawa 2012, s. 97–98.

37 I. Lorentowicz, dz. cyt., s. 56.

38 M. Kuncewiczowa, Rezerwat dzikości, „Kurier Poranny” 1933, nr 203, s. 3.

W 1930 roku zakończył się okres częstych wizyt w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się czas dalszych wypraw w po-
szukiwaniu nowych artystycznych inspiracji. Właśnie wtedy Jadwiga Przeradzka i Aleksander Jędrzejewski wyjechali 
do Włoch, następnie odwiedzili Afrykę (Trypolis), południe Francji i Paryż. Takie podróże były czymś naturalnym  
i pożądanym. Jak wspomina Stanisław Kucharski: „No cóż, wyjechać, zobaczyć! – to rozgrzeszało. Nie było masowej 
turystyki (szczęśliwe czasy), tylko niepokój, tęsknota do dalekich krajów, obrazów nowych, ludzi odmiennych, spraw 
niedzisiejszych. Łódką, rowerem, kajakiem – na gapę… Środowisko Akademii to studenci ze wszystkich warstw 
społecznych i regionów Polski, ale różnice były niewyczuwalne, bo na tym tle wszystkich łączył wspólny bzik”39. 
Tę podróż dokumentują zdjęcia. Widzimy Jędrzejewskich przed kościołem Świętego Marka w Wenecji, na statku 
czy na Promenadzie Anglików w Nicei, gdzie idą w towarzystwie Teresy Roszkowskiej. Spotkali ją już we Włoszech. 
Zachowało się między innymi zdjęcie Przeradzkiej i Roszkowskiej sprzed kościoła Świętego Marka w Wenecji. Na 
zdjęciach z Paryża są w towarzystwie Teresy Roszkowskiej, Bolesława Cybisa i Alfonsa Karnego. W czasie tej długiej 
wyprawy po Europie powstało wiele prac, w tym liczne szkice. Aleksander Jędrzejewski świetnie oddał mocne świa-
tło Południa. Czy to w obrazie zatytułowanym „Kamienice”, gdzie utrzymane w jasnej kolorystyce budynki skąpane 
są w słońcu, czy w obrazie zatytułowanym „Trypolis”, gdzie znakomicie uchwycił klimat afrykańskiego miasteczka. 
Choć skupiał się głównie na pejzażach, w obrazie „Trypolis” dał się poznać jako obserwator ulicznych scenek. Warto 
podkreślić, że Jędrzejewscy odwiedzili pobliskie Nicei miasteczka, w tym Cagnes-sur-Mer, gdzie wcześniej mieszkał 
Auguste Renoir, i które określamy kolonią artystyczną40. Urokliwe, pięknie położone przyciągało wielu artystów. 
Tadeusz Pruszkowski w 1932 roku napisze o Jędrzejewskim, że to „wrażliwy farbiarz, z lubością emaliujący swoje 
obrazy, ogromnie się rozwinął. Realizuje przeżycia widziane, Francja, Afryka i Polska, bardzo osobiście i szczerze od-
czute, interpretowane i namalowane”41. Szczepanikowa widziała pracowitość i niezmordowanie w kolorystycznych 
eksperymentach. Pisała, że „artysta stanowczo sprzeniewierzył się wszystkim sosom muzealnym. Ruch, słońce, po-
wietrze – oto żywioły, z którymi stanął osobiście do walki. Gama tęczy i do tonów szarych, cudnie prześwietlonych 
srebrem (Konstantynopol), nie schodzi z palety artysty, czy to w jego wspaniałym uchwycie cyklistów na zakręcie 
drogi, która razem z nimi ucieka, czy to o słońca zachodzie (Zachód w Concarneau), czy to w odwilży, przesączo-
nej  w powietrzu – wszędzie jest wierny sobie, no i założeniom najlepszej sztuki francuskiej ostatniego 60-lecia”42. 
Aleksander Jędrzejewski skupiał się na pejzażu, szerokich ujęciach, gdzie postać jest jedynie jego elementem, często 
nakreślonym plamą barwną. Jadwigę Przeradzką interesuje zaś codzienne życie. Przygląda się mu uważnie, z bliska  
i z dużym wyczuciem obserwatora kadruje świat. I tak w gwarnym „Barze portowym” naszą uwagę przykuwa 
ciemnoskóra prostytutka. Sklep rybny intryguje dekoracyjnym ułożeniem ryb na stoisku. Przeradzka zagląda do 
łaźni czy do pralni. Świetnie oddaje ruch, ułożenie ciała, mimikę twarzy. Prace utrzymane są w jasnej, wręcz białej 
tonacji, co nadaje całości lekkość, a postaciom kobiet delikatność. Już później, w okresie wojennym, powstaną prace 
prezentujące scenkę z imienin, zakład szewski czy Ledę z łabędziem. W każdej z nich wyczuwamy, charakterystyczny 
dla artystki, subtelny dowcip. W recenzjach do kolejnych wystaw będą pojawiać się opinie krytyków podkreślające 
humor i swadę narracyjną43. Samotyhowa zauważyła, że Przeradzka „kształtuje piękny talent malarski, w którym 
brzmią tony z epoki prababek i głosy nowoczesnego świata, ujmowanego jakby na odległość wspomnienia. Zresztą 
obchodzą ją głównie sprawy koloru, światła, atmosfery. Poprzez te zainteresowania wyrywa się raz po raz instynkt 
pogody, humoru, charakterystyczności, poczucie stylu i wyrazu sytuacji czy epoki”44. Często Jadwiga Przeradz-
ka była w komentarzach do wystaw porównywana lub zestawiana z Teresą Roszkowską, tak jak wówczas, gdy 
Mieczysław Wallis, doceniając artystkę, napisał: „Werwa, temperament, życie wnoszą zwłaszcza […] dwie panie: 

39 S. Kucharski, [Z wysokości galerii…], „Rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie” 1973, t. 3, s. 131.

40 J.-P. Potron, Paysages de Cagnes, Antibes, Juan-les-Pins du XVIIIe au XXe siècle, Nice 2002.

41 T. Pruszkowski, Wariacje na temat Bractwa św. Łukasza, dz. cyt., [w:] tenże, Wybór pism, opracowanie i wybór Irena Bal, Aka-
demia Sztuk Pięknych w Warszawie, Zeszyty Naukowe, Zeszyt 4/26/1989, s. 17.

42 R. Szczepanikowa, „Depesza” 14 II 1938, [w:] Jędrzejewscy, dz. cyt., s. 42.

43 W. Husarski, Wystawy warszawskie, „Czas” 1936, nr 322 (22 XI), s. 9.

44 N. Samotyhowa, Zachęta w październiku, „Kobieta Współczesna” 1931, R. 5, nr 33, s. 14.
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Teresa Roszkowska i Jadwiga Przeradzka […] Przeradzka daje oryginalne obrazki satyryczne ze współczesnego życia  
wielkomiejskiego”45. 

W czasie podróży na południe Europy powstał obraz „Domy” Jadwigi Przeradzkiej. Spiętrzone bryły kamienic 
wypełniają niemal całość obrazu, a fasada staje się teatralną sceną z postaciami odgrywającymi swoje role. Taki 
sposób prezentacji architektury stosowali także inni artyści z kręgu Pruszkowskiego, ale to Przeradzka potrafiła 
nadać scenie lekki nastrój, zbliżony do dziecięcego świata. Stefan Płużański z Bractwa św. Łukasza w pracy zatytuło-
wanej „Procesja” w centrum kompozycji umieścił podobnie nakładające się na siebie, spiętrzone domy, wypełniając 
nimi niemal całą powierzchnię obrazu. Tak skupiają na sobie uwagę, że dopiero później zauważamy otaczającą je 
wstęgę zbitych w tłum postaci. Analogię możemy także odnaleźć, gdy zestawimy pracę Jadwigi Przeradzkiej zaty-
tułowaną „Statek” z obrazem Stefana Płużańskiego „Kawiarnia”46. Obie wypełniają nienaturalnie stłoczone postaci. 
Chociaż różnią się od siebie podejściem do szczegółu, w obu przypadkach widzimy, że ten tłum nie jest jednolitą 
masą. Przeradzka swobodnie buduje postaci, zatracając linearność, ale podobnie jak Płużański prezentuje różne 
typy osób, przypisuje im odpowiednie gesty i zachowania. Aleksander Jędrzejewski również stosował symultaniczne 
rozwiązania, tak jak w obrazie „Lunapark”, gdzie narracja rozgrywa się na kilku poziomach. Zastosował tu kompozy-
cję, która przywołuje teatralną scenę, dodając humor i błyskotliwość świetnego komentatora rzeczywistości.

Wyprawa w 1930 roku nie była jedyną podróżą Jędrzejewskich. Odbyli kolejne, także do Francji i na południe 
Europy. Lato 1932 roku spędzali wraz z Teresą Roszkowską, jej mamą i siostrą Wandą w Jugosławii. Najprawdo-
podobniej właśnie wtedy powstał wcześniej wspomniany obraz „Ryby”. Na zachowanych zdjęciach widzimy, jak 
znakomicie sprzyja im nadmorski klimat i słońce47. 

W 1935 roku Jędrzejewscy odbyli kolejną podróż do Włoch, na Capri48. Zwiedzali Kampanię. Byli w Neapolu, 
Pompejach, Sorrento. W czasie tej podróży zajechali do Rzymu i Florencji. Powstawały widoki tych miejsc. I tak jak 
wcześniej Jędrzejewski malował porty, w których Irena Kossowska widzi „lekcję postimpresjonizmu”. Uważa, że ten 
„jeden z ulubionych motywów francuskich impresjonistów zyskał tu nową redakcję wzbogaconą kolorystycznymi 
doświadczeniami fowistów”. W sposobie kadrowania z podniesionym punktem obserwacji widzi nawiązanie do 
japonizującej stylistyki49. Krytycy w takim sposobie ujęcia dostrzegali znamiona nowoczesności. To wtedy powstał 
obraz „Neapol” Aleksandra Jędrzejewskiego. Centralna kompozycja tego obrazu zostanie powtórzona w pracy „Ma-
rynarze na Helu” z 1936 roku. Oba symetrycznie zakomponowane mają dodatkowo wyznaczony rytm. W „Neapolu” 
przedstawiającym „opadającą” w dół uliczkę ten rytm wyznaczają domy i rozwieszone białe prześcieradła, w ob-
razie „Marynarze na Helu” rzędy szachulcowych domów. Ten układ dopełniają kroczący ulicą marynarze. Symetrię 
i porządek tych prac możemy zestawić z tymi, w których Jędrzejewski zastosował elementy napięcia – łuki, sko-
sy, układ przekątny. W obrazie „Cykliści” rytm zastąpiony został ruchem50. Artyście znakomicie udało się pokazać 
ruch jadących w peletonie kolarzy, podkreślony ułożeniem drogi na pagórkowatym terenie. W „Łuku Triumfalnym  
w Paryżu” jadące wokół ogromnego pomnika stojącego na placu Charles’a de Gaulle’a samochody wydają się wiro-
wać jak na karuzeli. Obraz ten, o dobrej kompozycji, utrzymany w monochromatycznej tonacji został skrytykowany 
przez Mieczysława Sterlinga. Krytyk zarzucił Jędrzejewskiemu racjonalizm, pisząc, że „podchodzi do nader prostych 
tematów swojej sztuki uzbrojony w zbyt wytrawny aparat intelektualny, aby mógł to proste życie oddać i odczuć 
w sposób przekonywający. Jego «Okienka» w słońcu są tego znamiennym dowodem: niepospolicie silne światło na 
obrazie świeci jak słońce odbite w metalu. Również ruch świateł, barw i aut na placu Etoile w Paryżu jest wymyślną 
precyzyjną rachubą, która niszczy pierwiastek życia w tym doskonale skomponowanym i namalowanym obrazie”51. 

45 M. Wallis, Wystawa Związku 5 stowarzyszeń artystycznych: Bractwa św. Łukasza, Formy, Grupy z Łady, Rytu i Szkoły Warszaw-
skiej, „Robotnik”, 1933, nr 412 (9 XI), s. 6.

46 Stefan Płużański, „Kawiarnia”, 1934, olej, dykta, 95,7 x 120, wł. Muzeum Narodowe Warszawie.

47 J. Stacewicz-Podlipska, dz. cyt., s. 193. 

48 Tu mieszkali w Villa la Floridiana, zob. J. Stecewicz-Podlipska, dz. cyt., s. 212.

49 I. Kossowska, dz. cyt., s. 423.

50 Aleksander Jędrzejewski, „Cykliści”, 1935, olej, płótno, 90 x 92,5 cm, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie. Obraz był prezen-
towany w 1936 roku na wystawie „Sport w sztuce” zorganizowanej w Instytucie Propagandy Sztuki.

51 M. Sterling, Bractwo św. Łukasza, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 7, s. 5. 

W latach 30. Jędrzejewscy związani byli z Wołyniem. Na zdjęciu z 1932 roku oprócz Jędrzejewskich widzimy 
Aleksandra Rodziewicza, Mariana Mellera, Teresę Roszkowską oraz Julię Józewską. Obecność tych osób na foto-
grafii nie jest zaskoczeniem. Jadwiga Przeradzka oraz Aleksander Jędrzejewski pracowali w Teatrze Wołyńskim52 
jako scenografowie, realizując wszystkie projekty w czasie, gdy dyrektorem był Aleksander Rodziewicz53. Marian 
Meller był w tym teatrze aktorem i dyrektorem administracyjnym, a Julia Józewska to żona Henryka Józewskiego, 
ówczesnego wojewody wołyńskiego. W Łucku Jędrzejewscy mieszkali kilka lat. Joanna Stacewicz-Podlipska pisze, 
że „łucki dom Jędrzejewskich przy ul. Lubarta 8 był już wówczas jednym z artystyczno-kulturalnych centrów okolicy 
i nie brakowało w nim nigdy ciekawych gości”54. Można powiedzieć, że byli tymi, którzy, jak określał to Henryk 
Józewski, potrącili ukrytą przed wzrokiem przeciętnego Polaka złotą „wołyńską strunę”55. To Rodziewicz namówił 
ich do pracy w teatrze, gdzie zdobyli uznanie krytyki i publiczności. Wielokrotnie w recenzjach podkreślano nowo-
czesną formę dekoracji. Rosa Bailly, francuska poetka, założycielka „Les amis de la Pologne”, laureatka nagrody 
polskiego Pen Clubu, napisała w 1936 roku w „Logeionie” po obejrzeniu sztuki „Wielka miłość”, że „modernizm 
dekoracji ciekawie pomyślany. Toalety aktorek zastanawiająco piękne, proste w linii, czarujące harmonią barw  
i o szyku prawdziwie paryskim”56. Tadeusz Zagórski recenzując sztukę „Dzień jego powrotu” Zofii Nałkowskiej, 
kończy swój tekst stwierdzeniem, że „«dekoracyjna» para – Przeradzka i Jędrzejewski – bez zarzutu. Tu już na-
wet złośliwość nie pomoże”57. Sama Zofia Nałkowska chwaliła artystów, pisząc, że dekoracje są godne pochwały.  
W relacji z próby do przedstawienia napisała: „Na scenie ustawiono dekoracje projektowane przez malarzy Bractwa 
św. Łukasza, pp. Jędrzejewskiego i Przeradzką. Na ich pięknym, fantastycznym tle upadający ze zmęczenia, senni 
artyści, odziani w palta, futra, nawet boty, mówili ponure słowa swoich ról”58. W „Dziennikach” pod datą 14 lutego 
1932 roku (Łuck) napisała o tym samym spektaklu: „Inscenizacja nowoczesna, dekoracje projektuje para malarzy  
z Bractwa św. Łukasza, Jędrzejewski i Przeradzka. Jest to ładne i twórcze. Rzeczywistość i fikcja wciąż zachodzą na 
siebie, przenikają się i rozchodzą”59. Jadwiga Przeradzka projektowała także kostiumy do spektakli. Oboje angażo-
wali się też w inne działania. Między innymi przygotowywali oprawę plastyczną dla Targów Wołyńskich w Równem. 
Na jednym ze zdjęć widzimy parę artystów w trakcie pracy. Jest tam także Antoni Łyżwański, który pełnił w 1934 
roku funkcję kierownika artystycznego targów60. 

Mieszkając na Wołyniu, zajmowali się nie tylko scenografią, ale także malarstwem. Powstawały widoki Łucka 
i okolic, wyjeżdżali również do Wiśniowca i Krzemieńca. Miejsc, które przyciągały artystów swoim urokiem, i które 
określano kolonią artystyczną61. Powstałe w tym okresie prace Aleksandra Jędrzejewskiego „Styr”, „Łuck – cyrk”, 
Łuck – ogródki” utrzymane były w jasnym kolorycie, lekkie, budowane drobnymi pociągnięciami pędzla. I podobnie 
jak w innych pracach artysta ujmuje widok z góry. Kolejny raz widzimy, jak różni się Jędrzejewski w swojej stylistyce 
od innych członków Bractwa. Karol Winkler już w 1933 roku w kontekście wystawy Związku Pięciu Stowarzyszeń 
Artystycznych w Instytucie Propagandy Sztuki napisał, że „zwłaszcza Jędrzejewski ma silne poczucie barwy i tempe-

52 Początkowo funkcjonował jako teatr objazdowy. Stałą siedzibę miał od jesieni 1930 roku, zob.: Z. Zaporowski, Z dziejów wo-
łyńskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Łucku (1930–1939), s. 313, https://docplayer.pl/24826428-Z-dziejow-wolynskie-
go-teatru-im-juliusza-slowackiego-w-lucku.html (z 10 sierpnia 2022 r.)

53 B. Śmigielski, Teatr Wołyński im. Juliusza Słowackiego (1930-1939), Lublin 2002, s. 104. Dyrektorem był od 1931 do 1938 
roku. W 1938 roku przeniósł się do Teatru Miejskiego w Bydgoszczy, a wraz z nim Jędrzejewscy.

54 J. Stacewicz-Podlipska, dz. cyt., s. 194.

55 H. Józewski, Zamiast pamiętnika, wybór i opracowanie Jerzy Giedroyc, wstęp Piotr Mitzner, Paryż-Kraków 2017, s. 233.

56 B. Śmigielski, dz. cyt., s. 97.

57 T. Zagórski, Z Teatru Polskiego. „Dzień jego powrotu” sztuka w 3-ech aktach Zofji Nałkowskiej, „Przegląd Wołyński” 1932,  
R. 9, nr 8 (21 lutego), s. 2.

58 Cyt. za: B. Śmigielski, dz. cyt., s. 60. 

59 Cyt. za: tamże, s. 133.

60 W. Klemm, Kalendarium życia i twórczości, [w:] Antoni Łyżwański 1904–1972, Olszanica 2004, s. 111.

61 O krzemienieckiej kolonii artystycznej zob.: Kolonia artystyczna w Krzemieńcu nad Ikwą, pod red. Waldemara Odorowskiego 
i Doroty Seweryn-Puchalskiej, [katalog wystawy], Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2010.
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rament malarski […]”62. Najczęściej zestawiany był z Bolesławem Cybisem  i Eliaszem Kanarkiem, którzy „przezwycię-
żyli dawne szkolne nawyczki”63. Mieczysław Wallis dołączył jeszcze Antoniego Michalaka i określił ich jako najwybit-
niejszych członków Bractwa, którzy przezwyciężyli archaizacje i stworzyli najbardziej współczesny język malarski64. 

Przebywając w Krzemieńcu czy w Wiśniowcu, Jadwiga Przeradzka skupiała się na codzienności. Jej „Targ  
w Wiśniowcu” tętni życiem. Artystka kolejny raz przekonuje, że jest dobrą obserwatorką. Świetnie oddała zachowa-
nia i gesty. Bardzo ciekawie i nowocześnie wykadrowała scenę, dbając także o kolor i fakturę. 

* * *
W 1938 roku Aleksander Jędrzejewski należał do grupy 11 artystów65, którzy wspólnie wykonali siedem historycz-
nych obrazów na Światową Wystawę w Nowym Jorku66. Rozpoczęli pracę w maju w miejscu dla nich najprzyjaź-
niejszym, czyli w domu Tadeusza Pruszkowskiego w Kazimierzu Dolnym. Tam znajdowało się atelier przeznaczone 
do pracy twórczej. Choć komisariat mający pieczę nad całością wymagał ujednolicenia stylu – i tak też się stało  
– z łatwością domyślamy się, że trudno było artystom uniknąć charakterystycznej dla siebie maniery. Dlatego 
odczytujemy w pejzażu rękę Jędrzejewskiego. Artysta odniósł się do tego wspólnego przedsięwzięcia, opisując 
proces malowania w wywiadzie dla „Kuriera Bydgoskiego”: „Sama  praca odbywała się tak, że przy każdym obrazie 
pracowało jednocześnie po dwóch albo i trzech artystów, wykonując to, do czego mieli największe zdolności, na-
stępnie przechodzili do drugiego obrazu, a przy tamtym miejsce ich zajmowali inni malarze, potem znów inni itd. 
[…] kompozycje każdego obrazu musiał wykonać jeden artysta, lecz kilkakrotnie była ona przez innych poprawianą, 
potem inni wykonali szkic węglowy, który znowu następni poprawiali; ci, którzy przenosili ją na kalkę, też kreślili, 
dalej następowała jednotonowa podmalówka na desce, a w końcu koloryści dali ton”67. Wyjaśnił też, że były nama-
lowane „w stylu iluminacji średniowiecznej, a charakter każdej sceny historycznej odpowiada charakterowi epoki”68. 

* * *
Po II wojnie światowej Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska oraz Aleksander Jędrzejewski skupili się na działalności 
scenograficznej. W 1945 roku krótko pełnili funkcję scenografów w Teatrze Domu Żołnierza w Łodzi. W 1946 roku 
przenieśli się do Wrocławia i tu pracowali dla Teatru Miejskiego (obecnie Teatr Polski). Współpracowali także z Operą 
Wrocławską, Teatrem Współczesnym, Muzycznym, Żydowskim i Teatrem Pantomimy69. Nie porzucili jednak malar-
stwa, tworząc prace nawiązujące stylistyką do tych, które powstały w okresie międzywojennym.

62 K. Winkler, Wystawa „Bractwa św. Łukasza” i „Szkoły Warszawskiej” w Instytucie Propagandy Sztuki, „Polska Zbrojna” 1933, 
nr 328 (26 XI), s. 10.

63 Tamże, s. 10.

64 M. Wallis, Wystawa Związku 5 stowarzyszeń artystycznych..., dz. cyt., s. 6.

65 W akcji tej , oprócz Aleksandra Jędrzejewskiego, brali udział członkowie Bractwa św. Łukasza: Bolesław Cybis, Bernard Fry-
drysiak, Jan Gotard, Eliasz Kanarek, Jeremi Kubicki, Antoni Michalak, Stefan Płużański, Janusz Podoski, Jan Zamoyski oraz 
profesor Tadeusz Pruszkowski.

66 O Wystawie Światowej w Nowym Jorku zob.: K. Nowakowska, Pawilon polski na nowojorskiej wystawie światowej (1939–
1940) i jego dalsze dzieje, Warszawa 2013.

67 A. Jędrzejewski, Nowe drogi malarstwa polskiego, „Kurier Bydgoski” 1938, 25 grudnia. 

68 Tamże. 

69 O realizacjach scenograficznych zob. Jędrzejewscy…, dz. cyt. 

Dorota Seweryn-Puchalska

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska.  
Aleksander Jedrzejewski – artistic peregrinations

Jadwiga Przeradzka, later Jędrzejewska, belonged to the Warsaw School grouping, while Aleksander Jędrzejewski 
belonged to the Brotherhood of St. Luke. Both groupings were formed under the inspiration of Professor Tadeusz 
Pruszkowski. Contact with Pruszkowski greatly impacted the creative attitude of both artists, but did not limit their 
individual development. It should be clearly emphasized that the Master was open to independent creative atti-
tudes. He wrote, “I could, from the point of personal predilection, give the Brothers advice on how to paint to please 
me. I would, however, consider advice like this to be a great gaffe, proclaimed from an unnecessary height of catti-
ness. No one is entitled to impose for a moment on people doing their thing skillfully, with joy, and with a love of 
the profession. They cultivate only the right and free direction, once perversely called by the signer satisfactionism 
– that is, for whoever wants, as long as not boring and not trivial.”1 Of course, he set a direction for the students of 
his studio, which they accepted. It was to be “a return to realism and a greater interest in human life”2. He always 
emphasized the need to take care of the painting workshop, including a large role he attributed to composition (he 
paid attention to exercises in composition). It was aptly put forward by Feliks Topolski in his memoirs about Tadeusz 
Pruszkowski, stating that “he made it his duty to cultivate the talent of each student individually, and not to feed 
them all together with his style and convention. In addition, more than that – he set a frenetic pace for his studio, 
charged it with ambition, cleared the “arcadia” of the barriers of painting coteries, and opened up perspectives: go, 
breeze all the way! And he also backed it all up with prudence and the backbone of traditional craftsmanship – not 
the dogma of tradition.”3 Therefore, it is unsurprising that a bright palette, fast, free brushstrokes, and luminosity 
characterized Alexander Jędrzejewski’s painting. Thus, he was closer to post-post-impressionism than to the dark 
tones of the paintings of most of the Brotherhood’s artists, whose mannerisms more clearly referred to early art. 
Stanislaw Rogoyski, reviewing the Z.A.P. Block Salon in 1936, counted Aleksander Jędrzejewski among those with 
a “sharpened color sense.”4 These, we would say rather French references, were noted earlier, in 1929, by critic 
Stanislaw Ciechomski when he included Jędrzejewski and Elijah Canary in the Brotherhood’s Impressionist faction. 
We should add that the counterweight was the Paseist faction, which modeled itself on ancient art. Jan Zamoyski 
also emphasized this diversity in the art of the Brotherhood’s members, noting that nothing in common can be 
found in the work of Jan Gotard and Aleksander Jędrzejewski. This freedom of painting and quick brushstrokes may 
also have resulted from lessons with Konrad Krzyzanowski, who encouraged his students to paint with flair. 

1 T. Pruszkowski, Variations on the theme of the Brotherhood of St. Luke, “Culture” 1932, no. 6,

2 Idem, Exhibition of Latvian art in Zachęta, “Gazeta Polska” 1936, 5 IV, p. 7.

3 F. Topolski, Tadeusz Pruszkowski, [in:] Losses of Polish Culture 1939–1944, vol. II, Glasgow 1945, p. 409.

4 See I. Kossowska, Artistic reconquista. Art in Interwar Poland and Europe, Torun, 2017, p. 407.
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Krzyżanowski was Jędrzejewski’s first teacher. During the entrance exam, he had no comments, looked at the can-
didate’s portfolio, and said, “He can walk”5. Apparently, he saw artistic potential in him. From 1923, Aleksander 
Jędrzejewski was a student at the School of Fine Arts in the studio of Tadeusz Pruszkowski. In the same year and in 
the same studio, Jadwiga Przeradzka began her studies. The university and the studio were one thing, Plein-air and 
subsequent travels became important. Like their colleagues, they came to Kazimierz Dolny every year. The first to 
appear in Kazimierz was Aleksander Jędrzejewski. He came here with a group of students, with Jan Gotard, Edward 
Kokoszko, Antoni Michalak, Janusz Podoski, Mieczysław Schulz, Jan Wydra, and Jan Zamoyski. It was a kind of re-
connaissance. They were to check out the outdoor possibilities offered by Kazimierz. We know from Jan Zamoyski’s 
account that they lived at the time in the former shelter at St. Anne’s Church. He wrote that they led a “truly Spartan 
life there: we slept on a floor covered with straw; we cooked our breakfasts and dinners, which were based on milk 
and bread – only lunches were eaten out; we got up early and went to bed early; we spent the whole day – except 
for a break for a short rest on the beach and dinner – painting.”6 In 1924, another Plein-air workshop was held in 
Kazimierz. This time, students from various studios of the School of Fine Arts came, including Prof. Tadeusz Prusz-
kowski’s students and their Master’s. In this group was Jadwiga Przeradzka. They spent the following years at open-
air events in Kazimierz, creating an artistic community and determining the town’s character7. They built the myth 
of a place where they felt free, as if set in their unreal reality. The works that were created here were presented at 
postinvasion exhibitions. The critic Roman Zrębowicz wrote after one of them that a Polish school had been estab-
lished in Kazimierz, calling it the Kazimier School. Praising the students’ work, he saw “a guarantee that our palette 
for the first time will give a truly homely work, of lasting value, and at the same time standing on the level of West-
ern painting currents.”8 The discussion on the shape of Polish art echoes here, of course9. At the same time, the 
critic emphasizes the uniqueness of Kazimierz, which had ideal conditions for painting purposes: “the exuberant 
configuration of the terrain, the Vistula River flowing through ravines, and above all, the original architecture with 
perspective and planes, as if specially built by the latest plastic constructions. Such a perfect combination of land-
scape and architecture is not possessed by any of the famous schools in the West – neither Barbizon in Fontaineb-
leau, Pont-Aven in southern Brittany, Dachau in Germany, nor even Glasgow in Scotland.”10 He thus compared 
Casimir with other European colonies. Similar to other European colonies, such a place was shaped by artists. Jad-
wiga Przeradzka and Aleksander Jędrzejewski, together with their colleagues, built other meanings and created its 
myth. It should be added that in building the identity of the place, they shaped their identity. Their visits were, of 
course, connected with the school Plein-air. However, they soon took on another dimension. Many artists, in their 
memoirs, emphasize their relationship with Kazimierz. Tadeusz Pruszkowski, for example, admitted in the “Morning 
Courier” in 1933 to his “great love”, which he called “love at first sight”11. Pia Górska wrote that “the painters loved 
Kazimierz and took possession of it. They felt at home there”12. Irena Lorentowicz stated that “Kazimierz was our 
property, along with the charm of the old wooden houses – how similar to the Tolledan construction in the Old 
Jewish quarter – along with the patrician walls, the stores of the false, Miss Tobcia, who sold ice cream, with the 
improbably amusing Shulim the factotum, and the strange rabbi wandering with the whole retinue with gusto to 

5 M. Jędrzejewski, Aleksander Jędrzejewski, [in:] Jędrzejewski. Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Aleksander Jędrzejewski, 
Michał Jędrzejewski, Barbara Barczewska-Jędrzejewska, Piotr Jędrzejewski, Renata Bonter-Jędrzejewska, Aleksandra Jędrze-
jewska, edited by Michał Jędrzejewski and Małgorzata Bruder, Wrocław 2019, p. 26.

6 Jan Zamoyski, Lukasowcy – painters and painting of the Brotherhood of St. Luke, afterword by Zbigniew Florek, Warsaw 
1989, p. 8.

7 Kazimierz Dolny was referred to as a town already in the interwar period.

8 R. Zrębowicz, “Rzeczpospolita” December 17, 1924, no. 344

9 Zob. m.in. A. Chmielewska, W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II rzeczpo-
spolitej, Warszawa 2006; tejże, Wyobrażenia polskości. Sztuki plastyczne II Rzeczpospolitej w perspektywie społecznej historii 
kultury, Warszawa 2019.

10 Zrębowicz, op.cit.

11 T. Pruszkowski, My great love ... , “Kurier Poranny” 1933, no. 230, p. 3.

12 Ibidem, p. 242.

the one decent comforter near the Pruszkowski house, a house drowning in white roses.”13 The statement of “taking 
possession” or referring to Kazimierz as “our property” was an act of conscious acceptance of an area that could be 
described as “mine.” Consequently, it was understood as safe, providing a sense of freedom and belonging. Irena 
Lorentowicz will admit that “those years [in Kazimierz] were happiness, youth, absolute freedom”14. Although Alek-
sander Jędrzejewski and Jadwiga Przeradzka did not leave such a clear testimony, they joined the group of artists 
for whom Kazimierz was an important place15. The paintings remain. Unfortunately, we know of only one work by 
Jadwiga Przeradzka associated with Kazimierz. It is a small-scale view of St. Anne’s Church and the former shelter 
on Lubelska Street. Aleksander Jędrzejewski left several views of Kazimierz from several shots. We have the impres-
sion that he was looking at the town from above. Even when he painted the street leading from the market square 
to the Reformation monastery16. We feel this obviously when looking at Jędrzejewski’s subsequent paintings. To see 
Kazimierz this way, it was enough to climb the hill with the Three Crosses Mountains. Many artists painted Kazimierz 
from this place. They were eager to climb the nearby hills to look at the town “from above.” This view not only 
served to create a composition, but also gave a sense of integration of the space. The painter embraced it with his 
eyes to set safe boundaries for his territory. Emmanuel Lévinas argued that needing separation in “sweet intimacy”, 
being aware of the elements outside17, and “enclosing oneself in a certain space gives autonomy and independ-
ence”18. Therefore, it was important to delineate a space, not just an abstract space but a concrete, physical space. 
Alfred Kuhn wrote about the four stakes that marked this space. In addition, he who hammered them in “and joined 
them together to make a home fulfilled the great deed of individual demarcation of his existence from the Ungrasp-
able, traversed, united. He thereby shaped the space, his space. He found a measure for himself.19” Kazimierz had 
its natural framework that delineated its internal territory. It was demarcated from the east, south, and north. From 
the south, it was enclosed by a hill with a Franciscan monastery, a cemetery, and the so-called Hill of the Colorists; 
from the north, by the Hill of the Three Crosses and the castle hill. From the east, the boundary was St. Anne’s 
Church. It was also written that three churches marked the borders. We find this in the words of Szmul Lejb Sznaj-
derman, who wrote, “unlike in other small centers, the Jewish community of Kazimierz was not afraid of the three 
churches to the east, north and south, only to the west did the view from the marketplace spread unobstructed”20. 
Only by looking west does the space reach the distant horizon. Here, the boundary is the Vistula River, which, on 
the one hand, closes the city’s space and, on the other hand, opens it to infinity. It can be compared to a window 
through which the interior opens to the outside. It provides an opportunity to see a distant perspective. Thus, the 
artist standing at the top did not see a closed, claustrophobic space, but an open space stretching to the horizon. 
He had a sense of infinity, physical and, above all, symbolic. In Aleksander Jędrzejewski’s painting “Kazimierz – Pa-
rochial Church” from 1929, although the lump of the temple dominates the composition, it does not obscure the 
river and does not divert our attention from it. In contrast. Its belt shimmers in various shades in the light of the 
setting sun, giving an association with the description that Konrad Winkler put in “Literary News”: “over the tranquil 
streams of the Vistula River, the light, refracted in the vapors hanging over the waters, combines with the color in 
exaggerated harmonies of silvery-blue, accented by the pale golden reflection of the sandy islands and coasts. This 
most delicate interplay of opal and gold, with which the atoms of the air vibrate in the coastal glow, calls all the 
more for the palette of Monet and Sisley, whose vibrant colors have revealed to us new harmonies of luminous 

13 I. Lorentowicz, Oczarowania, Warsaw 1975, p. 51.

14 Ibidem, p. 53.

15 The artists’ son, Michal Jedrzejewski, mentioned in a conversation with me that Kazimierz Dolny was a special place for them. 
In addition, it was present in their lives in their memories.

16 Kazimierz on the Vistula River, 1929, oil, canvas, 40.8 x 47 cm, privately owned.

17 E. Lévinas, Wholeness and Infinity. An essay on externality, Warsaw 2012, p. 172.

18 Ibidem, p. 174.

19 A. Kuhn, Rudolf Belling albo przestrzeń, a plastyka, „Sztuki Piękne” 1930, nr 2, s. 41.

20 Sz. L. Sznajderman, Jewish-Polish idyll [in:] Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów, selection, compilation and fore-
word by Monika Adamczyk Garbowska, Lublin 2006, p. 70.
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substance – as intangible as music.”21 In another painting by Jędrzejewski, we see the Vistula River enclosing the 
city’s space22. It was painted at a different time, when Kazimierz was bathed in the morning sunlight. Luminosity, a 
lightened palette, and a lightness of form characterize it. In turn, the details enhance the realism of the whole. Most 
artists painted Kazimierz from such a perspective, but the works of the Seidenbeutl brothers were stylistically clos-
est. In the Jewish Historical Institute, there are two works by Menashe Seidenbeutl, on which we see a view of a 
section of buildings between the parish and the river. It is not the same place as in Jędrzejewski’s painting, but the 
treatment of the architecture and the sketchiness of the shot makes us look for certain analogies. Critics have also 
juxtaposed or even compared these artists. In the context of an exhibition at the Institute of Art Propaganda in 
Warsaw (1935), Waclaw Husarski noted that Jędrzejewski, like the Siedenbeutl brothers, remains in the realm of 
painterly sensualism. He goes on to say very complimentarily that “this is a good painting, and even perfect; Jędrze-
jewski uses the technical material with no less knowledge of things, and with even greater vitality, with greater 
nervousness; his color sometimes dazzles with the splendor of chords, with the boldness of juxtapositions.”23 Miec-
zyslaw Wallis, on the other hand, wrote of the Seidenbeutel brothers that they “mastered the arcana of modern color 
and texture painting.” Immediately below, he states that Jędrzejewski was one of the first members of the Brother-
hood of St. Luke to break the mannerisms of the old masters and “move to a bright color tone, modeled on the 
French Impressionists and PostImpressionists.”24 Such an opinion of Jędrzejewski was common among critics. Alek-
sander Jędrzejewski of the impressionist faction of the Brotherhood of St. Luke, as critic Stanislaw Ciechomski wrote 
about him in 1929, framed the views of Kazimierz in a free, even sketchy manner. Stanislaw Rogoyski, reviewing the 
Z.A.P. Block Salon in 1936, counted Jędrzejewski among those with a “sharpened color sense”25.

Joanna Pollakówna wrote of Menashe’s works and painted “from a bird’s-eye view” that “if it were not for 
this keen registration of color temperature changes, the study of the sun’s glare, these compositions telling the 
world seen from above, as one tells a tale”26. The researcher points to an elusive magic “that seems to seep out of 
things and places under the onslaught of a focused gaze. Kazimierz Menashe, viewed from above, is a mysteriously 
magical city”27. The city’s magic leads directly to its mythologizing, which Nina Lübbren wrote about in the context 
of art colonies, claiming that artists create an image of their territory28. They extract subtle meanings from the real 
world by creating metaphors29, which universalize and, at the same time, tame this space. The painterly creation of 
Kazimierz as an imaginary place can be found in most of the artists who have visited there. For example, Aleksander 
Jędrzejewski’s “Kazimierz on the Vistula River” from 1929 shows the town gently obscured by smoke rising from 
chimneys30.

The artist focuses on the architecture, which is marked only by lines emphasizing the slopes of the roofs. They 
give rhythm, and the diagonal alignment releases tension. These lines dominate, building the whole. The artist has 
dispensed with details. The black and red spots are not different from the dark patches of windows and doors. The 
sketchiness of the composition ultimately moves it away from imitation and toward form. Konrad Winkler calls Ka-
zimierz a “posing model” and “a compendium of various formal and color associations. All artistic orientations find 
nourishment and material that they can include in the circle of their experience”31. The critic notes that Kazimierz 

21 K. Winkler, Kazimierz Painter, “Literary News” 1939, no. 2, p. 4.

22 Aleksander Jędrzejewski, Kazimierz nad Wisłą III, 1929, oil, canvas, 75.5 x 89 cm, private collection.

23 W. Husarski, Exhibitions in the IPS, “Polish Day,” June 9, 1935, quoted in Jedrzejewski, op. cit. p. 43.

24 M. Wallis, Exhibitions at the I.P.S.. Seidenbeutls and Jedrzejewski, “Literary News” 1935, no. 25, p. 6.

25 See I. Kossowska, Artistic reconquista. Art in Interwar Poland and Europe, Torun, 2017, p. 407.

26 J. Pollakówna, Byli bracia malarze... O życiu i malowaniu braci Efraima i Menasze Seidenbeutlów, Warsaw 2002, pp. 11–12.

27 Ibidem, p. 12.

28 On the mythologizing of places in the context of artist colonies, see N. Lübbren, Rural artists’colonies in Europe 1870–1910, 
Manchester 2001, pp. 115–143.

29 Maciej Czeremski, Jakub Sadowski, Myth and Utopia, Krakow 2012, pp. 56–57.

30 Aleksander Jędrzejewski, Kazimierz on the Vistula River, 1929, oil, canvas, 33.3 x 43.9 cm, private property.

31 Konrad Winkler, Kazimierz Painter, “Literary News” 1939, no. 2, p. 4.

has many renditions: “the impressionist will find here, above all, light, the power of light with golden reflections – 
light that reminds us of the paradises of the South that were once lost, perhaps. He will find an orgiastic burst of 
vivid and saturated colors, dealing under certain lighting conditions almost without halftones and quarter tones”32.

An earlier painting by Aleksander Jędrzejewski entitled “Market in Kazimierz”33 does not depict an accurate 
view of the town. The artist completely disturbed the urban planning. He presented one frontage of the market, the 
parish, and the castle almost theatrically. A cart further emphasizes the bird’s-eye shot with a woman, which directs 
our gaze to the Township. The work lacks the lightness that later works have. He built another painting depicting 
Kazimierz Dolny (lost) from actual existing elements – figures and architectural objects – juxtaposing them simul-
taneously somewhat Breugl-like manner. He imaginatively juggles objects characteristic of this town by “spacing” 
them freely on the canvas. It allows us to capture the specificity of the place, symbolically referring to the town’s 
character. We read in this painting the idyllic nature of the place. Teresa Roszkowska similarly constructed her paint-
ings. It is difficult to avoid this topic since the word idyll or idyll in different varieties – about Kazimierz – appeared 
in the texts of most writers, critics, and painters. Of course, it is interchangeable with arcadia and paradise. Maria 
Kuncewiczowa, in her book entitled “Phantoms”, wrote: “in front of the house we pulled up in the evening typical 
of the local July sweetness. Now it is referred to as “microclimate”. Before the war, we called this climate ‘idyllic’”34. 
Hanna Mortkiewicz stated, “when some temples fall into rubble and the original figures of saints made of stone 
and wood, paint and clay are destroyed, new ones will rise in their place. The new symbols thus created will satisfy 
again and again the human hunger for greatness and the longing for paradise”35. The creation of everyday life 
complemented the atmosphere of idyll, and here Jadwiga Przeradzka, together with Teresa Roszkowska, led the 
way. They were exact in preparing for the Plein-air even when choosing the colors of their dresses. It is how Teresa 
Roszkowska recalled: “I made a yellow dress, then you made a green one, I made a pink one, then you made a blue 
one, and then we walked together, they were so much fun”36. Kazimierz and the Vistula River area became a stage 
on which a veritable theater was played. Irena Lorentowicz fondly recalls that period with one sentence perfectly 
capturing its character: “no miraculous costumes, no dizzying hats, no ball of madmen, no ball of kings and queens, 
no “stagecoach shanties,” no wandering wise men, no barefoot and beggars, no wooden gutters and October eve-
nings smelling of autumn, lit by the glow of Friday candles”37.

The fun and collectively created artistic atmosphere should be mentioned here only because it fits the gen-
eral definition of an art colony. It reflects such places’ atmosphere of freedom, harmony, and liberation. For Maria 
Kuncewiczowa, the word “amusing” best described everything that amused the artists, and “to make it even funnier, 
the freaks,” she wrote, “adorn themselves in the strangest pieces possible: ladies in pants and planter’s hats wade 
among the furors on which peasant women are transformed into pillars of salt; the gentlemen cast off pirates, 
shepherds, Sudanese, Colas Breugnons, or beach incroyables. Thus, costumed, even more often – weather permit-
ting – undressed to the last limits of police forbearance, it is no wonder that painters include the summer people 
in their factory pajamas, ceremonial gloves, and veils, in their holy terror and civilizational fervor, among the realm 
of things amusing.”38 Jadwiga Przeradzka and Teresa Roszkowska participated in this dell’arte comedy in Kazimierz. 
It was not only participation in balls and dressing up but games on the beach and funny situational scenes, which 
were immortalized in photographs.

In 1930, the period of frequent visits to Kazimierz Dolny ended. A time of further expeditions searching for 
new artistic inspiration began. Then, Jadwiga Przeradzka and Aleksander Jędrzejewski went to Italy and visited Afri-

32 Ibidem, p. 4.

33 Aleksander Jędrzejewski, Market Square in Kazimierz, oil, canvas, 28.5 x 32, private property.

34 M. Kuncewiczowa, Phantoms, Warsaw 1971, p. 101.

35 H. Mortkiewicz, On the Roads of Poland, Warsaw 1934, p. 304.

36 M. Nowak, transcripts of conversations with Teresa Roszkowska, Warsaw, library of the Zbigniew Raszewski Theater Institute, 
quoted by J. Stacewicz-Podlipska, I was a free bird... On the life and art of Teresa Roszkowska, Warsaw 2012, pp. 97–98.

37 Lorentowicz, op. cit. p. 56.

38 M. Kuncewiczowa, Reserve of wildness, “Kurier Poranny” 1933, no. 203, p. 3.
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ca (Tripoli), southern France, and Paris. Such trips were natural and desirable. As Stanislaw Kucharski recalls, “Well, 
to go away, to see! — it absolved. There was no mass tourism (happy times), only restlessness, longing for distant 
countries, images of new, different people, and things out of the ordinary. By boat, by bicycle, by canoe – stowa-
ways. The environment of the Academy was students from all social strata and regions of Poland, but the differences 
were indiscernible because, against this backdrop, everyone was united by a common lunacy.”39 Photos document 
this journey. We see the Jędrzejewskis in front of St. Mark’s Church in Venice, on a ship, or on the Promenade des 
Anglais in Nice, where they walk in the company of Teresa Roszkowska. They had already met her in Italy. A photo 
of Przeradzka and Roszkowska in front of St. Mark’s Church in Venice has survived. In photos from Paris, they are 
also in the company of Teresa Roszkowska, Boleslaw Cybis, and Alphonse Karny. Many works were created during 
this long European trip, including numerous sketches. Aleksander Jędrzejewski brilliantly rendered the intense light 
of the south. Whether in the painting titled “Tenements,” where the brightly colored buildings are bathed in sun-
light, or in the painting titled “Tripoli,” where he brilliantly captured the atmosphere of an African town. Although 
he focused mainly on landscapes, in the painting “Tripoli”, he became known as an observer of street scenes. It is 
worth noting that Jędrzejewski visited nearby Nice towns, including Cagnes-sur-Mer, where Auguste Renoir previ-
ously lived, which we refer to as an art colony40. The charming, beautifully located town attracted many artists. 
Tadeusz Pruszkowski wrote of Jedrzejewski in 1932 that he was “a sensitive painter, fond of enameling his paintings, 
has developed tremendously. He realizes experiences in France, Africa, and Poland, very personally and sincerely 
felt, interpreted, and painted.”41 Szczepanikowa saw diligence and tirelessness in color experiments. She wrote that 
“the artist emphatically embezzled all the museum sauces. Movement, sun, air – these are the elements with which 
he confronted. The gamut of rainbows and tones of gray, wonderfully overexposed with a silver (Constantinople), 
does not leave the artist’s palette, whether in his magnificent capture of cyclists on the curve of the road that runs 
away with them or at sunset (Sunset in Concarneau), or in the thaw, seeping into the air – everywhere he is true to 
himself, well, and to the assumptions of the best French art of the last 60 years.”42 Aleksander Jędrzejewski focused 
on landscape, wide shots, where the figure is only an element of it, often outlined with a spot of color. Jadwiga 
Przeradzka, on the other hand, is interested in everyday life. She looks at it carefully, up close, and frames the world 
with a great sense of the observer. Thus, in the bustling “Harbor Bar”, our attention is drawn to a dark-skinned pros-
titute. A fish store intrigues, the decorative arrangement of fish on the stand. Przeradzka looks into the bathhouse 
or the laundry. She brilliantly captures movement, body positioning, and facial expressions. The works are kept in 
light, even white tones, which gives lightness to the whole and delicacy to the female figures. Even later, during the 
war, works presented a scene from a naming ceremony, a shoemaker’s shop, or Leda with a swan. In each of them, 
we sense a subtle wit characteristic of the artist. Subsequent reviews of the exhibitions featured critics’ opinions 
emphasizing humor and narrative sway43. Samotyhova noted that she “shapes a beautiful painting talent, in which 
the tones of the great-grandmother era and the voices of the modern world, captured as if at a distance of memory, 
sound. She cares mainly about matters of color, light, and atmosphere. Through these interests, an instinct for se-
renity, humor, characteristic, a sense of style and expression of the situation or the era is churned out repeatedly.”44 
Often, Jadwiga Przeradzka was compared or contrasted with Teresa Roszkowska in commentaries on exhibitions, 
as when Mieczyslaw Wallis appreciated the artist, he wrote, “Verve, temperament, life is brought especially by two 
ladies: Teresa Roszkowska and Jadwiga Przeradzka. Przeradzka gives original satirical pictures from contemporary 
metropolitan life”45.

39 S. Kucharski, [... From the heights of the gallery...], “Yearbook of the Academy of Fine Arts in Warsaw” 1973, vol. 3, p. 131.

40 Jean-Paul Potron, Paysages de Cagnes, Antibes, Juan-les-Pins du XVIIIe  au XXe  siècle, Nice 2002.

41 T. Pruszkowski, Variations on the subject of the Brotherhood of St. Luke, “Culture” 1932, no. 6, [in:] the same, Selection of 
writings, compiled and selected by Irena Bal, Academy of Fine Arts in Warsaw, Zeszyty Naukowe, Zeszyt 4/26/1989, p. 17.

42 R. Szczepanikowa, “Depesza” 14 II 1938, [in] Jędrzejewski, op. cit. p. 42.

43 W. Husarski, Warsaw exhibitions, “Czas” 1936, no. 322 (22 November), p. 9.

44 N. Samotyhova, Encouragement in October, “Contemporary Woman,” 1931, R. 5, no. 33, p. 14.

45 M. Wallis, Exhibition of the Union of 5 Art Societies: Brotherhood of St. Luke, Form, Group from Lada, Ritual and Warsaw 
School, “Robotnik,” 1933, no. 412 (November 9), p. 6.

The painting “Houses” by Jadwiga Przeradzka was created during a trip to Southern Europe. The piled-up 
blocks of tenement houses fill almost the entire picture, and the facade becomes a theatrical stage with characters 
playing their roles. Other artists also used this way of presenting architecture from Pruszkowski’s circle, but it was 
Przeradzka who could give the scene a light mood, similar to a child’s world. Stefan Pluzanski of the Brotherhood of 
St. Luke, in his work entitled “Procession,” placed similarly overlapping, piled-up houses in the center of the compo-
sition, filling almost the entire surface of the painting with them. They so focus attention that only later do we notice 
the surrounding ribbon of crowded figures. We can also find an analogy when we juxtapose Jadwiga Przeradzka’s 
“Ship” work with Stefan Płużanski’s painting “Café”46. Both are filled with unnaturally crowded figures. Although the 
two works differ in their approach to detail in both cases, we see that this crowd is not a uniform mass. Przeradzka 
freely builds the figures, losing linearity, but, like Płużanski, she presents different types of people, assigning them 
appropriate gestures and behavior. Aleksander Jędrzejewski also used simultaneous solutions, as in the painting 
“Lunapark”, where the narrative takes place on several levels. Here, he used a composition that evokes a theatrical 
scene, adding the humor and brilliance of a great commentator on reality.

The 1930 expedition was not Jedrzejewskis’ only trip. They made other trips, including to France and Southern 
Europe. They spent the summer of 1932 with Teresa Roszkowska, her mother, and sister Wanda in Yugoslavia. Most 
likely, it was then that the previously mentioned painting “Fish” was created. The surviving photos show how ideally 
favored they are by the coastal climate and the sun47.

In 1935, the Jedrzejewski family made another trip to Italy to Capri48. They visited Campania. They were in Na-
ples, Pompeii, and Sorrento. During this trip, they went to Rome and Florence. Views of these places were created. 
As before, Jedrzejewski painted ports, which Irena Kossowska sees as “a lesson in postimpressionism.” She believes 
that this one of the favorite motifs of the French Impressionists gained here a new redaction enriched by the color 
experience of the Fauvists.” She sees framing with an elevated observation point as a reference to the Japanizing 
style49. Critics see signs of modernity in this way of framing. It was then that the painting “Naples” by Aleksander 
Jędrzejewski was created. The central composition of this painting is repeated in work “Sailors on Hel” from 1936. 
Both symmetrically composed have different rhythms. In “Naples”, depicting a “descending” street, this rhythm is 
determined by houses and hanging white sheets, and in the painting “Sailors on Hel”, by a row of half-timbered 
houses. This arrangement is completed by the sailors walking down the street. We can juxtapose the symmetry 
and order of these works with that in which Jedrzejewski used elements of tension – arches, bevels, and diagonal 
arrangement. In the painting, the “cyclist” rhythm was replaced by movement50. The artist perfectly managed to 
show the movement of cyclists riding in a peloton, emphasized by the arrangement of the road on the hilly terrain. 
In “Arc de Triomphe in Paris,” the cars riding around the vast monument standing in Charles de Gaulle Square seem 
to spin as if on a carousel. This painting, with good composition and maintained in monochrome tones, was criti-
cized by Mieczyslaw Sterling. The critic accused Jędrzejewski of rationalism, writing that “he approaches the overly 
simple subjects of his art armed with an intellectual apparatus too seasoned to be able to render and feel this simple 
life convincingly. His “Windows in the Sun” is emblematic evidence of this: the uncharacteristically strong light in 
the painting shines like the sun reflected in the metal. Additionally, the movement of lights, colors, and cars in the 
Etoile Square in Paris is a fanciful precise calculation that destroys the element of life in this perfectly composed 
and painted picture”51.

In the 1930s, the Jędrzejewski family was connected with Volyn. In the 1932 photo, in addition to the Jędrze-
jewskis, we see Aleksander Rodziewicz, Marian Meller, Teresa Roszkowska, and Julia Józewska. The presence of 

46 Stefan Płużański, Café, 1934, oil, dicta, 95.7 x 120, owned by the National Museum of Warsaw.

47 Stacewicz-Podlipska, op. cit. p. 193.

48 Here they lived in Villa la Floridiana, see Stecewicz-Podlipska, op. cit. p. 212.

49 Kossowska, op. cit. p. 423.

50 Aleksander Jędrzejewski, Cyclists, 1935, oil, canvas, 90 x 92.5 cm, owned by the National Museum in Warsaw. The painting 
was presented in 1936 at the exhibition “Sport in Art” organized at the Institute of Art Propaganda.

51 M. Sterling, Brotherhood of St. Luke, “Literary News” 1932, no. 7, p. 5.
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these people in the photograph is not surprising. Jadwiga Przeradzka and Aleksander Jedrzejewski worked at the 
Volyn Theater52 as stage designers, carrying out all projects, while Aleksander Rodziewicz was the director53. Marian 
Meller was an actor and administrative director at this theater, and Yulia Józewska was the wife of Henryk Józewski, 
then Voivode of Volyn. The Jedrzejewski family lived in Lutsk for several years. Joanna Stacewicz-Podlipska writes 
that “the Lutsk house of the Jędrzejewskis at 8 Lubart Street was already at that time one of the artistic and cultural 
centers of the area, and it never lacked interesting guests.”54 It can be said that they were the ones who, as Henryk 
Józewski put it, had rubbed the golden “Volyn string” hidden from the eyes of the average Pole55. Rodziewicz per-
suaded them to work in the theater, where they won critical and public acclaim. Repeatedly, the reviews emphasized 
the modern form of decoration. Rosé Bailly, a French poet, founder of “Les Amis de la Pologne” and winner of the 
Polish Pen Club award, wrote in 1936 in “Logeion” after seeing the play “Great Love” that “the modernism of the 
decorations is curiously conceived. Toilets of actresses puzzlingly beautiful, simple in line, charming with a harmony 
of colors and truly Parisian chic”56. Tadeusz Zagorski, reviewing the play “The Day of His Return” by Zofia Nalkows-
ka, ends his text with the statement that “the decorative” couple – Przeradzka and Jędrzejewski – is flawless. Here, 
even malice cannot help anymore”57. Zofia Nalkowska herself praised the artists, writing that the decorations were 
praiseworthy. In an account of a rehearsal for the play, she wrote: “Decorations were set up on the stage, designed 
by the painters of the Brotherhood of St. Luke, Messrs. Jędrzejewski and Przeradzka. Against their beautiful, fan-
tastic backdrop, the tired, sleepy artists, clad in overcoats, furs, even bots, spoke the somber words of their roles.”58 
In her “Diaries” on February 14, 1932 (Lutsk), she wrote about the same performance: “The staging is modern, a 
pair of painters from the Brotherhood of St. Luke, Jedrzejewski and Przeradzka design the decorations. It is pretty 
and creative. Reality and fiction continue to overlap, intermingle and diverge.”59 Jadwiga Przeradzka also designed 
costumes for plays. The two were also involved in other activities. Among other things, they prepared artwork for 
the Volyn Fair in Rivne. In one of the photos, we see a pair of artists at work. Additionally, Antoni Lyzhvansky served 
as artistic director of the fair in 193460.

While living in Volhynia, they were engaged not only in scenography but also in painting. They created views 
not only of Lutsk and the surrounding area, but also went to Wisniowiec and Krzemieniec. Places that attracted 
artists with their charm were described as art colonies61. The works of Aleksandr Yedrzejewski that were created 
during this period, “Styr”, “Luck-cyrk”, and “Luck – gardens”, were kept in light colors, light, and built up with deli-
cate brushstrokes. As in other works, the artist captures the view from above. Once again, we see how Jędrzejewski 
differs in his style from other members of the Brotherhood. As early as 1933, in the context of an exhibition of the 
Union of Five Artistic Societies at the Institute of Art Propaganda, Karol Winkler wrote that Jędrzejewski, in particu-
lar, has a strong sense of color and a painting temperament”62. He was most often juxtaposed with Boleslaw Cybis 

52 Initially, it functioned as a touring theater. It had a permanent seat since the autumn of 1930, see Zbigniew Zaporowski, 
From the History of the Volyn Theater named after Juliusz Slowacki in Lutsk (1930–1939), p. 313, https://docplayer.
pl/24826428-Z-dziejow-wolynskiego-teatru-im-juliusza-slowackiego-w-lucku.html (dated August 10, 2022).

53 B. Smigielski, Juliusz Słowacki Volyn Theater (1930–1939), Lublin 2002, p. 104. He was the director from 1931 to 1938. In 
1938 he moved to the Municipal Theater in Bydgoszcz, and with him the Jedrzejewskis.

54 Stacewicz-Podlipska, op. cit. p. 194.

55 H. Józewski, Instead of a diary, selection and compilation by Jerzy Giedroyc, introduction by Piotr Mitzner, Paris-Cracow 2017, 
p. 233.

56 Smigielski, op. cit. p. 97.

57 T. Zagorski, From the Polish Theater. “The Day of His Return” a play in 3 acts by Zofia Nalkowska, “Przegląd Wołyński” 1932, 
R. 9, no. 8 (February 21), p. 2.

58 As quoted in Smigielski, op. cit. p. 60.

59 Quoted in ibidem, p. 133.

60 W. Klemm, Calendar of life and work, [in:] Antoni Łyżwański 1904–1972, Olszanica 2004, p. 111.

61 On the Krzemieniecart colony, see Art colony in Krzemieniec nad Ivva, ed. by Waldemar Odorowski and Dorota Seweryn-Pu-
chalska, [exhibition catalog], Nadwiślańskie Museum in Kazimierz Dolny, Kazimierz Dolny 2010.

62 K. Winkler, Exhibition of “Brotherhood of St. Luke” and “Warsaw School” at the Institute of Art Propaganda, “Polska Zbrojna” 
1933, no. 328 (26 XI), p. 10.

and Elijah Canary as those who “overcame old school habits”63. Mieczyslaw Wallis also included Antoni Michalak 
and described them as the best members of the Brotherhood, who overcame archaization and created the most 
contemporary painting language64.

In Krzemieniec or Wisniowiec, Jadwiga Przeradzka focused on everyday life. Her “Market in Wisniowiec” is 
bustling with life. The artist once again proves that she is a reasonable observer. She brilliantly rendered behaviors 
and gestures and framed the scene in an exciting and modern way, also taking care of color and texture.

* * *
In 1938, Aleksander Jędrzejewski was part of a group of 11 artists65 who made seven historical paintings for the 
World Exhibition in New York66. They began work in May in the place that was friendliest to them, that is, in Tade-
usz Pruszkowski’s house in Kazimierz Dolny. There was an atelier there dedicated to creative work. Although the 
commissariat having custody of the whole thing required a unified style – and it did – we can easily guess that it 
was difficult for the artists to avoid their characteristic mannerisms. That is why we read Jedrzejewski’s hand in the 
landscape. The artist referred to this joint venture when describing the painting process in an interview with “Kurier 
Bydgoski”: “The work itself took place in such a way that at each painting two or three artists worked simultane-
ously, doing what they were most skilled at, then they would move on to the second painting, and at that one their 
place was taken by other painters, then again by others, and so on. The composition of each painting had to be 
made by one artist, but it was revised several times by others, then others made a charcoal sketch, which again the 
next corrected; those who transferred it to tracing paper also drew, then followed a one-tone underpainting on the 
board, and finally, the colorists gave the tone”67. He also explained that they were painted “in the style of medieval 
illumination, and the character of each historical scene, corresponds to the character of the era”68.

* * *
After World War II, Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska and Aleksander Jędrzejewski focused on stage design activ-
ities. In 1945, for a short time, they served as set designers at the Soldier’s Home Theater in Lodz. In 1946, they 
moved to Wroclaw and worked for the Municipal Theater (now the Polish Theater). They also worked with the 
Wrocław Opera, the Contemporary Theater, the Musical Theater, the Jewish Theater, and the Pantomime Theater69. 
However, they did not abandon painting, creating works that refer stylistically to those created in the interwar 
period.

63 Ibid, p. 10.

64 M. Wallis, Exhibition of the Union of 5 Art Societies: Brotherhood of St. Luke, Forms, Group from Lada, Ritual and Warsaw 
School, “Robotnik,” 1933, no. 412 (November 9), p. 6.

65 In this action , in addition to Alexander Jędrzejewski, members of the Brotherhood of St. Luke participated: Bolesław Cybis, 
Bernard Frydrysiak, Jan Gotard, Eliasz Kanarek, Jeremi Kubicki, Antoni Michalak, Stefan Płużański, Janusz Podoski, Jan Zam-
oyski and Professor Tadeusz Pruszkowski.

66 On the World Exposition in New York, see, K. Nowakowska, The Polish Pavilion at the New York World Exposition (1939–
1940) and its further history, Warsaw 2013.

67 A. Jędrzejewski, Nowe drogi malarstwa polskiego, “Kurier Bydgoski” 1938, December 25, p.

68 Ibidem, p.

69 On the scenographic realizations, see Jedrzejewski..., op. cit.
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Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Domy, 
1930, 73,5 x 54 cm, własność prywatna
Houses, 1930, oil, plywood, 73,5 x 54 cm, 
private property

Aleksander Jędrzejewski, Lunapark, 1928, 
olej, płótno, 130 x 148 cm, własność  
Muzeum Narodowe w Warszawie
Amusement park, 1928, oil, canvas,  
130 x 148 cm, property of the National 
Museum in Warsaw

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Statek, lata 30. XX w., olej, sklejka, 98 x 72 cm, własność prywatna
Ship, the 1930s, oil, plywood, 98 x 72 cm, private property
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Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Aniołowie, lata 30. XX wieku, olej, sklejka, 74,5 x 55,5 cm, własność prywatna
Angels, the 1930s, oil, plywood, 74,5 x 55,5 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Kąpielisko, 
lata 30. XX w., olej, płótno,  
61,5 x 71,5 cm, własność prywatna
Watering place, the 1930s, oil,  
canvas, 61,5 x 71,5 cm, private 
property

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, 
W łaźni, olej, dykta, 51,5 x 43,3 cm, 
syg. p.d. JPrzeradzka/1931, własność 
Muzeum Narodowe w Warszawie
In the bathhouse, oil, plywood,  
51,5 x 43,3 cm, sign. r.d.  
JPrzeradzka/1931, propery  
of National Museum in Warsaw
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Aleksander Jędrzejewski, Rynek w Kazimierzu, 1927, olej, płótno, 28,5 x 32 cm, własność prywatna
Market in Kazimierz, 1927, oil, canvas, 28,5 x 32 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Kazimierz nad Wisła, 1929, olej, płótno, 40,8 x 47 cm, własność prywatna
Kazimierz on the Vistula, 1929, oil, canvas, 40,8 x 47 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Kazimierz nad Wisła, 1929, olej, płótno, 33,3 x 43,9 cm, własność prywatna
Kazimierz on the Vistula, 1929, oil, canvas, 33,3 x 43,9 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Kazimierz nad Wisła, 1929, olej, płótno, 75,5 x 89 cm, własność prywatna
Kazimierz on the Vistula, 1929, oil, canvas, 75,5 x 89 cm, private property
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Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Kościół św. Anny, lata 20. XX w. olej, sklejka, 21,5 x 18 cm, własność Muzeum  
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
St. Anne’s Church in Kazimierz, the 1920s, oil, plywood, 21,5 x 18 cm, property of the Museum Nadwislanskie  
in Kazimierz Dolny


Aleksander Jędrzejewski, O zachodzie,  
lata 20. XX w., olej, płótno, 68 x 62,5 cm,  
własność prywatna
At sunset, the 1920s, oil, canvas,  
68 x 62,5 cm, private property


Aleksander Jędrzejewski, Droga,  
lata 30. XX w., olej, płótno,  
57,5 x 67,5 cm, własność prywatna
Road, the 1930s, oil, canvas,  
57,5 x 67,5 cm, private property
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Aleksander Jędrzejewski, Krajobraz jesienny nad Wisłą, 1926, olej, dykta, 36 x 36 cm, własność Muzeum Nadwiślańskiego  
w Kazimierzu Dolnym
Autumn landscape with the Vistula, 1926, oil, plywood, 36 x 36 cm, property of the Museum Nadwislanskie in Kazimierz 
Dolny

Aleksander Jędrzejewski, Scena dożynkowa, 1926, dykta, olej, 62 x 74 cm, własność Muzeum Nadwiślańskiego  
w Kazimierzu Dolnym
Harvest festiwal, 1926, oil, plywood, 62 x 74 cm, property of the Museum Nadwislanskie in Kazimierz Dolny

Aleksander Jędrzejewski, Wejście przed kościołem reformatów, 1936, dykta, olej, 39 x 33 cm, własność Muzeum  
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
Entry to the Monastery of the Reformed Franciscan, 1936, oil, plywood, 39 x 33 cm, property of the Museum  
Nadwislanskie in Kazimierz Dolny

Aleksander Jędrzejewski, Ulica Lubelska w Kazimierzu, 1936, dykta, olej, 36 x 36 cm, własność Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym
Lubelska Street in Kazimierz Dolny, 1936, oil, plywood, 36 x 36 cm, property of the Museum Nadwislanskie in Kazimierz 
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Aleksander Jędrzejewskim, Żaglówki – Port w Nicei, 1932, olej, dykta, 34,5 x 30 cm, własność Muzeum Narodowego 
w Warszawie
Sailing boats – Harbour in Nice, 1932, oil, plywood, 34,5 x 30 cm, property of the National Museum in Warsaw

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska i Teresa Roszkowska w Wenecji/in Venice, 
lata 30. XX w.


Aleksander Jędrzejewski, Pejzaż 
z południowej Francji, 1930, olej, dykta, 
33 x 40 cm, własność Muzeum Narodowe 
w Warszawie
Landscape from Southern France, 1930, 
oil, plywood, 33 x 40 cm, property 
of the National Museum in Warsaw


Aleksander Jędrzejewski, Cagnes, 1930, 
olej, sklejka, 33x40 cm, własność prywatna
Cagnes, 1930, oil, plywood, 33 x 40 cm, 
private property


Aleksander Jędrzejewski, Kamienice 
w Cagnes-sur-Mer, 1930, olej, dykta, 
33 x 29,5 cm, własność Muzeum 
Narodowe w Warszawie
Houses in Cagnes-sur-Mer, 1930, oil, 
plywood, 33 x 29,5 cm, property 
of the National Museum in Warsaw

40

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska i Teresa 
Roszkowska w Wenecji/in Venice, lata 30. XX w.
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Aleksander Jędrzejewski, Villefranche – stacja, 1930, olej, sklejka, 32,5 x 33,5 cm, własność prywatna
Villefranche – railway station, 1930, oil, plywood, 32,5 x 33,5 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Villefranche, 1930, olej, sklejka, 30 x 35 cm, własność prywatna
Villefranche, 1930, oil, plywood, 30 x 35 cm, private property


Aleksander Jędrzejewski, Neapol, 1935, olej, płótno, 
91,5 x 73 cm, własność prywatna
Naples, 1935, oil, canvas, 91,5 x 73 cm, private 
property


Aleksander Jędrzejewski, Okna, 1931, olej, płótno, 
84x82 cm, własność prywatna
Windows, 1931, oil, canvas, 84 x 82 cm, private 
property
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Aleksander Jędrzejewski, Bosfor, 1932, olej, płótno, 102 x 97 cm, własność prywatna
Bosporus, 1932, oil, canvas, 102 x 97 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Konstantynopol, lata 30. XX w., olej, sklejka, 29,5 x 40,3 cm, własność prywatna
Constantinople, the 1930s, oil, plywood, 29,5 x 40,3 cm, private property


Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska  
i Aleksander Jędrzejewski w Wenecji / 
in Venice, 1930


Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska  
w Afryce / in Africa, 1930
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Aleksander Jędrzejewski, Miasteczko, 1931, olej, płótno, 88,5 x 98,5 cm, własność prywatna
Little Town, 1931, oil, canvas, 88,5 x 98,5 cm, private property

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Ryby, 1932, olej, sklejka, 61 x 52 cm, własność prywatna
Fishes, 1932, oil, plywood, 61 x 52 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Trypolis, 1930, olej, płótno, 58,5 x 72 cm, własność Muzeum Okręgowe w Toruniu
Tripoli, 1930, oil, canvas, 58,5 x 72 cm, property of The District Museum in Toruń

Aleksander Jędrzejewski, Północna Afryka, 1930, olej, płótno, 50,3 x 60 cm, własność prywatna
The South of Africa, 1930, oil, canvas, 50,3 x 60 cm, private property
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Aleksander Jędrzejewski, Łuck – cyrk, 1939, olej, płótno, 67 x 84,2 cm, własność prywatna
Łuck – Circus, 1939, oil, canvas, 67 x 84,2 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Łuck – ogródki, 1939, olej, płótno. 69 x 75,5 cm, własność prywatna
Łuck – Small Gardens, 1939, oil, canvas, 69 x 75,5 cm, private property

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska i Teresa Roszkowska
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Aleksander Jędrzejewski, Styr, 1938, olej, płótno, 78,5 x 86,5 cm, własność prywatna
Styr, 1938, oil, canvas, 78,5 x 86,5 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Dinan, 1938, olej, płótno, 89 x 100 cm, własność prywatna
Dinan, 1938, oil, canvas, 89 x 100 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Paryż – Łuk Triumfalny, ok. 1932, olej, płótno, 96 x 113 cm, własność Muzeum Śląskie w Katowicach
Paris – The Triumphal Arch, around 1932, oil, canvas, 96 x 113 cm, property of The Silesian Museum in Katowice

Aleksander Jędrzejewski, Cykliści, 1935, olej, płótno, 90 x 92,5 cm, własność Muzeum Narodowe w Warszawie
Cyclists, 1935, oil, canvas, 90 x 92,5 cm, property of The National Museum in Warsaw



52 53

Aleksander Jędrzejewski, Zamość, 1944, olej, płótno, własność Museum Zamojskie w Zamościu
Zamość, 1944, oil, canvas, property of the Museum Zamojskie in Zamość

Aleksander Jędrzejewski, Warszawa – popołudnie, lata 30. XX w., olej, sklejka, 49 x 61 cm, własność prywatna
Warsaw – Afternoon, the 1930s, oil, plywood, 49 x 61 cm, private propert

Aleksander Jędrzejewski, Port gdański, 1927, olej, płótno, 194 x 236 cm, własność Muzeum Narodowego w Warszawie
Harbour in Gdańsk, 1927, oil, canvas, 194 x 236 cm, property of the National Museum in Warsaw

Aleksander Jędrzejewski, Marynarze na Helu, 1936, olej, płótno, 88 x 100 cm, własność prywatna
Sailors in Hel, 1936, oil, canvas, 88 x 100 cm, private property
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Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Kaseta, 
lata 30. XX w., olej, sklejka, 53 x 53 cm, 
własność prywatna
Paint case, the 1930s, oil, plywood,  
53 x 53 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Śpiewak, lata 
30. XX w., olej, płótno, 90,5 x 85 cm, 
własność prywatna
Singer, the 1930s, oil, canvas, 90,5 x 85 cm, 
private property

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Szewc, ok. 1942, olej, 
sklejka, 75,5 x 57,5 cm, własność prywatna
Shoemaker, around 1942, oil, plywood, 75,5 x 57,5 cm, 
private property

Aleksander Jędrzejewski, Fryzjer, 1931, olej, płótno,  
92 x 74,5 cm, własność prywatna
Hairdresser, 1931, oil, canvas, 92 x 74,5 cm, private 
property

Jadwiga Przeradzka-Jedrzejewska, Imieniny, ok. 1943, olej, sklejka, 44,5 x 50 cm, własność prywatna
Name day, around 1943, oil, plywood, 44,5 x 50 cm, private property

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Leda z łabędziem, 1942, olej, sklejka, 34,5 x 47 cm, własność prywatna
Leda and the Swan, 1942, oil, plywood, 34,5 x 47 cm, private property
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Aleksander Jędrzejewski, Handlarze, 1963, olej, płótno, 80 x 100 cm, własność prywatna
Merchants, 1963, oil, canvas, 80 x 100 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Pejzaż wałbrzyski, 1946, olej, sklejka, 45 x 53,4 cm, własność prywatna
Landscape of Walbrzych, 1946, oil, plywood, 45 x 43,4 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Pociąg, 1963, olej, płótno, 67,5 x 77 cm, własnośc prywatna
Train, 1963, oil, canvas, 67,5 x 77 cm, private property
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Aleksander Jędrzejewski, Ogród III, 1958, olej, gwasz, płótno, 81 x 60,5 cm, własność Muzeum Narodowe w Warszawie
Garden III, 1958, oil, gouache, canvas, 81 x 60,5 cm, property of the National Museum in Warsaw 

Aleksander Jędrzejewski, Ogród, ok. 1967, olej, płótno, 74 x 114 cm, własność prywatna
Garden, around 1967, oil, canvas, 74 x 114 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Ślęża, ok. 1970, olej, płótno, 63 x 74 cm, własność prywatna
Ślęża, around 1970, oil, canvas, 63 x 74 cm, private property
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Pejzaż z kasetą, 1972, olej, płótno, 69,5 x 76 cm, własność prywatna
Landscape with paint case, 1972, oil, canvas, 69,5 x 76 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Narzeczony, 1974, olej, płótno, 68 x 78 cm, własność prywatna
Fiancé, 1974, oil, canvas, 68 x 78 cm, private property

Aleksander Jędrzejewski, Utoczkin, 1974, olej, płótno, 61,5 x 71,5 cm, włsność prywatna
Utoczkin, 1974, oil, canvas, 61,5 x 71,5 cm, private property
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Aleksander Jędrzejewski
Projekt scenografii do „Otella” Williama Shakespeare’a, inscenizacja i reżyseria Jakub Rotbaum, kostiumy Jadwiga  
Przeradzka-Jędrzejewska, 1961, Państwowe Teatry Dramatyczne we Wrocławiu
Set design for „Othello” by William Shakespeare, directed by Jakub Rotbaum, costumes Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, 
1961, The State Drama Theaters in Wrocław

Widok na ekspozycję, projekty scenografii Aleksandra Jędrzejewskiego
View of the exhibition, set design of Aleksander Jędrzejewski
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Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska
Projekt kostiumów do „Króla i aktora” Romana Brandstaettera, reżyseria Józef Para, scenografia Aleksander Jędrzejewski, 
Teatr Współczesny we Wrocławiu
Costume design for „King and actor” by Roman Brandstaetter, directed by Józef Para, stage disagn Aleksander Jędrzejewski, 
Współczesny Theatre in Wrocławi

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska
Projekty scenografii do „Heloizy i Abelarda” Rogera Vaillanda, reżyseria Andrzej Witkowski, 1959, Państwowe Teatry 
Dramatyczne we Wrocławiu
Set design for „Heloiza i Abelard” by Roger Vailland, directed by Andrzej Witkowski, 1959, The State Drama Theaters in 
Wrocław
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Barbara Barczewska-Jędrzejewska, Martwa natura, lata 50. XX w., olej, płótno, własność prywatna
Still life, the 1950s, oil, canvas, private property

Barbara Barczewska-Jędrzejewska (1936–2018)

Absolwentka PWSSP/ASP we Wrocławiu – wyróżniony dyplom z zakresu architektury wnętrz pod kierun-
kiem prof. Władysława Wincze, 1959; w latach 1959–1964 i 1967–1972 grafik (promocja premier filmo-
wych, m.in. wystawy w Klubie Dziennikarza i projektant wnętrz oraz kolorystyk budynków w Okręgo-
wym Zarządzie Kin we Wrocławiu); w latach 1972–1997 projektantka wystaw i opracowań graficznych 
w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego (autorka siedmiu stałych wystaw oraz szeregu 
wystaw czasowych); autorka kostiumów do cyklu bajek – pantomimiczno-muzycznych programów tele-
wizyjnych realizowanych w pierwszej połowie lat 70., oraz kostiumów do spektakli Teatru TV (m.in. do 
Próżni w reżyserii Haliny Obidniak, Kandydy w reżyserii Juliusza Burskiego, Miłości i próżności w reżyserii 
Jana Bratkowskiego i innych spektakli oraz programów muzycznych); autorka i współautorka plakatów 
m.in. dla Muzeum Przyrodniczego oraz wrocławskiego oddziału KAW i uczestniczka wystaw plakatu 
(m.in. Berlin Zach. 1980); projektantka wnętrz mieszkalnych i współautorka wystaw, m.in. wystawy 
XXX-lecia Uczelni Wrocławskich w salach Muzeum Archeologicznego (Pałac Królewski). Współautorka 
,,Kuriera wspomnień” w ekspozycji milenijnej „Wrocław 2000 – moje miasto”.

Michał Jędrzejewski

Barbara Barczewska-Jędrzejewska, Martwa natura, 1955, olej, płótno, własność prywatna
Still life, 1955, oil, canvas, private property

Barbara Barczewska-Jędrzejewska (1936–2018)

A graduate of the PWSSP/Academy of Fine Arts in Wrocław awarded a diploma in interior design under the su-
pervision of prof. Władysława Wincze, 1959; in the years 1959–1964 and 1967–1972 graphics (promotion of film 
premieres, including exhibitions at the Journalist’s Club and interior designer and building colors at the District 
Board of Cinemas in Wrocław); in the years 1972–1997 designer of exhibitions and graphic designs at the Natural 
History Museum of the University of Wrocław (author of seven permanent exhibitions and a number of temporary 
exhibitions); author of costumes for the series of fairy tales / pantomime-music TV programs, made in the first half 
of the 70s, and costumes for TV Theater performances (including “The Void” directed by Halina Obidniak, “Kan-
dyda” directed by Juliusz Burski, “Miłości i vanity “directed by Jan Bratkowski and other performances and music 
programs); author and co-author of posters for the Natural History Museum and the Wrocław branch of the KAW, 
and participant of poster exhibitions (including Berlin West 1980); designer of residential interiors and co-author 
of exhibitions among others, Exhibitions of the 30th anniversary of Wrocław Universities in the rooms of the Ar-
chaeological Museum (Royal Palace). Co-author of the “Kurier Memories” in the Millennium Exposition Wrocław 
‘2000 – my city “.

Michał Jędrzejewski
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Barbara Barczewska-Jędrzejewska, Akt leżący, ołówek, papier, własność prywatna
Lying nude, pencil, paper, private property

Widok na ekspozycję / View of the exhibition

Barbara Barczewska-Jędrzejewska, Akt leżący, ołówek, papier, własność prywatna
Lying nude, pencil, paper, private property
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Michał Jędrzejewski (ur. 1934 )

Absolwent PWSSP/ASP we Wrocławiu, dyplomy: malarstwo u prof. E. Gepperta i prof. S. Pękalskiego – 1958; archi-
tektura wnętrz u prof. W. Wincze – 1960; od czasu studiów związany z nurtem sensibilizmu (Teatr Sensibilistyczny 
1957, Teatr Katastroficzny 1958) oraz z teatrami studenckimi: Ponuracy (1957), Kalambur (1958); uczestnik konkur-
sów architektonicznych, projektant plakatów (I nagroda w konkursie na projekt plakatu Festiwalu Kulturalnego Stu-
dentów 1960, wygrane konkursy zamknięte na projekty plakatów, m.in. V Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 
1964), uczestnik Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, 
Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, 
wystaw „Sztuka projektowania” w Warszawie, zagranicznych wystaw polskiego plakatu (Drezno, Duisburg, Paryż, 
Wiedeń, Berlin Zach.), prezentował też szereg wystaw indywidualnych malarstwa, rysunku, grafiki i scenografii 
(Wrocław, Wojnowice – Galeria Prezentacje, Elbląg – Galeria EL, Warszawa – Galeria Test i Galeria Działań, Ga-
lowice – Muzeum Powozów, Kazimierz Dolny – Muzeum Nadwiślańskie); autor ok. 200 scenografii telewizyjnych 
i teatralnych (w tym ok. 30 zrealizowanych wspólnie z Wojciechem Jankowiakiem; m.in. nagroda na Festiwalu 
Klasyki Polskiej); autor i współautor licznych rozwiązań wystawienniczych (m.in. cyklu wystaw teatralnych Muzeum 
Historycznego/Miejskiego Wrocławia; komisarz generalny i projektant wystawy milenijnej ,,Wrocław 2000 – moje 
miasto” – hale WFF we Wrocławiu); autor i współautor wnętrz i mebli oraz innych rozwiązań projektowych; profe-
sor PWSSP/ASP i PWST we Wrocławiu; rektor PWSSP w latach 1984–1990, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz  
i Wzornictwa 1980–1981 i 1990–1996). Nagrody: Miasta Wrocławia (1985) i Prezydenta Wrocławia (2000).

Michał Jędrzejewski

Michał Jędrzejewski (born in 1934)

A graduate of the PWSSP/Academy of Fine Arts in Wrocław, diplomas: painting with prof. E. Geppert and prof. S. 
Pękalski 1958; interior design with prof. W. Wincze 1960; since his studies associated with the sensibilist movement 
(Teatr Sensibilistyczny 1957, Teatr Katastroficzny 1958) and student theaters (Ponuracy 1957, Kalambur 1958); 
participant of architectural competitions, poster designer (1st prize in the poster design competition of the Cultural 
Students Festival 1960, won competitions closed for the design of posters (including the 5th Festival of Polish Con-
temporary Arts 1964), participant of the Polish Poster Biennale in Katowice, the International Poster Biennale in 
Warsaw, the International Drawing Triennial in Wrocław, the Polish Painting Festivals in Szczecin, the Art of Design 
exhibitions in Warsaw, foreign exhibitions of Polish posters (Dresden, Duisburg, Paris, Vienna, West Berlin), he also 
presented numerous individual exhibitions of painting, drawing, graphics and scenography (Wrocław, Wojnowice/
Zamek, Elbląg/EL Gallery, Warsaw/Test Gallery/Galeria Działań/Galowice/Museum, Kazimierz Dolny/Muzeum Na-
dwiślańskie), author of approximately 200 TV and theater sets (including about 30 made together with Wojciech 
Jankowiak; awards at the Polish Classics Festival and the Alexander Fredro Festival), author and co-author or numer-
ous exhibition solutions (incl. series of theater exhibitions of the Historical Museum/City of Wrocław, Commissioner 
General and designer of the millennium exhibition “Wrocław ‘2000 – my city” – WFF halls in Wrocław); author and 
co-author of interiors, furniture, and other design solutions; professor (PWSSP/ASP and PWST in Wrocław) rector 
of PWSSP in 1984–1990, dean of the Faculty of Interior Architecture and Design 1980–81 and 1990–96) Awards: 
Wrocław City 1985 and Mayor of Wrocław 2000.

Michał Jędrzejewski
Michał Jędrzejewski z diagramem wydarzeń sensybilistycznych, 1991
Michał Jędrzejewski with diagram of sensybilism’s events, 1991
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Andrzej Kostołowski 

Niektóre zdobycze sensybilizmu w latach 1956–1976

Od XVI-wiecznego manieryzmu aż po czasy współczesne, stosowany bywa w nazwach kierunków sztuki sufiks –ism, 
–isme (po polsku –izm, –yzm). I dotyczy to zarówno dramatycznego romantyzmu czy formalnego kubizmu, ale też 
np. prześmiewczego dadaizmu. Jest ponadto wiele izmów efemerycznych czy wręcz fikcyjnych jak np. figlarny XIX-
-wieczny fumisme, lub wymyślony w 1921 r. przez Witkacego satyryczny piurblagizm. Do kręgu pogranicza żartobli-
wości i wcale „poważnych” przejawów sztuki zaliczyć można ściśle związany z Wrocławiem formowany od 1956 roku 
sensibilizm. Twórcą nazwy kierunku oraz powstałego w 1957 roku jego manifestu rozpowszechnionego jako ulotka 
był Kazimierz Głaz, a czołowym artystą kierunku i jego komentatorem wizualno-tekstowym stał się Michał Jędrze-
jewski. Dla zaznaczenia niezależności tego „najnowszego kierunku”1 autor manifestu podkreślił, że nie jest on ani 
„sprowadzony z zachodu” ani też „przyjęty ze wschodu”. Jego punktem wyjścia są „poszukiwania formalne” czynione 
„dla „wyrażania coraz to nowych treści naszego życia”. I jednocześnie nie udając modnej radykalizacji, Głaz pisał, że 
sensibilizm nie jest eksperymentalny. Natomiast nie bez programowej przesady w uniwersalizacji celów, zdaniem 
autora manifestu, tylko w formie sensibilizmu rozwijać się będą: „plastyka, teatr, film, literatura, poezja”. A ta 
twórczość w swej ponadczasowości może dotrzeć do każdego człowieka na zasadzie „interpretacji asemantycznej”.

W owym dotarciu do ludzi manifest nie wspomina humoru, ale to właśnie humor stał się głównym wehikułem 
manifestacji kierunku. Wyrafinowane żarty, łagodne wersje humbugu, zmistyfikowane pseudoinformacje, psikusy, 
powiązania naukowości z absurdem są m.in. łatwo uchwytne w pracach sensibilistów. A wszystko zaczęło się już  
w 1955 roku. Po zamordystycznej fazie socrealizmu, przy reżimowych rozluźnieniach pojawiły się z jednej strony 
różne humorystyczne gesty Głaza aktywnego na początku w miniakcjach studenckich we wrocławskiej PWSSP (Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych), a potem w Wałbrzychu (1955-960). W samej Szkole oprócz Głaza także 
inni studenci prezentowali przemyślane wystąpienia (głównie w ramach wymiany argumentów w Kole Naukowym)  
z prześmiewczymi odniesieniami do stanu sztuki czy też natrętnych powtórek jej dydaktyki. Stąd tematy „opraco-
wań” w Kole jak np.: O obłędnej teorii kolorów zimnych i ciepłych. Wyróżniła się tam szczególnie towarzysząca wer-
nisażowi Dysputa z drabin (listopad 1955) zaaranżowana przez Jędrzejewskiego, Adama Krzemienieckiego, Jerzego 
Popowskiego i Wiesława Zajączkowskiego. Część dyskutantów występowała na szczytach 9 drabin, a inni prezento-
wali swe kwestie, siedząc wokół sali. W dyskusji padały absurdalnie radykalne postulaty, np. te o wieszaniu obrazów 
na suficie czy uznaniu palet za gotowe już obrazy. Zastanawiano się też nad kolorami, przypuszczając, że one nie 
istnieją, a są jedynie wymysłem producentów farb. W 1955 roku powstawały też deklaracje takie jak Strajk znany 
z fotografii jako „performans dokamerowy” (tak byśmy go dzisiaj określili). Sfotografowani studenci mają jako tło 
akademickie sztampowe akty, których malowanie pewnie jest nudne. W podobnym czasie (1955-1957) Głaz był au-
torem mikrointerwencji w Wałbrzychu. Korzystając z kontaktów z dziennikarzami, podawał np. wymyślone kuriozal-

1 Wszystkie cytaty w tym akapicie pochodzą z: K. Głaz, Sensybilizm, maszynopis, 1957, repr. za: K. Głaz, M. Jędrzejewski, Sen-
sybilizm, Wrocław 2004, s. 29.

ne informacje, które drukowane lokalnie czasem pojawiały się powtarzane w mediach ogólnopolskich. Szczególnie 
sławna była wiadomość o „kulistym piorunie”, który jako płonąca kula toczył się po ziemi i został kopnięty przez jed-
nego z górników2. Wbrew pozorom, wyglądające na pospolite chryje, zarówno studenckie wyczyny, jak mistyfikacje 
Głaza były bardzo ważnymi przekroczeniami zwykłych ekscesów. Stanowiły bowiem wyłom w tendencji narzucania 
przez reżim jednej wizji świata, której powtórki prowadziły do śmieszności będącej źródłem form dla sensibilizmu. 

A jeśli powyżej wymienione przykłady określić można jako protosensibilistyczne, to w samym sensibilizmie na 
tle rozlicznych dyskusji, śmiesznych gestów czy „nihilistycznych” akcji, niestety często tylko werbalnie dokumentowa-
nych, wyróżniły się dwa spektakle teatralne. Obydwa zaprezentowane zostały w „porządnym” profesjonalnym Teatrze 
Kameralnym we Wrocławiu. Te spektakle to: Teatr Sensibilistyczny (1957) i Teatr Katastroficzny (1958). Twórcami obu 
przedstawień byli: Głaz, Tadeusz Fyda, Jędrzejewski, Regina Konieczka, Jan Kosiński, Krzemieniewski, Anna Lisowska, 
Andrzej Migdal, Popowski, Zajączkowski i organizator techniczny Stefan Górski (w Katastroficznym nie było Migdala  
i Górskiego). Obydwa spektakle ukazywały precyzyjnie nagromadzone nonsensy oraz improwizowane przeszkody 
akcji (łącznie z ruchem kurtyny i świateł). W Teatrze Sensibilistycznym był podział na trzy części: sparodiowane „pa-
rady” dziwacznymi przemarszami przez scenę i feerią gagów w części pierwszej, przerwo-biesiada z użyciem rzod-
kiewek jako głównego dania także dla publiczności w części drugiej i odegranie przynajmniej w dużym fragmencie 
„prawdziwej” scenicznej tragifarsy Zajączkowskiego mimo nieustannych zakłóceń w części trzeciej. Wspomniane 
przeszkody z założenia stały się główną przyczyną niemożności zaprezentowania scenicznej narracji w Teatrze Kata-
stroficznym, co zakończyło się ingerencją widzów na scenie i ogólnym zamieszaniem. Z punktu widzenia niektórych 
interpretacji w sensibilistycznych akcjach teatralnych można dostrzec prekursorskie elemementy tego, co rozwinięto 
później w happeningach3.

W 1976 roku Głaz z Wojciechem Jankowiakiem, Jędrzejewskim, Zbigniewem Makarewiczem i Zajączkowskim 
zorganizowali w salach zaplecza Klubu Związków Twórczych we Wrocławiu IV Sesję Sensibilistyczną. Sesja owa po-
łączona była z wernisażem (nieistniejących!) dzieł. Główne referaty (luźne acz klarowne skojarzenia) wygłosili Głaz 
(Świat a sensibilizm) oraz Makarewicz (Sensibilizm a świat). Po burzliwej dyskusji wybierano przypadkowe osoby  
w sali barowej, sprowadzano je do sali sesyjnej i przy burzy oklasków oraz wiwatów odznaczano plakietami i dy-
plomami. W tej IV Sesji zachowano wiernie szczegóły charakterystycznej dla tamtych czasów obrzędowości werni-
sażowej (z winem i słonymi paluszkami). Jeszcze precyzyjniej stworzono amalgamat tępego zebrania czy jakiegoś 
plenum ze sztampowymi elementami: począwszy od zielonego okrycia stołu prezydialnego, poprzez „konstruktyw-
ną” dyskusję ku ogłoszeniu laureatów i zatrzymanie życia „na powierzchni” jak w realnym socjalizmie wokół. Moim 
zdaniem była to wybitna inscenizacja, ukazująca iluzję sprawności socjotechnicznej wplątującej rytuały obiektywi-
zmu w dowolne tryby dyktatury. 

Wspomniane powyżej duże akcje sensibilizmu, poza IV Sesją, nie były dokumentowane fotograficznie4. Na 
szczęście, zostały dość szczegółowo opisane przez Jędrzejewskiego5, a także przez tegoż autora „zreprodukowane” 
w rewelacyjnie ciekawych sensibilistycznych rysunkach „z lotu ptaka”, tak jak bywa to stosowane w projektach 
urbanistycznych. Jędrzejewski zwrócił przy tym uwagę na jedno ze źródeł: ideę plano piloto przy projektach Brasilii 
(1958)6. Rysunki sensibilisty pokazują całe akcje w kilku zestawionych sytuacjach scenicznych. Są pełne ekspresji 
życia, z gestykulującymi czy biegnącymi „ludzikami” – aktorami oraz duktami tekstów objaśniających. Są unikatowe. 
Rysunek Dysputy z drabin wykonany został długopisem w latach 60. Do opracowania pozostałych rysunków-opo-
wieści posłużyły pisaki (w latach 80.). Rysowane na małych arkuszach, zyskują w dużych powiększeniach, przybliża-
jąc nam, widzom, prezentowane sceny. 

2 (-), Kopnął… piorun, „Gazeta Robotnicza” 1957, nr 198 (20.08).

3 Z. Makarewicz, Sensibiliści (1956-1965), „Odra” 1989 (luty); A. Fyda, Sensibilizm 1956-1965, maszynopis, Wrocław 2000.

4 Za specyficzną formę „dokumentu” Teatru Sensibilistycznego uznać można recenzję: M. Kuszewski, Wrażenia widza ogłupiałe-
go, „Gazeta Robotnicza” 1957 (11/12.05).

5 K. Głaz, M. Jędrzejewski, Sensibilizm, ibidem.

6 M. Jędrzejewski w rozmowie prywatnej, 2022. 
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Poza wspomnianymi publicznie nagłośnionymi przedsięwzięciami sensibilizm biegł bujnie torami prywatnych 
kontaktów, spotkań, dyskusji, wymiany listów i obiektów. Wśród małych obiektów grafiki (na użytek fantazyjno-pry-
watny) była dwustronna litografia Zajączkowskiego Funt patagoński, czyli równowartość braku 100 złotych (1958). 
Zachował się też pakiet korespondencji Andrzeja Pękalskiego i Zajączkowskiego z końca lat 50. z odręcznie for-
mowanym czasopismem sensibilistycznym. Taki półprywatny charakter miała pełna nonsensownych wywodów, 
prześmiewcza wobec nadętej naukowości książka odbita na maszynie w 12 egzemplarzach w 1965 roku: Piramida 
scjencji pełna albo podręczny tytan intelektu tpm I autorstwa Jędrzejewskiego i Zajączkowskiego.

Wstępnie uogólniając rolę sensibilizmu, można widzieć te makro- i mikroakcje jak w całej swej pajęczynie 
subtelnej i wyrafinowanej humorystyki (nigdy nie wulgarnej i zawsze honorowej) dają bardzo wybitną strukturę 
tworzenia wyłomów w murze systemowych ograniczeń życia i sztuki. W skali międzynarodowej można sensibi-
lizm widzieć w pewnej paraleli z sytuacjonizmem (choć u wrocławian nie ma lewicowości) oraz jako wyprzedzenie  
o kilka lat propozycji Fluxusu. Z dzisiejszego punktu widzenia były to nadzwyczaj udane dzieła, tkane z absurdalnych 
gestów i nonsensów na neodadaistyczną miarę.

Andrzej Kostołowski 

Some achievements of sensibilism in 1956–1976

From the 16th century mannerism to the present day, the suffix –ism, –isme (in Polish –izm) is sometimes used in 
the names of art directions. And this applies to dramatic romanticism or formal cubism, but also to, for example, 
mocking Dadaism. There are also many ephemeral or even fictional isms, such as the playful nineteenth-century 
fumisme or the satirical piurblagism invented by Witkacy in 1921. Sensibilism, closely related to Wrocław, formed in 
1956, can be included in the circle of playfulness and quite “serious” manifestations of art. Kazimierz Głaz was the 
creator of the direction’s name and its manifesto, created in 1957 and spread as a leaflet, and Michał Jędrzejewski 
became the leading artist of the direction and its visual-textual commentator. To emphasize the independence of 
this “newest direction”1, the author of the manifesto emphasized that it was neither “imported from the west” nor 
“adopted from the east”. Its starting point is “formal searches” made “to” express new content of our life.” At the 
same time, without pretending to be fashionable radicalization, Głaz wrote that sensibilism is not experimental. On 
the other hand, not without exaggeration in the universalization of goals, according to the author of the manifesto, 
only in the form of sensibilism, the following develop: “fine arts, theater, film, literature, poetry”. And this work, in 
its timelessness, can reach every person based on “asemantic interpretation”.

In reaching people, the manifesto does not mention humor, but humor became the primary vehicle for man-
ifesting the direction. Sophisticated jokes, gentle versions of the humbug, mystified pseudo-information, pranks, 
and connections between scientificity and absurdity are, among others, readily available in the works of sensibilists. 
It all started in 1955. After the murderous phase of socialist realism, with the regime’s relaxation, various humorous 
gestures of Głaz appeared, on the one hand, in student mini-events at the PWSSP (State Higher School of Fine 
Arts) in Wrocław and then in Wałbrzych (1955–960). In the school itself, apart from Głaz, other students also 
presented thoughtful speeches (mainly as part of the exchange of arguments in the Science Club) with mocking 
references to the state-of-the-art or intrusive repetitions of its teaching. Hence, the topics of “studies” in Koło, such 
as: On the Insane Theory of Cold and Warm Colors. The distinguishing feature of the exhibition was Dispute from 
Ladders (November 1955) and arranged by Jędrzejewski, Adam Krzemieniecki, Jerzy Popowski, and Wiesław Za-
jączkowski. Some debaters appeared on the tops of 9 ladders, and others presented their points sitting around the  
room.

There were absurdly radical postulates in the discussion, for example, about hanging pictures on the ceil-
ing or considering pallets as ready-made pictures. Colors were also considered, assuming they do not exist but 
are only paint producers’ inventions. In 1955, declarations such as The Strike were also made, known from pho-
tography as “an on-camera performance” (as we would call it today). The photographed students have clichéd 
nudes as their academic background, painting of which is probably boring. At a similar time (1955–1957), Głaz 

1 All quotations in this paragraph are from: K. Głaz, Sensybilizm, typescript, 1957, reproduced for K. Głaz, M. Jędrzejewski, 
Sensybilizm, Wrocław 2004, s. 29.

Michał Jędrzejewski, Sensybilizm, 1958, fotomontaż, 11,2 x 16, 7 cm 
Sensibilism, 1958, photo-montage, 11,2 x 16,7 cm
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was the author of micro-interventions in Wałbrzych. Using contacts with journalists, he provided, for example, 
bizarre imaginary information, which, when printed locally, sometimes appeared repeated in the national me-
dia. The news about the “ball lightning” was particularly famous, which rolled on the ground as a burning ball 
and was stroke by one of the miners2. Contrary to appearances, both the student exploits and the Głaz’s hoax-
es, which looked to be commonplace, were significant transgressions of ordinary excesses. They constituted  
a breakthrough in the regime’s tendency to impose a single vision of the world, the repetitions of which led to 
ridiculousness, which was the source of forms for sensibilism. 

And if the examples mentioned above can be described as protosensibilistic, then in sensibilism itself, against 
the background of numerous discussions, funny gestures, or “nihilistic” actions, unfortunately often only verbally 
documented, two theatrical performances stood out. Both were presented at the “decent” professional Chamber 
Theater in Wrocław. These performances are The Sensibilistic Theater (1957) and The Catastrophic Theater (1958). 
The creators of both performances were: Głaz, Tadeusz Fyda, Jędrzejewski, Regina Konieczka, Jan Kosiński, Krze-
mieniewski, Anna Lisowska, Andrzej Migdal, Popowski, Zajączkowski and the technical organizer Stefan Górski 
(there was no Migdal and Górski in The Catastrophic Theater). Both performances showed precisely accumulated 
nonsense and improvised obstacles to action (including the movement of the curtain and lights). In The Sensibilistic 
Theater, there was a division into three parts: parades with bizarre marches through the stage and a feast of gags in 
the first part, a break-feast with the use of radishes as the main dish as well for the audience in the second part, and 
playing at least in large part of the ‘real’ stage tragedy Zajączkowski, despite the constant disturbances in the third 
part. By definition, the obstacles mentioned above became the main reason for the inability to present the stage 
narrative at The Catastrophic Theater, which resulted in audience interference on the stage and general confusion. 
From some interpretations’ perspective, in sensibilistic theatrical actions, one can see pioneering elements of what 
was later developed in happenings3.

In 1976, Głaz with Wojciech Jankowiak, Jędrzejewski, Zbigniew Makarewicz and Zajączkowski organized The 
4th Sensibilistic Session in the back rooms of the Creative Associations Club in Wrocław. This Session was combined 
with a vernissage of (nonexistent!) Works. The main papers (loose but clear associations) were given by Głaz (World 
vs. Sensibilism) and Makarewicz (Sensibilism vs. World). After a stormy discussion, random people were selected in 
the barroom, brought to the session room, and, during a storm of applause and cheers, they were awarded plaques 
and diplomas. The details of the vernissage rituals typical of those times (with wine and salty sticks) were faith-
fully preserved in this 4th Session. Even more precisely, the amalgam of a blunt meeting or a plenum with cliché 
elements was created: starting from the green covering of the presidential table, through “constructive” discussion 
to announcing the winners and keeping life “on the surface” as in real socialism around. In my opinion, it was an 
outstanding production, showing the illusion of social engineering efficiency, entangling the rituals of objectivity 
in any mode of dictatorship. 

The above-mentioned significant actions of sensibilism, apart from The 4th Session, were not photographed4. 
Fortunately, they were described in detail by Jędrzejewski5and by the same author “reproduced” in the sensational, 
sensibilistic “bird’s-eye view” drawings, as is sometimes used in urban projects. Jędrzejewski drew attention to one 
of the sources: the idea of plano piloto in Brasilia’s designs (1958)6. The sensibilist’s drawings show the entire action 
in a few juxtaposed stage situations. They are full of expression of life, with gesticulating or running “little men” 
– actors and lines of explanatory texts. They are unique. The drawing of Dispute from the ladders was made with 
a pen in the 1960s. Markers were used to develop the remaining drawings-stories (in the 1980s). Drawn on small 
sheets, they gain large magnification, bringing the presented scenes closer to us, the viewers. 

2 (-), Kicked by… lightning, „Gazeta Robotnicza” 1957, No. 198 (20.08).

3 Z. Makarewicz, Sensibilists (1956–1965), „Odra” 1989 (February); A. Fyda, Sensibilism 1956–1965, typescript, Wrocław 2000.

4 A review can be considered a specific form of “documentary” by The Sensibilistic Theater: M. Kuszewski, Impressions of a 
stupefied viewer, „Gazeta Robotnicza” 1957 (11/12.05).

5 K. Głaz, M. Jędrzejewski, Sensibilism, ibidem.

6 M. Jędrzejewski in a private conversation, 2022. 

In addition to these publicly publicized endeavors, sensibilism ran luxuriantly on the tracks of personal con-
tacts, meetings, discussions, and exchanges of letters and objects. Among the small graphics objects (for fanciful 
and private use) was a double-sided lithograph by Zajączkowski Patagonian Pound, i.e., the Equivalent of the Lack 
of 100 Zlotys (1958). A package of Andrzej Pękalski and Zajączkowski’s correspondence from the late 1950s with a 
hand-formed sensibilistic journal has also been preserved. Such a semi-private character was a book full of nonsen-
sical arguments, mocking the bloated scholarship, a book printed on a typewriter in 12 copies in 1965: The Pyramid 
Full of Scences or a Handy Titan of Intellect tpm I by Jędrzejewski and Zajączkowski.

Initially generalizing the role of sensibilism, one can see these macro- and micro-actions as in their entire web 
of subtle and refined humor (never vulgar and always honorable) give a unique structure for creating breaches in 
the wall of systemic limitations of life and art. On an international scale, sensibilism can be seen as a parallel with 
situationism (although there is no leftist attitude in Wrocław) and a few years ahead of Fluxus’s proposal. These 
were remarkably successful works from today’s standpoint, woven from absurd gestures and nonsense to a neo-
Dadaist measure.

Kazimierz Głaz, Manifest sensyblilizmu / Manifesto of Sensylibism, 1957
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Dorota Seweryn-Puchalska 

Kilka pytań o sensybilizm.  
Z perspektywy twórczości Michała Jędrzejewskiego

Rok 1957 to data ogłoszenia Manifestu Sensybilizmu. Zaakceptowany przez cenzurę, bardzo szybko zaczął wzbu-
dzać jej niepokój. W tym samym roku manifest ten został ogłoszony „miastu i światu” w Kazimierzu Dolnym. Przy-
wiózł go tu Michał Jędrzejewski. Doskonale znał to miejsce, gdzie przyjeżdżali od lat 20. XX wieku jego rodzice, Ja-
dwiga Przeradzka-Jędrzejewska oraz Aleksander Jędrzejewski. Niebieskie niewielkie kartki z zapisanym manifestem 
rozwiesił w przestrzeni miasteczka. 

Przypomnijmy, że pojęcie sensybilizmu powstało już w 1955 roku. Wymyślone przez Kazimierza Głaza miało 
być wyrazem idei pobudzania umysłów. Nie trzeba przekonywać, że była to reakcja artysty na sytuację lat 50. XX 
wieku. Ale jego udział w wystawie „Arsenał”, gdzie pokazał jedną litografię, był raczej gestem przynależności do 
grupy artystów, która kontestowała socrealizm, a nie prezentacją postawy twórczej. Refleksja Kazimierza Głaza 
na temat sztuki i namysł nad kierunkiem, w którym ma zmierzać, poszły w inną stronę. Szybko znalazła się grupa 
młodych studentów, która podchwyciła nową idee. Był to kolejny głos w dyskusji toczącej się w tym czasie w Pol-
sce, ale szerzej niezauważony. Kazimierz Głaz napisze później, że „miejscowe idee skazane były na niedowierzenia, 
marginalizację i przemilczenie. Pomysły uznanych artystów z dużego miasta można było tolerować, ale z małego, 
górniczego Wałbrzycha nie wypadało brać poważnie. Graniczyło to z kompromitacją. Wrocław też dość długo był 
ignorowany”1. W samym Wrocławiu idea Głaza padła na podatny grunt. Jak wspomniałam wyżej, znalazła się grupa 
młodych studentów, która szybko odczytała ideę sensybilizmu. Zresztą generalnie atmosfera panująca wówczas tam 
wśród młodzieży akademickiej, sprzyjała rozwinięciu się sensybilistycznych działań. Tym, który trafnie, jak to określił 
Głaz, uchwycił sens zjawiska, był Michał Jędrzejewski, obecnie uważany za współtwórcę sensybilizmu2. Jędrzejew-
ski określany był przez Kazimierza Głaza jako ten, który „miał większe poczucie humoru, lepsze przygotowanie  
i recepcję intelektualną od innych studentów”3. 

Jak wynika z relacji Michała Jędrzejewskiego już w połowie 1955 roku miały miejsce spotkania o charakte-
rze dysput. Pierwsze odbywały się we Wrocławiu oraz Wałbrzychu, gdzie w Zakładach Graficznych „Kalkomania” 
pracował Kazimierz Głaz4. W Wałbrzychu w rozmowach oprócz Michała Jędrzejewskiego brali udział Adam Krze-

1 K. Głaz, Semantyka-asemantyka, Toronto, marzec 2002, [w:] K. Głaz, M. Jędrzejewski, Sensybilizm. O nieskończoności idei  
w sztuce, Wrocław 2004, s. 11.

2 Sensybilizm, dz. cyt., s. 19.

3 Tamże, s. 19.

4 O Kazimierzu Głazie zob. L. Lameński, Sensybilizm Kazimierza Głaza, [w:] tenże, Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX  
i XX wieku, Lublin 2008, ss. 209–220.

Michał Jędrzejewski, Sensibilism Kazimir Glaz, 1963, plakat / poster
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mieniewski oraz Jan Geppert. Dyskutowano o „twórczości plastycznej oderwanej od płaszczyzn i ram obrazów”5. 
To ciekawe, ponieważ na szerszej polskiej artystycznej scenie w latach 50. XX wieku. właściwie nie wychodzo-
no poza obszar płótna. Takie dyskusje w Polsce będą miały miejsce dopiero w latach 60. XX wieku, ukonsty-
tuowane ostatecznie na Sympozjum Plastycznym we Wrocławiu w 1970 roku. Andrzej Turowski powiedział, że 
Sympozjum „wyrosło z przeobrażenia się sztuki w drugiej połowie lat 60. Był to początek wielu dróg i wyborów 
artystycznych, początek tego, co nazywaliśmy sztuką enigmatyczną, jeszcze nie konceptualną”6. Odniósł się także 
do Jerzego Ludwińskiego i jego opinii na temat „sztuki w epoce postartystycznej”. Pisze, że zdaniem Ludwińskie-
go sztuka „wyzbywszy się nośnika materialnego, zostanie wchłonięta przez rzeczywistość i wyprowadzona z ga-
lerii. […] Chodziło o przestrzeń jak najmniej zdefiniowaną, jakby niezidentyfikowaną, gdzie wszystko mogło się 
dziać «jakkolwiek i gdziekolwiek»”7. Nie zauważono zatem tego, co działo się wcześniej we Wrocławiu. Ludwiński 
nie miał racji, gdy stwierdzał, że artyści z ugrupowania „Zamek” mieli „ogromną przewagę nad kolegami z in-
nych uniwersytetów, bo dojechali aż do Pollocka, podczas kiedy inni zatrzymali się najwyżej na Picassie”8. Gdy 
większość artystów przesuwała dyskusje ze struktury obrazu w kierunku obrazu-przedmiotu, wrocławscy artyści  
w połowie lat 50. już szli w kierunku happeningu, konceptualizmu, czyli chodziło im właśnie o przestrzeń najmniej 
zdefiniowaną. Artystów skupionych wokół Kazimierza Głaza nie interesowała ani struktura dzieła, ani dzieło jako 
przedmiot. Próbowali na nowo zdefiniować sztukę, nie wciskając jej w sztywne ramy pojęć czy zasad. Najważniejsza 
była otwartość w działaniach. Jeżeli chcielibyśmy wyznaczyć pojęcia, którymi najogólniej moglibyśmy scharaktery-
zować sensybilizm, to będzie to akcja, słowo, przestrzeń oraz interakcja. Sensybilizm zignorował formę, „manifest  
i hasła-sentencje […] delektowały się brakiem pokrycia w faktach materialnych”9.

Nie miejsce tu na analizę sztuki powojennej, ale warto wspomnieć dyskusję, która toczyła się w latach 50., 
jak określił to Piotr Piotrowski, w ramach sporu o „rozmaitych tradycjach nowoczesności i ich miejscu we współcze-
snym świecie”10. Piotrowski przywołuje polemikę, jaka rozegrała się między Julianem Przybosiem a Mieczysławem 
Porębskim. Pisze, że był to spór rozmaitych tradycji nowoczesności oraz ustalanie ich miejsca we współczesnym 
świecie. Polaryzował dwie tendencje, jedna miała wypływać z konstruktywizmu, druga z surrealizmu i Wystawy 
Sztuki Nowoczesnej 1948–194911. Ważny jest dla nas trzeci głos, Tadeusza Kantora, który w tekście „Abstrakcja 
umarła – niech żyje abstrakcja” postuluje odejście od sztuki intelektu z jego „surową, oschłą, abiologiczną zawar-
tością” wskazując jednocześnie na jej inne zadania. Miała ona „badać i przecinać te komplikacje i zawęźlenia, które 
powstają w nieustannym stawaniu się rzeczywistości ludzkiej. Nie może omijać zjawisk i faktów, nie mieszczących się 
w ustalonej już konwencji”12. Dla Kantora doświadczenia naszego wieku wyznaczają zadania sztuce13. Nie skonkrety-
zował tych doświadczeń, ale wiemy, że myślał o wojnach i zagładzie14. Bronił surrealizmu i ruchu dada, podkreślając 
ich głęboką funkcję badawczą i poznawczą. Tu znajdujemy punkt styczny. Pisząc o sensybilizmie, trudno uciec od 
neodadaistycznych skojarzeń. Wspólnych cech możemy szukać w zwróceniu się do świadomości. Także gdy weźmie-
my pod uwagę przekraczanie racjonalizmu czy gloryfikację przypadku, odniesienia do dadaizmu narzucają się same. 

5 M. Jędrzejewski, Sensybilizm, czyli o obłędnej teorii kolorów zimnych i ciepłych, Teatrze Niewyobrażonym, gulgulierach oraz 
wybranych problemach oceanografii lub amfiladach rzeczywistości, [w:] Sensybilizm, dz. cyt., ss. 122–123.

6 A.Turowski, Kosmiczna ikonosfera sztuki. Orbity i konteksty Sympozjum Plastycznego Wrocławskiego ’70. Z Andrzejem Turowskim 
rozmawia Joanna Warsza, [w:] Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław 2020, s. 430. An-
drzej Turowski wspominając sympozjum, stwierdza, że „generalnie mieliśmy poczucie, że dokonuje się bardzo ważna zmiana  
w pojmowaniu przestrzeni artystycznej i samego rodzaju rozumienia sztuki”. 

7 Tamże, s. 432.

8 Takie zwariowane czasy. Z Jerzym Ludwińskim rozmawia Magdalena Ujma, [w:] Grupa „Zamek”. Historia – krytyka – sztuka, pod 
redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Lachowskiego, Piotra Majewskiego, Lublin 2007, s. 161.

9 M. Jędrzejewski, dz. cyt., s. 102.

10 P. Piotrowski, Znaczenie modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945, Poznań 2011, s. 53.

11 Tamże, ss. 50–53.

12 T. Kantor, „Abstrakcja umarła – niech żyje abstrakcja”, „Życie Literackie” 1957, nr 50 [dodatek „Plastyka”, nr 16, s. 6].

13 Tamże, s. 6.

14 Później najsilniej ujawni się to w spektaklu „Umarła klasa”.

Dodajmy do tego absurd czy prowokację. W dadaizmie, jak twierdził Hans Richter, nie było buntu dla buntu czy 
awanturnictwa dla samego awanturnictwa, ale uświadamianie i stawianie pytań. Bardzo to bliskie sensybilizmowi. 
W dadaizmie i sensybilizmie chodziło przede wszystkim o rozszerzenie pola świadomości. Liczyło się słowo, działa-
nie, kreatywne uczestnictwo. Dopuszczalne były wszelkie fluktuacje umysłu. Przekraczanie racjonalizmu na rzecz in-
tuicji, wyobraźni, przypadku, działania skojarzeniem. Dada i sensybilizm to stan umysłu. Ale wspólnego mianownika 
trzeba szukać jedynie w pierwotnej idei, sensybilizm nie kopiował dadaizmu, stworzył swoją własną formułę, która 
wpisała się w aktualność lat 50. XX wieku. Gdy Hans Richter pisze, że dadaizm „niósł ze sobą nową etykę artystycz-
ną, z której później […] wyłoniły się nowe formy wyrazu”15, Kazimierz Głaz twierdzi, że sensybilizm daje wolność 
tworzenia, nawet wchłania wszystkie nurty, żeby je uszlachetnić16. Ale oba nurty miały wspólne odniesienie, jakim 
była wojna. Dla Hansa Arpa dadaizm był poszukiwaniem „prostej sztuki, która ocaliłaby, jak sądziliśmy, ludzkość 
od wściekłego szaleństwa tamtych czasów”17. Ten wspólny element, czyli naznaczenie wojną, odgrywał istotną 
rolę. Nie bez znaczenia bowiem pozostawał powojenny pejzaż Wrocławia. Michał Jędrzejewski określając kontekst 
powstania sensybilizmu, pisze, że „Wrocław, jako szczególny fragment «Europy po deszczu», zaliczał właśnie dziesię-
ciolecie przenicowania pejzażu, jak i wymiany zaludniających to pobojowisko mieszkańców”18. Pobliski Wałbrzych 
miał właściwie nienaruszoną tkankę urbanistyczną, ale i tam wymieniono lokatorów19. Dodał, że Wałbrzych sposobił 
się do ekspansji kulturalnej. Wrocław i Wałbrzych stanowiły „czysty” grunt do stworzenia czegoś nowego, a także 
własnego. Głaz postawił kategoryczne NIE, nie tylko narzucanemu socrealizmowi, ale także wszelkim wpływom 
zewnętrznym. W manifeście napisał, że „Sensybilizm […] nie jest kierunkiem sprowadzonym ani z zachodu, ani rów-
nież nie jest przyjęty ze wschodu. Jest jak najbardziej kierunkiem wyrosłym na glebie ojczystej, a co najwyżej może 
być brany jako produkt przeznaczony na eksport do wyżej wspomnianych dwóch stron”20. Dodajmy, że Wrocław nie 
był naznaczony tradycją sztuki polskiej jak Warszawa (konstruktywizm), Kraków (I Grupa Krakowska) czy Poznań 
(formizm). Łatwiej było zatem szukać nowych artystycznych rozwiązań. 

Kazimierz Głaz nie stosował aktu negacji, o którym pisał w Wiesław Borowski w artykule „Eliminacja sztuki  
w sztuce”. Nie chodziło o redukcję dzieła sztuki, która miała „unieważnić i usunąć jak najwięcej niż cokolwiek – na-
wet w postaci negatywnej – dołączyć”21. Głaz w rozmowie z Aleksandrem Rybczyńskim dość enigmatycznie mówił, 
że sensibilizm nie zwalcza innych kierunków, ale je wchłania22. Z poszerzenia świadomości wynikała nieskończona 
wielorakość. Przestrzeń, którą artysta wyznaczył, to nie płaszczyzna płótna, ale przestrzeń mentalna, „pozytywna 
przestrzeń dla artystycznych zdarzeń”23. Sensybilizm, nie przywiązując większej wagi do faktów materialnych, był, 
jest i będzie nurtem ponadczasowym!24. Jeżeli pojawiała się forma, to tylko „jako rezultat artykulacji sprzeciwu, 
środek perswazji wobec zastanej rzeczywistości”25. Służyła jedynie do urzeczywistnienia czy naocznego uchwycenia 
idei. Choć Michał Jędrzejewski stwierdza, że „idee materializujące się przestają być ideami – połykają fakty, a te 
konsumują wszystko od środka”.

15 H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1986, s. 9.

16 Z manifestu, 1957 rok.

17 Cytat za: A.N. Nawrot, Impuls dadaistyczny a milczenie Władysława Strzemińskiego, [w:] Impuls dadaistyczny  
w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej, pod red. Pauliny Kurc-Maj i Pawła Polita, Łódź 2017, s. 67. 

18 M. Jędrzejewski, dz. cyt., s. 102.

19 Tamże, 102.

20 Zob. Manifest Sensybilizmu. Nieprzypadkowo odczytujemy tu myśl Witolda Gombrowicza. Głaz sam podkreślał, jak ważne 
były dla niego książki pisarza, które „odkrył” w młodości. Później, w Vence, Kazimierz Głaz będzie przyjaźnił się z Witoldem 
Gombrowiczem. Napisze też książkę Gombrowicz w Vence (K. Głaz, Gombrowicz w Vence i inne opowiadania, Kraków 1989).

21 W. Borowski, Eliminacja sztuki w sztuce, [w:] Program Galerii Foksal PSP, Warszawa, wiosna 1967.

22 XXXVII rocznica sensybilizmu. Z Kazimierzem Głazem rozmawia Aleksander Rybczyński, „High Park” (Toronto) 1993, nr 5 
(kwiecień), s. 3.

23 Cytat ten otwiera książkę o sensybilizmie, K. Głaz, M. Jędrzejewski, dz. cyt., s. 5.

24 M. Jędrzejewski, dz. cyt., s. 101.

25 Tamże, s. 102.
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Nietrwałość świata materialnego pokazała wojna. Anna Markowska, podobnie jak twierdził Jędrzejewski, 
uważa, że we Wrocławiu zaistniała konieczność stworzenia świata od nowa. Ale w tym niestabilnym powojennym 
Wrocławiu powstałym z niemieckiego Breslau, Markowska dużą rolę przypisuje przedmiotom, tym, które pozostały, 
i tym, które zaistniały. Możemy je odczytać tak jak chcieli artyści związani z sensybilizmem, czyli jedynie jako pew-
nego rodzaju medium. Nie nadawano im rangi dzieła sztuki. Markowska zadaje pytania, czy mogły spowodować 
to, że „wykiełkowała idea Wrocławia jako «miasta spotkań» i dokonały się zmiany w świadomości mieszkańców 
wcześniej, niż nastąpiły transformacje polityczne”? Czy mogły „stworzyć nową jakość, a konkretnie – bliznowatą, 
antyideologiczną zaporę”26? „Nową przestrzeń kulturową z funkcjonującymi wewnątrz niej dyskursami, mitami i ko-
dami”27. Tym samym połączyła dwa ważne problemy – dla nas także istotne w kontekście sensybilizmu – wynikające 
z odniesienia do przeszłości i do sytuacji politycznej, która narzuca konkretny schemat kulturowy w Polsce. Markow-
ska wielokrotnie poprzez przedmiot przywołuje sensybilizm. Wymienia choćby sensibilitory (doczulacze) używane  
w fabryce porcelany w Wałbrzychu, dzięki którym Kazimierz Głaz wpadł na pomysł nazwy i istoty sensybilizmu28. 
Warto jednak zacząć od drabiny. Markowska pisze, że pierwszeństwo użycia drabiny dla potrzeb artystycznych nale-
ży do sensybilistów29. Tym samym wspomina istotną dla początków sensybilizmu akcję prehappeningową „Dysputy 
na drabinach”, która odbyła się jesienią 1955 roku. Była konsekwencją dyskusji, jakie odbywali artyści związani  
z sensybilizmem. Pierwsza miała miejsce w kawiarni „Centralna” we Wrocławiu. I to właśnie wtedy Kazimierz Głaz 
podzieli się refleksją na tematy artystyczno-filozoficzne z Michałem Jędrzejewskim, używając pojęcia sensybilizm30. 
Kolejna dysputa teoretyczna, w rozszerzonym składzie, odbyła się w Wałbrzychu w pracowni Głaza w Zakładach Gra-
ficznych „Kalkomania”31. Miały one charakter spontaniczny, ale jednocześnie były wyrazem kiełkujących wówczas 
idei. W zapisie rysunkowym „Dysput na drabinach” autorstwa Michała Jędrzejewskiego możemy odnaleźć hasła, 
które podważają wartość malarstwa. Hasła: „Kolor wymysłem producentów farb olejnych”, „po wyduszeniu z tubki 
kolor traci nazwę – ergo anihiluje”32, „dziełem jest paleta, a nie obraz” zestawione z takimi jak: „rezultaty w sztuce 
nie istnieją! Liczy się motyw, koncepcja: paf, traf”, „awaria sterowania jako akt twórczy”, „doskonalmy byty nieist-
niejące” wyraźnie negują wartość malarstwa, podążając w kierunku sztuki wręcz konceptualnej. Akcja ta potwier-
dzała potrzebę manifestacji postaw, które miały akcentować niezależność oraz pokazywały charakter środowiska 
studenckiego. Jędrzejewski wspomina spontaniczne spektakle w kawiarni studenckiej, jesienny bal przebierańców 
(„Gałganiarzy”) w 1955 roku, gdzie królowały elementy surrealizmu, kubizmu, abstrakcji i sztuki meksykańskiej, czy 
sylwester w PWSSP (1955/1956) z loteryjnym teatrzykiem umieszczonym na niewielkim wozie drabiniastym. Także 
„tęczową paradę”, która miała miejsce we wrześniu 1956 roku w związku z przyjazdem profesora Eugeniusza Gep-
perta do Paczkowa, gdzie odbywał się plener studentów33. Bardzo wymowna jest fotografia z 1956 roku podpisana 
„Korowód żakinady toruje drogę sensybilizmowi”34, pokazująca radosny śpiew młodych ludzi na gruzach Wrocławia. 

Spotkania i rozmowy o sztuce współczesnej to zaistniałe wówczas zjawisko. Powstawały kluby dyskusyjne, 
gdzie, jak pisze Janusz Zagrodzki, spotykali się twórcy o „bezkompromisowych poglądach, toczący burzliwe dys-
kusje na najważniejsze tematy społeczno-polityczne, gospodarcze, dotyczące również filozofii i nowoczesnej kul-

26 A. Markowska, Sztuka podręczna Wrocławia. Od rzeczy do wydarzenia, ilustrował Paweł Jarodzki, Wrocław 2018, s. 7.

27 Tamże, s. 10.

28 Tamże, s. 30, czytamy: „Doczulacze, czyli tzw. sensibilitory to związki chemiczne, dzięki którym glinka lepiej wchłania kolor, 
co jest niezwykle ważne w produkcji porcelany, a konkretnie jej dekoracji”.

29 Tamże, s. 131.

30 Tamże, s. 241.

31 Oprócz Jędrzejewskiego w dyspucie wzięli udział Jan Geppert i Adam Krzemieniewski, zob. Sensybilizm, dz. cyt., s. 241.

32 Gdy Anna Markowska wymienia tubkę farb, wiąże ją z przesłaniem sensybilistycznym, że jedynie tubka pozostaje wartością 
trwałą, gdyż po „wyduszeniu z tubki kolor traci nazwę – ergo anihiluje”, a same kolory są bez wątpienia wymysłem producen-
tów farb, zob., A. Markowska, dz. cyt., s. 72.

33 M. Jędrzejewski, dz. cyt., ss. 127–129.

34 Tamże, s. 108.

Michał Jędrzejewski, Zapis „Dysputy na drabinie”
Recording of the “Dysputa z drabin”
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tury”. Z tych Klubów Młodej Inteligencji „zaczął wyróżniać się Klub Krzywego Koła”35. Jerzy Ludwiński wspomina 
funkcjonujące przed grupą „Zamek” Koło Młodych Plastyków będące sekcją Klubu Młodej Inteligencji. Koło miało 
nawet swój statut, gdzie wpisano, oprócz organizowania wystaw, urządzanie prelekcji i dyskusji na temat sztuki36. 
Jak widzimy, miały one charakter „zorganizowany” czy wręcz sformalizowany. Idea sensybilizmu Kazimierza Głaza 
sprowokowała ciąg dyskusji o sztuce, ale miały one inny charakter niż wyżej wspomniane przykłady. Przybierały 
formę spontanicznych spotkań odbywających się w różnych miejscach. Od marca do maja 1956 roku trwała seria 
dysput i akcji artystycznych w kawiarni studenckiej ulokowanej nad wejściem do Hali Ludowej37. Jędrzejewski wspo-
mina, że był to właściwie „wieloczęściowy spektakl, rozgrywający się w awangardowej scenografii przetworzonego 
plastycznie wnętrza, w którym kluczową rolę odgrywa sufit wypełniony fragmentami transparentów: …CUJĄCE 
MIAST I WSI POZD…, …ECH ŻYJE WIELKI WÓ…”38. Jędrzejewski nadmienia, że w czasie dysput grany był jazz, co 
współbrzmi ze słowami Hanny Ptaszkowskiej, że w latach 50. XX wieku „rewolucja przychodziła przez jazz i sztu-
kę”39. Niekiedy rozmowy odbywały się w przestrzeni publicznej, w środku toczącego się życia, co nadawało całości 
cech teatru absurdu, jak na przykład spotkanie w tym samym roku – mające formę sympozjum – w bufecie Dworca 
Głównego40. Kontynuowano tam dyskusję zapoczątkowaną na wystawie zorganizowanej w ramach Wrocławskiej 
Ogólnopolskiej Spartakiady Uczelni41, gdzie, jak wspomina Jędrzejewski, pierwsze skrzypce grali Kazimierz Głaz  
i Jan Berdyszak. Już wtedy pokazało to sposób działania „wyznawców” sensybilizmu. Nie były to zwykłe koleżeńskie 
spotkania, ale forma jakby artystycznego teatrum. Nie interesowała ich przestrzeń galerii będąca ramą dla sztuki42, 
wręcz przeciwnie, wkraczali w przestrzeń publiczną, zaburzając naturalny przebieg wydarzeń. I tak w 1957 roku 
zaczęły się akcje-spektakle happeningowe. 7 maja odbył się „Teatr Sensybilistyczny” w Teatrze Kameralnym we 
Wrocławiu43. Michał Jędrzejewski stworzył zapis rysunkowy tego spektaklu, w którym dokładnie opisuje kolejne 
jego części. Podaje nawet zakresy czasowe, w których odbywały się poszczególne sekwencje. Całość zbudowana 
była z absurdalnie zabawnych scenek. Jednocześnie wygłaszane były niespójne teksty oraz rzucane w stronę wi-
downi hasła. Istna kakofonia wizualno-słowna. Na rozpoczęcie spektaklu Kazimierz Głaz wygłosił exposé dotyczące 
nowej idei. Markowska wiąże spektakl z dwoma przedmiotami. Z kurtyną, która w trakcie spektaklu była opuszczana  
i podnoszona losowo, oraz rzodkiewkami. Rzodkiewki stały się znakiem interakcji z widownią, która zaskoczona,  
a jednocześnie zainteresowana tym, co dzieje się na scenie, pozostała w czasie przerwy na swoich miejscach, śle-
dząc kolejne zdarzenia. Artyści z przygotowanymi dla siebie rzodkiewkami ruszyli w kierunku widowni i „po chwili 
cała sala przyłączyła się do podwieczorku”44. Trzeba dodać, że na balkonie wisiał transparent, na którym widniał 
napis: „Nie wolno robić z publiczności balona!”. W „Gazecie Robotniczej” (z 11/12 maja 1957 r.) ukazała się recenzja 
zatytułowana „Wrażenie widza ogłupiałego”. Jej autor napisał: „[…] moja intuicja podpowiadała mi, że będzie się 
działo. I działo się. Przez półtorej godziny siedziałem w pierwszym rzędzie – przepraszam – jak głupi i na próżno 
wytężałem umysł, żeby coś pojąć. […] A co najśmieszniejsze, że jak się już cała oficjalna część skończyła, to ja 
siedziałem – przepraszam – jak ten Turek i gapiłem się na trzech facetów, którzy zabawiali się przed spuszczoną 
kurtyną, twierdząc, że sala jest wypożyczona do piątej, więc oni mogą tkwić i tkwić – a ja razem z nimi. […] Myślicie,  

35 J. Zagrodzki, Konfrontacje i argumenty. Sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło, Fundacja Stefana Gierowskiego, 
Warszawa 2021, s. 26.

36 Takie zwariowane czasy. Z Jerzym Ludwińskim rozmawia Magdalena Ujma…, dz. cyt., s. 163.

37 Sensybilizm, dz. cyt., s. 132.

38 Tamże.

39 Pobocza. Z Hanną Ptaszkowską rozmawia Agnieszka Czyżewska, [w:] Grupa „Zamek”. Historia – krytyka – sztuka…, dz. cyt., s. 173.

40 Sensybilizm, dz. cyt., ss. 132–133.

41 Michał Jędrzejewski podaje, że głównymi dyskutantami byli Kazimierz Głaz oraz Jan Berdyszak. W rozmowie także brali 
udział: Michał Jędrzejewski, Adam Krzemieniewski, Adam Piliczewski, zob. M. Jędrzejewski, dz. cyt., ss. 132 i 241. 

42 Marcin Lachowski, Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006.

43 Udział wzięli: Kazimierz Głaz, Tadeusz Fryda, Michał Jędrzejewski, Regina Konieczka, Jan Kosiński, Adam Krzemieniewski, 
Anna Lisowska, Andrzej Migdal, Jerzy Popowski oraz kierownik techniczny Stefan Górski, za: Sensybilizm, dz. cyt., s. 242.

44 Tamże, s. 141–142.

że potrafię opowiedzieć, co widziałem? Nie! […] Na tym właśnie polega ów sensybilizm”45. Rok później, w maju 1958 
roku, również w Teatrze Kameralnym odbyła się kolejna akcja-spektakl happeningowy nosząca tytuł „Teatr Katastro-
ficzny”. Michał Jędrzejewski również wykonał zapis rysunkowy tego spektaklu. Zanotował tam, że „w odróżnieniu 
od akcji «Teatru Sensybilistycznego», w której występował ściśle określony zespół, «Teatr Katastroficzny» był akcją,  
w której wystąpiło, lub do pewnego stopnia wystąpiło – około 20 osób, a pewnej listy uczestników nie można 
było ustalić już po paru dniach. Ponadto znaczna grupa artystów brała udział w akcji jedynie za sceną (w ogóle 
nie ukazując się widzom acz dysputując z entuzjastami, którzy przedefilowali przez scenę)”. Żeby najlepiej opisać to 
wydarzenie, trzeba przytoczyć zdanie Jędrzejewskiego, który napisał, że „«Teatr Katastroficzny» był konsekwentnie 
zaplanowanym, a jednocześnie przewidywalnie nieprzewidywalnym rozgardiaszem okupujących przez dwie godziny 
szacowną scenę i widownię (wraz z przyległościami)”46. Sprowokowani przez artystów widzowie wchodzili na scenę, 
zaglądali za kurtynę, dyskutowali z aktorami47. Powstanie „Teatru Sensybilistycznego”, a później „Teatru Katastro-
ficznego” miało swoje podstawy w akcjach i działaniach teatralnych, które odbywały się wówczas we Wrocławiu. 
Jeszcze wiosną 1955 roku studenci, w tym ci, którym później bliska była myśl sensybilistyczna, stworzyli Studencki 
Teatr Satyry „Ponuracy” (1955–1956)48. Michał Jędrzejewski oraz Wiesław Zajączkowski oprócz tego, że byli aktora-
mi w teatrze, stworzyli scenografię do pierwszego spektaklu zatytułowanego właśnie Ponuracy. Michał Jędrzejewski 
był także autorem tekstów. 

Teatry studenckie w czasie kulturowej odwilży stały się zjawiskiem powszechnym, jak pisze Janusz Zagrodzki49. 
Powstały między innymi warszawski STS czy gdański Bim-Bom. Wrocławianie wpisywali się w tę formę wypowie-
dzi50, ale zafascynowani myślą sensybilistyczną bardzo szybko zmienili formułę, która była bliższa teatrowi Dada. 

Artyści w akcjach sensybilistycznych anektowali rzeczywistość, prowokowali, żeby pokazać inny jej wymiar. 
To nie imitacja świata wchodziła w grę, ale stwarzanie światów alternatywnych. Z pomocą miał przyjść żart, ab-
surd, antynomia. Nie chodziło o racjonalny sposób myślenia, raczej o otwartość umysłu, dzięki czemu można wyjść  

45 Cyt. za: tamże, s. 144.

46 Tamże, s. 152.

47 Dodajmy, że jeszcze tego samego roku dyrektor Teatru „Kalambur” zamówił u Michała Jędrzejewskiego i Wiesława Zającz-
kowskiego scenariusz spektaklu, który miałby charakter sensybilistyczny. Powstał scenariusz, ale spektaklu, który nosił tytuł 
„Epistofan koryncki”, nie wystawiono.

48 Wiesław Zajączkowski, Adam Krzemieniewski.

49 J. Zagrodzki, Konfrontacje i argumenty, dz. cyt., s. 18.

50 Korzenie tego zjawiska sięgały czasów przedwojennych. Teatry studenckie wyłoniły się z Bauhausu, gdzie Gropius widział  
w realizacji studenckiej sztuki scenicznej metodę na budowanie wspólnoty. Rozwinęły się w rozbudowane formy z precyzyjnie 
przygotowaną dekoracją i kostiumami, zob. M. Leyko, Teatr w krainie utopii, Gdańsk 2012, s. 243–246.

Korowód żakinady toruje drogę  
sensibilizmowi, Wrocław, 1956
Fest of students clears the way  
of sensibilism, Wrocław, 1956
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Michał Jędrzejewski, Zapis spektaklu Teatru Sensybilistycznego 
Teatr Sensybilistyczny – działanie parateatralne, rodzaj spektaklu-akcji happeningowej zrealizowanej 7 maja 1957 roku 
w Teatrze Kameralnym we Wrocławiu.
Michał Jędrzejewski: „Akcja-spektakl zawarła w sobie szeroką gamę form wypowiedzi i artystycznych oddziaływań.  
Był to niewątpliwie happening ze swą afabularnością, rzeczywistością buszującą w obszarze doświadczeń estetycznych  
i autonomiczną formą anektującą rzeczywistość rzeczywistą: zaskakujący nieciągłością akcji oraz zawłaszczeniami  
wciąganej w interaktywność widowni”.
Michał Jędrzejewski, Recording of the Sensibilistic Theatre’s performance 
Sensibilistic Theater – a paratheatrical action, a kind of spectacle-happening action staged on May 7, 1957 at the 
Kameralny Theater in Wrocław.
Michał Jędrzejewski: “Action – the spectacle contained a wide range of forms of expression and artistic influence. It was 
undoubtedly a happening with its fictional character, reality roaming in the area of aesthetic experiences and an auto-
nomous form annexing real reality: surprising with the discontinuity of the action and the appropriation of the audience 
drawn into the interactivity”.

z zastanej rzeczywistości. Michał Jędrzejewski napisze o światach alternatywnych oraz stworzy rysunek zatytułowa-
ny „Klucz do piątego wymiaru”.

W 1957 roku Kazimierz Głaz, choć odcinał się od manifestów, przygotował tekst, który nie określał programu, 
a jedynie ogłosił istnienie sensybilizmu, wskazując na jego ogólne cechy51. Nazwijmy go jednak manifestem, a jego 
spisanie pewnego rodzaju aktem artystycznym. Michał Jędrzejewski wzmocnił to działaniem polegającym na roz-
wieszeniu go w przestrzeni Kazimierza Dolnego52. Wydrukowany był na małych niebieskich karteczkach. Performa-
tywny charakter samego manifestu został tu rozszerzony w akcję. Rozwieszaniu towarzyszyła czynność przybijania 
gwoździków, na których miał zawisnąć. Wreszcie, wejście w przestrzeń miasteczka wywołało reakcję odbiorców53. 
Michał Jędrzejewski, syn Aleksandra Jędrzejewskiego oraz Jadwigi Przeradzkiej-Jędrzejewskiej, znakomicie znał Kazi-
mierz jako miejsce plenerów czy szerzej – miejsce kojarzone ze sztuką. Nie był to zatem przypadkowy wybór. Istotną 
kwestią było także i to, że Kazimierz był miejscem utożsamianym, może wówczas nieświadomie, z pojęciem wolności 
w każdym jej aspekcie54. 

* * *
Pojawiły się kolejne akcje sensybilistyczne konsekwentnie wnikające w rzeczywistość, po to, żeby podważyć jej 
sensowność, autorytatywny czy monopolistyczny charakter. Kazimierz Głaz widział w tym wolność artysty, który bu-
dując z zastanej rzeczywistości światy niedorzeczne, wprowadza swoje prawo do budowania nowych sensów. „Naru-
szenie sensu ma swój sens, szaleństwo niszczące nasz sens zewnętrzny wprowadza nas w nasz sens wewnętrzny”55. 

W 1976 roku podczas pobytu Kazimierza Głaza we Wrocławiu artyści przygotowali kolejną akcję happenin-
gową nazwaną IV Sesję Sensybilistyczną56. Odbyła się w sali Klubu Związków Twórczych. Była wcześniej dokładnie 
zaplanowana. Z zapisu rysunkowego Michała Jędrzejewskiego odczytujemy jej kolejne fazy. Bazowała na takich 
elementach jak konferencja połączona z akademią okolicznościową i wernisażem. Do działań „wciągane” były przy-
padkowe, nieświadome niczego osoby. Kazimierz Głaz wygłosił referat zatytułowany „Sensybilizm a świat” a Zbi-
gniew Makarewicz „Świat a sensybilizm”57. Jak napisał Jędrzejewski o tej akcji: „demonstrowała potęgę formy, która 
może zabawiać się treścią”58. Marcin Lachowski napisał o kawiarniach, w których w latach 60. XX wieku Tadeusz 
Kantor robił swoje happeningi, że są to miejsca „gwarantujące permanentną niestabilność obrazu”59. Podobnie 
można powiedzieć o miejscach, w których odbywały się happeningi sensybilizmu. Choć teatr był jeszcze przestrze-
nią uwarunkowaną artystycznie, to Klub miał charakter miejsca potocznego, codziennego. Trzeba także podkreślić 
element zaskoczenia, jaki wprowadzono w kierunku widza zupełnie nieświadomego zaistnienia działań. Odbywała 
się pewnego rodzaju gra z widzem. 

51 Marcin Lachowski podkreśla, że w okresie „odwilży” program-manifest był rzadko praktykowany, zob. M. Lachowski, Awan-
garda wobec instytucji, op. cit., s. 72.

52 Manifest posiadał pieczęć cenzora.

53 Tadeusz Michalak, syn artysty Antoniego Michalaka, wspomina, że wówczas, jako 15 chłopiec, czytał ten tekst 
z wielkim zainteresowaniem, wręcz ekscytacją. Czuł, mimo niezrozumienia, że jest przejawem czegoś nowego  
i ważnego (wspomnienie to zostało przekazane autorce podczas rozmowy o tym wydarzeniu).

54 Podajmy choćby dwa przykłady. W Wielkanoc 1955 roku właśnie do Kazimierza przyjechali członkowie rady programowej wy-
stawy zwanej „Arsenałem”, żeby dyskutować nad jej kształtem. W latach 50. architekci Hanna i Gabriel Rechowiczowie spędzali 
w Kazimierzu wiele czasu, żeby „nie czuć presji historii”, zob. M. Cegielski, Mozaika. Śladami Rechowiczów, Warszawa 2011. 

55 K. Głaz, Sensybilizm, „Gazeta Wałbrzyska” 1957. 

56 IV Sesję Sensybilistyczną zorganizowali: Kazimierz Głaz, Wojciech Jankowiak, Michał Jędrzejewski, Zbigniew Makarewicz, 
Wiesław Zajączkowski. 

57 Zbigniew Makarewicz opublikował artykuł o sensybilizmie w „Odrze”, zob. Z. Makarewicz, Sensybiliście (1956–1965), „Odra” 
1989, nr 2, ss. 70–73.

58 Senybilizm, dz. cyt., s. 164.

59 M. Lachowski, dz. cyt., s. 69.
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Kolejną akcję Kazimierz Głaz i Michał Jędrzejewski przygotowali w 1989 roku. Nosiła tytuł „Teatr Niemożliwy” 
i prezentowana była na wystawie „Sensybilizm & Teatr Niemożliwy” w 199260 oraz w 1993 roku61.

Akcje przybierały także charakter sztuki poczty (mail art, postal art) i miały różnorodną formę. Od 1957 do 
1959 roku Adam Krzemieniewski i Machał Jędrzejewski wysyłali pocztówki, głównie do Kazimierza Głaza, ze stolic, 
w których ostatecznie sami nie byli. Nazwali tę akcję „programem imaginacyjnego przemieszczania się po kuli 
ziemskiej (z zastosowaniem podwyższonej wiarygodności)”62. Później takie kartki wysyłali do siebie Kazimierz Głaz 
z Michałem Jędrzejewskim63. Wspomnijmy także akcję „Galeria sztuki wysyłkowej – sztuka do drzwi puka”, którą 
wymyślili i realizowali Michał Jędrzejewski i Wiesław Zajączkowski. Był to 1968 rok.

Michał Jędrzejewski nie tylko tworzył rysunkową dokumentację działań, które podejmowali, ale także kreował 
świat sensybilizmu. Powstała seria rysunków przedstawiająca różne instytuty sensybilistyczne, jak np. Centralny 
Instytut Sensybilistyczny, Zakład Utylizacji Zwątpień i Emisji Nowatorskich Teorii Artystycznych. Wraz z Kazimierzem 
Głazem zaprojektował plakat „Od potopu do sensybilizmu – wybrane aspekty rozwoju wydarzeń” (1990) czy, już 
sam, plakat „Doroczny Międzynarodowy Rok Sensybilizmu” (1993). 

Gdy Michał Jędrzejewski tworzy globus z nieistniejącymi państwami czy projektuje znaczki z wyimaginowa-
nych państw, mamy wrażenie, że nadal tworzy świat alternatywny wpisany w formę świata rzeczywistego. 

W ciągu ostatnich lat powstają rysunki, które są trochę komentarzem do rzeczywistości, trochę sięganiem „do 
piątego wymiaru”, do rzeczywistości równoległej czy alternatywnej. Nieskrępowany niczym umysł widzi ostrzej. 
Wydobywa ze świata zastanego to, co stanowi sensybilistyczną wartość.

Anna Markowska wprowadziła do swojego słownika przedmiotów też te, które przypisała Michałowi Jędrze-
jewskiemu. Jest w nim teczka, czyli Teka Ministra Dezinformacji piastowana przez Michała Jędrzejewskiego w Pata-
gonii64, jest też trzepak, który dla Jędrzejewskiego jest „urządzeniem chronologicznie wcześniejszym od odkurzacza 
i był do niedawna podstawowym standardowym wyposażeniem śródmiejskiej zabudowy «do czasów zniesienia 
talonów na odkurzacze»”65. Przywołując wiadro, Markowska przypomniała myśl artysty: „Gdyby zamiast oceanu 
ustawić bardzo dużo wiader, problem fal byłby rozwiązany raz na zawsze”66. To zderzenie codziennej rzeczywistości 
z zawiłością myśli i wyobraźni, które towarzyszy Michałowi Jędrzejewskiemu przez cały okres twórczości, pokazuje 
ciągłość sensybilizmu i jest dowodem istnienia wielu warstw świadomości.

60 Wystawa odbyła się w BWA Awangarda Wrocław.

61 Wystawa odbyła się w Centrum sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. 

62 Zob. M. Jędrzejewski, dz. cyt., s. 243.

63 Między innymi Kazimierz Głaz tworzył listy pisane w komputerze specjalną czcionką, z ukrytym sensem. Listy te są obecnie  
w depozycie w Muzeum Współczesnym Wrocław.

64 A. Markowska, dz. cyt., s. 63.

65 Tamże, s. 71.

66 Tamże, s. 78.

Michał Jędrzejewski, Zapis Teatru Katastroficznego
Teatr Katastroficzny odbył się 7 maja 1958 roku w Teatrze Kameralnym we Wrocławiu. Była to kolejna akcja-spektakl 
happeningowy.
Autorzy-uczestnicy: Michał Jędrzejewski, Kazimierz Głaz, Jan Kosiński, Tadeusz Fyda, Wiesław Zajączkowski.
Michał Jędrzejewski: „Teatr Katastroficzny był konsekwentnie zaplanowanym, a jednocześnie przewidywalnie  
nieprzewidywalnym rozgardiaszem okupującym przez dwie godziny szacowną widownię (wraz z przyległościami)”.
Michał Jędrzejewski, Recording of the Catastrophic Theater
The Catastrophic Theater took place on May 7, 1958 at the Kameralny Theater in Wrocław. It was another  
action-happening spectacle.
Authors-participants:Michał Jędrzejewski, Kazimierz Głaz, Jan Kosiński, Tadeusz Fyda, Wiesław Zajączkowski
Michał Jędrzejewski: “The Catastrophe Theater was a consistently planned and at the same time predictably  
unpredictable chaos that occupied the venerable auditorium (and its adjoining spaces) for two hours”.
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Michał Jędrzejewski, Zapis IV Sesji Sensybilistycznej
„Był to unikalny happening, którego sceneria nosiła cechy sali konferencyjnej przygotowanej do przeprowadzenia  
sympozjum połączonego z akademią okolicznościową”. 
Odbył się we wrześniu 1976 r.
Michał Jędrzejewski, Recording of the 4th Sensibilistic Session
“It was a unique happening, the scenery of which had the features of a conference room, prepared to conduct  
a symposium combined with an occasional academy”. 
Held in September 1976.

Dorota Seweryn-Puchalska 

A few questions about sensibilism.  
From the perspective of Michał Jędrzejewski’s work

1957 is the date of the publication of the Manifesto of Sensibilism. Accepted by the censors, he began to arouse 
anxiety very quickly. In the same year, this manifesto was announced to “the city and the world” in Kazimierz Dolny. 
It was brought here by Michał Jędrzejewski. He knew this place very well, where his parents, Jadwiga Przeradz-
ka-Jędrzejewska and Aleksander Jędrzejewski, used to come from the 1920s. He hung small blue sheets of paper 
with a written manifesto around the town. 

Let us recall that the concept of sensibilism was coined in 1955. Invented by Kazimierz Głaz, it was supposed to 
express the idea of stimulating minds. Needless to say, it was the artist’s reaction to the situation of the 1950s. But his 
participation in the “Arsenał” exhibition, where he showed one lithograph, was rather a gesture of belonging to a group 
of artists that contested socialist realism rather than a presentation of a creative attitude. Kazimierz Głaz’s reflection on 
art and reflection on the direction in which it is to go in a different direction. Soon, a group of young students picked up 
the new idea. It was another voice in the discussion that was going on in Poland at that time but not widely noticed. Ka-
zimierz Głaz later wrote that “local ideas were doomed to disbelief, marginalization, and silence. The ideas of recognized 
artists from a large city could be tolerated, but it was inappropriate to take them seriously from the small mining town 
of Wałbrzych. It bordered on embarrassment. Wrocław was also ignored for quite a long time”1. In Wrocław itself, the 
idea of Głaz fell on fertile ground. As I mentioned above, a group of young students quickly read the idea of sensibility. 
Anyway, in general, the atmosphere that prevailed among the academic youth at that time was conducive to developing 
sensibilistic activities. The one who aptly, as Głaz put it, captured the meaning of the phenomenon was Michał Jędrze-
jewski, who is now considered a co-creator of sensibilism2. Kazimierz Głaz described Jędrzejewski as the one who “had a 
greater sense of humor, better preparation and intellectual reception than other students”3. 

According to Michał Jędrzejewski’s account, as early as mid-1955, meetings of the nature of disputes took 
place. The first took place in Wrocław and Wałbrzych, where Kazimierz Głaz worked at Zakłady Graficzne “Kalkoma-
nia”4. In Wałbrzych, apart from Michał Jędrzejewski, the talks were attended by Adam Krzemieniewski and Jan 
Geppert. There was a discussion about “visual creativity detached from the planes and frames of paintings”5.  

1 K. Głaz, Semantyka-asemantyka, Toronto, March 2002, [in:] Kazimierz Głaz, Michał Jędrzejewski, Sensybilizm. O nieskończonoś-
ci idei w sztuce, Wrocław 2004, p. 11.

2 Sensybilizm, op. cit., p. 19.

3 Ibidem, p. 19.

4 O Kazimierzu Głazie, see Lechosław Lameński, Sensybilizm Kazimierza Głaza, [in:] Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX 
i XX wieku, Lublin 2008, pp. 209–220.

5 Michał Jędrzejewski, Sensybilizm czyli o obłędnej teorii kolorów zimnych i ciepłych, Teatrze Niewyobrażonym, gulgulierach oraz 
wybranych problemach oceanografii lub amfiladach rzeczywistości, [in:] Sensybilizm, op. cit., pp. 122–123.
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It’s interesting because, in the 1950s, virtually no one went beyond the canvas in the broader Polish art scene. Such 
discussions in Poland would take place only in the 1960s, finally established at the Art Symposium in Wrocław in 
1970. Andrzej Turowski said that the Symposium “emerged from the transformation of art in the second half of the 
1960s. It was the beginning of many artistic paths and choices, the beginning of what we used to call enigmatic, 
not yet conceptual art6. He also referred to Jerzy Ludwiński and his opinion on “art in the post-artistic era”. He writes 
that, according to Ludwiński, art “having gotten rid of the material medium, will be absorbed by reality and taken 
out of the gallery. […] It was about a space that was least defined, as if unidentified, where everything could happen 
“however and anywhere”7. Therefore, what was happening earlier in Wrocław was not noticed. Ludwiński was wrong 
when he stated that the artists from the “Zamek” group had “a huge advantage over their colleagues from other 
universities because they went as far as Pollock, while others stopped at Picasso at most”8. When the majority of 
artists shifted discussions from the structure of the image towards the image-object, the artists from Wrocław in the 
mid-1950s were already heading towards happenings, and conceptualism, i.e., they were concerned with the least 
defined space. The artists gathered around Kazimierz Głaz were not interested in either the structure of the work or 
the work as an object. They tried to redefine art without forcing it into rigid frames of concepts or rules. The most 
important thing was openness in activities. If we would like to delineate the terms we could use to characterize 
sensibilism in the most general terms, it would be action, word, space, and interaction. Sensibilism ignored the form, 
“the manifesto and slogans-sentences [...] reveled in the lack of coverage in material facts”9.

There is no space for an analysis of post-war art, but it is worth mentioning the discussion that took place in 
the years, as Piotr Piotrowski put it, as part of the dispute about “various traditions of modernity and their place 
in the modern world”10. Piotrowski recalls the polemic that took place between Julian Przyboś and Mieczysław 
Porębski. He writes that it was a dispute between various traditions of modernity and the determination of their 
place in the contemporary world. He polarized two tendencies; one was supposed to stem from constructivism, the 
other from surrealism and Modern Art Exhibitions, 1948–194911. The third voice of Tadeusz Kantor is important to 
us, who in the text “Abstraction is dead – long live abstraction”, postulates a departure from the art of the intellect 
with its “raw, dry, abiological content” while pointing to its other tasks. It was to “explore and cut through those 
complications and knots that arise in the continual becoming of human reality. It cannot omit phenomena and facts 
that do not fit into the already established convention12. For Kantor, the experiences of our century determine the 
tasks of art13. He did not specify these experiences, but we know he was thinking about wars and annihilation14. 
He defended surrealism and the ‘dada’ movement, emphasizing their profound research and cognitive function. 
Here we find a tangent point. When writing about sensibilism, it is difficult to avoid neo-Dadaistic associations. 
We can look for common features in turning to consciousness. Furthermore, when we consider the transgression 
of rationalism or the glorification of the case, the references to Dadaism impose themselves. Let’s add absurdity or 
provocation to this. In Dadaism, as Hans Richter claimed, there was no rebellion for rebellion’s sake or adventurism 
for adventurism, but raising awareness and asking questions. It’s very close to sensibilism. Dadaism and sensibilism 
were primarily about expanding the field of consciousness. Word, action, and creative participation mattered. Any 

6 Andrzej Turowski, Kosmiczna ikonosfera sztuki. Orbity i konteksty Sympozjum Plastycznego Wrocławskiego ’70. Joanna Warsza 
talks to Andrzej Turowski, [in:] Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław 2020, p. 430. Re-
calling the symposium, Andrzej Turowski states that “generally, we had the feeling that a very important change was taking 
place in the understanding of artistic space and the understanding of art itself.”. 

7 Ibidem, p. 432.

8 Takie zwariowane czasy. Magdalena Ujma talks to Jerzy Ludwiński, [in:] Grupa „Zamek”. Historia – krytyka – Sztuka, ed. Małgor-
zata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, Piotr Majewski, Lublin 2007, p. 161.

9 Jędrzejewski, op. cit., p. 102.

10 Piotr Piotrowski, Znaczenie modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945, Poznań 2011, p. 53.

11 Ibidem, pp. 50–53.

12 Tadeusz Kantor, „Abstrakcja umarła – niech żyje abstrakcja”, „Życie Literackie” 1957, No. 50 [supplement „Plastyka”, No. 16, p. 6].

13 Ibidem, p. 6.

14 Later, it will be most strongly revealed in the play “Umarła klasa”.

fluctuation of the mind was allowed. Transcending rationalism in favor of intuition, imagination, chance, and associ-
ation action. Dada and sensibilism are a state of mind. However, the common denominator must be sought only in 
the original idea; sensibilism did not copy Dadaism; it created a formula relevant to the 1950s. When Hans Richter 
writes that dadaism “brought with it a new artistic ethics, from which later […] new forms of expression emerged”15, 
Kazimierz Głaz claims that sensibilism gives freedom to create, it even absorbs all currents to ennoble them16. But 
both currents had a common reference, which was war. For Hans Arp, Dadaism was the search for “a simple art 
that would save, we thought, humanity from the furious madness of the time”17. This common element, i.e., being 
marked by war, played an important role. The post-war landscape of Wrocław was not without significance. Michał 
Jędrzejewski, defining the context of the emergence of sensibilism, writes that “Wrocław, as a special fragment of 
“Europe after the rain”, has just counted the decade of turning the landscape around, as well as the exchange of 
inhabitants populating this battlefield”18. Nearby Wałbrzych had a virtually intact urban fabric, but tenants were 
also replaced there19. He added that Wałbrzych was getting ready for cultural expansion. Wrocław and Wałbrzych 
constituted “clean” ground to create something new and one’s own. Głaz put a categorical no, not only to the im-
posed socialist realism but also to all external influences. In the manifesto, he wrote, “Sensibilism […] is not a trend 
brought from the West, nor is it adopted from the East. It is definitely a direction grown on the native soil, and at 
most, it can be taken as a product intended for export to the two countries mentioned above”20. Let us add that 
Wrocław was not marked by the tradition of Polish art, like Warsaw (constructivism), Kraków (1st Krakow Group), or 
Poznań (formism). It was, therefore, easier to look for new artistic solutions. 

Kazimierz Głaz did not use the act of negation, which Wiesław Borowski wrote about in the article Elimination 
of art in art. It was not a reduction of the work of art, which was supposed to “nullify and remove as much as possi-
ble as anything – even in a negative form – to include”21. Głaz, in a conversation with Aleksander Rybczyński, quite 
enigmatically said that sensibilism does not fight against other directions but absorbs them22. Infinite multiplicity 
resulted from the expansion of consciousness. The space designated by the artist is not the plane of the canvas but 
the mental space, “a positive space for artistic events”23. Sensibility, without attaching much importance to mate-
rial facts, was, is, and will be a timeless trend!24. If a form appeared, it was only “as a result of the articulation of 
opposition, a means of persuasion against the existing reality”25. It served only to realize or visually grasp the idea. 
However, Michał Jędrzejewski states that “materializing ideas cease to be ideas – they swallow facts, and these 
consume everything from the inside”.

The impermanence of the material world was shown by war. Anna Markowska, similarly to Jędrzejewski, be-
lieves that in Wrocław, there was a need to create the world from scratch. But in this unstable post-war Wrocław, 
created from the German Breslau, Markowska attributes a significant role to objects that have remained and those 
that have come into existence. We can read them the way artists associated with sensibilism intended, i.e., only as  
a kind of medium. They were not given the rank of a work of art. Markowska asks if “they could have caused the idea 

15 H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1986, s. 9.

16 From the Manifesto, 1957.

17 As cited in: Anna Nonna Nawrot, Impuls dadaistyczny a milczenie Władysława Strzemińskiego, [in:] Impuls dadaistyczny w pol-
skiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej, ed. Paulina Kurc-Maj and Paweł Polit, Łódź 2017, p. 67. 

18 Jędrzejewski, op. cit., p. 102.

19 Ibidem, 102.

20 See Manifest Sensybilizmu. It is not by chance that we read Witold Gombrowicz’s thought here. Głaz himself emphasized 
how important the writer’s books, which he “discovered” in his youth, were for him. Later, in Vence, Kazimierz Głaz will be 
friends with Witold Gombrowicz. He will also write a book Gombrowicz w Vence, Kazimierz Głaz, Gombrowicz w Vence i inne 
opowiadania, Kraków 1989.

21 Wiesław Borowski, Eliminacja sztuki w sztuce, [in:] Program Galerii Foksal PSP, Warszawa, Spring 1967.

22 XXXVII Rocznica Sensybilizmu. Aleksander Rybczyński talks to Kazimierz Głaz, „High Park” (Toronto) 1993, No. 5 (April), p. 3.

23 This quote opens the book on sensibilism, Głaz, Jędrzejewski, op. cit., p. 5.

24 Jędrzejewski, op. cit., p. 101.

25 Ibidem, p. 102.
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of Wrocław as a “city of meetings” to sprout and changes in the consciousness of the inhabitants to take place earlier 
than the political transformations taking place. Could they “create a new quality, specifically – a scarred, anti-ideo-
logical barrier”26? “A new cultural space with discourses, myths, and codes functioning within it”27. Thus, it combined 
two crucial problems – also essential for us in the context of sensibilism – resulting from references to the past and 
the political situation that imposes a specific cultural scheme in Poland. Markowska repeatedly evokes sensibilism 
through the object. He mentions, for example, sensibilitors (sensitizers) used in the porcelain factory in Wałbrzych, 
thanks to which Kazimierz Głaz came up with the idea of the name and essence of sensibilism28. However, it is worth 
starting with the ladder. Markowska writes that the priority of using the ladder for artistic purposes belongs to sen-
sibilists29. Thus, he recalls the pre-happening action “Disputes on Ladders”, which took place in the autumn of 1955 
and was necessary for the beginning of sensibilism. They were a consequence of discussions held by artists associated 
with sensibilism. The first one took place in the “Centralna” café in Wrocław. And it is then that Kazimierz Głaz will 
share his reflection on artistic and philosophical topics with Michał Jędrzejewski, using the term sensibilism30. Another 
theoretical discussion, in an extended composition, took place in Wałbrzych in the Głaza studio in the “Kalkomania” 
Plant31. They were spontaneous in nature, but at the same time, they were an expression of ideas sprouting at the 
time. In the drawing of “Dispute on Ladders” by Michał Jędrzejewski, we can find slogans that undermine the value 
of a painting. Slogans: “Color invented by oil paint manufacturers”, “after being squeezed out of the tube, the color 
loses its name – ergo it annihilates”32, “colors are an invention of oil paint manufacturers”, “the work is a palette, not 
a picture” juxtaposed with such as: “results in art do not exist! What counts is the motif, the concept: poof, luck”, 
“control failure as a creative act”, “let’s perfect non-existent beings” clearly negate the value of a painting, moving 
towards almost conceptual art. This action confirmed the need to manifest attitudes that emphasized independence 
and showed the character of the student community. Jędrzejewski recalls spontaneous performances in a student 
café, the autumn masquerade ball (“Gałganiarze”) in 1955, where elements of surrealism, cubism, abstraction, and 
Mexican art reigned, and New Year’s Eve at the PWSSP (1955/56) with a lottery theater placed on a small ladder 
cart. Also, the “rainbow parade” took place in September 1956 in connection with the arrival of Professor Eugeniusz 
Geppert to Paczków, where the open air of students was held33. The photograph from 1956 is very telling, and it is 
signed, “The procession of the students paves the way for sensibilism”34, showing the joyful singing of young people 
in the ruins of Wrocław. 

Meetings and talks about contemporary art were a phenomenon that occurred then. Discussion clubs were 
established, where, as Janusz Zagrodzki writes, artists with “uncompromising views met, engaged in stormy discus-
sions on the most important socio-political and economic topics, also concerning philosophy and modern culture.” 
Out of these Clubs of Young Intellectuals, “the Crooked Circle Club began to stand out”35. Jerzy Ludwiński recalls the 
Young Artists’ Circle operating in front of the “Zamek” group, a section of the Young Intelligentsia Club. The club 
even had its own statute, which included, in addition to organizing exhibitions, organizing lectures, and discussions 

26 Anna Markowska, Sztuka podręczna Wrocławia. Od rzeczy do wydarzenia, illustrated by Paweł Jarodzki, Wrocław 2018, p. 7.

27 Ibidem, p. 10.

28 Ibidem, p. 30. We read: “Sensitizers, i.e. the so-called sensibilitors are chemical compounds thanks to which the clay absorbs 
color better, which is extremely important in the production of porcelain, and specifically its decoration.

29 Ibidem, p. 131.

30 Ibidem, p. 241.

31 Apart from Jędrzejewski, the following persons participated in the dispute: Jan Geppert and Adam Krzemieniewski, see Sen-
sybilizm, op. cit., p. 241.

32 When Anna Markowska mentions a tube of paints, she associates it with the sensibilist message that only the tube remains  
a permanent value, because after “squeezing out of the tube, the color loses its name, ergo annihilates”, and the colors them-
selves are undoubtedly the invention of paint manufacturers, see Markowska, op. cit., p. 72.

33 Jędrzejewski, op. cit., pp. 127–129.

34 Ibidem, p. 108.

35 Janusz Zagrodzki, Konfrontacje i Argumenty. Sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło, Stefan Gierowski Founda-
tion, Warszawa 2021, p. 26.

on art36. As we can see, they were “organized” or even formalized. Kazimierz Głaz’s idea of sensibilism provoked  
a series of discussions about art, but they had a different character than the examples mentioned above. They 
took the form of spontaneous meetings held in various places. From March to May 1956, a series of disputes and 
artistic actions took place in the student cafe located above the entrance to Hala Ludowa37. Jędrzejewski recalls 
that it was actually a “multi-movement performance, taking place in the avant-garde scenography of an artistically 
transformed interior, in which the ceiling filled with fragments of banners plays a key role: …CUJĄCE MIAST I WSI 
POZD…, …ECH ŻYJE WIELKI WÓ…”38. Jędrzejewski mentions that jazz was played during the disputes, which reso-
nates with Hanna Ptaszkowska’s words that in the 1950s “the revolution came through jazz and art”39. Sometimes 
the conversations took place in a public space, in the middle of everyday life, which gave the whole the features of 
the theater of the absurd, such as the meeting in the same year – in the form of a symposium – in the buffet of the 
Main Railway Station40. There, the discussion initiated at the exhibition organized as part of the Wrocław National 
University Spartakiad was continued41, where, as Jędrzejewski recalls, Kazimierz Głaz and Jan Berdyszak played 
the first violin. Even then, it showed how the “followers” of sensibilism acted. These were not ordinary friendly 
meetings but a kind of artistic theatre. They were not interested in the gallery space as a frame for art42. On the 
contrary, they entered the public space, disturbing the natural course of events. And so, in 1957, the actions-hap-
pening performances began. On May 7, the “Sensitive Theatre” took place at the Kameralny Theater in Wrocław43. 
Michał Jędrzejewski created a drawing record of this performance, in which he describes in detail its subsequent 
parts. It even gives time ranges in which particular sequences took place. The whole thing was built of absurdly 
funny scenes. At the same time, incoherent texts were delivered, and slogans were thrown toward the audience.  
A veritable visual-verbal cacophony. At the beginning of the performance, Kazimierz Głaz delivered an exposé on 
a new idea. Markowska associates the performance with two objects. With a curtain lowered and raised randomly 
during the performance and radishes. The radishes became a sign of interaction with the audience, who, surprised 
and interested in what was happening on stage, stayed in their places during the break, following the next events. 
Artists with radishes prepared for themselves moved toward the audience, and “after a while, the whole room joined 
in the afternoon tea”44. It should be added that on the balcony, there was a banner with the inscription: “You must 
not make a balloon out of the public!”. In “Gazeta Robotnicza” (dated May 11/12, 1957), a review entitled “Impres-
sion of a Stupefied Viewer” was published. Its author wrote: “[…] my intuition told me that things would happen. 
And it happened. For an hour and a half, I sat in the front row – sorry – like a fool, and I strained my mind in vain 
to understand something [...], and the funniest thing was that after the whole official part was over, I was sitting 
– sorry – like this Turk and staring at three guys who entertained themselves in front of the curtain, claiming that 
the hall was rented out until five, so they could stay stuck – and me with them. […] Do you think I can tell you what  
I saw? Not! […] This is what sensibilism is all about”45. A year later, in May 1958, another action-happening spectacle 
entitled “Catastrophic Theatre” was held at the Kameralny Theatre. Michał Jędrzejewski also made a drawing record 
of this performance. He noted there that “unlike the action of “Sensibilistic Theatre”, in which a strictly defined 
group performed, “Catastrophic Theatre” was an action in which about 20 people took part, and a certain list of 
participants could not be determined already after few days. In addition, a large group of artists took part in the 

36 Takie zwariowane czasy. Magdalena Ujma talks to Jerzy Ludwiński …, op. cit., p. 163.

37 Sensybilizm, op. cit., p. 132.

38 Sensybilizm, op. cit., p. 132.

39 Pobocza. Agnieszka Czyżewska talks to Hanna Ptaszkowska [in:] Grupa „Zamek”. Historia – krytyka – sztuka…, op. cit., p. 173.

40 Sensybilizm, op. cit., pp. 132–133.

41 Michał Jędrzejewski states that the main debaters were Kazimierz Głaz and Jan Berdyszak. The following also took part in the 
conversation: Michał Jędrzejewski, Adam Krzemieniewski, Adam Piliczewski, see Jędrzejewski, op. cit., pp. 132 and 241. 

42 Marcin Lachowski, Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006.

43 Participated: Kazimierz Głaz, Tadeusz Fryda, Michał Jędrzejewski, Regina Konieczka, Jan Kosiński, Adam Krzemieniewski, 
Anna Lisowska, Andrzej Migdal, Jerzy Popowski oraz kierownik techniczny Stefan Górski, after Sensybilizm, op. cit., p. 242.

44 Ibidem, pp. 141–142.

45 As cited in: ibidem, p. 144.
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action only behind the stage (not appearing to the audience at all but arguing with enthusiasts who paraded across 
the stage). The best way to describe this event is to quote Jędrzejewski, who wrote that “The Catastrophic Theater 
was consistently planned and at the same time predictably unpredictable bustle occupying for two hours the ven-
erable stage and the auditorium (along with the adjoining ones)”46. Provoked by the artists, the spectators entered 
the stage, peeked behind the curtain, and discussed with the actors47. The creation of the Sensibilistic Theatre, and 
later the Catastrophic Theatre, had its basis in theatrical actions and activities in Wrocław then. Still, in the spring 
of 1955, students, including those who were later close to sensibilistic thought, created the Student Satire Theater 
“Ponuracy” (1955–1956)48. Michał Jędrzejewski and Wiesław Zajączkowski, apart from being actors in the theater, 
created the scenery for the first performance entitled “Gloomy”. Michał Jędrzejewski was also a songwriter. 

During the cultural thaw, student theaters became a common phenomenon, writes Janusz Zagrodzki49. Among 
others, the Warsaw STS or the Gdańsk Bim Bom were created. The inhabitants of Wrocław were part of this form of 
expression50 but fascinated by the sensibilistic thought, and they quickly changed the formula closer to the Dada 
theater. 

In their sensitization actions, the artists annexed reality and provoked it to show its other dimension. It was 
not the imitation of the world at stake but the creation of alternative worlds. Joke, absurdity, and antinomy were 
supposed to help. It was not about a rational way of thinking but rather an open mind, thanks to which you can 
get out of the existing reality. Michał Jędrzejewski will write about alternative worlds and create a drawing entitled 
“Key to the Fifth Dimension”.

In 1957, Kazimierz Głaz, although he dissociated himself from the manifestos, prepared a text that did not de-
fine the program but only announced the existence of sensibilism, pointing to its general features51. However, let’s 
call it a manifesto, and its writing down a kind of artistic activity. Michał Jędrzejewski reinforced this by hanging it 
within Kazimierz Dolny52. It was printed on little blue cards. The performative nature of the manifesto itself has been 
expanded into action here. Hanging up was accompanied by the act of nailing nails on which it was to hang. Final-
ly, entering the space of Miasteczko caused the audience’s reaction53. Michał Jędrzejewski, the son of Aleksander 
Jędrzejewski and Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, was well acquainted with Kazimierz as a place of plein-airs, or 
more broadly, a place associated with art. So, it wasn’t a random choice. An important issue was also the fact that 
Kazimierz was a place perceived, perhaps unconsciously at the time, with the concept of freedom, in every aspect54. 

* * *
Successive sensibilist actions consistently have penetrated reality to undermine its reasonableness, authoritative or 
monopolistic character. Kazimierz Głaz saw in this the freedom of an artist who, building absurd worlds from the 

46 Ibidem, p. 152.

47 Let us add that in the same year, the director of the “Kalambur” Theater commissioned Michał Jędrzejewski and Wiesław 
Zajączkowski to write a script for a spectacle that would be sensitive. A script was developed, but the play titled „Epistofan 
Koryncki” was never staged.

48 Wiesław Zajączkowski, Adam Krzemieniewski.

49 Janusz Zagrodzki, Konfrontacje i Argumenty. Sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło, Warszawa 2021, p. 18.

50 The roots of this phenomenon date back to pre-war times. Student theaters emerged from the Bauhaus, where Gropius saw 
student theater as a method of community building. They developed into elaborate forms with precisely prepared decora-
tions and costumes, see Małgorzata Leyko, Teatr w krainie utopii, Gdańsk 2012, pp. 243–246.

51 Marcin Lachowski emphasizes that during the “thaw” the program-manifesto was rarely practiced, see Marcin Lachowski, 
Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006, p. 72.

52 The Manifesto had the seal of the censor.

53 Tadeusz Michalak, the son of the artist Antoni Michalak, recalls that at that time, as a 15-year-old boy, he read this text with 
great interest, even excitement. He felt, despite misunderstanding, that it was a manifestation of something new and impor-
tant (this memory was given to the author during a conversation about this event).

54 Let us give at least two examples. On Easter 1955, members of the program council of the exhibition called the Arsenal came 
to Kazimierz to discuss its shape. In the 1950s, architects Hanna and Gabriel Rechowicz spent a lot of time in Kazimierz so as 
not to “feel the pressure of history”, see Max Cegielski, Mozaika. Śladami Rechowiczów, Warszawa 2011. 

existing reality, introduces his right to build new meanings. “The violation of sense has its sense; the madness that 
destroys our external sense introduces us to our internal sense”55. 

In 1976, during Kazimierz Głaz’s stay in Wrocław, the artists prepared another happening called the 4th Sen-
sibilistic Session56. It was held in the Creative Union Club Room. It had been carefully planned. From Michał Jędrze-
jewski’s drawing, we read its successive phases. It was based on such elements as a conference combined with an 
occasional academy and a vernissage. Accidental, unaware people were “pulled into” the activities. Kazimierz Głaz 
delivered a paper entitled “Sensibilism and the world” and Zbigniew Makarewicz’s “The world and sensibilism”57. 
As Jędrzejewski wrote about this action: “it demonstrated the power of form that can play with content”58. Marcin 
Lachowski wrote about the cafés where Tadeusz Kantor staged his happenings in the 1960s, that they were places 
“guaranteeing the permanent instability of the image”59. The same can be said about the places where the hap-
penings of sensibilism took place. Although the theater was still an artistically conditioned space, the Club had the 
character of a colloquial, everyday place. It is also necessary to emphasize the surprise element introduced to the 
viewer, who was completely unaware of the actions. There was a kind of game with the spectator. 

Kazimierz Głaz and Michał Jędrzejewski prepared another action in 1989. It was entitled “Impossible Theatre” 
and presented at the “Sensibilism & Impossible Theater” exhibitions in 199260 and 199361.

The actions also took the form of mail art (mail art, postal art) and had a variety of forms. From 1957 to 1959, 
Adam Krzemieniewski and Machał Jędrzejewski sent postcards, mainly to Kazimierz Głaz, from capital cities where 
they were ultimately not themselves. They called this action “a program of imaginary movement around the globe 
(with the use of increased credibility)”62. Later such cards were sent to each other by Kazimierz Głaz and Michał 
Jędrzejewski63. Let’s also mention the campaign “Delivery art gallery – art knocks on the door”, which was invented 
and implemented by Michał Jędrzejewski and Wiesław Zajączkowski. It was 1968.

Michał Jędrzejewski not only created drawing documentation of the activities they undertook but also created 
a world of sensibilism. A series of drawings was created showing various sensitization institutes, such as the Central 
Institute of Sensitivity, the Department of Utilization of Doubts, and the Emission of Innovative Art Theories. To-
gether with Kazimierz Głaz, he designed the poster “From the Flood to Sensitivity – Selected Aspects of the Devel-
opment of Events” (1990) or, himself, the poster “Annual International Year of Sensitivity” (1993). 

When Michał Jędrzejewski creates a globe with non-existent, imaginary countries or designs stamps from 
imaginary countries, we have the impression that he is still creating an alternative world inscribed in the form of 
the real world. 

In recent years, drawings have been created that are a bit of a commentary on reality, reaching “into the fifth 
dimension” to a parallel or alternative reality. The uninhibited mind sees sharper. He extracts from the existing 
world what constitutes a sensibilistic value.

Anna Markowska also added to her vocabulary of objects those she attributed to Michał Jędrzejewski. It is  
a briefcase, i.e., the Portfolio of the Minister of Disinformation held by Michał Jędrzejewski in Patagonia64. A beater, 
which for Jędrzejewski is “a device chronologically earlier than a vacuum cleaner and was until recently the basic 

55 Kazimierz Głaz, Sensybilizm, „Gazeta Wałbrzyska” 1957. 

56 The 4th Sensibilism Session was organized by: Kazimierz Głaz, Wojciech Jankowiak, Michał Jędrzejewski, Zbigniew Makare-
wicz, Wiesław Zajączkowski. 

57 Zbigniew Makarewicz published an article on sensibilism in „Odra”, see Zbigniew Makarewicz, Sensybiliści (1956–1965), 
„Odra” 1989, No. 2, pp. 70–73.

58 Senybilizm, op. cit., p. 164.

59 Lachowski, op. cit., p. 69.

60 The exhibition was held at BWA Awangarda Wrocław.

61 The exhibition was held at the Center for Contemporary Art in the Ujazdowski Castle. 

62 See Jędrzejewski, op. cit., p. 243.

63 Among others, Kazimierz Głaz created letters written in a computer in a special font, with a hidden meaning. These letters 
are now on deposit at the Wrocław Contemporary Museum. 

64 Markowska, op. cit., p. 63.
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standard equipment of downtown buildings “until the abolition of vouchers for vacuum cleaners”65. Recalling the 
bucket, Anna Markowska recalled the artist’s thought: “If instead of the ocean there were many buckets, the prob-
lem of waves would be solved once and for all”66. This clash of everyday reality with the intricacy of thought and 
imagination, which accompanies Michał Jędrzejewski throughout his artistic career, shows the continuity of sensibi-
lism and is proof of the existence of many layers of consciousness.

65 Ibidem, p. 71.

66 Ibidem, p. 78.

Stenogram sporządzony w dniu 21 II 1999 r.
Shorthand notes, 21.II.1999, pen, paper

Centralny Instytut Sensybilistyczny, Zakład Utylizacji 
Zwątpień i Emisji Nowatorskich Teorii Artystycznych
Central Sensibilism Instytute, 2011, fineliner, paper

Michał Jędrzejewski, Globus / Globe
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Widok na ekspozycję / View of the exhibition


Zamek niemożliwy  
z cyklu Figury niemożliwe, 2011
Impossible Castle (Impossible  
Figures), 2011

Teoria względności, (Pejzaż  
z portretem), 2003
Theory of relativity (Landscape 
with the portrait), 2003

Widok na ekspozycję / View ofa the exhibition. Fot. Sylwester Doraczyński
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W primordialnym ujęciu  
geometrycznym, sensybilizm 
to linia prosta łącząca  
wszystkie punkty  
wszechświata.
Michał Jędrzejewski 
Geometryczna definicja sensybilizmu, 2003

In primordial geometric 
terms, sensibilism is  
a straight line connecting  
all points in the universe.
Michał Jędrzejewski,  
The geometric definition of sensibilism, 2003

Widok na ekspozycję / View ofa the exhibition. Fot. Sylwester Doraczyński
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Michał Jędrzejewski
Projekt scenografii do „Barona cygańskiego”, reżyseria Jan Szurmiej, Opera Wrocławska
Set design for „Gypsy Baron”, directed by Jan Szurmiej, The Wrocław Opera

Michał Jędrzejewski
Zapis planu studyjnego spektaklu Teatru TV „Bettly”, 2004, cienkopis
Recording of the studio setting for the TV performance, 2004, fineliner

Michał Jędrzejewski, Wojciech Jankowiak
Scenografia do Kartoteki Tadeusz Różewicz, reżyseria K. Braun, Teatr Sofia (Bułgaria)
Set design for „The Card Index” play by Tadeusz Różewicz, directed by Kazimierz Braun, The „Sofia” Theatre in Sofia 
(Bulgaria)

Michał Jędrzejewski
Projekt scenografii do spektaklu „Mur”, 1980, Teatr Kalambur, Wrocław
Set design project for „Mur”, 1980, Teatr Kalambur, Wrocław

Michał Jędrzejewski
Projekt scenografii do „Amerykańskiego ideału”, 1974, Teatr Współczesny we Wrocławiu
Set design project for „American Dream”, 1974, Wrocławski Theatre in Wrocław

Michał Jędrzejewski
Scenografia i kostiumy do Teatru TV ”Medea” Eurypidesa, 1974, reżyseria Stanisław Brejdygant
Stage design and costumes for TV Theatre „Medea” Eurypides, 1974, directed Stanisław Brejdygat



Widok na ekspozycję / View ofa the exhibition. Fot. Sylwester Doraczyński
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Drogi Pablo,
Muszę ci powiedzieć, iż stulecie, do którego trafiłeś,
Mimo wszystko wydaje się być znacznie lepszym niż moje. 
Z naszymi predyspozycjami dalibyśmy sobie radę
W każdej epoce historycznej, ale nie sama sztuką żyjemy.
Moje konstrukcje są traktowane pobłażliwie jako dziwactwa,
 Ajednak w Twoim stuleciu moje czołgi i helikoptery
Wreszcie wprowadzono do produkcji. A Guernike też mogłeś
Namalować, a jakbym ja coś takiego zasunął, to strach
pomyśleć (o Pannach z Avignon nie wspominając).
No i macie radio i telewizję.
Leonardo da Vinci

Michał Jędrzejewski

Pablo Picasso do Leonarda da Vinci

Drogi Przyjacielu,
Radio rzeczywiście już z dziesięć lat działa, ale telewizja
Jeszcze w powijakach, ma podobno ruszyć w 39 roku
I tylko jeden program, a na temat Guerniki też strzępili ozory.
Natomiast Wy tam macie piękne stroje, czyste powietrze,
Wodę źródlaną, naturalne produkty, no i możesz
Ich szokować pomysłami. A u nas: patrzą na samolot
I mówią: leci, to niech leci, a co ma robić?

Twoje pozdrowienia Einsteinowi pokazałem,
Prosi żebyś pozdrowił Mikusia Anioła Buonarotti
Są serdecznie zaprzyjaźnieni
Twój Pablo
Urząd Imigracyjny XXXIV wieku
Do Pana Szekspira w Ośrodku Uciekinierów z XVII Wieku

Michał Jędrzejewski

Widok na ekspozycję / View ofa the exhibition. Fot. Sylwester Doraczyński



1. Wariant optymalny / Optimal Variant, 2020
2. Próba nowego odczytania dramatów Szekspira / An attempt at re-reading Shakespeare’s plays, 2020
3. Widok ogólny / General viev, 2020

4. Schody II / Stirs II, 2019
5. Wiedza / Knowledge, 2021
6. Koła u wozu / Wheels at a Wagon/ 2020

7. Strefa F3 / Zone F3, 2021
8. Linoskoczek / Tightrope Walker, 2021
9. Wstęp do teorii warkoczy / Introduction to the Theory of Plaits, 2021
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Widok na ekspozycję / View of the exhibition
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Renata Bonter-Jędrzejewska (ur. 1967 Wrocław)

Absolwentka PWSSP/ASP we Wrocławiu; dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła. W 2017 roku ukończyła Mię-
dzywydziałowe Studia Doktoranckie we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wielokrotnie współpracowała 
ze scenografem Michałem Jędrzejewskim, m.in. przy realizacji spektaklu Teatru TV Prawiek i inne czasy (wg  
O. Tokarczuk) w reż. K. Tomaszuka oraz przy spektaklach dyplomowych studentów PWST we Wrocławiu (Tango 
S. Mrożka, reż. J. Schejbal, 1999; Rodzina Totów I. Orkany, reż. K. Dracz, 2000; Bal manekinów B. Jasieńskie-
go, reż. B. Sawicka). W 2017 r. została zaproszona do współpracy z choreografem Jackiem Tyskim i wspólnie  
z Olą Jędrzejewską zaprojektowała kostiumy do spektakli baletowych w Operze Wrocławskiej – ,Femme fatale 
(premiera 03.2017) i w Teatrze Wielkim w Warszawie – BALETY POLSKIE Na pięciolinii (premiera 11.2017). Od 
2004 jest związana z Wrocławską Szkołą Rekonstrukcji i jest współautorką kilkunastu rekonstrukcji antropolo-
gicznych stanu przyżyciowego na podstawie zachowanych czaszek (m.in. 8 rekonstrukcji pełnoplastycznych dla 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – MAG, i wizerunku bł. Czesława).
Podejmuje działania zawodowe i artystyczne z zakresu wielu dyscyplin, zarówno w obszarze nauki, jak i sztuki. 
Uczestniczy w licznych konferencjach i sympozjach (m.in. 09.2006 – Wonders Science Festiwal in Finland; 
11.2006 – Katalońskie Dni Nauki, Barcelona, Hiszpania; 10.2017 – 3rd International Interdisciplinary 3D Con-
ference, Szentágothai Research Centre in Pecs, Węgry).
Jest współzałożycielką i prezesem Fundacji Fuzjon. Promuje sztukę kinetyczną w Polsce i za granicą. Aktualnie 
prowadzi badania nad metodologią projektowania ceramiki, skupiając się na innowacyjnych obszarach proce-
sów produkcyjnych, nowych technologiach i materiałach oraz świadomym kreowaniu produktu.
Prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu.

Michał Jędrzejewski

Renata Bonter-Jędrzejewska (born in 1967 Wrocław)

A graduate of the PWSSP/ASP in Wrocław; diploma at the Faculty of Ceramics and Glass. In 2017, she completed 
Inter-Faculty Doctoral Studies at the Academy of Fine Arts in Wrocław. She has collaborated with stage designer 
Michał Jędrzejewski many times, e.g. in the production of the TV Theater play “Prawiek i inne czasy” (according to 
O. Tokarczuk) directed by K. Tomaszuk and in graduation performances of students of the PWST in Wrocław (“Tan-
go” by S. Mrożek, dir. J. Schejbal, 1999; “Rodzina Totów” by I. Orkany, dir. K. Dracz, 2000; “Bal manekinów” by B. 
Jasieński, dir. B. Sawicka). In 2017, she was invited to collaborate with the choreographer Jacek Tyski and, in coop-
eration with Ola Jędrzejewska, designed costumes for ballet performances at the Wrocław Opera – “Femme fatale” 
(premiere 03/2017) and at the Grand Theater in Warsaw – POLISH BALLETS “Na pięciolinii” (premiere 11/2017). 
Since 2004, she has been associated with the Wrocław School of Reconstruction and is a co-author of several an-
thropological reconstructions of the life state based on preserved skulls (including 8 full-plastic reconstructions for 
the MAG – Archaeological Museum in Gdańsk and the image of Blessed Czesław).
She undertakes professional and artistic activities in the field of many disciplines, both in the field of science and art. 
Participates in numerous conferences and symposiums (including 09/2006 – Wonders Science Festival in Finland; 
11/2006 – Catalan Science Days, Barcelona, Spain; 10/2017 – 3rd International Interdisciplinary 3D Conference, 
Szentágothai Research Center in Pecs, Hungary).
She is the co-founder and president of the Fuzjon Foundation. It promotes kinetic art in Poland and abroad. Cur-
rently, he conducts research on the methodology of ceramics design, focusing on innovative areas of production 
processes, new technologies and materials, and conscious product creation.
Deputy Dean of the Faculty of Ceramics and Glass of the Academy of Fine Arts in Wrocław.

Michał Jędrzejewski
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Impact, 2019
instalacja ceramiczna  
materiał: ceramiczny spiek kwarcowy cięty wodą (water jet)

Ceramiczny spiek kwarcowy jest znakomitym tworzywem do wszelkiego rodzaju badań i eksperymentów. Opra-

cowana technologia produkcji okładzin o tak wysokiej odporności na propagację pęknięć jest kolejnym etapem 

oswajania ceramiki i stosowania jej w ekstremalnych warunkach, w budownictwie, architekturze, wzornictwie. Wy-

jątkowe parametry materiału, takie jak wytrzymałość, ciężar, grubość i format (np. 1 x 3 m), były podstawą do 

realizacji projektu. W oparciu o jedną figurę wielokąta została opracowana metoda budowania form przestrzennych. 

Pentagonalne modułowe formatki, wycinane w technologii water jet, są złożone i połączone za pomocą wczepów, 

dzięki czemu powstaje możliwość szybkiej modulacji obiektów.

Impact, 2019
ceramic installation 
material: water-cut silicon ceramic sinter (water jet)

Ceramic quartz sinter is an excellent material for all kinds of research and experiments. The developed technology 

for the production of linings with such a high resistance to crack propagation is the next stage of taming ceramics 

and using them in extreme conditions, in construction, architecture and design. The unique parameters of the ma-

terial, such as strength, weight, thickness and format (e.g. 1 × 3 m), were the basis for the project. Based on one 

polygon figure, a method of building spatial forms was developed. The pentagonal modular forms, cut in the water 

jet technology, are folded and connected with finger joints, thanks to which it is possible to quickly demulate the 

objects.

Widok na ekspozycję / View ofa the exhibition. Fot. Sylwester Doraczyński
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Projektowanie jest wehikułem przyszłości

z dr Renatą Bonter-Jędrzejewską, projektantką, kuratorką,  
badaczką, rozmawia Katarzyna Roj

Katarzyna Roj: W wielu swoich rozważaniach odnosisz się do historii rewolucji przemysłowej. I dziś chciałabym 
od niej zacząć. To dość powszechny punkt ciężkości w dyskusjach o obecnych kryzysach cywilizacyjnych, takich jak 
zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, migracje ludzi, zdrowie publiczne czy niestabilność energetycz-
na. Zagadnieniami tymi zajmuje się między innymi humanistyka środowiskowa. Tych katastrof doświadczamy na 
naszym kontynencie coraz więcej. Większość z nich jest konsekwencją transformacji gospodarki, która zaczęła się tu 
intensywnie zmieniać niespełna dwieście lat temu. Polegała ona – w dużym skrócie – na zastąpieniu biologicznych, 
odnawialnych źródeł energii (drewno, woda, wiatr, mięśnie) energią pochodzącą głównie z minerałów, najpierw  
z węgla, a potem też z ropy naftowej. Drogocenne zasoby, które tworzyły się przez miliardy lat zaczęły być intensyw-
nie wydobywane, a potem spalane. Silna industrializacja dała też początek konsumpcji, w skali nieznanej wcześniej 
z historii. Jest ona do dziś oczywiście nierównomiernie rozdzielona, co tworzy obraz podzielonego świata na dwie 
części: północną, uprzywilejowaną, i południową, płacącą de facto za nasz dobrobyt. O tym czytamy i słyszymy  
w ostatnich latach całkiem sporo. Rewolucja przemysłowa, jako mechanizm dominacji jednej części świata nad dru-
gą, nie ma więc ostatnio dobrej opinii. Zauważyłam jednak, że ciebie interesuje ten jej potencjał, który nie zdążył 
wybrzmieć do końca. Jak na przykład demokratyzacja dostępu do usług czy wytworzenie czegoś, co dziś nazywamy 
potocznie „ludzkimi warunkami”. Często też powtarzasz, że to nie technologia sama w sobie jest zła, lecz jej niewła-
ściwe zastosowanie. A także nasza, ogólnoludzka krótkowzroczność.

Renata Bonter-Jędrzejewska: Ludzkość lubi podejmować wyzwania. To prymarna cecha hominidów. Człowiek po-
dejmuje wysokie ryzyko często na swoją cześć i chwałę. Nie możemy jednak zapominać o aktach trudu i desperacji 
związanych z intensywną przemianą świata. W XVIII wieku w nadziei, że przyniesie ona rozwiązanie dla cywilizacyj-
nych problemów, pojawiały się coraz bardziej zaskakujące technologie. Ten okres jest więc dla mnie bardzo ciekawy, 
również ze względu na koncepcje wizjonerów, którym udało się połączyć swoją wrażliwość na zaobserwowane 
zjawiska społeczne, ekonomiczne, środowiskowe z nowymi możliwościami technologicznymi. To oni wierzyli w nowe 
narzędzia i techniki, i widzieli w nich wielki potencjał społeczny. 

Obecnie projektujemy rozwiązania aplikowane globalnie, co nie zawsze jest słuszne i co w rezultacie rujnuje 
naturalne, tworzone od stuleci, a nawet tysiącleci mechanizmy. Skutki globalizacji odczuliśmy zresztą bardzo wy-
raźnie przez ostatnie dwa pandemiczne lata. Tymczasem w okresie rozwoju przemysłowego na przełomie XVIII  
i XIX wieku wynalazcy chcieli rozwijać nowatorskie idee, skupiając się na potrzebach ludzi i otoczenia, w którym 
żyją. Pojawiało się wiele pilnych okoliczności: pomory, wojny czy inne, zupełnie wyjątkowe, sytuacje dotyczące 
mieszkańców żyjących w określonych rejonach świata, Europy. Projektowane więc były rozwiązania, które dopaso-
wywane były dla lokalnych społeczności, w konkretnym miejscu. Wszystko zmieniło się wraz z uprzemysłowieniem, 

urbanizacją, migracją ludności przybywającej do rozrastających się istniejących już i nowo powstających miast, 
oraz rozpowszechnianiem informacji o pojawiających się odkryciach i wynalazkach. Pola irygacyjne, czyli dawna 
technologia oczyszczania miejskich ścieków – temat, którym się zajmujesz – również były opracowywane dla kon-
kretnych warunków. To tworzyło okoliczności, które trzeba było wziąć pod uwagę: położenie geograficzne, warunki 
klimatyczne, zasoby, również ludzkie. 

K.R.: Pola irygacyjne są nie tylko dobrym przykładem demokratyzacji usług sanitarnych, która dokonywała się  
w XIX wieku, ale także świadomości ekologicznej. Chodziło w nich o to, by ścieki nie trafiały do rzeki nieoczysz-
czone. Były więc czyszczone na rozległych polach. W opracowaniu tej infrastruktury brało udział wielu pionierów 
inżynierii środowiskowej. Tej technologii uczyli się, rozwijając ją i dopasowując do określonej lokalizacji. Za każdym 
razem były to różne uwarunkowania, które wymagały od nich eksperymentowania, ale też korzystania z wiedzy 
ucieleśnionej, zdobytej wraz z ich doświadczeniem.

R.B.-J.: Bardzo lubię słowo „pionierstwo”, inaczej niż „nowatorstwo”, które powoduje u mnie myśli o bezrefleksyjnej 
nowoczesności, wyrażonej w słowie „hiper”, „super”. A tu chodzi o to, by odpowiedzialnie rozwiązywać problemy. 
Dodatkowo, dzięki pracy wielu pionierów możemy pomyśleć, że ktoś się się postarał, ktoś pomyślał o rozwiązaniach 
systemowych. Czy jednak myślimy tak o infrastrukturze, w której żyjemy? Nowoczesna kanalizacja nie powstała na 
chwałę jej twórców, lecz po to, aby rozwiązać istniejące, narastające problemy sanitarne i zdrowotne określonej spo-
łeczności i poprawić jej jakość życia. Wyobrażam sobie, jak trudno było przekonać do wielu nowatorskich rozwiązań 
inwestorów i społeczności lokalne. Koszty ogromnych przedsięwzięć ponosili nie tylko fundatorzy, ale w dalszej 
perspektywie także wszyscy beneficjenci. Nie zawsze można przewidzieć skutki działań pionierskich.

Zawsze towarzyszą mi ambiwalentne uczucia, kiedy myślę o znaczeniu, o istocie zmian zapoczątkowanych  
w Anglii ponad 250 lat temu. Ich skutki odczuwamy do dzisiaj, a może nawet z coraz bardziej wzmożoną siłą. Kon-
sekwencje przejścia od produkcji manufakturowej czy rzemieślniczej do produkcji fabrycznej, na skalę przemysłową, 
nieustannie widzimy wokół nas. W kontekście piętrzących się kryzysów wszelkiej natury poszło w zapomnienie 
pierwotne zdefiniowanie potrzeby udoskonalenia technologii, sytuacji, która tak naprawdę wygenerowała potrzebę 
unowocześnienia procesu.

Na szczęście zmienia się nasza świadomość i możemy racjonalnie ocenić, które z dotychczasowych działań 
musi ulec zmianie. I obserwujemy na przykład, że rozwiązania globalne nie są dla nas dobre, że musimy powrócić do 
projektowania, które uwzględnia wiele okoliczności lokalnych. Żyjemy w Europie, w Polsce, dokładniej na Dolnym 
Śląsku i tutaj powinniśmy szukać rozwiązań optymalnych dla określonych warunków. Opierając się na rodzimej, 
tradycyjnej wytwórczości, może warto sprawdzać rozwiązania, które dotąd funkcjonowały w istniejących realiach. 
Z perspektywy historycznej potrafimy przecież ocenić, które rozwiązania były dla danego miejsca słuszne, a które 
nie. Oczywiście musimy też pamiętać, że dwieście, trzysta lat temu trudno było przewidzieć negatywne skutki po-
dejmowanych wówczas działań. Dzisiaj możemy obserwować konsekwencje decyzji sprzed paru dekad, o zamykaniu 
hut szkła, zakładów ceramicznych, likwidowaniu regionalnej produkcji wszelkiego rodzaju utensyliów. Jest więc 
wiele mechanizmów czy zjawisk, które należy poprawić. Ale musimy też myśleć o przyszłości i o tym, co po sobie 
zostawiamy następnym pokoleniom. Projektowanie jest wehikułem przyszłości, bo tworzy rozwiązania, które będą 
poddawane ocenie w nowych, przyszłych okolicznościach, których nie sposób obecnie przewidzieć.

K.R.: Czuję podobnie jak ty, że nie powinniśmy jednoznacznie odcinać się od rewolucji przemysłowej, lecz lepiej 
rozumieć mechanizmy jej wykolejenia. Po to, by dokonać radykalnej korekty zarówno w procesach wytwórczych, 
jak i w gospodarce. Tak, by podział dóbr był sprawiedliwy i uwzględniał planetarne granice wzrostu. Łatwo jednak 
założyć, że wiele z naszych programów naprawczych będzie miało nieszczęśliwe skutki, których dziś nawet nie po-
trafimy przewidzieć. To inna nauka wynikająca z rewolucji przemysłowej. Nauka pokory.

R.B.-J.: Na pewno istotny był ten moment, w którym człowiek poznawał świat – czas wielkich odkryć geograficz-
nych. Zdefiniowano wówczas nowy obszar wiedzy, ale też władzy, wiadomo z jakim skutkiem dla rdzennych miesz-
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kańców. Wspaniałe cywilizacje, które rozwijały się dynamicznie bez udziału kolonizatorów, zostały zniszczone. Był 
to w historii decydujący moment, w którym zaburzono równowagę społeczną i kulturową na świecie. Mogłoby to 
alternatywnie potoczyć się w innym kierunku, ale niestety, nie stało się tak i trzeba z tego wyciągnąć wnioski. 

Europejczycy zbudowali narzędzia i technologie, które pomogły im w rozwoju wspaniałych miast i kultury 
materialnej, infrastruktury. Tu doskonałym przykładem może być ceramika, do jej produkcji sprowadzano cenne 
surowce z całego świata. Tworzono z niej wartościowe, piękne obiekty, w których dostrzegamy wielki kunszt, ale 
też myślenie projektowe. Bogaci Europejczycy chcieli skorzystać ze wszystkiego, co świat, jak im się zdawało, ofe-
rował. Dlatego zdobywali tak chętnie nowe terytoria, zagarniali jak swoje, zapominając, że odbywa się to kosztem 
rdzennych mieszkańców nowo odkrytych części świata. To było wielkie zachłyśnięcie się możliwościami posiadania, 
podróżowania, transportowania, zdobywania i budowania. To przecież materiały i surowce przywiezione z Azji, Afry-
ki, Ameryki Południowej zdecydowały o wzroście gospodarczym i rozwoju cywilizacyjnym Europy. To było wrogie 
przejęcie terytoriów i zniszczenie wspaniałych kultur i pierwotnych obszarów środowiska naturalnego. 

K.R.: A dziś?

R.B.-J.: Dziś, z perspektywy wytwórcy, osoby zajmującej się produktem, projektowaniem i warsztatową, materiało-
wą działalnością, ale też kuratorowaniem wystaw i projektów artystycznych, potrafię na pewno zweryfikować swój 
światopogląd i to, jak odbierałam pewne możliwości kilkanaście lat temu. Byłam wtedy zachwycona możliwościami 
transportowania surowców z całego świata i nie powodowało to we mnie pytania: „po co?”. Mamy wrażliwość es-
tetyczną ukształtowaną na tym doświadczeniu, które podpowiada nam, że oryginalność surowca wpływa na efekt 
finalny, na równi z jego opracowaniem. Mamy też silnie ugruntowaną potrzebę kolekcjonowania rzeczy trudno 
dostępnych. Bardzo ważne, by jednak nie ulegać niepotrzebnym pokusom. Na przełomie XX i XXI wieku świat dla 
Europejczyków był wciąż całkowicie otwarty, nie odczuwaliśmy większych ograniczeń w jego zdobywaniu i odkry-
waniu nowych perspektyw myślowych, poza ograniczeniami finansowymi. Okazuje się jednak, że ta wielka dostęp-
ność wcale nie jest dla nas aż tak dobra, nie zawsze inspiruje nas we właściwym kierunku. Blokuje nas. Tworzy rodzaj 
dyskomfortu, bo możliwości jest zbyt wiele. Czujemy się bezpieczni, gdy możemy sobie nakreślić własne potrzeby, 
uświadomić sobie ich konsekwencje, dojrzeć w sobie element próżności czy bezmyślność w powielaniu bezsensow-
nych schematów. Być może okres pandemii pomógł wielu osobom nad tym się zastanowić. Czy dobrze myślimy? 
Czy dobrze rozumiemy nasze potrzeby? W obszarze nowych technologii mniej mnie interesuje innowacyjność sama  
w sobie, bardziej zaś świadome jej wykorzystanie i pozostawanie w ciągłym i uświadomionym procesie poznaw-
czym. 

K.R.: Pokazujesz, że zmiana światopoglądu jest możliwa i wcale nie oznacza jakiegoś radykalnego przerwania. Nowe 
technologie w połączeniu z wrażliwością twórcy, twórczyni mogą nie tylko pomóc relacjom społecznym, ale też zmie-
nić naszą estetyczną perspektywę. Myślę, że ten typ produkcji, który ty badasz artystycznie i projektowo od wielu 
lat – a mowa o innowacyjnej produkcji ceramiki i jej niezwykle bogatym zastosowaniu – ma swoją nową, wyraźną 
estetykę. Tam, gdzie możliwa jest większa wolność w opracowywaniu formy, np. w przedmiotach zwykłego, codzien-
nego użytku, powstaje wiele oryginalnych form, wyczuwa się w nich sporo podobieństw z formami biologicznymi 
lub bioartowymi. Bardzo chciałabym o tym porozmawiać. Czy dostrzegasz tę formalną, materialną różnicę pomiędzy 
obiektami powstającymi na taśmie produkcyjnej lub w wyniku np. druku 3D? Pytam się o estetykę obiektów, bo 
interesuje mnie, w jakiej formie materializuje się rewolucja technologiczna. Każdy sposób wytwarzania energii i po-
wiązany z nim system produkcji wytwarzał określoną estetykę. Jaką estetykę tworzą współczesne technologie?

R.B.-J.: Forma jest zawsze wypadkową wielu skomplikowanych procesów projektowych i nie jest celem samym  
w sobie. Trzeba wykonać wiele pracy i przeprowadzić wiele analiz i eksperymentów, by dojść do ostatecznego 
rozwiązania. Oczywiście, rzeczy mają zawsze jakiś kształt i swoją materialność, uzależnioną od okoliczności, w któ-
rych powstały. Rozwój rzemiosła ceramicznego jest oznaką rezyliencji człowieka w różnorodnych, czasem bardzo 
ekstremalnych warunkach. Tradycyjne techniki ceramiczne rozwijały się równolegle z rozwojem społecznym, gospo-

darczym i politycznym w zróżnicowanych obszarach kulturowych. Materiały budowlane, cegły, kafle ceramiczne, 
dachówki, pojawiały się w odległych obszarach geograficznych, produkowane z lokalnych surowców. 

Wyobraźmy sobie te wszystkie zabudowania, mieszkalne i fabryczne, powstające w niezwykłym tempie od 
początku rewolucji przemysłowej, w starych i w nowo powstałych miastach. 

Dzisiaj dostępne są technologie hybrydowe, wiążące potencjał technik analogowych z cyfrowymi. Mamy do 
czynienia z interdyscyplinarnymi projektami o niespotykanym dotąd stopniu złożoności. Najwięcej emocji budzą 
współczesne projekty z wykorzystaniem biokomponentów stosowanych w medycynie, rolnictwie, w przemysłach 
związanych z klimatem i ochroną środowiska. Dzięki wysoko zaawansowanym technologiom cyfrowym łączy się 
działania podejmowane w dwóch, trzech i więcej zakresach, dotąd od siebie skrajnie odległych. Jako przykład 
podam projektowane detale architektoniczne drukowane z ceramiki, porowatej, heterogenicznej, o określonych 
właściwościach biomimetycznych, na których aplikuje się zawiązkę materiału biologicznego. W symbiozie z nieorga-
nicznym dotąd tworzywem ceramicznym narastająca struktura biologiczna staje się sprzymierzeńcem form żywych 
funkcjonujących na Ziemi – ludzi, roślin i zwierząt. Żywy komponent wprowadzony w strukturę ceramiczną przej-
muje funkcje naturalnych filtrów, obniża temperaturę powietrza w aglomeracjach miejskich, wpływa na egzystencję 
w zdegradowanych warunkach naturalnych. Jury międzynarodowych konkursów architektonicznych i projektowych 
bardzo wysoko oceniają idee tworzone w oparciu o zjawiska naturalne adaptowane do innowacyjnych rozwiązań 
inżynieryjnych. 

Aspekt estetyczny, o którym wspominasz, jest bardzo istotny w tej cyfrowej formule. Dzięki współczesnym 
możliwościom powstają obiekty wyprodukowane w technologii druku 3D z mas ceramicznych, proszków czy past. 
Zdigitalizowane przykłady rozwiązań wzorniczych mogą przybierać skomplikowane kształty w dowolnym materiale 
i w dowolnej skali.

Skala, to słowo klucz we wszystkich procesach. Skala zysków, skala strat, skala zużycia i wartościowania pew-
nych dokonań. Co dla nas obecnie stanowi największą wartość? Na czym obecnie skupiamy uwagę i co nas niepokoi? 
Na pewno z większym umiarem zarządzamy energią, a przynajmniej staramy się, dopóki ją jeszcze mamy. Stopnio-
wo oswajamy się z myślą o zagrożonych zasobach wody na Ziemi. Momentem krytycznym będzie także ograniczenie 
wydobycia pierwiastków niezbędnych do funkcjonowania współczesnej cywilizacji. Wszystko przed nami. Chciałoby 
się powiedzieć: Nie traćmy energii na niepotrzebne konflikty i udział w jałowych dyskusjach. Ale uczestniczymy już  
w procesie, który trwa i w trakcie którego zdobywamy potrzebną wciąż wiedzę i umiejętności.

K.R.: Dziś znów stoimy w obliczu zmiany nośników energii, co będzie miało zapewne przełożenie nie tylko na kulturę 
materialną, ale i na relacje społeczne. Odbędzie się to wielkim wysiłkiem i zapewne rosnącym ubóstwem energe-
tycznym. Żadne nowe źródło energii nie zaspokoi potrzeb konsumpcyjnych wszystkich osób na świecie i dlatego to 
potrzeby wymagają radykalnej zmiany. Rozwiązaniem więc nie jest wytworzenie jak najwięcej zielonego prądu, lecz 
ogólne ograniczenie zużycia prądu. Wymaga to kolejnej rewolucji przemysłowej, która musi wydarzyć się w obliczu 
wielu niesprzyjających okoliczności: narastających konfliktów i wojen, związanego z tym kryzysu energetycznego  
i żywnościowego, wzrostu temperatury czy niestabilnych warunków atmosferycznych. Jak nowe technologie mogą 
w tym pomóc?

R.B.-J.: Organizacja procesu produkcji w myśl formuły Przemysłu 4.0 to właśnie krojenie potrzeb i dopasowywa-
nie formuły do określonego zadania. Dziś już nie ma potrzeby ściągania kontenerowcami tysiąca podzespołów, 
z których tworzone są bazowe elementy. W tej chwili technologie cyfrowe pozwalają wyprodukować pojedyn-
czą rzecz, wymagającą np. wielkiej precyzji wykonania. Bez względu na poziom komplikacji, czy jest to filiżan-
ka, czy skomplikowane urządzenie techniczne, jak np. silnik odrzutowca, narzędzia cyfrowe bardzo dobrze sobie  
z tym radzą. Używając zaawansowanych technologii – druk 3D, obrabiarki i frezarki CNC, waterjet, laser – możemy 
też optymalizować koszty produkcji, na przykład przez ograniczenie kosztów transportu. Jest to o tyle istotne, że 
mówiąc dziś o zrównoważonej gospodarce, mamy na myśli przede wszystkim rozsądne gospodarowanie surowcami, 
ale też zasobami energetycznymi i wodą. To są te trzy czynniki, które powinny być dla nas najistotniejsze. Gdyby-
śmy w jakimś momencie nie mogli zabezpieczyć któregoś z tych zakresów, produkcja przestałaby być możliwa. Nie 
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wyprodukujemy obiektu ceramicznego bez potrzebnych surowców i wody, i nie stworzymy go bez wypału w od-
powiednio wysokiej temperaturze, bez różnicy czy obiekt będzie lepiony, toczony na kole, czy powstawanie w pra-
cowni zaawansowanej cyfrowo technologii. Woda i energia są potrzebne zarówno przy powstaniu najbardziej pro-
stego obiektu, jak i zaawansowanego technologicznie. Zakresy możliwości są inne, ale podstawa jest zupełnie taka 
sama. Przy czym w produkcji cyfrowej czynniki te można zoptymalizować i zabezpieczyć. Bądźmy jednak ostrożni, 
bo wciąż jest niewiele naukowych opracowań, które dotyczą nowych technologii w kontekście zrównoważonego 
rozwoju i zużycia zasobów energetycznych w produkcji. Przygotowując się do naszej rozmowy, szukałam nowych 
badań o zrównoważonym gospodarowaniu odpadami w produkcji ceramicznej i widzę, że wciąż brakuje nam badań 
i płynącej z nich wiedzy na temat kosztów środowiskowych tych aktywności. Istniejące dane też nie są specjalnie 
upubliczniane, dostęp do nich najczęściej jest płatny. Nowe technologie i procedury z nimi związane zostały przecież 
wprowadzone stosunkowo niedawno, ale pokłada się w nich dużą nadzieję. Intuicyjnie wiemy, że tych korzyści może 
być wiele. Technologie przyrostowe (addytywne), jak druk 3D, pozwalają nam wyprodukować obiekt praktycznie 
bez odpadów. Wykorzystujemy tyle materiału, ile potrzebujemy do stworzenia określonego obiektu. Wymaga to od 
projektanta zupełnie nowych umiejętności, a także rozumienia skomplikowanych procedur i zależności procesów 
projektowych i technologicznych. 

K.R.: Czy przewidują to istniejące procesy kształcenia?

R.B.-J.: Metodyka kształcenia młodych projektantów powinna opierać się na wielorakich próbach i eksperymentach, 
w zakresie tworzywa i technologii. W odniesieniu do licznych prób podejmowanych przedsięwzięć można odnieść 
wrażenie, że pełna, nieograniczona niczym wiedza wyklucza chęć podejmowania aktów pionierskich, naznaczonych 
wysokim ryzykiem niepowodzenia. Przewidzenie skutków ryzykownego działania nie pozwala na spontaniczne, 
niepoparte doświadczeniem eksperymenty. Pojawiające się ograniczenia mogą doprowadzić do wynalezienia nowa-
torskich rozwiązań i odkrywczych praktyk. Istnieje zawsze niebezpieczeństwo, że wielokrotnie umocniona wiedza, tu 
należałoby odnieść refleksję także do umiejętności, mogą „szczelnie” ograniczać pracę. Słowem ‚tightness’ japoński 
ceramik Shoji Hamada określał ekstremalne koncentrowanie się na technice. Używał określenia „szczelność” do 
opisania rutynowych działań, polegających na powtarzaniu raz zdobytych umiejętności. Owszem, możemy udosko-
nalać naszą sprawność, powtarzając setny i tysięczny raz wypracowaną metodę, ale podążanie utartymi szlakami 
nie otwiera nowych perspektyw.

Bezcelowe jest komunikowanie wszem wobec o świadomym, zrównoważonym projektowaniu, gdy niejedno-
krotnie projektant własną postawą daje świadectwo indolencji i braku zrozumienia problemu. Świadome prognozo-
wanie poziomu zużycia wody, energii oraz ilości zużytych surowców stanowi podstawowe kryterium podejmowanych 
racjonalnie działań w zakresie produkcji, zarówno w mikro- jak i makroskali. Istotnym elementem w gospodarowaniu 
zasobami jest utylizacja odpadów i ich przynajmniej częściowy recykling. Widmo grożących w przyszłości deficytów 
pobudza do częstszych refleksji i samokontroli, nawet na poziomie użytkownika detalicznego w gospodarstwach 
indywidualnych. Te wszystkie tematy powinny być przedmiotem kształcenia. 

K.R.: Dorzuciłabym też pewną oszczędność w inicjowaniu procesów. Wielu rzeczy nie potrzebujemy już, bo rynek 
wtórny się nimi nasycił.

R.B.-J.: Zależności procesów wytwórczych, zarówno tradycyjnych, jak i zupełnie nowych, generują oczywiście pytania 
i refleksje nad celem i sensem wytwarzania obiektów. Pojawią się pojęcia relatywnie świeże, opisujące postmoder-
nistyczną rzeczywistość nieoczekiwanie przeobrażającą się w nowy wymiar istnienia człowieka i towarzyszących mu 
maszyn. Technologie cyfrowe, podręczne narzędzia i urządzenia sterowane sztuczną inteligencją pozwalają mierzyć 
się z problemami dotąd nieistniejącymi w ludzkiej świadomości. Nietypowe okoliczności weryfikują naszą wiedzę, 
intuicję i zdolności adaptacyjne w realnym środowisku. Przyszłość pokaże, w jakim stopniu kinestetyczne doświad-
czenia z materią i narzędziami nadal będą decydowały o kształcie opisywanej rzeczywistości. Na ile innowacyjne 
obecnie projekty staną się powszechnie dostępne, na ile były zapowiedzią nadchodzących nieuchronnie zmian?

Design is the vehicle of the future

Katarzyna Roj talks with Dr. Renata Bonter-Jędrzejewska,  
designer, curator, researcher 

Katarzyna Roj: In many of your considerations, you refer to the history of the industrial revolution. And today, 
I would like to start with it. It is quite a common focus in discussions about current civilization crises, such as cli-
mate change, biodiversity loss, human migration, public health, and energy instability. These issues are dealt with, 
among others, in the environmental humanities. We experience more and more of these disasters on our continent. 
Most of them are a consequence of the transformation of the economy that began to change intensively here less 
than two hundred years ago. It consisted – in a nutshell – of replacing biological, renewable energy sources (wood, 
water, wind, muscles) with energy coming mainly from minerals, first from coal and then also from crude oil. Pre-
cious resources built up over billions of years began to be intensively extracted and then burned. Intense industri-
alization also gave rise to consumption on a previously unknown scale. Until now, of course, it is unevenly divided, 
which creates a picture of a world divided into two parts: the northern, privileged, and southern ones, paying, in 
fact, for our well-being. We read and heard quite a lot about it recently. Therefore, the industrial revolution has not 
had a good reputation recently as a mechanism for the domination of one part of the world over another. However, 
I noticed that you are interested in its potential, which did not have enough time to sound out. For example, the 
democratization of access to services or the creation of what we today commonly call “human conditions.” You also 
often say that it is not the technology itself that is bad, but its misapplication. And also our human myopia.

Renata Bonter-Jędrzejewska: Humanity likes to take up challenges. It is a primary feature of hominids. Man takes 
high risks, often for his honor and glory. However, we must not forget about the acts of toil and desperation related 
to the intense transformation of the world. In the 18th century, more and more surprising technologies appeared in 
the hope that they would bring a solution to civilization’s problems. This period is fascinating for me because of the 
ideas of visionaries who combined their sensitivity to the observed social, economic, and environmental phenomena 
with new technological possibilities. They believed in new tools and techniques and saw them as a tremendous 
social potential. 

Currently, we design solutions applied globally, which is not always right and which, as a result, ruins natural 
mechanisms that have been created for centuries or even millennia. We have obviously felt globalization’s effects 
in the last two pandemic years. Meanwhile, during the industrial development at the turn of the 18th and 19th 
centuries, inventors wanted to develop innovative ideas, focusing on the needs of people and the environment in 
which they lived. There were many urgent circumstances: pests, wars, or other completely exceptional situations 
concerning people living in specific regions of the world, Europe. Therefore, solutions were designed in such a way 
to be tailored to local communities in a specific place. Everything changed with industrialization, urbanization, the 
migration of people to the expanding existing and emerging cities, and the dissemination of information about 
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emerging discoveries and inventions. Irrigation fields, an ancient technology for treating municipal wastewater  
– a topic you are working on – were also developed for specific conditions. It created circumstances that had to be 
considered: geographic location, climatic conditions, and resources, including human resources. 

K.R.: Irrigation fields are not only an excellent example of the democratization of sanitary services that took place 
in the 19th century but also of environmental awareness. Their point was to prevent the sewage from ending up 
in the river untreated. So, they were cleaned in vast fields. Many pioneers in environmental engineering have been 
involved in developing this infrastructure. They learned this technology by developing and adapting it to a specific 
location. Each time, there were different conditions that required them to experiment and use the embodied knowl-
edge gained with their experience.

R.B.-J.: I really like the word “pioneering,” unlike “innovation,” which makes me think of thoughtless modernity, 
expressed in the words “hyper” and “super.” And this is about solving problems responsibly. Additionally, thanks to 
the work of many pioneers, we can think that someone tried, someone thought about system solutions. But do we 
think like that about the infrastructure we live in? Modern sewerage was not created for its creators’ glory but to 
solve a specific community’s existing, growing sanitary and health difficulties and improve its quality of life. I can 
imagine how difficult it was to convince investors and local communities to use many innovative solutions. The costs 
of gigantic undertakings were borne not only by the founders but also by all beneficiaries in the longer term. The 
effects of frontier activities cannot always be predicted.

I am always accompanied by ambivalent feelings when I think about the meaning and essence of the chang-
es initiated in England over 250 years ago. We feel their effects until now, and maybe even with more and more 
force. We constantly see the consequences of the transition from manufacturing or handicraft production to factory 
production on an industrial scale. In mounting crises of all kinds, the original definition of the need to improve 
technology, the situation that generated the need to modernize the process, has been forgotten.

Fortunately, our consciousness changes, and we can rationally assess which of the actions taken so far must 
change. And we observe, for example, that global solutions are not suitable for us and that we have to go back to  
a design that considers many local circumstances. We live in Europe, in Poland, and more specifically in Lower 
Silesia, and here we should look for optimal solutions for specific conditions. Based on native, traditional manu-
facturing, it may be worth checking solutions that have functioned in the existing realities so far. After all, from  
a historical perspective, we can judge which solutions were suitable for a given place and which were not. Of course, 
we must also remember that two or three hundred years ago, it was difficult to predict the harmful effects of the 
actions taken at that time. Today, we can observe the consequences of the decisions made a few decades ago to 
close glass works and ceramic plants and liquidate the regional production of all kinds of utensils. So, many mech-
anisms or phenomena need to be improved. But we also must think about the future and what we leave behind 
for generations. Design is a vehicle for the future because it creates solutions that will be evaluated in new, future 
circumstances that cannot be predicted at present.

K.R.: I feel, like you, that we should not cut ourselves off from the industrial revolution but better understand the 
mechanisms of its derailment. To make radical adjustments both in production processes and in the economy. So 
that the distribution of goods is fair and considers the planetary limits of growth. However, it’s easy to assume 
that many of our recovery programs will have unfortunate consequences that we cannot even predict today. It is  
a different science from the industrial revolution. Learning humility.

R.B.-J.: The moment a person got to know the world was necessary – the time of great geographical discoveries. At 
that time, a new area of knowledge and power was defined, and it is known what effect it has on the indigenous 
people. The remarkable civilizations that developed dynamically without the participation of the colonizers were 
destroyed. It was a decisive moment in history when the social and cultural balance in the world was disturbed.  

It could alternatively have gone in a different direction, but unfortunately, that has not happened, and lessons must 
be learned from this. 

Europeans built tools and technologies that helped them develop great cities and material culture, and in-
frastructure. A perfect example of this is ceramics; for its production, valuable raw materials were imported world-
wide. It was used to create valuable, beautiful objects in which we can see outstanding craftsmanship and design 
thinking. Wealthy Europeans wanted to take advantage of everything the world had to offer. That is why they were 
so eager to conquer new territories seized as their own, forgetting that it was at the expense of the indigenous peo-
ples, newly discovered parts of the world. It was a great choke on owning, traveling, transporting, conquering, and 
building possibilities. After all, it was the materials and raw materials imported from Asia, Africa, and South America 
that determined Europe’s economic growth and civilization development. It was a hostile takeover of territories and 
destroyed great cultures and original natural habitats. 

K.R.: And today?

R.B.-J.: Today, from the perspective of a manufacturer, a person dealing with the product, design and workshop, 
material activities, and curating exhibitions and art projects, I can undoubtedly verify my worldview and how  
I perceived specific opportunities several years ago. Back then, I was delighted with the ability to transport raw 
materials from all over the world, and it didn’t make me ask, “what for?” We have an aesthetic sensitivity shaped by 
this experience, which tells us that the originality of the raw material affects the final effect and its development. 
We also have a well-established need to collect things that are hard to find. It is crucial, however, not to succumb 
to unnecessary temptations. The world was still entirely open to Europeans at the turn of the 20th and 21st centu-
ries. Apart from financial limitations, we did not feel any significant limitations in gaining it and discovering new 
thinking perspectives. It turns out, however, that this great availability is not that good for us; it does not always 
inspire us in the right direction. He’s blocking us. It creates a kind of discomfort because there are too many pos-
sibilities. We feel safe when we can outline our needs, realize their consequences, and see an element of vanity or 
thoughtlessness in duplicating nonsensical patterns. Perhaps the period of the pandemic helped many people to 
reflect on this. Are we thinking right? Do we understand our needs well? In new technologies, I am less interested 
in innovation and conscious of using it and remain in a continuous and conscious cognitive process. 

K.R.: You show that a change in worldview is possible and does not mean any radical break. New technologies 
combined with the sensitivity of the creator, the creator can not only help social relations but also change our 
aesthetic perspective. I think the type of production you have been examining artistically and designally for many 
years – and we are talking about the innovative production of ceramics and its extremely rich application – has 
its new, clear aesthetics. Wherever greater freedom in developing the form is possible, e.g., in ordinary, everyday 
objects, many original forms are created, and countless similarities with biological or bio-art forms are felt in them. 
I’d love to talk about it. Do you see this formal, material difference between objects created on a production line or 
as a result of, for example, 3D printing? I am asking about the aesthetics of objects because I am interested in what 
form the technological revolution materializes. Each method of generating energy and the associated production 
system produced a certain aesthetic. What aesthetics are created by modern technologies?

R.B.-J.: The form is always the result of many complex design processes and is not an end in itself. It requires sig-
nificant effort and a lot of analysis and experimentation to come to a final solution. Of course, things always have 
shape and materiality, depending on the circumstances in which they were created. The development of ceramic 
craftsmanship is a sign of human resilience in various, sometimes very extreme conditions. Traditional pottery tech-
niques developed alongside social, economic, and political developments in diverse cultural areas. Building mate-
rials, bricks, ceramic tiles, and roof tiles appeared in remote geographic areas, produced from local raw materials. 

Let us imagine all those residential and factory buildings being built at an extraordinary pace since the begin-
ning of the industrial revolution in old and newly created cities. 
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Today, hybrid technologies are available that combine the potential of analog and digital techniques. We are 
dealing with interdisciplinary projects of an unprecedented degree of complexity. Contemporary projects using bio-
components in medicine, agriculture, climate, and environmental protection are the most exciting. Thanks to highly 
advanced digital technologies, actions taken in two, three, and more areas are combined, so far, extremely distant 
from each other. For example, I will give the designed architectural details printed from ceramic, porous, heteroge-
neous, with specific biomimetic properties, on which the primer of biological material is applied. In symbiosis with 
the previously inorganic ceramic material, the growing biological structure becomes an ally of living forms func-
tioning on Earth – people, plants, and animals. The living component introduced into the ceramic structure takes 
over the functions of natural filters, lowers the air temperature in urban agglomerations, and affects the existence 
of degraded natural conditions. The jury of international architectural and design competitions highly appreciates 
the ideas created based on natural phenomena adapted to innovative engineering solutions. 

The aesthetic aspect you mention is essential in this digital formula. Thanks to modern possibilities, objects 
manufactured in 3D printing technology from ceramic masses, powders, or pastes are created. Digitized examples 
of design solutions can take on complex shapes in any material and scale.

Scale is the keyword in all processes. The scale of profits, the scale of losses, consumption, and the valuation 
of specific achievements. What is the most considerable value for us today? What are we currently focusing on, and 
what is bothering us? We certainly manage our energy more moderately or at least try to do so while we still have 
it. We are gradually getting used to the endangered water resources on Earth. A critical moment will also be the 
limitation of the extraction of elements necessary for the functioning of modern civilization. Everything before us. 
One would like to say: Let us not waste energy on unnecessary conflicts and participation in sterile discussions. But 
we are already participating in the ongoing process, during which we acquire the knowledge and skills we still need.

K.R.: Today, we are again faced with a change of energy carriers, which will probably translate not only into the 
material culture but also social relations. It will be done with great effort and most likely increase energy poverty. 
No new source of energy will meet the consumption needs of everyone in the world, and therefore it is the needs 
that require radical change. So, the solution is not to generate as much green electricity as possible but to reduce 
power consumption in general. It requires another industrial revolution, which must occur in the face of many 
unfavorable circumstances: increasing conflicts and wars, the related energy and food crisis, rising temperature, or 
unstable weather conditions. How can new technologies help with this?

R.B.-J.: The organization of the production process according to the Industry 4.0 formula is precise cutting needs 
and adjusting the formula to a specific task. Today, there is no need to use container ships to collect a thousand 
components from which the essential elements are made. Currently, digital technologies make it possible to pro-
duce a single item that requires, for example, incredible precision. Regardless of the level of complication, whether 
it’s a cup or a complicated technical device like a jet engine, digital tools do it very well. Using advanced technol-
ogies – 3D printing, CNC machine tools and milling machines, water jet, laser – we can also optimize production 
costs, for example, by reducing transport costs. It is important because today, we are talking about a sustainable 
economy; we mean foremost the sound management of raw materials, but also energy resources, and water. These 
are the three factors that should be most essential to us. If we were unable to secure any of these ranges at some 
point, production would no longer be possible. We will not produce a ceramic object without the necessary raw 
materials and water, and we will not create it without firing at a sufficiently high temperature, regardless of whether 
the object will be glued, rolled on a wheel, or digitally created by advanced technology in the workshop. Water and 
energy are needed both for creating the simplest objects and the most technologically advanced. The possibilities 
range is different, but the basis is ultimately the same. At the same time, in digital production, these factors can be 
optimized and secured. However, let us be careful because there are still few scientific studies that deal with new 
technologies in the context of sustainable development and the consumption of energy resources in production. 
Preparing for our interview, I was looking for new research on sustainable waste management in ceramic produc-
tion, and I see that we still lack research and knowledge about the environmental costs of these activities. Existing 

data is also not made public; access to it is usually paid. After all, new technologies and procedures related to them 
were introduced relatively recently, but much hope is placed on them. We know intuitively that these benefits can 
be many. Additive (additive) technologies, such as 3D printing, allow us to produce an object virtually without 
waste. We use as much material as we need to create a specific object. It requires entirely new skills from the 
designer and an understanding of complex procedures and dependencies of design and technological processes. 

K.R.: Do existing education processes anticipate this?

R.B.-J.: The methodology of educating young designers should be based on multiple trials and experiments in the 
field of material and technology. Regarding numerous attempts at undertakings, one can get the impression that 
full, complete knowledge excludes the willingness to take pioneering acts, marked by a high risk of failure. Predict-
ing the effects of risky action does not allow for spontaneous, unsupported experiments. The emerging limitations 
can lead to the invention of innovative solutions and innovative practices. There is always a risk that the knowledge 
that has been strengthened many times, and here one should also refer to skills, may “tightly” limit work. The 
Japanese ceramist Shoji Hamada used the word “tightness” to describe an extreme focus on technique. He used 
the term “tightness” to describe a routine of repeating a skill once acquired. Yes, we can improve our efficiency by 
repeating the hundredth and thousandth time we have worked out the method, but following the beaten path does 
not open up new perspectives.

Communicating to all and sundry about conscious, sustainable design is pointless when the designer often 
shows his indolence and lack of understanding of the problem with his attitude. Conscious forecasting of water and 
energy consumption and the amount of raw materials used are the essential criteria for rational production activ-
ities, both on a micro and macro scale. An important element in resource management is the utilization of waste 
and its at least partial recycling. The specter of impending shortages in the future stimulates more reflection and 
self-control, even at the level of the retail user on private farms. All these topics should be taught. 

K.R.: I would also add some savings in initiating processes. We do not need many things anymore because the 
secondary market is saturated with them.

R.B.-J.: The dependencies of traditional and utterly new manufacturing processes generate questions and reflec-
tions on the purpose and sense of producing objects. Relatively fresh concepts will appear, describing the postmod-
ern reality unexpectedly transforming into a new dimension of human existence and the accompanying machines. 
Digital technologies, handheld tools, and devices controlled by artificial intelligence allow us to face problems that 
have never existed in human consciousness. Unusual circumstances verify our knowledge, intuition, and adaptabil-
ity in a natural environment. The future will show to what extent kinesthetic experiences with matter and tools will 
still determine the shape of the described reality. To what extent will innovative projects become widely available, 
and to what extent were they harbingers of the imminent changes?
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Interferencja, 2019

drukowane obiekty ceramiczne
materiał: porcelana, temp. wypału 1280°C,  
czarna ceramika wypał w temp. 1020°C, czerwona glina,  
biskwit w temp. 880°C

Projekt Interferencja wizualizuje zapis drgań na czerepie w trakcie pracy urządzenia drukują-
cego. Jednocześnie jest zderzeniem technologii cyfrowej z tradycyjnym sposobem wypalania 
czarnej ceramiki.

Interferencja, 2019

printed ceramic objects
material: porcelain, firing temperature 1280 °C,  
black ceramic, firing temperature 1020 °C, red clay,  
biscuit temperature 880 °C

The Interferencja project visualizes the recording of vibrations on the body during the ope-
ration of the printing device. At the same time, it is a clash of digital technology with the 
traditional way of firing black ceramics.
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Monolit, 2016

obiekty ceramiczne
materiał: monolit ceramiczny
Kolekcja Monolit to reakcja na istotne problemy zrównoważonej gospodarki odpadami.

Instalacja jawi się jako twór powstały w środowisku naturalnym. Zużyte wkłady katalizatorów 
samochodowych stanowią wartościowy surowiec wtórny, z którego w naziemnych kopalniach od-
zyskiwane są cenne pierwiastki, takie jak platyna (Pt), pallad (Pd), rod (Rh). Określone w kształtach, 
poprzez zastosowanie techniki cięcia wodą oraz obróbkę ręczną, mogą odwzorowywać struktury 
drzew, skał, piasku. Kompozycję równoważą wyabstrahowane z brył monolitów kolejne obiekty.

Monoliths, 2016

ceramic objects
material: ceramic monolith
The Monolit collection is a reaction to important sustainable issues waste management.

The installation appears as a creation created in the natural environment.
Used car catalyst cartridges are a valuable secondary raw material from which valuable elements 
such as platinum (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh) are recovered in underground mines.
Defined in shapes, by using the water cutting technique and manual processing, they can imitate 
the structures of trees, rocks and sand. The composition is balanced by successive objects abstract-
ed from the solids of the monoliths.
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Monolit, 2018
drukowane obiekty ceramiczne
materiał: szamot, temp. wypału 1230°C,  
wypał redukcyjny w temp. 760°C

Rozwinięciem projektu Monolit są drukowane formy powstałe z szamotu, barwione solami. Na 
bazie obrysu podstawy wcześniej wyciętych brył powstały cyfrowe modele 3D, docelowo wydru-
kowane masą ceramiczną.

Monoliths, 2018
printed ceramic objects
material: chamotte, firing temperature 1230 °C,  
reduction firing at 760 °C

An extension of the Monolit project are printed forms made of fireclay, colored with salts. On the 
basis of the outline of the base of the previously cut solids, digital 3D models were created, ulti-
mately printed with ceramic mass.

Renata Bonter-Jędrzejewska, IMPACT
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Copernicus, 2016 
obiekt kinetyczna dla Portu Lotniczego Wrocław
stal, HPL, 2 x silnik DC 12V, 300 x 130 x 100 cm
Kinetic object Copernicus for the airport in Wrocław
steel, HPL, 2 x engine DC 12V, 300 x 130 x 100 cm

Piotr Jędrzejewski (ur. 1964 Wrocław)

Studia w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego PWSSP/ASP we Wrocławiu. Dyplom z zakresu projektowania form 
przemysłowych w 1989 roku.
Od momentu ukończenia studiów, pracownik Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 
Obecnie profesor, prowadzi pracownię dyplomującą Projektowania Kinetycznego oraz pełni funkcję kierownika 
Katedry Wzornictwa. Zajmuje się designem oraz tworzeniem przestrzennych obiektów ruchomych, które można za-
liczyć do kategorii rzeźby kinetycznej. Wystawia w Polsce (m.in. wystawy sztuki kinetycznej ,,InMotion” – Łódź, hotel 
Andel’s, 2015; ,,InMotion” – Politechnika Wrocławska, 2016; „Poruszone/Zawieszone” – Stara Kopalnia, Wałbrzych, 
2018; ,,Rzeźba w poszukiwaniu miejsca” – Zachęta, Warszawa), jak również za granicą, między innymi w Rawennie, 
Wiesbaden, Edynburgu, Londynie, Dżakarcie, Bandungu, Stratford i Montreux.
Prace w zbiorach: Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Centrum Nauki Kopernik, The MAD Mu-
seum Stratford i Edwin’s Galery Dżakarta.
Autor obiektu kinetycznego „Copernicus” dla Portu Lotniczego Wrocław.

Michał Jędrzejewski

Piotr Jędrzejewskii (born in 1964 Wrocław)

Studies at the Department of Industrial Design of the PWSSP/ASP in Wrocław. Diploma in industrial form design in 
1989.
Since graduation, an employee of the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wrocław. Currently a professor, 
he runs a diploma studio of Kinetic Design and serves as the head of the Department of Design. He deals with the 
design and creation of spatial moving objects that can be included in the category of kinetic sculpture. He exhibits 
in Poland (including kinetic art exhibitions “InMotion” in Łódź, Andels hotel 2015, “InMotion”, Wrocław University 
of Technology 2016, Old Mine in Wałbrzych 2018; “Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”, Zachęta, Warsaw), as well as 
abroad, including Ravenna, Wiesbaden, Edinburgh, London, Jakarta, Bandung, Stratford and Montreux.
Works in the collections of: Lower Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts, Copernicus Science Centre, 
The MAD Museum Stratford and Edwin’s Galery Jakarta.
Author of the kinetic object “Copernicus” for the Wrocław Airport.

Michał Jędrzejewski
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Piotr Bożyk

Piotr dla Piotra

Propozycja napisania o sztuce kinetycznej Piotra Jędrzejewskiego bardzo mnie ucieszyła, z drugiej jednak strony 
zdałem sobie sprawę, jak trudne to zadanie, zarówno ze względu na niezwykłość tej sztuki, jak i krótki termin jego 
wykonania. Postanowiłem spróbować opisać odczucia, jakie wywołuje we mnie obcowanie z twórczym czasem 
Piotra zawartym w jego dziełach. Mam nadzieję, że ta formuła będzie w jakiś sposób przydatna dla czytelnika, nie 
tylko w zrozumieniu i odczuciu piękna tej sztuki, ale zaowocuje także wzbogaceniem i pobudzeniem do własnej 
twórczości (niekoniecznie wizualnej – może poetyckiej, muzycznej etc.). Bardzo bliskie mi są słowa Norwida o Pięk-
nie, zawarte w „Promethidionie”: …by zachwycało do pracy. Myślę, że mogę przyjąć taką formułę również dlatego, że 
oprócz takiego samego imienia, podobnego wykształcenia i uprawiania tego samego zawodu (design) i działalności 
pedagogicznej oraz zbliżonej twórczości w zakresie tworzenia obiektów kinetycznych obaj wyrastaliśmy w rodzinach 
artystów. Moja mama Helena Papée-Bożyk – malarka, projektantka witraży, ojciec Eugeniusz Bożyk – scenograf, 
brat Jerzy Michał Bożyk – jazzman, kompozytor i wokalista. Piotr jest dokładnie dwadzieścia lat ode mnie młod-
szy, więc fascynowały nas w dzieciństwie inne mechanizmy (moje najwcześniejsze wspomnienia dotyczą wraków 
czołgów i złomowanych na podwórku teatralnej dekoratorni niemieckich samolotów). Kiedy miałem 16 lat, rodzice 
kupili samochód – Skodę 1102. Byłem jedynym posiadaczem prawa jazdy i jedynym członkiem rodziny mającym 
czas i stopniowo coraz większą wiedzę techniczną, by utrzymywać auto w stanie używalności.

Powstał między nami szczególny związek wzajemnej życzliwości i sympatii – każdy szczególny dźwięk, zapach, 
drżenie mechanizmu odczuwałem własnymi zmysłami. Wiele razy dzięki tym życzliwym ostrzeżeniom uniknąłem 
potencjalnie tragicznych skutków jazdy ponaddwudziestoletnim autem. W procesie tworzenia posługujemy się inny-
mi narzędziami – Piotr stosuje wyrafinowane technologie cyfrowe w tworzeniu wizji postaci wizualnej i technicznej 
kinetyku, ja tworzę, prawie zawsze wykonując ręcznie modele późniejszego dzieła i to nie w oparciu o rysunek, ale 
w procesie jego stopniowego powstawania lub w oparciu o podpowiedzi mglistej wizji jego postaci i założonego 
przesłania. Myślę, że Piotr podczas obmyślania, projektowania i wykonywania swoich dzieł przeżywa te same rado-
ści i smutki co ja, mimo stosowania odmiennych narzędzi.

Ostateczną istotą twórczości jest z jednej strony sam proces obmyślania, tworzenia i utrwalania zamysłu jak 
też wizja skutków i faktyczny rezultat jego oddziaływania na odbiorcę.

W dziełach Piotra fascynuje klarowność rozwiązań technicznych i perfekcja wykonania, ale nie to jest najistot-
niesze, najważniejszy jest ruch, a więc proces. Zespolenie czasu odbiorcy z czasem poruszania się elementów dzieła, 
wzajemnego przekazywania energii ruchu tych elementów i… co najważniejsze: możliwe zespolenie z czasem twór-
cy. Poprzez swoje dzieła Piotr prowadzi z odbiorcą dialog – najpierw przyciąga jego uwagę (postrzeganie ruchu jest 
w widzeniu peryferyjnym najważniejszą zdolnością odziedziczoną po praprzodkach), następnie fascynuje jawnością 
mechanizmu, potem zaciekawia skojarzeniami, zatrzymuje odbiorcę na czas trwania cyklu, zachęca do ponownego 
uruchomienia.

Równocześnie w wielu dziełach najistotniejsze, zachęcające widza do refleksji i własnej twórczości, są cienie 
tworzone przez poruszające się obiekty. Może nawet te cienie – duchy, są najbardziej stymulujące. To zjawisko 
podobne do sytuacji, gdy w bardzo słabym świetle próbujemy zobaczyć obiekt, którego położenie wyczuwamy  
i możemy go dostrzec tylko patrząc obok jego faktycznego umiejscowienia. Opieram te spostrzeżenia na własnych 
doświadczeniach, zakładając, że Piotr odczuwa podobnie, że oprócz samej frajdy czasu tworzenia, współtworzy czas 
odbiorcy.

Podobnie mają się sprawy w dizajnie: obmyślamy i tworzymy nie tylko obiekty, ale również, a może przede 
wszystkim procesy zachodzące w relacji przedmiot/użytkownik.

Obydwaj mamy doświadczenia w zakresie dydaktyki w projektowaniu produktów. Obydwaj zdajemy sobie 
sprawę, jak ważnym elementem w kształceniu przyszłych projektantów jest aspekt humanistyczny, również ten na-
bywany w doświadczeniu z obcowaniem i tworzeniem sztuki kinetycznej. Piotr ma szczęście utworzenia i prowadze-
nia – w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – Pracowni Projektowania Kinetycznego 
(jedynej w Polsce).

Bardzo żałuję, że jestem tak stary, że nie mogę być jego studentem.
Częsty w twórczości Piotra motyw zegara lub mechanizmów występujących w zegarach przypomina, że czas 

jest tajemniczym, względnym fenomenem, że mogą istnieć czasy i czasoprzestrzenie równoległe – w tym moja 
nadzieja. 
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Piotr Bożyk

Piotr for Piotr

I was delighted with the proposal to write about Piotr Jędrzejewski’s kinetic art, but on the other hand, I realized 
how difficult this task was, both because of the uniqueness of this art and the short deadline for its implementation. 
I decided to try to describe the feelings that come from communing with the creative time of Piotr contained in his 
works. Furthermore, I hope that this formula will be helpful for the reader, not only in understanding and feeling 
the beauty of this art but will also result in enrichment and stimulation to own creativity (not necessarily visual – 
maybe poetic, musical, etc.). Norwid’s words about Beauty, contained in “Promethidion,” are very close to me: …to 
be delightful to work. I think I can adopt this formula also because, apart from the same name, similar education 
and practicing the same profession (design) and pedagogical activity, and similar creativity in the field of creating 
kinetic objects, we both grew up in artists’ families. My mother, Helena Papée-Bożyk – painter, stained-glass de-
signer, father Eugeniusz Bożyk - stage designer, brother Jerzy Michał Bożyk – jazzman, composer, and vocalist. Piotr 
is exactly twenty years younger than me, so we were fascinated by other mechanisms in my childhood (my earliest 
memories are about wrecked tanks and scrapped German aircraft decorators in the backyard of the theater). When 
I was 16, my parents bought a car – a Škoda 1102. I was the only license holder and the only family member with 
the time and gradually increasing technical knowledge to keep the car in good working order.

A special relationship of mutual kindness and sympathy arose between us – I felt every particular sound, 
smell, and trembling of the mechanism with my senses. Many times, thanks to these kind warnings, I avoided the 
potentially tragic consequences of driving a car over twenty years old. In the process of creating, we use other tools 
– Piotr uses sophisticated digital technologies to create a vision of a visual and technical form of a kinetic, and I cre-
ate almost always manually models of later work, not based on a drawing, but in the process of its gradual creation 
or based on hints of a vague vision of his character and the assumed message. I think that while devising, designing, 
and performing his works, Piotr experiences the same joys and sorrows as me, despite the use of different tools.

The ultimate essence of creativity is, on the one hand, the process of devising, creating, and consolidating the 
idea itself, as well as the vision of the effects and the actual result of its impact on the recipient.

Piotr’s works are fascinated by the clarity of technical solutions and the perfection of craft, but this is not the 
most important thing; the process is movement, i.e., the process. The fusion of the recipient’s time with the time 
of movement of the elements of the work, the mutual transfer of the energy of the movement of these elements, 
and … most importantly: the possible fusion of the creator with time. Through his works, Piotr conducts a dialogue 
with the viewer – first, he attracts his attention (peripheral vision is the most important ability inherited from the 
ancestors), then he fascinates with the openness of the mechanism, and then arouses interest in associations, stops 
the viewer for the duration of the cycle, encourages them to restart.

At the same time, in many works, the shadows created by moving objects are the most significant encourage-
ment for the viewer to reflect and create their creativity. Maybe even these ghost shadows are the most stimulating. 
It is similar to the situation where, in meager light, we try to see an object whose position we sense and can only see 

by looking past its actual location. I base these observations on my experiences, assuming that Piotr feels similarly 
that apart from the fun of creating time, he co-creates the recipient’s time.

The same applies to design: we devise and create not only objects but, perhaps above all, the processes taking 
place in the object/user relationship.

We both have experience in teaching product design. We both realize how important an element in educating 
future designers is the humanistic aspect, including the one acquired in the experience of communing with and 
creating kinetic art. Piotr is fortunate enough to establish and run – at The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts 
in Wrocław – Kinetic Design Studio (the only one in Poland).

I really regret being so old that I cannot be his student.
The motif of a clock or mechanisms occurring in clocks, frequent in Piotr’s work, reminds us that time is a 

mysterious, relative phenomenon, that there can be parallel times and space-time – including my hope.
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Widok na ekspozycję / View ofa the exhibition. Fot. Sylwester Doraczyński
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Piotr Jędrzejewski

Zamiast biogramu1

Wstęp
W życiu można robić wiele rzeczy, a z reguły robi się to, co właśnie jest do zrobienia. To zdanie, wypowiedziane 
niedawno przez mojego przyjaciela, bardzo utkwiło mi w pamięci. Najpierw pomyślałem, że przecież tak nie wolno 
postępować. Potem przyszła refleksja, że w zawodzie projektanta, w pewnym sensie, tak właśnie działamy. Przycho-
dzi kolejny zleceniodawca z kolejnym tematem i rozpoczynamy następny projekt. Z biegiem lat dochodzi do głosu 
refleksja, że może nie zawsze i nie wszystko musi nas interesować. Profesor Wojciech Wybieralski, który był recenzen-
tem mojej pracy habilitacyjnej, powiedział podczas już nieoficjalnego spotkania po obronie, że jest na takim etapie 
życia, kiedy już nie musi zatykać sztandaru designu wszędzie gdzie się pojawi (cyt. z pamięci). Rynek projektowy  
w Polsce nabiera z roku na rok coraz bardziej normalnego kształtu. Już coraz rzadziej trzeba tłumaczyć przedsiębior-
com, czym się zajmuje projektant i jaka jest jego rola w procesie powstawania nowego produktu. Normalność, która 
jeszcze dwadzieścia lat temu wydawała się nam niedościgniona, staje się powoli naszym udziałem. Jednocześnie 
zaczynamy dostrzegać absurdalne reguły, które rządzą współczesnością i współczesną gospodarką, która ma się 
dobrze tylko wtedy, kiedy bez przerwy rośnie. Zdrowy rozsądek podpowiada, że do niczego dobrego to nie może 
prowadzić. Dajemy się nabierać na to, że ciągle potrzebujemy nowych przedmiotów, chociaż te stare nadal nadają 
się do użytku. Rynek jednak i z tym sobie radzi stosując planowaną obsolescencję. W całym tym łańcuchu zależności 
rola projektanta jest nie do pominięcia. Stąd, może coraz częściej, zdarzają się takie tytuły publikacji jak Jak przesta-
łem kochać design Marcina Wichy, czy wykład dr hab. Marka Średniawy z gdańskiej ASP O potencjalnej szkodliwości 
designu. Chociaż oczywiście słynne zdanie o tym, że są dziedziny działalności bardziej szkodliwe niż wzornictwo, ale 
jest ich niewiele padło w książce równie znanego autora już w 1971 roku. Trudno będzie wprowadzić na globalną 
skalę nowy system, który zastąpi ten obecny i który będzie równie sprawny. Są jednak symptomy zmiany podejścia 
do rzeczywistości u wielu ludzi. Pojawiają się niewielkie społeczności, starające się być samowystarczalne, jest sporo 
osób, obywających się tak minimalną liczbą przedmiotów, że są w stanie spakować je do jednego plecaka. Paradok-
salnie to nowe podejście zawdzięczamy nowym technologiom, a w szczególności możliwości pełnej komunikacji ze 
światem i natychmiastowemu dostępowi do informacji. Komputer osobisty stał się najbardziej uniwersalnym narzę-
dziem w historii od czasów pięściaka z epoki kamienia łupanego. Nie ma dziedziny ludzkiej aktywności, czy zawodu, 
w którym nie byłby on przydatny. Pamiętam jakim objawieniem było pojawienie się pierwszych tanich kolorowych 
drukarek atramentowych. Wreszcie można było „wydobyć” z komputera projekty czy informacje i w najprostszej 
formie je zmaterializować. Dzisiaj mamy dostęp do najróżniejszych „końcówek” naszych maszyn cyfrowych, wszel-
kich technologii obróbki materiałów z drukiem 3D na czele. Druk 3D pomimo spektakularnych osiągnięć jest ciągle  

1 Tekst ten jest fragmentem Autoreferatu, który jest częścią Dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Akade-
mia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2018.

w powijakach. Możemy sobie wyobrazić w przyszłości sytuację, kiedy nie musimy się w nic zaopatrywać na zapas,  
a wszystko możemy sobie w każdej chwili wydrukować, i to wydrukować z podstawowych komponentów, które 
można będzie w każdej chwili zutylizować i użyć powtórnie. Dokładnie tak, jak czyni to natura. Zapędziłem się 
w jakieś futurologiczne dywagacje, ale jedno jest w tym wszystkim pocieszające. W każdym ze scenariuszy usługi 
projektanta będą niezbędne i to na każdym etapie.

Projektowanie kinetyczne i sztuka kinetyczna
Ostatnio w moich działaniach nieco odbiegłem od głównego nurtu tego czym się zajmuje projektowanie. W prze-
ważającej części z własnego wyboru, a trochę z przypadku, w ostatnich latach trudnię się głównie budowaniem 
obiektów kinetycznych. Proces, według którego prowadzę swoje działania w zasadzie niewiele odbiega od tego, 
który stosuje się przy typowym projektowaniu wzorniczym, czy inżynierskim. Pomimo tego, że to co robię częściej, 
można sklasyfikować bardziej jako sztukę, a mniej jako design. Chociaż granica ta bywa bardzo płynna.

W budowanych przeze mnie obiektach jest niewiele miejsca na przypadek. Na początku określam założenia. 
Definiuję, jak ma funkcjonować nowy obiekt, jaki ma wykonywać ruch czy zestaw ruchów, jaki powinien mieć 
charakter i jakie powinien wywierać wrażenie. Później określam kinematykę, która będzie w stanie założony rodzaj 
ruchu zapewnić. Od kinematyki przechodzę do kinetyki. Analizuję siły statyczne i dynamiczne, występujące w da-
nym układzie i staram się tak zaprojektować strukturę, aby spełnić wszystkie te wymagania. Nie jestem inżynierem, 
nie stosuję obliczeń matematycznych, żeby to one powiedziały mi, co jest wystarczające, a co nie. Oczywiście znam 
podstawowe zależności, a działanie każdego, nawet najbardziej złożonego mechanizmu, można z tych najprostszych 
zależności wyprowadzić. Oczywiście nie mówimy o sytuacji kiedy w grę wchodzi emergencja, ale złożonością na 
taką skalę raczej nie będę się zajmować. Zauważyłem ponadto, że inżynierowie konstruktorzy i tak powierzają swoje 
konstrukcje do weryfikacji swoim kolegom, którzy specjalizują się w obliczeniach wytrzymałościowych, w ostatnich 
latach głównie za pomocą metody MES.

Kiedy już projekt jest mniej więcej zdefiniowany od strony konstrukcyjnej przechodzę do nadawania mu 
formy, poszukując rozwiązania, które w najlepszy sposób podkreślałoby ideę konstrukcji i ruchu. Oczywiście ciągle 
powracając do poprzednich kwestii. Wytrzymałość wiąże się nierozerwalnie z zastosowanym materiałem, i co za 
tym idzie, także z technologią. Muszę jeszcze podkreślić, że w swoich pracach nie wprowadzam żadnych elementów, 
które byłyby zbędne z punktu widzenia założonej wewnętrznej logiki działania całego mechanizmu. Jak widać są to 
procedury identyczne z tymi, o których musi pamiętać projektant.

W następnej kolejności dochodzę do szczegółów. Określam wszystkie detale, osie, łożyska, gniazda, mocowa-
nia itd. Co do zasad przygotowania wspomnianych detali bardzo dużo nauczyłem się od rzemieślników, z którymi 
współpracuję. Z niektórymi z nich jestem od lat zaprzyjaźniony. Zawsze z dużą pokorą ich słucham.

Ogromną przyjemność sprawia mi własnoręczne wykonywanie elementów. Obsługuję podstawowe urządze-
nia mechaniczne do obróbki skrawaniem, ale też frezarkę CNC, czy laser CO2. Nie zawsze mam czas sam wykonywać 
wszystkie detale samodzielnie, ale ta wiedza pomaga mi bardzo w projektowaniu. Dużo nauczyłem się ulegając 
pokusie ciekawości. Kiedy uczęszczałem do szkół, rzadko mogłem oprzeć się impulsowi, żeby nie zajrzeć co jest  
w środku. Nie potrafiłbym policzyć ile zegarków firmy Poljot zamęczyłem „na śmierć”. Z dużą zapalczywością rozkrę-
całem i skręcałem też wszystko to, co miało koła i służyło do przemieszczania się. Częściowo zostało mi to do dzisiaj. 
Mądre przysłowie mówi, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach. Ja swoich popełniłem tyle, że cudze już mi nie są 
aż tak potrzebne. Zresztą dzisiaj z nauką na cudzych błędach jest dużo prościej, wystarczy wejść na dowolne forum 
internetowe.

W tym miejscu dochodzimy do pojęcia intuicji. Intuicja nie jest żadną nadprzyrodzoną wartością, jest sumą 
wszystkich naszych doświadczeń, które nasz mózg potrafi przetworzyć w czasie rzeczywistym w sobie tylko wiadomy 
sposób.

Do tej pory skupiałem się na projektowych aspektach budowania obiektów kinetycznych. Teraz dla odmiany 
spójrzmy na problem od strony sztuki. Kiedy Marcel Duchamp i Naum Gabo – Pevsner tworzyli pierwsze artystyczne 
obiekty kinetyczne, świat za oknem wyglądał zupełnie inaczej. Zupełnie inny był kontekst otoczenia. Rzeczywi-
stość była, można powiedzieć, mechaniczna. Co prawda „wiek pary” już odchodził w zapomnienie, ale otoczenie 
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ulegało ciągłym dynamicznym przeobrażeniom, nadal z udziałem maszyn w roli głównej. Dzisiejszy postęp opiera 
się głównie na przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Wszystko to odbywa się za sprawą kontrolowania prze-
pływu prądu elektrycznego o bardzo małych napięciach i chociaż jest niesłychanie fascynujące i inspirujące, to pod 
względem widowiskowości maszynom nie może dorównać w żaden sposób. Maszyny w obecnych czasach także 
uległy ogromnym przeobrażeniom. Po pierwsze zostały poddane miniaturyzacji, po drugie zostały zakryte, a po 
trzecie rozdrobniono je na zespoły elementów sterowanych centralnie z użyciem elektroniki i oprogramowania. 
Dzisiejsza sztuka odnosi się na bieżąco zarówno do zachodzących w technice przemian, jak i do skutków społecz-
nych, jakie te przemiany powodują, sama jednocześnie korzystając ze środków, które współczesność daje nam do  
dyspozycji.

Jak więc można interpretować, w tym kontekście, obecne działania artystyczne z użyciem kół zębatych, dźwi-
gni, przekładni i innych mechanizmów? Ciągle się nad tym wszystkim zastanawiam, ale nie z pozycji historyka sztuki, 
ani też inżyniera czy technologa, ale z punktu widzenia projektanta i autora obiektów kinetycznych, raczej zadając 
pytania i zwracając uwagę na pewne zagadnienia, niż udzielając wiążących odpowiedzi.

Patrząc na kilka, kilkanaście lat wstecz obiekty kinetyczne buduję z dość dużą regularnością. Czasem są to 
prace realizowane na konkretne zlecenie. Jeżeli tak nie jest, to i tak nic mnie nie powstrzymuje przed podjęciem 
kolejnego tematu.

Projektowanie wzornicze
Zaraz po zakończeniu studiów podjąłem współpracę z ad. Włodzimierzem Dolatowskim. Przez ponad dziesięć lat 
pracowaliśmy wspólnie na uczelni i poza nią. Zrealizowaliśmy kilka poważnych projektów. Pralka Gracja, była jed-
nym z pierwszych produktów nagrodzonych godłem Teraz Polska. Zaprojektowaliśmy też całą serię maszyn termo-
formujących dla gdańskiej firmy TES. Jedna z tych maszyn otrzymała nagrodę na targach Ambalage w Paryżu.

Lata dziewięćdziesiąte to nie był jednak łatwy okres dla projektantów produktu. W tym czasie zdecydo-
wanie więcej zleceń było w obszarze szeroko pojętej komunikacji wizualnej i wystawiennictwa. Jestem autorem, 
lub współautorem, dziesiątek projektów znaków graficznych, systemów informacyjnych, druków akcydensowych  
i opraw stoisk wystawienniczych. Nie umieszczam tych realizacji w wykazach i portfolio ponieważ zawsze pragnąłem 
się skupiać bardziej na działaniach osadzonych w trzech wymiarach.

Niebawem po uzyskaniu tytułu doktora miałem okazję spróbować połączyć swoje doświadczenia projektanta 
i autora obiektów kinetycznych. Zaprojektowałem i zrealizowałem wiele kinetycznych podajników do papierosów 
przeznaczonych do klubów muzycznych. Branża tytoniowa szukała wtedy nowych, atrakcyjnych sposobów na rekla-
mowanie swoich produktów. Na podobnych przesłankach opierało się także zlecenie wykonane dla brandu Wódka 
Bols. Była to maszyna do przepływowego chłodzenia i nalewania alkoholu do kieliszków. W tym okresie, ściśle 
współpracowałem z mgr inż. Bogdanem Kochanem, który projektował i wykonywał wszystkie elektroniczne sterow-
niki do budowanych przeze mnie urządzeń.

Na wspomnienie zasługują także projekty pojazdów, w których powstaniu miałem w tym czasie swój udział. 
Z prof. Wilhelmem Semaniszynem wykonałem re-design transportera górniczego Kacperek i projekt transportera 
opancerzonego typu MRAP dla Domu Samochodowego Germaz we Wrocławiu. Projekt był realizowany wspólnie  
z Wydziałem Mechanicznym Politechniki

Wrocławskiej i Wyższą Szkołą Oficerską we Wrocławiu. Nieco później, już samodzielnie, (także w współpracy 
z Politechniką) zaprojektowałem nadwozie do samochodu opancerzonego MATV G10 dla wyżej wspomnianego 
producenta.

Aktualnie nie wzbraniam się także przed podejmowaniem tematów typowo projektowych. Tak jak wspo-
mniałem podchodzę do zagadnienia bardziej selektywnie. Z racji pełnienia przeze mnie funkcji kierownika Katedry 
Wzornictwa, w ostatnich kilku latach moja rola polegała bardziej na nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorstwami 
i inicjowaniu zespołów projektowych, w których sam nie koniecznie brałem udział. Bardzo ważnym doświadcze-
niem dla mnie był udział w serii audytów technologiczno—wzorniczych prowadzonych przez Wrocławskie Centrum 
Transferu Technologii w ramach Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt 
kilkugodzinnych rozmów z przedsiębiorcami, aby zrozumieć ich potrzeby, albo pomóc im je uświadomić. Początko-

wo podchodziłem do całego przedsięwzięcia z rezerwą, z czasem zacząłem je traktować jako pewien rodzaj misji.  
W wyniku kilkuletniego przedsięwzięcia powstało wiele dobrych projektów zrealizowanych przez zespoły projekto-
we składające się z pracowników Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP we Wrocławiu.

Współcześnie działające niewielkie firmy, których na rynku jest coraz więcej, są bardzo mobilne i elastyczne 
w swoich poczynaniach. Najczęściej nie mają wielkiego zaplecza technicznego, swój potencjał opierają na wiedzy  
i organizacji. To co można zaobserwować w ostatnich latach w naszym regionie zaczyna powoli przypominać model 
biznesowy, który z powodzeniem działa od lat w północnych Włoszech. Można w stu procentach zaprojektować  
i wdrożyć do produkcji nowy produkt, nie ruszając się w zasadzie z miejsca. Sam wielokrotnie tego doświadczyłem 
podczas budowania jednostkowych obiektów kinetycznych o charakterze artystycznym, czy obiektów użytkowych 
w krótszych lub dłuższych seriach. Te przedsięwzięcia projektowo-realizacyjne prowadziłem w ramach działań spółki 
EITdesign, którą prowadzimy od 2001 roku wraz z moją żoną Renatą Bonter-Jędrzejewską. Taki model działalności 
stał się możliwy z kilku powodów. Na pierwszym miejscu wymieniłbym łatwość komunikacji i zdobywania infor-
macji. Kolejnym ważnym czynnikiem, jest coraz szersza oferta rynkowa gotowych elementów do budowy maszyn, 
narzędzi, mebli, wnętrz itd. Wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, od najmniejszej podkładki po całe podze-
społy. Ponadto na rynku są dziesiątki firm, które wyspecjalizowały się w najróżniejszych usługach technologicznych 
i produkcyjnych. Te najlepiej zorganizowane potrafią nawiązać współpracę z klientem niezależnie od wielkości za-
mówienia, wykonując zarówno tysiące sztuk, jak i pojedyncze elementy. W takim otoczeniu wszystko zależy od kre-
atywności i przedsiębiorczości. Współpraca z firmą działającą świadomie w tak ukształtowanym środowisku może 
przynieść ogromną satysfakcję. Ponadto przy podejmowaniu zadań projektowych doświadczenie w samodzielnym 
budowaniu obiektów mechanicznych pomaga mi zrozumieć dogłębnie cały, nawet dość złożony produkt. Ułatwia 
mi też komunikację z konstruktorami i technologami. Pamiętam sytuację, kiedy konstruktor ze zdziwieniem zapytał, 
„To ja mogę do Pana mówić w kilowatach”?

Aktualnie w zespole projektowym, z dwoma współpracownikami z Katedry Wzornictwa, dr Wojciechem We-
sołkiem i dr Piotrem Stockim, projektujemy robota rolniczego – autonomiczny ciągnik sadowniczy, dla niewielkiej 
wrocławskiej firmy technologicznej. Po szczegółowych analizach i rozmowach z potencjalnymi użytkownikami, oraz 
po etapie formułowania precyzyjnych założeń projektowych przeszliśmy obecnie do fazy końcowego projektu kon-
cepcyjnego. Jednym z głównych problemów użytkowych w tego typu urządzeniach jest uszkadzanie przez nie 
zarówno samych upraw jak i gleby z systemem korzeniowym. Pojazd gąsienicowy największe szkody potrafi wy-
rządzić podczas skręcania i zawracania. Aby tego uniknąć inżynierowie zaprojektowali innowacyjny układ napędu, 
który poprzez unikalną kinematykę ma być tych wad pozbawiony. W pracy zespołu moim głównym zadaniem jest 
opracowanie osłon tego elementu, które będą z nim poprawnie współpracować, jednocześnie maksymalnie go  
osłaniając.

Najważniejsze osiągnięcie artystyczne
Za najważniejsze swoje osiągnięcie uważam wypracowanie unikalnej metody projektowania i budowania prze-
strzennych obiektów kinetycznych. Połączenie w jednym procesie rozwiązań konstrukcyjnych, projektowych i arty-
stycznych, pozwoliło mi na stworzenie serii charakterystycznych, unikatowych realizacji, wyróżniających się spośród 
działań innych artystów i projektantów.

Doświadczenia te leżą również u podstaw mojej aktywności jako nauczyciela designu. Chociaż w tym wypad-
ku jestem przekonany, że ciągle jestem jeszcze na etapie poszukiwań.

Spośród obiektów kinetycznych, które zbudowałem w ostatnich latach, najbardziej chciałbym wyróżnić obiekt 
Copernicus, który zaistniał w 2016 roku w przestrzeni publicznej. Stanął on przed Wrocławskim Portem Lotniczym. 
Ważny jest też dla mnie otwarty cykl obiektów związanych z ideą pomiaru czasu. Zapraszam do zapoznania się  
z krótkim opisem moich zmagań z projektowych i konstrukcyjnych. Jako ostatni przedstawiam niewielki obiekt no-
szący cechy antropomorficzne.

W związku z kinetycznym charakterem przedstawianych dzieł, gorąco namawiam do obejrzenia krótkich ma-
teriałów filmowych.
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Copernicus
W 2012 roku biuro Prezydenta Miasta Wrocławia zwróciło się do mnie z propozycją zaprojektowania obiektu kine-
tycznego, nawiązującego do postaci lub dzieła Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik był scholastykiem Kościoła 
Świętego Krzyża, funkcję kanonika kapituły wrocławskiej pełnił w latach 1503–1538. Początkowo obiekt miał sta-
nąć na Ostrowie Tumskim, najstarszej części Wrocławia.

Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że jedna z moich idei, od kilkunastu lat czekająca na odpowiedni mo-
ment, doskonale pasuje do tematu. Jak większość ludzi zajmujących się twórczością, pomysłów mam zdecydowanie 
więcej, niż jestem w stanie zrealizować. Taki stan rzeczy bywa czasami frustrujący. Z drugiej strony jednak daje pe-
wien komfort pracy. Pomysły dojrzewają powoli, czekając na swoją kolej. Ten dojrzewał wyjątkowo długo. Idea sfer, 
opartych na osadzonych jedno w drugim łożyskach, które poruszają się względem siebie chaotyczne, była zakopana 
głęboko w moich notatkach. Miałem nawet gotową animację sugestywnie przedstawiającą koncepcję. Obiekt miał 
być napędzany dwoma niewielkimi silnikami elektrycznymi, które obracały dwa elementy, przemieszczające się  
w przeciwnych kierunkach z różną prędkością, miało to powodować chaotyczne zmiany środka ciężkości, a co za 
tym idzie nieprzewidywalne ruchy całego układu. Na animacji wszystko wyglądało bez zarzutu, ale zaanimować 
przecież można wszystko.

Projekt, na tym etapie, krążył pomiędzy czeluściami urzędniczych szuflad i połaciami biurek, aby w końcu 
wylądować w gabinecie prezesa Wrocławskiego Portu Lotniczego, Pana Dariusza Kusia. Od tego momentu sprawy 
nabrały większego tempa. Zanim podjąłem dalsze ustalenia, musiałem sprawdzić czy koncepcja, która teoretycznie 
wydawała się słuszna, potwierdzi się w praktyce. W tym celu postanowiłem wykonać ruchomy model całego ukła-
du z materiałów zastępczych w pomniejszonej skali. Próba dowiodła słuszności koncepcji, a zrealizowana makieta 
ostatecznie pomogła przekonać zleceniodawcę. Przy okazji uwidoczniły się namacalnie wszystkie siły występujące 
w ruchomym układzie. Doświadczenia te, okazały się bardzo pomocne przy projektowaniu docelowego obiek-
tu. Koniec końców umowa została podpisana. Wykonawcą zarówno projektu, jaki i samego obiektu, była firma  
EITdesign.

Już w trakcie powstawania projektu lotniska zaplanowano miejsce instalacji rzeźby, która miałaby w przy-
szłości stanąć przed budynkiem terminala. Przed głównym wejściem jest niewielki zbiornik wodny – fontanna  
w kształcie litery „U” i na jej środku była wylana gotowa ława fundamentowa. Wcześniejszych koncepcji na zago-
spodarowanie tego miejsca było kilka, ale żadna z nich nie została zrealizowana. Lokalizacja od razu wydała mi się 
atrakcyjna. Sprawiła jednak, że obiekt miał stanąć na zewnątrz. Oznaczało to, że będzie on narażony na oddziały-
wanie warunków atmosferycznych; opady, wiatr i zmiany temperatury. Idea napędzania układu kinetycznego za 
pomocą silników znajdujących się wewnątrz na elementach ruchomych, powodowała, że trzeba do nich dostarczyć 
energię elektryczną za pomocą elementów także znajdujących się w ruchu. Jako że całość obraca się wewnątrz ło-
żyska o średnicy około jednego metra, to napięcie należało dostarczyć właśnie poprzez to łożysko. W związku z tym 
musiało być ono dwurzędowe, aby rozdzielić bieguny elektryczne. To w oczywisty sposób oznaczało, że konstrukcja 
musi się także składać z materiałów będących izolatorami, na przykład z tworzyw sztucznych. Problem polega na 
tym, że większość tworzyw ma współczynnik rozszerzalności cieplnej zdecydowanie większy od metali, ze stalą 
włącznie. Przy średnicy jednego metra i różnicach temperatur dochodzących do kilkudziesięciu stopni, przesunięcia 
liniowe mogłyby osiągać wartości pojedynczych milimetrów, co w kontekście łożyska i konieczności uszczelnienia 
całego układu, stanowi zdecydowanie zbyt dużą wartość. Po przeprowadzeniu rozeznania okazało się jednak, że 
jest tworzywo, które spełnia zakładane warunki. Jest to HPL (high pressure laminate) tworzywo termoutwardzalne, 
stosowane między innymi w budownictwie, architekturze wnętrz i przemyśle meblowym. Jego współczynnik liniowy 
rozszerzalności cieplnej wynosi 18 x 10–6 1/K , a stali nierdzewnej 17,3 x 10–6 1/K. Czyli można uznać, że są one 
w zasadzie identyczne. (Dla przykładu, dla polichlorku winylu współczynnik ten wynosi około 100 x 10–6 1/K.) HPL 
jest ponadto tworzywem oferowanym w wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne, w różnych grubościach, 
kolorach i rodzajach wykończenia powierzchni. Materiał ten, wraz ze stalą kwasoodporną, został więc głównym 
budulcem Copernicusa.

Osobnym problemem stało się szczelne zamknięcie całości dwoma przezroczystymi półkulami. Ze względów 
wykonawczych szkło raczej nie wchodziło w rachubę. Wybór padł na PET (politereftalan etylenu), tworzywo odpor-
ne na warunki atmosferyczne i doskonale nadające się do termoformowania. Różnice rozszerzalności temperaturo-
wej zostały skompensowane odpowiednio dobraną uszczelką. Problem mogło jednak stanowić zbieranie się skroplo-
nej wody na wewnętrznej części półkul. Aby temu zapobiec zastosowano wkładkę z membraną osmotyczną, która 
przepuszcza parę wodną tylko ze środka na zewnątrz. Rozwiązanie okazało się skuteczne. Kiedy udało się już ustalić 
z jakich materiałów zostanie wykonany obiekt nadszedł moment przystąpienia do wykonania ostatecznego projek-
tu wraz z rysunkami wykonawczymi. Zajęło to jeszcze kilka tygodni. Na tym etapie weryfikacji uległa rzeczywista 
dostępność niektórych materiałów, na przykład konkretnych grubości płyt HPL. Kilka dni zajęły poszukiwania kul 
ze stali nierdzewnej o niewielkiej grubości ścianki, tak aby wszystkie elementy pozostające w ruchu miały możliwie 
najmniejszą masę. Okazało się, że kule w różnych rozmiarach można kupić za naszą zachodnią granicą i występują 
one pod nazwą Shwimmkugeln. Aby zapobiec zamarzaniu mechanizmu zastosowano, umieszczone wzdłuż obwodu 
po obydwu stronach, elektryczne grzałki. Wewnątrz zostało także zainstalowane oświetlenie w postaci pasków LED, 
umieszczone równolegle do grzałek i uruchamiające się wraz z obiektem.

Po podpisaniu umowy mogliśmy przystąpić do realizacji. Trwała ona około pół roku. Wykonanie wszyst-
kich elementów zostało zlecone podwykonawcom. Potem nastąpił żmudny proces składania wszystkiego w całość  
i przeprowadzania pierwszych testów. Jak to zwykle bywa niektóre elementy należało przeprojektować. Na przy-
kład nie sprawdziło się elektroniczne impulsowe sterowanie silnikami prądu stałego i trzeba było zastosować silniki  
z przekładniami planetarnymi o różnych przełożeniach. Wykonanie podstawy według mojego projektu i częściowo 
dostarczonych przez innych podwykonawców elementów, oraz montażu obiektu na lotnisku podjęła się wrocławska 
firma Advanced Robotic Engineering. Poprawność konstrukcji i jej mocowania do fundamentu, z uwzględnieniem 
siły parcia wiatru, została potwierdzona przez inżynierów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Sterowanie mikroprocesorowe zapewniające automatyczne włączanie się urządzenia co 10 minut na jedną mi-
nutę, lub wtedy gdy ktoś pojawi się w bezpośrednim sąsiedztwie, zaprojektował i wykonał mgr inż. Bogdan Kochan.

W rezultacie w kwietniu 2016 roku Copernicus stanął przed Wrocławskim Portem Lotniczym im. Mikołaja 
Kopernika. Oficjalne odsłonięcie nastąpiło 3 miesiące później w pierwszych dniach lipca. Obecnie mijają trzy lata 
jego nieprzerwanej eksploatacji, prawie bez żadnych ingerencji z mojej strony. Kiedy warunki atmosferyczne na to 
pozwolą zostanie on poddany kompleksowym działaniom konserwatorskim.

Wszystko o tykaniu
Obiekt kinetyczny Wszystko o tykaniu jest oparty o klasyczną konstrukcję zegara. Użyty w mechanizmie wychwyt 
szwajcarski jest jednak stosowany jako standard w mechanicznych zegarkach naręcznych, a nie w dużych zegarach. 
Wybrany głównie ze względów wizualnych, w dużej skali też sprawdza się bez problemu. Praca powstała w pierwot-
nym zamyśle jako szkic do kolejnego obiektu kinetycznego, opartego o konstrukcję zegarową, który miał mieć dwa 
wahadła poruszające się jednocześnie. W trakcie powstawania rysunków mechanizmu dopracowałem jednak formę 
obiektu. Atrakcyjna wizualnie makieta okazała się ostatecznie pełnoprawnym dziełem. Szkicowy charakter obiektu 
zaważył na wyborze podstawowego materiału konstrukcyjnego. Zostało nim spienione PVC, cięte metodą obróbki 
szybkiego skrawania na frezarce CNC. Zastosowane PVC jest jednak w specjalnym wykonaniu, białe z czarnym rdze-
niem (pochodzące z recyclingu). Trójwarstwowe dwukolorowe tworzywo uprzestrzenniło obiekt wizualnie. Ponadto 
użycie tego materiału dało także możliwość wykonania grawerunku na wybranych elementach. Jako napęd mecha-
nizmu posłużył obciążnik będący wycinkiem koła o średnicy czterech metrów. Obrócenie go o 50 stopni zapew-
nia około 16 godzin pracy. Żeby uzyskać większą masę wspomnianego elementu pomiędzy wycinki kół zębatych  
z PVC została włożona stalowa, wycięta plazmą przekładka. Masy dodają też stalowe rury łączące wycinek koła ze 
środkiem obrotu. Aby umożliwić uniesienie obciążnika zostało zastosowane sprzęgło jednokierunkowe w postaci 
jednorzędowego wolnobiegu rowerowego.

Za pomocą tego zegara chciałem przetestować zależność pomiędzy długością i masą wahadła, a obciążeniem 
jakiego należy użyć do poruszenia całego mechanizmu. Podręczniki zegarmistrzowskie nie wspominają nic o oblicze-
niach dla wychwytu szwajcarskiego w takiej skali. Wszystkie wielkości, i co za tym idzie masy elementów, dobrałem 
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na wyczucie zakładając z góry, że trzeba będzie wprowadzić pewne korekty. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po 
wstępnym wyregulowaniu palet wychwytu i poruszeniu wahadła zegar ruszył i nie wymagał żadnych dodatkowych 
regulacji. Reguła jest zazwyczaj odwrotna. Żeby sprawić, aby nowy mechanizm zaczął sprawnie działać, trzeba po-
święcić dużo czasu i cierpliwości, kiedy po raz dziesiąty „ostatni raz” wszystko składa się w całość.

67/68
Time... is what keeps everything from happening at once2

Ray Cummings

(tł. pol. Czas ... jest tym co zabezpiecza wszystko, aby nie stało się od razu) 

Upływ czasu wydaje się czymś niezmiennym. Nie jesteśmy w stanie ani go przyśpieszyć, ani opóźnić. Symbolicznym 
potwierdzeniem tego faktu jest majestatyczne, równomierne tykanie dużego wahadłowego zegara. Dwa tykające 
zegary w nieco innym tempie zdają się temu przeczyć. Nakładanie się tych dwóch dźwięków jest nawet nieco 
niepokojące. Może jednak czas nie w każdym wypadku płynie z jednakową prędkością? Okazuje się, że tak jest  
w rzeczywistości. Konsekwencje wynikające z teorii względności i drobnych różnic w prędkości upływającego czasu 
są dla mnie, jako laika, bardzo zaskakujące i jednocześnie pobudzające do refleksji. „Piłka beseballowa, kieliszek 
do wina, kosztowny smartfon: wszystkie rzeczy, które wypadają z naszej ręki, przyspieszają w kierunku podłogi, 
ponieważ masa ziemi zakrzywia czas. (Zakrzywienie przestrzeni odgrywa w tych wypadkach niewielką rolę.) »Dół« 
definiowany jest poprzez kierunek, w którym czas płynie wolniej. Zegary na poziomie morza tykają nieco wolniej 
niż te na szczycie Denali; zegarek założony na kostce będzie się spóźniał względem tego noszonego na nadgarstku. 
W skali ludzkiej odchyłki te są niewielkie – najwyżej rzędu jednej bilionowej (części sekundy – dop. autora) – jednak 
wystarczająco duże aby tempo spadania obiektów rosło. Gdy widzimy upadające z drzewa jabłko, obserwujemy 
jego staczanie się wzdłuż konturów czasu”3. Różnice w tempie upływu czasu są więc jednocześnie siłą napędową 
tradycyjnych zegarów wahadłowych!

W miarę upływu lat i rozwoju zegarmistrzostwa mechaniczne zegary tykały coraz szybciej. Jest to całkowicie 
zrozumiałe z punktu widzenia rosnących wymagań co do precyzji pomiaru. Mniejsza masa wahadła (a tym bardziej 
jego mniejsza długość) czy balansu powoduje skrócenie okresu drgań. Lżejszy element pozostający w ruchu ma 
mniejszą bezwładność i jest mniej podatny na warunki zewnętrzne. To oczywiście powoduje zwiększenie dokład-
ności chodu. Nie należałoby się dopatrywać w fakcie zwiększania prędkości tykania zegarów żadnego drugiego 
dna. Jednak tempo to rosło wraz z przyśpieszającym od czasów oświecenia rozwojem cywilizacji. Częstotliwość 
taktowania zegarów kwarcowych jest obecnie o całe rzędy wielkości większa, a rozwój cywilizacyjny przyśpiesza 
jak nigdy dotąd. Zbieżności te zawsze traktowałem jako równoległe działanie logiki i przypadku, nie dopatrując się 
w nich żadnych teorii spiskowych. Jednak okazuje się, że w całej tej historii może być jeszcze drugie dno. Francuski 
pisarz i scenarzysta Jean-Claude Carriere w książce – wywiadzie Rozmowy o końcu czas czasów zwierza się swojemu 
rozmówcy, „Peter Brook opowiedział mi taką historię: dowiedział się od starego zegarmistrza, że pod koniec XVII 
wieku zegarmistrzowie postanowili regularnie się spotykać, by stopniowo, z wieku na wiek, przyspieszać rytm tyka-
nia zegarów”4. Oczywiście 67/68 to tylko obiekt kinetyczny wykorzystujący ogólnie znaną zasadę działania zegara 
mechanicznego, a wszystkie te rozważania są tylko niejako skutkiem ubocznym podjęcia takiego tematu.

2 Cummings Ray The Time Professor, 1921.

3 Musser George Upiorne działanie na odległość i jego wpływ na czarne dziury Wielki Wybuch i teorię wszystkiego, Copernicus 
Center Press Sp. z o.o., Kraków 2018, s. 224–225.

4 Carriere Jean-Claude, Delumeau Jean, Eco Umberto, Gould Stephen Jay Rozmowy o końcu czasów, Wydawnictwo Dolnoślą-
skie, Wrocław 2000, s. 165.

67/68, skąd taki tytuł? Odpowiedź zawarta jest w częstotliwości ruchu wahadeł. Na 67 wahnięć jednego wa-
hadła przypada 68 wahnięć drugiego. W pierwotnym zamyśle proporcje te miały być w granicach 6/7 ale po uru-
chomieniu mechanizmu okazało się, że zupełnie to nie brzmi. Tempo pracy obydwu wahadeł było tak różne, że nie 
było pomiędzy nimi żadnego dialogu. Dopiero zbliżenie do siebie okresów drgań spowodowało, że przez moment 
obydwa wahadła kiwają się razem, a po dłuższej chwili są względem siebie w zupełnej opozycji. Przez większość 
czasu doganiają się nawzajem pozostając uosobieniem dysharmonii.

Z konstrukcyjnego punktu widzenia są to dwa osobne mechanizmy zegarowe umieszczone w jednej wspólnej 
strukturze, niejako przenikające się ze sobą. Koła wychwytowe i kotwice są umieszczone na wspólnych osiach, tak 
samo jak zawiesia obydwu wahadeł. W jednej płaszczyźnie przesuwają się też obciążniki napędzające obydwa me-
chanizmy, choć opadają one w nieco innym tempie. Wahadła mają różny okres drgań pomimo, że są wizualnie jed-
nakowej długości. Soczewki wahadeł mają jednak nieco inną masę, a przede wszystkim masa ta jest umieszczona na 
różnych wysokościach. (obciążniki od niewidocznej strony) Swoją formą obiekt nawiązuje do poprzedniego Wszyst-
ko o tykaniu stanowiąc jego kontynuację. Obiekt jest wykonany technologią frezowania CNC z płyt HPL w dwóch 
odcieniach szarości. Elementy wychwytu szwajcarskiego były cięte strumieniem wody. Wymagały jednak jeszcze 
dodatkowo precyzyjnej ręcznej obróbki. Obydwie prace, Wszystko o tykaniu i 67/68 były zaprezentowane razem na 
wystawie „Tribute to Jean Tinguely” w Montreux. W 2016 r. zostałem zaproszony przez organizatorów do udziału  
w wystawie, ale muszę przyznać, że na tle prac prawdziwie nawiązujących swoim charakterem do dzieł Tinguely’ego 
mój precyzyjny design budził pewne zdziwienie. Wystawę odwiedził za to Michel Viredaz wydawca szwajcarskiego 
kwartalnika poświęconego zegarom Chronometrophilia. Powiedział, że nie widział jeszcze zegara wybudowanego 
w Polsce (chociaż słyszał o wytwórni Błonie). Nasze spotkanie zaowocowało napisaniem przeze mnie artykułu do 
81 wydania (Winter 2017) zatytułowanego Ein Treffpunkt der Kunst, dem Design und der Uhrmacherei (Miejsce 
spotkania sztuki, designu i zegarmistrzostwa).

67/68
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Szybciej nie Będzie
Przez kilka stuleci starania zegarmistrzów skupiały się na zaprojektowaniu takiej konstrukcji zegara, która umożli-
wiałaby dokonywanie pomiaru czasu z możliwie jak największą precyzją, nawet w warunkach ekstremalnych. Dla 
mnie szczególnie inspirująca jest historia Johna Harrisona, który z sukcesem poświęcił życie na wybudowanie zegara 
umożliwiającego precyzyjny pomiar czasu na morzu. Pomiar ten zapewnił osiemnastowiecznym żeglarzom moż-
liwość uzyskania dokładnych danych na temat aktualnej długości geograficznej5. Wszystkie cztery wybudowane 
przez Harrisona zegary zostały odbudowane, a ich pracę można podziwiać w muzeum w Greenwich. U schył-
ku dominacji mechanicznego pomiaru czasu konstrukcje zegarów były już po kilkusetletniej fazie eksperymentów  
i przybrały optymalną formę. Obecnie do pomiaru czasu stosuje się na szeroką skalę kryształy kwarcu. Zegary stały 
się tak powszechne, że w zasadzie trudno jest odwrócić głowę żeby któregoś z nich nie zobaczyć. Na oszałamiająco 
precyzyjnym pomiarze czasu zasadza się między innymi działanie systemu GPS, czy telefonii komórkowej. Obecnie 
zegary mechaniczne są raczej ciekawostką. Nawet te najlepsze nie mają szans równać się dokładnością pomiaru ze 
współczesną technologią. Buduje się je obecnie głównie ze względu na ich mechaniczny czysto analogowy urok. 
Precyzja odmierzania czasu nie wydaje się już być także w ich wypadku absolutnym priorytetem. Umożliwia to 
powrót do poszukiwań w zakresie mechanicznych konstrukcji zegarowych skierowanych raczej na innowacje zapew-
niające radość z obcowania z czystą mechaniką. Rozwiązań podążających za tą filozofią możemy obecnie znaleźć  
wiele.

Podczas wizyty w londyńskim Science Museum miałem okazję zobaczyć zegar wynaleziony w 1808 roku przez 
Sir Williama Congreve. We wspomnianym zegarze do odmierzania czasu, zamiast wahadła została użyta, tocząca 
się po torze w kształcie zygzaka, stalowa kuleczka. Zegar ten stanowił dla mnie jedynie pierwotną inspirację, po-

5 Sobel Dava W poszukiwaniu długości geograficznej, Zysk i S-ka, 1998.
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nieważ kompletna zasada działania zaprojektowanego przeze mnie mechanizmu wychwytowego jest działaniem 
autorskim. Po moich, jak do tej pory nie udanych próbach stworzenia idei „kulkowego” pomiaru czasu w oparciu 
o naprzemienną zamianę energii potencjalnej w kinetyczną, jak to się dzieje w przypadku wahadła, i uzupełnianiu 
tylko jej części, która ubywa na skutek tarcia, oporu powietrza i zwalniania wychwytu, postanowiłem przyjąć tę 
samą zasadę co Sir William Congreve. To znaczy, w wypadku mojego zegara, zapewnić dostarczenie całości energii 
potrzebnej do uniesienia kulki o kilkanaście milimetrów za każdym ruchem mechanizmu. Idea działania „kulkowe-
go” mechanizmu wychwytu została sprawdzona i potwierdzona za pomocą modelu wykonanego z ciętego laserem 
CO2 akrylu. Wychwyt działał, lecz po wstępnym przeliczeniu ciężaru, niezbędnego do pracy zegara przez ponad 
dobę, okazało się, że musiałby on wynosić kilkadziesiąt kilogramów z uwzględnieniem, że ciężarek będzie opuszczał 
się o trzy metry. Droga trzech metrów wynika z pierwotnego założenia, że zegar zostanie umieszczony w oknie 
przeszklonej elewacji budynku wrocławskiej Akademii, w której znajduje się prowadzona przeze mnie pracownia. Po 
kilku działaniach optymalizacyjnych, między innymi zastosowaniu łożyska kulkowego, parokrotnej korekcie kształtu 
wycięć na krawędzi koła wychwytowego i zainstalowaniu przeciwwagi, udało się ustalić ciężar niezbędny do za-
pewnienia 25 godzinnej pracy zegara na około 3,5 kilograma. Zasada pracy zaprojektowanego wychwytu została 
wyjaśniona na schemacie umieszczonym w portfolio. Aby w dalszej kolejności móc w oparciu o przedstawiony me-
chanizm wykonać prawidłowo odmierzający czas zegar, należało wykonać trochę prostych obliczeń. Znając ciężar 
niezbędny do uruchomienia modelu, którego wartość ostatecznie wyniosła 19 gramów, należało jeszcze zmierzyć 
czas niezbędny do zatoczenia przez koło wychwytowe pełnego obrotu. Wyniósł on 80 sekund. Cała reszta to już 
arytmetyka. Aby jednak uniknąć potencjalnych pomyłek wspomogłem się w obliczeniach schematem graficznym, 
żeby mieć pewność, że kolejne działania są przypisane odpowiednim miejscom w zestawie dźwigni, którymi są de 
facto koła zębate. Schemat ten także został umieszczony w portfolio. Za wyjątkiem mechanizmu wychwytu, który 
został jeszcze nieco udoskonalony i zaopatrzony w regulację prędkości chodu, cała reszta konstrukcji to klasyczny 
mechanizm zegarowy. Podstawowym materiałem, który posłużył za budulec, pozostało szkło akrylowe, lekko za-
barwione na zielono. Przez to zegar może sprawiać wrażenie jakby był wykonany ze szkła kwarcowego. Całość roz-
pięta jest na linkach stalowych wewnątrz konstrukcji skręconej z zamkniętych stalowych prostokątnych profili, po-
łączonych wypalonymi laserem elementami ze stalowej blachy. Surowa stal została wyszczotkowana, odtłuszczona  
i zabezpieczona matowym lakierem bezbarwnym. Konstrukcja ta umożliwia osadzenie całego obiektu wewnątrz ob-
ramowania szyby za pomocą śrub rozporowych z gumowymi podkładkami. Stalowa konstrukcja pozwala także pod-
wieszenie zegara w wolnej przestrzeni. Takie rozwiązanie zostało wykorzystane podczas wystawy w Starej Kopalni  
w Wałbrzychu.

Wskazówki zegara nie od razu rzucają się w oczy. Oglądający często zauważają je dopiero po chwili. Wtedy 
niekiedy pada komentarz, że to nie jest sztuka tylko design. Po raz kolejny przekonałem się, że granica pomiędzy 
tymi dwoma dziedzinami jest niesłychanie nikła. W tym wypadku stanowią o niej jedynie dwa niewielkie elementy, 
jeden nieco dłuższy i węższy, a drugi krótszy i szerszy.

Tytuł obiektu Szybciej nie będzie odzwierciedla optymistyczne podejście autora do kwestii czasu, ponieważ 
równie prawdziwe jest też stwierdzenie, że nie będzie wolniej.

Amaru
Pomysły niekiedy mają szansę na materializację bardzo szybko. Czasami jednak potrafią przebywać w zawieszeniu 
i dojrzewać całymi latami. Tak też było w przypadku obiektu kinetycznego Amaru. Idea, aby wybudować obiekt 
antropomorficzny, który przestępowałby z nogi na nogę i utrzymywał równowagę poruszając naprzemiennie ręka-
mi, tkwiła w mojej głowie całymi latami, zanim przyszedł na nią czas. Do tej pory pozostaje dla mnie zagadką co 
decyduje o tym, który z pomysłów w danym momencie ostatecznie wybieram do realizacji.

Podczas budowy Amaru główny problem techniczny polegał na tym, aby środek ciężkości rzutowany na 
podstawę nie wysunął się poza jej obrys. Ewolucja sprawiła, że ludzie nie mają z tym problemu, ale już w wypadku 
człekokształtnych robotów sprawa nie jest taka oczywista, pomimo stosowania przez ich jednostki sterujące wyrafi-
nowanych obliczeń dokonywanych w czasie rzeczywistym. Amaru wykonuje jednak zaprogramowany powtarzalny, 
mechaniczny ruch. Wystarczyło więc jednorazowe nadanie odpowiednich parametrów całemu układowi. Wymagało 
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Piotr Jędrzejewski

Instead of Bio1

Introduction
You can do many things in life, but, as a rule, you just do what has to be done at the moment.

This sentence, recently uttered by a friend of mine, has stuck in my mind. First, I thought that you cannot do 
that. Then came the reflection that, when you work as a designer, this is, in a sense, what you actually do. Another 
client comes with another job and a new project is started. Over time, we come to the conclusion that perhaps we 
do not have to be interested in everything every time. Professor Wojciech Wybieralski, who was a reviewer of my 
habilitation thesis, told me during an unofficial meeting after the defence, that he was at a stage in life at which 
he no longer felt he had to hang out the design flag wherever he appeared (a quote from memory). Every year, 
the design market in Poland is becoming increasingly normal. It is more and more rarely that one needs to explain 
to businesses what designers do what role they play in creating a new product. Normality, which seemed unat-
tainable still twenty years ago, is slowly entering our lives. At the same time, we are starting to notice the absurd 
principles that rule our life and contemporary economy, which only prospers when it grows. Common sense tells 
us that this will not result in anything good. We let ourselves be tricked that we always need new things, although 
the old ones are still fit for use. The market deals with this with built-in obsolescence. The designer’s role within 
this whole chain of dependency is not to be overlooked. Hence, perhaps more and more frequently, one can come 
across publications with such titles as How I lost my love for design by Marcin Wicha or a lecture of dr hab. Marek 
Średniawa of the Academy of Art and Design of Gdańsk On potential harmfulness of design. Although, of course, 
the famous sentence that there are some areas of activity more harmful than design, but there are few of them is to 
be found in a book by an equally known author as early as 1971. It will be difficult to introduce on a global scale a 
new system that will replace the current one and will be equally efficient. However, there are symptoms that many 
people’s approach to reality is changing. New communities that are trying to be self-sufficient are appearing; there 
are many people who do with such a minimum number of possessions that they are able to pack them into one 
bag. Paradoxically, we owe this new approach to new technologies, in particular the ability to fully communicate 
with the world and to gain immediate access to information. The computer has become the most universal tool in 
history since the time of the biface from the Stone Age. There is no area of human activity or profession in which 
it would not be useful.

I remember what a revelation it was when first cheap colour ink printers appeared. It was at last possible to 
‘extract’ designs or information from the computer and to materialise them in the simplest form. Today, we have 
access to various peripherals of our digital machines, diverse material processing technologies, with 3D printing in 

1 Tekst ten jest fragmentem Autoreferatu, który jest częścią Dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Akade-
mia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2018.

to jednak nieustannych korekt podczas procesu projektowania, stosowania materiałów o różnym ciężarze właści-
wym i jednoczesnym dbaniu o jak najniższą masę całości i możliwie najniżej położony środek ciężkości. Niezbędnym 
zabiegiem okazała się, między innymi, konieczność poruszania nie tylko całymi rękami, ale także stalowymi dłońmi.

Obiekt wykonany z ciętego laserem aluminium, stali i sklejki jest napędzany jednym 12woltowym silnikiem 
elektrycznym z wbudowaną przekładnią planetarną. Silnik prądu stałego firmy Buehler zapewnił odpowiedni sto-
sunek mocy do masy. Moment obrotowy z silnika jest przekazywany za pomocą pasków i kół zębatych na cztery 
odpowiednio ukształtowane krzywki, które poruszają nogami i rękami. Pierwsze próby uruchomienia Amaru nie 
były obiecujące. Obiekt wywracał się każdorazowo po dynamicznym opadnięciu górnej kończyny. Problem udało 
się wyeliminować dopiero po dwukrotnej korekcie kształtu krzywek. Żeby Amaru nigdzie nie odszedł wykonując za 
każdym krokiem drobne, trudne do przewidzenia przesunięcia nadeptuje on na aluminiowe stożki, zapewniające 
jego powrót do pierwotnej pozycji.

Amaru zadebiutował na Kinetica Art Fairs w 2013 roku w Londynie, a obecnie przebywa daleko od domu  
w Edwin’s Gallery w Dżakarcie. Jednej z dwóch galerii polecanych w tej metropolii przez przewodnik Michelin.
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the lead. Despite spectacular achievements related to 3D printing, the technology is still in its early stages. We can 
imagine that in the future we will not have to stock on anything, but we will be able to print out everything we need 
at any moment, using basic components that can be reprocessed and reused. Just like nature does. This has led us 
into some futurological divagations, but there is one comforting thing in it: in each of the scenarios, the designer’s 
services will be called for – and at every stage.

Kinetic design and kinetic art
Recently, in my activities, I have slightly moved away from the main stream, i.e. what design is mainly concerned 
with. Partly due to my choice and partly by accident, I have been primarily involved in building kinetic objects. The 
process I have been following does not really differ much from that used in typical graphic or engineering design. 
Despite the fact that what I do more often can rather be classified as art and not as design. Although the line is 
sometimes very blurry.

There is little room for chance in the objects I build. I start from assumptions. I define how the new object 
is to operate, what movement or set of movements it is to perform, and what impression it should make. Then I 
determine kinematics, which will be able to provide the required type of movement. Then I pass from kinematics to 
kinetics. I analyse static and dynamic forces occurring in a given system and I try to design the structure in such a 
way that all the requirements are met. I am not an engineer, I do not make mathematical calculations to learn what 
is sufficient and what is not. Naturally, I know the fundamental dependencies, and the operation of every mecha-
nism, even the most complex one, can be derived from such simplest dependencies. Of course, we are not talking 
about situations involving emergence, but I will not be concerned with such degree of complexity. Furthermore, I 
have noticed that design engineers tend to give their structures for verification to their colleagues specialising in 
strength calculations, in recent years principally using the MES method.

Once the structural aspects of a design are more or less defined, I start to provide it with form, looking for a 
solution that would emphasise the idea of the structure and movement. Obviously, always returning to the previous 
issues. Strength is inextricably interlinked with the material used, and so with the technology. It should be empha-
sised that in my work I do not introduce any elements that are redundant from the point of view of the assumed 
internal logic of operation of the entire mechanism. As seen above, the procedures are the same as those to be 
followed by the designer.

Afterwards, I focus on details. I establish all small elements, axes, bearings, sockets, fixings, etc. As regards the 
principles of preparation of the details referred to above, I have learnt a lot from the craftsmen I cooperate with. I 
have been friends with many of them for years. I always listen to them with great humility.

I derive great pleasure from making various components myself. I can operate some basic machining equip-
ment, but also a CNC milling machine or a CO2 laser. Not always do I have time to make all the details myself, but 
this knowledge helps me in my design. I have learnt much by succumbing to the temptation of interest. When I was 
attending schools, I was rarely able to resist the impulse to look what was inside. I am unable to tell how many Pol-
jot watches I ‘tormented to death’. With passion, I also took apart and put together anything that had wheels and 
was used to move around. This has partly stayed with me until today. According to a wise saying, it is best to learn 
on other people’s mistakes. I have made so many mistakes myself that I do not need mistakes of other people that 
much. Anyway, today it is much easier to learn on other people’s mistakes – it is enough to go to any online forum.

Here we come to the notion of ‘intuition’. Intuition is no supernatural value – it is a sum of all our experience 
which the brain is able to process in real time in a way only known to it.

So far I have concentrated on the design aspects of building kinetic objects. Now, for a change, let us look 
at the issue from the perspective of art. When Marcel Duchamp and Naum Gabo (Pevsner) were creating first 
artistic kinetic objects, the world outside looked completely differently. The context of the surroundings was also 
entirely different. Reality was, as it were, mechanical. Although ‘the age of steam’ was passing into oblivion, the 
surroundings were subject to constant, dynamic transformations, still involving machinery as the main actor. Today’s 
progress is based on information processing and transfer. All takes place by controlling flows of electricity with very 
small voltages, and while it is extremely fascinating and inspiring, as regards spectacularity, it does not even come 

close to machinery. Today, machines have also been subject to enormous transformations. First, they have been 
miniaturised; second, they have been covered and hidden; third, they have been divided into groups of elements 
that are controlled centrally by means of electronics and software. Today’s art refers on an ongoing basis both to 
the transformations taking place in technology and to their social consequences, at the same time making use of 
the means made available to us by modern times.

How can then one interpret within this context the present artistic activities with the use of toothed wheels, 
levers, gearings and other mechanisms? I have been thinking about this all the time, but not from the perspective 
of an art historian, an engineer or a technologist, but a designer and an author of kinetic objects, in the process 
asking questions and focusing on certain issues rather than giving any binding responses.

As regards the period of the last several dozen years or so, I have been building kinetic objects rather regular-
ly. Sometimes, they are jobs commissioned by a specific client. If I have no client, there is nothing that can prevent 
me from setting out on a new project.

Industrial design
Immediately after my graduation, I started cooperation with Lecturer Włodzimierz Dolatowski. For over ten years, 
we worked together at the Academy and elsewhere. We carried out several serious projects. One of them was the 
washing machine Gracja, which was one of the very first designs awarded the emblem Teraz Polska. We designed 
a whole series of thermoforming machines for the Gdańsk-based company TES. One of the machines received a 
prize at the Ambalage fair in Paris. However, the 1990s was not an easy period for product designers. During that 
time, there were definitely more jobs in the area of the broadly understood visual communication and arranging 
exhibitions. I am an author or co-author of tens of graphic sign designs, information systems, jobbing prints and 
exhibition stand setups. I never put them in any lists or my portfolio, because I have always wanted to focus more 
on activities set in three dimensions.

Soon after I gained my doctorate, I had an opportunity to combine my experience as a designer and an au-
thor of kinetic objects. I designed and implemented numerous kinetic cigarette feeders for music clubs. At the time, 
the tobacco industry was looking for new, attractive ways to advertise their products. Similar prerequisites applied 
to a job commissioned by the brand Wódka Bols. It was a machine for flow cooling and pouring of alcohol into 
glasses. During that time, I closely cooperated with mgr inż. Bogdan Kochan, who designed and made all electronic 
controllers for the machines I was building.

Worth mentioning are also vehicle designs in whose creation I was involved. With Prof. Wilhelm Semaniszyn 
I re-designed the mining transporter Kacperek and the armoured MRAP-type personnel carrier for Dom Samo-
chodowy Germaz sp. z o.o. of Wrocław. The project was carried out in cooperation with the Mechanical Faculty of 
Wrocław University of Science and Technology and the Military University in Wrocław. Soon afterwards, already 
on my own (also in cooperation with the University of Science and Technology), I designed the bodywork of the 
armoured car MATV G10 for the above-mentioned manufacturer.

Today, I also do not shy away from typical design topics. As I have already mentioned, I approach the issue 
much more selectively now. Because of my function as the Head of the Chair of Designing, during the last few years 
my role has consisted in establishing contacts with businesses and setting up design teams rather than in taking 
part in their design work myself. A very important experience to me was my participation in a series of technologi-
cal-design audits conducted by Wrocławskie Centrum Transferu

Technologii [Wrocław technology transfer centre] as part of Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego 
[Lower Silesian industrial design network]. We carried out several dozen several-hour interviews with businesspeople 
in order to understand their needs or to help them become aware of them. Initially, I approached the undertaking 
with caution; over time, I started to regard it as a mission of a kind. Over a period of several years, many good de-
signs were created by design teams made up of the staff members of the Faculty of Interior Design and Designing 
of the Academy of Art and Design in Wrocław.

The currently operating small firms, which are growing in number, are very mobile and flexible in what they 
do. More often than not, they have no significant technical support facilities – they base their potential on knowl-
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edge and organisation. What can be observed in our region in recent years is slowly beginning to resemble the busi-
ness model which has been operating successfully in northern Italy for years. It is possible to design a new product 
and to put it into production basically without moving from a place. I have experienced it myself on a number of 
occasions, when I was building one-off kinetic objects of artistic nature or utility objects in smaller or bigger series. 
I have conducted these design-implementation projects as part of the operation of the firm EITdesign, which I have 
run with my wife Renata Bonter-Jędrzejewska since 2001. This operational model has become possible for several 
reasons. Firstly, ease of communication and access to information. Another important factor is the growing market 
offer of ready-made components for building machinery, tools, furniture, interiors, etc. Everything is available close 
at hand – from the smallest washer to whole subassemblies. Furthermore, there are tens of businesses on the market 
specialising in various technological and production services. The best organised of them are able to cooperate 
with customers regardless of the size of the order, making both thousands of units and single components. In such 
a setting, everything depends on creativity and entrepreneurship. Cooperation with a firm consciously operating in 
such an environment may provide immense satisfaction. Furthermore, when undertaking design tasks, experience 
in building mechanical objects independently helps me understand in depth an entire, even fairly complicated 
product. It also facilitates my communication with design engineers and technologists. I remember a situation when 
a design engineer asked me with surprise: ‘Can I really talk to you about kilowatts?’. At the moment, in my design 
team, together with my two colleagues from the Chair of Designing (dr Wojciech Wesołek and dr Piotr Stocki) we 
are designing an agricultural robot – an autonomous orchard tractor for a small, Wrocław-based technological firm. 
Following detailed analysis and talks with potential users, and after formulating specific design assumptions, we 
are currently at the final conceptual design study stage. One of the main use-related problems in the case of such 
devices is the damaging by them of both crops and the soil with the root systems. Tracked vehicles do most damage 
when turning (back). In order to prevent that, engineers have designed an innovative power transmission system, 
which – due to its unique kinematics – is supposed not to have these shortcomings. My main task within the team 
is to design the housing for the element that will work with it, while providing maximum protection for it.

Major scientific and artistic achievement
My greatest achievement is the invention of a unique method of designing and building spatial kinetic objects. 
Combination of structural, design and artistic solutions in one process allowed me to create a series of characteristic, 
unique implementations, which stand out against the activities of other artists and designers.

These experiences also constitute the basis for my work as a design teacher. As regards this area, however, I 
am convinced that I am still at the searching stage.

As regards all the kinetic objects that I have built in recent years, I would like to draw special attention to Co-
pernicus, which came into existence in public space in 2016. It was placed in front of the Airport in Wrocław. I also 
regard as important an open series of objects related to the concept of time measurement. A brief description of my 
design and constructional efforts follows. At the end, I present a small object with some anthropomorphic features.

Because of the kinetic nature of the described works, I strongly advise you to watch the short film material.

Copernicus
In 2012, the Office of the President of the City of Wrocław approached me with a request to design a kinetic object 
that would refer to the figure or work of Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus was a schoolman of the Church 
of the Holy Cross, and a canon of Wrocław chapter in the years 1503–1538. Initially, the object was to have been 
placed in Ostrów Tumski, Wrocław’s oldest part.

Very quickly, I realised that one of my ideas, which had been waiting for implementation for over a dozen 
years, is perfectly suited for the topic. As a majority of people involved in creativity, I have many more ideas than 
I am able to implement. Such a situation is sometimes frustrating. On the other hand, it provides for a certain de-
gree of comfort. Ideas mature slowly, waiting for their turn. This one matured particularly long. The idea of spheres 
placed on bearings embedded in one another, which move chaotically in relation to one another, lay deeply buried 

in my notes. I even had a finished animation that depicted the concept. The object was to be driven by two small 
engines turning two components that were to move in the opposite directions with different speeds; this was to 
cause chaotic shifts of the centre of gravity and unpredictable movements of the entire system. The animation 
looked impeccable, but everything can be turned into a perfect animation.

The project at this stage cycled between the depths of officials’ drawers and the tops of various desks to 
ultimately land in the office of the President of Wrocław Airport, Mr Dariusz Kuś. Since then, the matters gained 
momentum. Before taking further steps, I had to verify whether the concept, which seemed correct theoretically, 
would work in practice. To this end, I decided to make a small, moving model of the entire system from substitute 
materials. The model proved that the concept was correct and helped convince the principal. At the same time, all 
the forces operating in the moving system became observable. The gained experience proved very helpful when 
designing the final object. In the end, the contract was signed. The design and the very object were to be made by 
the firm EITdesign.

The very design of the airport provided for a place in front of the terminal building, where a sculpture was 
to be placed. Before the main entrance to the terminal there was a small water reservoir – a U-shaped fountain 
with a strip foundation prepared in the centre. There had been several concepts for developing the site, but none 
of them had been implemented. The site looked very attractive to me from the very start. However, it meant that 
the object was to stand in the open and was to be exposed to the elements: precipitation, winds and changes in 
temperature. The idea to drive a kinetic system with engines placed inside on moving elements meant that they had 
to be supplied with electricity via elements that were also moving. Because everything was to be turning inside a 
bearing with a diameter of about one metre, power had to be provided through the bearing. Consequently, it had 
to be two-rowed in order to separate the electrical poles. This obviously meant that the structure had to be made 
from insulating materials, e.g. plastics. The problem is that most plastics have a thermal expansion ratio that is 
markedly higher than that of metals. In the case of a diameter of one metre and temperature fluctuations of several 
dozen degrees, linear displacements could have amounted to millimetres, which – considering the existence of the 
bearing and the need to seal the entire system – was definitely too much. However, research showed that there was 
a material that fit the bill – HPL (high pressure laminate), a heat hardening material used, for instance, in building 
construction, interior design and furniture production. Its linear thermal expansion coefficient amounts to 18 x 
10–6 1/K, and of stainless steel – 17.3 x 10–6 1/K. Therefore, it can be assumed that they are basically identical. 
(For example, the coefficient of polyvinyl chloride is about 100 x 10–6 1/K.) HPL is also available in a version that 
is weather resistant, in different thicknesses, colours and types of surface finishing. This material, combined with 
acid-resistant steel, was thus selected as the main building material for Copernicus. A special issue was the need to 
seal the entity by means of two transparent hemispheres.

Due to production problems, glass was rather out of the question. In the end, we chose polyethylene tere-
phthalate (PET) – a material resistant to atmospheric conditions and perfectly suited to thermoforming. The differ-
ences in temperature expansion were compensated for with an appropriately matched washer. A possible problem 
was posed by condensed water collecting inside the hemispheres. In order to prevent this, an insert with an osmotic 
membrane, which only lets water vapour pass from the inside out, was used. The solution proved effective.
When the decision was made what materials would be used to make the object, the moment came to draw up 
the final design and the working drawings. It took another several weeks. At this stage, the actual availability of 
some materials, e.g. HPL boards with specific thicknesses, had to be taken into account. It took several days to find 
stainless steel spheres with a small wall thickness so that all the moving elements should have the smallest possible 
mass. We found that spheres of various sizes could be bought behind our western border and they were known as 
Schwimmkugeln. In order to prevent the mechanism from freezing, electric heaters were installed on either side 
along the perimeter. Inside, LED strip lighting was installed, in parallel to the heaters, which would switch on to-
gether with the object.

After the contract was signed, we were able to start the implementation. It took about half a year to complete 
the project. The making of all components was entrusted to subcontractors. Then followed the laborious process of 
assembly and the conduct of first tests. As is usually the case, some elements had to be re-designed. For instance, 



164 165

electronic impulse control of direct current engines proved inadequate and engines with planetary gearing with 
various speeds had to be used. The making of a base which I had designed and some of the components partly 
supplied by other subcontractors, and the assembly of the object at the airport was entrusted to the Wrocław-based 
firm Advanced Robotic Engineering. The correct design of the structure and its fixing to the foundation, taking 
account of the pressure exerted by the wind, was confirmed by engineers of the Mechanical Faculty of Wrocław 
University of Science and Technology.

The microprocessor control system for automatic switching on of the device for one minute every ten minutes 
or when someone appears in the immediate vicinity, was designed and made by mgr inż. Bogdan Kochan.

As a result, in April 2016, Copernicus was installed in front of the Nicolaus Copernicus Airport in Wrocław. The 
object was officially unveiled three months later, in the early July. It has been in constant operation for three years, 
practically without any interference on my part. When the atmospheric conditions are favourable, it will undergo 
comprehensive maintenance.

All about ticking
The kinetic object All about ticking is based on the classic clock structure. The Swiss escapement used in the clock-
work is used as standard in mechanical wrist watches, not in clocks. Selected principally for its visual aspects, it 
has proved adequate on a large scale as well. Originally, the work was created as a draft for another kinetic object, 
based on a clockwork construction, which was to have had two simultaneously swinging pendulums. When making 
the clockwork drawings, however, I polished up the object form. Ultimately, the visually attractive mock-up turned 
into a work in its own right. The sketchy nature of the object determined the selection of the principal construction 
material. It was made from foam PVC, cut using the fast machining method on a CNC milling machine. The used 
PCV is a special edition white material with a black (recycled) core. The three-layer, two-colour plastic spatialised 
the object visually. The use of the material also enabled the engraving to be done on selected components. The 
mechanism was put in motion with a weight – a segment of a wheel with a diameter of four metres. Turning it by 50 
degrees translates into about 16 hours of operation. In order to make the mass of the component bigger, between 
the segments of PVC toothed wheels a steel divider, cut out with plasma was inserted. The mass was also increased 
by steel pipes that connect the wheel segment with the centre of revolution. The weight is raised by a one-direction 
clutch in the form of a single-row bicycle freewheel.

Using the clock, I wanted to test the dependence between the pendulum length and mass, and the weight to 
be used to move the entire mechanism. Handbooks for watchmakers do not contain any calculations for the Swiss 
escapement of this size. All component sizes and, consequently, all of their masses were determined by me by guess, 
and I assumed that some adjustments would have to be made. I was greatly surprised, when after the initial tuning 
of the escapement pallets and setting the pendulum in motion, the clock started to operate and did not require 
any further adjustments. As a rule, the situation is quite the reverse. In order to make a new mechanism operate 
well, you need to devote to it much time and exercise lots of patience, when for the tenth ‘last time’, everything is 
put together.

67/68
Time... is what keeps everything from happening at once2

Ray Cummings

The passage of time seems immutable. We are neither able to speed it up nor delay. The fact is symbolically con-
firmed by a majestic, regular ticking of a large grandfather clock. Two clocks that tick with a different beat seem to 
negate it. The superimposition of two such sounds are even more disconcerting. Perhaps not in every situation time 
passes with the same speed? It turns out that this indeed is the case. The consequences of the theory of relativity 

2 Cummings Ray The Time Professor, 1921.

and the tiny differences in the speed of the passage of time are to me, as a layman, very surprising and, at the same 
time, inspire me to reflect. ‘A baseball, a wine glass, a costly smartphone: all things that fall out of hand, accelerate 
towards the ground because the Earth’s mass curves time. (The curvature of space plays an insignificant role in such 
cases.) »Down« is defined by the direction in which time passes more slowly. Clocks at the sea level tick slightly more 
slowly than those on top of Denali; a watch worn on the ankle will be late in relation to one worn on the wrist. On 
the human scale, such deviations are insignificant – at most, a trillionth of a second, but sufficiently big to make 
the speed at which objects fall grow. When we see an apple falling from a tree, we observe its rolling off along the 
outlines of time.’ 2 Differences in the speed of the passage of time are thus, at the same time, the driving force of 
traditional pendulum clocks.

Over time and as the art of watch making developed, the mechanical watches and clocked would tick faster 
and faster. This is entirely understandable from the perspective of the growing requirements as to the precision of 
measurement. A smaller mass of the pendulum (and even more so its smaller length) or of the balance wheel trans-
lates into a shorter period of oscillation. A lighter element in motion has a smaller inertia and is less susceptible to 
external conditions. This, of course, results in increased accuracy of movement. One should not look for any hidden 
agenda in the fact that the speed of ticking was growing. However, the speed increased along with the develop-
ment of civilisation from the time of the Enlightenment. The oscillation frequency of quartz clocks is currently by 
whole orders of magnitude bigger and the development of civilisation is accelerating as never before. I have always 
perceived such coincidences as a parallel operation of logic and chance, and have not looked for any conspiracy 
theories in them. However, the whole story may turn out to have a hidden agenda. The French writer and script-
writer Jean-Claude Carriere in the book-interview ‘Conversations about the End of Time’ confides in his interviewer: 
‘Peter Brook told me this story: he learnt from an old watchmaker that towards the end of the 17th c., watchmakers 
decided to meet regularly in order to gradually, from century to century, speed up the ticking of clocks’. 3 Of course, 
67/68 is only a kinetic object, which makes use of the universally known principle of operation of the mechanical 
clock, and all these deliberations constitute, in a way, a side effect of the topic.

67/68 – where does the title come from? The answer is reflected in the frequency of pendulum movement. 
67 oscillations of one pendulum corresponds to 68 oscillations of the other. Initially, the ratio was to be 6 to 7, but 
after the mechanism was put in motion, that did not sound right. The speeds of operation of the two pendulums 
were so different that there was no dialogue between them. Only when the two periods of oscillations were made 
similar, the two pendulums started to swing in unison for a while, to be in total opposition after a longer moment. 
For most of the time, they are chasing one another, remaining the embodiment of disharmony.

From the structural point of view, these are two separate clockworks placed in one, shared construction, per-
meating one another, as it were. The escapement wheels and anchors are placed on shared axes, just like the pivots 
of the two pendulums. The weights that drive the two mechanisms also move in one plane, although they fall with 
slightly different speeds. The pendulums have various periods of oscillation, although they have the same length. 
However, the pendulum bobs have different masses, and, first of all, they are placed at various heights (the weights 
from the invisible side). With its form, the object alludes to the previous Wszystko o tykaniu [All about ticking], and 
constitutes its continuation. The object was made using the CNC milling method from HPL boards in two shades 
of grey. The Swiss escapement components were cut with a water jet. They also required a subsequent precision 
manual processing.

Both works, Wszystko o tykaniu and 67/68, were presented at the ‘Tribute to Jean Tinguely’ exhibition at 
Montreux. In 2016, I was invited by the organisers to take part in the event, but I must admit that against the works 
that truly alluded to Tinguely’s legacy with their nature, my precision design surprised more than one onlooker. On 
the other hand, the exhibition was attended by Michel Viredaz, the publisher of Chronometrophilia, a Swiss quarter-
ly devoted to clocks. He said he had not seen a clock built in Poland before (although he had heard about the man-
ufacturer Błonie). Our meeting resulted in me writing an article for the 81st edition of the magazine (Winter 2017), 
entitled Ein Treffpunkt der Kunst, dem Design und der Uhrmacherei [Where art, design and clock making meet].
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1) Cummings Ray The Time Professor, 1921.
2) Musser George Upiorne działanie na odległość i jego wpływ na czarne dziury, Wielki Wybuch i teorię wszystkiego
[Ghostly operation at a distance and its impact on black holes, the Big Bang and the theory of everything], Coper-
nicus Center Press Sp. z o.o., Cracow 2018, p. 224–225.
3) Carriere Jean-Claude, Delumeau Jean, Eco Umberto, Gould Stephen Jay Rozmowy o końcu czasów [Conversations 
about the End of Time], Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000, p. 165.

No more speed increases (It will not be faster)
For several centuries, clockmakers sought to design a clock that would enable time measurement with the high-
est possible precision, even in extreme environments. A particularly inspiring to me is the success story of John 
Harrison, who devoted his life to building a clock for accurate measurement of time at sea. The device allowed 
18th-century sailors to determine their precise longitude. 1 All four clocks made by Harrison have been rebuilt 
and their operation can be admired at the museum at Greenwich. Towards the end of the period of domination of 
mechanical measurement of time, the clock constructions were after several hundreds of years of experiments and 
had the optimum form. Today, in order to measure time accurately, quartz crystals are used on a broad scale. Clocks 
and watches have become so popular that, basically, it is difficult to turn your head and not to see one. Stunningly 
accurate time measurement forms the basis for the existence of the GPS or mobile telephony. At present, mechanical 
watches and clocks are rather a curiosity. Even the best ones cannot compete with modern technology in terms of 
accuracy. Today, they are predominantly built because of their mechanical, purely analogue charm. The precision 
of time measurement does not seem to be the absolute priority in their case. This means that it is possible to return 
to looking for mechanical clock constructions that are rather focused on innovations that provide joy arising from 
being in contact with pure mechanics. Many solutions based on this philosophy can be found now.

During a visit to London’s Science Museum, I was able to admire a clock invented by Sir William Congreve in 
1808. In it, the pendulum was replaced with a steel ball rolling on a zigzag track. The clock was to me only the initial 
inspiration, because the complete principle of operation of the escapement mechanism I designed was an original 
work of authorship. After my – so far – unsuccessful attempts to create a ‘ball’ time measurement solution based 
on an alternate exchange of potential energy for kinetic energy, which occurs in the case of the pendulum, and to 
complement only the part that is lost due to friction, air resistance and escapement release, I decided to apply the 
same principle as that used by Sir William Congreve. In the case of my clock, this amounted to the provision of the 
entire energy needed to raise the ball by over a dozen millimetres with every movement of the mechanism. The 
concept of operation of the ‘ball’ escapement mechanism was verified and confirmed by means of a model made 
from acrylic cut with a CO2 laser. The escapement worked, but after a tentative calculation of the weight needed to 
ensure the clock’s operation for a period of over 24 hours, it became clear that it would have to amount to several 
dozen kilograms, assuming that the weight would travel down three metres. The height of three metres arises from 
the original assumption that the clock would be placed in the window of the glazed facade of the building of the 
Academy of Wrocław, where my studio is located. Several optimisation steps later, e.g. the use of a ball bearing, sev-
eral corrections of the shape of the cut-outs on the edge of the escapement wheel and installation of a counterbal-
ance, I was able to reduce the weight necessary to ensure 25 hours of clock operation to about 3.5 kg. The principle 
of operation of the escapement I designed is explained on the schematic drawing included in the portfolio. In order 
to make a clock that would correctly measure time based on the presented mechanism, some simple calculations 
were still required. Knowing the weight needed to operate the model, which ultimately amounted to 19 grams, the 
time needed for the escapement wheel to make a complete revolution, had still to be calculated. It amounted to 
80 seconds. The rest was arithmetic. In order to avoid any potential mistakes in my calculations, I used the graphic 
diagram to ensure that successive steps are assigned to appropriate places in the lever assembly, which are in fact 
toothed wheels. The diagram is also included in the portfolio. Except for the escapement mechanism, which was still 
slightly improved and provided with a speed adjustment system, the other elements of the construction constitute 
a classic clockwork. The main material used to build the device remained acrylic glass, delicately green tinted. This 
may give the impression that it is made from quartz glass. The whole is placed on steel cables inside a construction 

twisted from closed, steel, rectangular profiles, connected with sheet steel elements cut out with laser. The raw steel 
was brushed, degreased and protected with matt, colourless varnish. The structure enables the entire object to be 
placed within the window frame by means of rawlplugs with rubber washers. Because of the steel structure, the 
clock can also be hung in a free space. This solution was used during an exhibition at Stara Kopalnia [Old mine] in 
Wałbrzych.

The clock hands are not visible straight away. Frequently, the onlookers notice them only after a while. Some-
times, a comment is then made that this is not art but design. I have found yet again that the line between the two 
areas is extremely thin. In this case, it is only formed by two small elements: the first slightly longer and narrower 
than the other one.

The object’s title No more speed increases reflects the author’s optimistic approach to time, because equally 
true is the statement that there will be no more speed decreases.

1) Sobel Dava W poszukiwaniu długości geograficznej [In search of longitude], Zysk i S-ka, 1998.

Szybciej  
nie  
będzie
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Amaru
Sometimes, ideas can be materialised very quickly. In other cases, they may exist in suspension and mature for 
years. This is what happened in the case of the kinetic object Amaru. The idea to build an anthropomorphic object 
that would shift from foot to foot and keep its balance by moving its hands alternately, awaited in my head for years 
before the time came to bring it into life. It still remains a surprise to me what determines which ideas I choose to 
implement at a given moment. The main technical problem when building Amaru consisted in the fact that the cen-
tre of gravity projected on the base could not cross its outline. In the case of people, evolution has managed to solve 
this problem, but in the case of anthropoid robots the issue is not that simple, despite sophisticated calculations 
made in real time by their control units. However, Amaru makes a programmed, repeated, mechanical movement. 
Consequently, it was enough to provide the entire system with appropriate parameters – once. This, however, called 
for constant adjustments throughout the design process, using materials with various weight density, looking for 
the lowest mass of the whole and the lowest possible location of the centre of gravity. It proved necessary, among 
other things, to move not only the entire hands, but also the steel palms.

The object was made from laser-cut aluminium, steel and plywood, and is driven with one, 12-volt electric 
engine, with a built-in planetary gearing. A direct current Buehler engine ensured an appropriate power-to-mass 
ratio. The engine torque is transmitted by means of belts and toothed wheels to four appropriately-shaped cams 
that move the legs and hands. The first attempts to make Amaru move were not promising. The object overturned 
every time an upper limb fell dynamically. The problem was eliminated only after two cam shape adjustments. In 
order to prevent Amaru from going away somewhere as a result of tiny, hard-to-predict movements, it steps on 
aluminium cones, which reset it to its original position.

Amaru was first shown at Kinetica Art Fairs in 2013 in London and is currently away from home, at Edwin’s 
Gallery in Jakarta – one of the two galleries in the metropolis recommended by the Michelin Guide.

Pióra precz
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Miasto,  
masa,  
maszyna /  
City,  
mass,  
machine, 2007
Stal, dibond, poliwęglan, PMMA, 3xsilnik DC 12 V, 120 x 120 

x 120 cm / steel, dibond, polycarbonate, PMMA,  

3 x engine DC 12 V, własność artysty / artist’s collection

Zawsze byłem zwolennikiem tezy, że wszystko już było. Sytu-
acje, trendy, poglądy powtarzają się cyklicznie, naprzemien-
nie, narastając i zanikając. Obiekt MMM składa się z trzech, 
jednakowych mechanicznie, lecz różnych pod względem 
stylistyki, mechanizmów, które uruchamiają się nawzajem 
kolejno, aby za chwilę się zatrzymać. Ruch trwa dopóki nie 
odłączymy zasilania.

I have always believed that everything has already happe-
ned. Situations, trends, opinions come up cyclically, they 
come and go. This object consists of three mechanically 
identical, but stylistically different mechanism, which acti-
vate each other one by one, and then stop. The movement 
continues until it is switched off.
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Wszystko o tykaniu /  
All about ticking, 2015
PCV, stal, napęd grawitacyjny, 270 x 190 x 16 cm / PCV, steel, gravitational drive, własność artysty / artist’s collection

Obiekt kinetyczny Wszystko o tykaniu jest oparty na klasycznej konstrukcji zegara. Użyty w mecha-
nizmie uchwyt szwajcarski jest jednak stosowany jako standard w mechanicznych zegarkach na-
ręcznych, a nie w dużych zegarach. Wybrany głównie ze względów wizualnych, w dużej ska-
li też sprawdza się bez problemu. Praca powstała w pierwotnym zamyśle jako szkic do kolejnego obiektu 
kinetycznego, opartego na konstrukcji zegarowej, który miał mieć dwa wahadła poruszające się jednocześnie.  
W trakcie powstawania rysunków mechanizmu dopracowałem jednak formę obiektu. Atrakcyjna wizualnie makieta 
okazała się ostatecznie pełnoprawnym dziełem.

The kinetic object Everything about ticking is based on a classical clock construction. The used Swiss escapement can 
be found in mechanical watches, but not in clocks. It was selected fot visual reasons mainly, but it works smoothly 
on a big scale. The work was originally a sketch for another kinetic object, based on a clock construction, which 
was supposed to have two pendula moving at the same time. When preparing the mechanism’s drawing, however, 
I worked on the object’s form. A maquette, visually attractive, turned out a fully-fledged work of art.
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No to leć, 2020
aluminium, HPL, mosiądz, własność artysty

Każdy może się dopatrzeć w tej uskrzydlonej sylwetce czegoś innego. Niektórzy z lekkim niepokojem w głosie komu-
nikują nieśmiało, że ten mój anioł trochę przypomina psa. Właśnie pędzącemu przed siebie psu, z którym codziennie 
jeździmy na pole za miasto, zazdrościłem podczas trwania pandemii najbardziej. A że pies ma skrzydła? A kto tak 
naprawdę wie, jak wygląda anioł stróż?

Off you go, 2020
 aluminum, HPL, brass, artist’s property

Everyone can see something different in this winged silhouette. Some people shyly communicate with a slight 
anxiety that my angel looks a bit like a dog. It was the dog that rushed ahead, with whom we travel to the fields 
outside the city every day, that I envied the most during the pandemic. And that the dog has wings? And who really 
knows what a guardian angel looks like?
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Kwestia grawitacji / 
Question of Gravity, 2020
HPL, mosiądz, szkło, własność artysty / HPL, brass, glass, artist’s property

Grawitacja jest dla nas zjawiskiem tak oczywistym, że rzadko w codziennym życiu o nim pamiętamy. 
Czasami jednak zaczynamy się zastanawiać, jak by to było umieć panować nad grawitacją i na co 
dzień móc doświadczać jej braku, aby trochę sobie polewitować. Autorowi obiektu udało się stwo-
rzyć niewielką kapsułę antygrawitacyjną. Na razie w probówce. Ale kto wie...?

Gravity is so evident to us that we rarely remember it in our daily life. Occasionally, however, we 
start to wonder what it would be like to be able to control gravity and experience the lack of it 
every day to devote ourselves a little. The author of the object managed to create a small antigra-
vity capsule. In the test tube for now. But who know…?
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Wyżej nie podskoczysz /  
You can’t go any higher, 2019 
Anodowane aluminium, mosiądz, stal, HPL, silnik DC 9V, 150 x 50 x 8 cm / anodise aluminium, brass, steel, HPL,  

engine DC 9V, własność artysty / artist’s collection

Mechanizm maltański, nazywany tak z powodu oczywistego podobieństwa do krzyża maltańskiego, jest jednym 
z bardziej atrakcyjnych wizualnie mechanizmów stosowanych w technice. Skojarzenie działania całego obiektu z 
Syzyfem jest całkiem uprawnione.

The Maltese mechanism, named for its obvious similarity with the maltese cross, is one of the most visually attrac-
tive mechanisms used in technics. The object is reminiscent of Sisyphus at work.
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Widok na ekspozycję / View ofa the exhibition. Fot. Sylwester Doraczyński
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Aleksandra Jędrzejewska (ur. 1991 Wrocław)

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gep-
perta we Wrocławiu.
W 2017 roku uzyskała dyplom magistra sztuk pięknych w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej (Wydział 
Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii) pod okiem dr Marty Płonki. Dwukrotna stypendystka rektora dla 
najlepszych studentów za wyniki naukowe i sportowe. Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Katowic podczas wystawy 
najlepszych dyplomów projektowych 2017 roku w Rondzie Sztuki. Na co dzień zajmuje się głównie projektowaniem 
graficznym oraz ilustracją, ale ma na swoim koncie także współpracę z markami odzieży kolarskiej Raso oraz Imma-
bee czy też współprojektowanie z Renatą Bonter-Jędrzejewską kostiumów do Baletów polskich w Teatrze Wielkim w 
Warszawie.
Jest także triathlonistką ścigającą się w stawce PRO. Medalistka Mistrzostw Polski w duathlonie/triathlonie, druga 
zawodniczka Ironman 70.3 Gdynia (2021), Challenge St Polten (2022) oraz szósta Mistrzostw Europy Ironman 70.3 
Elsignore (2022).

Michał Jędrzejewski
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Aleksandra Jędrzejewska (born in 1991, Wrocław)

A graduate of the Academy of Physical Education in Wrocław and the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in 
Wrocław.
In 2017, she obtained a master’s degree in fine arts at the Visual Communication Design Studio (Faculty of AW and 
W) under the supervision of Dr. Marta Płonka. Two-time Rector’s scholarship for the best students for scientific and 
sports results. Awarded the Award of the President of Katowice during the exhibition of the best design diplomas in 
2017 at Rondo Sztuki. Daily, he deals mainly with graphic design and illustration, but he has also collaborated with 
the cycling clothing brands Raso and Immabee or co-designing costumes for “Polish Ballets” at the Grand Theater 
in Warsaw with Renata Bonter-Jędrzejewska.
She is also a triathlete, racing in the PRO rate. Medalist of the Polish Championship in biathlon/triathlon, the second 
player of Ironman 70.3 Gdynia (2021), Challenge St. Polten (2022), and sixth European Championship Ironman 70.3 
Elsignore (2022).

Michał Jędrzejewski
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