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Przez wszystkie lata istnienia pracowni powstało wiele znaczących 
projektów. Pierwszą ważną realizacją, która już w latach pięćdziesią-
tych zainaugurowała działania w przestrzeni architektonicznej, było 
dekorowanie elewacji kamieniczek na tzw. Drodze Królewskiej na 
gdańskim Głównym Mieście. Związani z pracownią artyści, wybitni 
profesorowie i założyciele szkoły, tacy jak Jacek i Hanna Żuławscy, Jó-
zefa Wnukowa czy Kazimierz Ostrowski, a także pierwsi absolwenci, 
projektowali i wykonywali zdobienia w tradycyjnych technikach malar-
stwa ściennego. 

W późniejszych latach, kiedy pracownię prowadził profesor Andrzej 
Dyakowski, a po nim profesor Jacek Zdybel, zrealizowanych zostało 
również wiele prac w przestrzeni publicznej. Studenci tworzyli deko-
racje w obrębie tkanki miejskiej, ale i poza nią – w ramach inicjatyw 
plenerowych. Wciąż przybywa nowych realizacji, ponieważ tradycja 
klasycznych technologii malarstwa ściennego oraz technik współcze-
snych jest z powodzeniem kontynuowana. 

Ważnym obszarem działania pracowni – obok malarstwa ściennego 
– jest witraż: jego technologia i nowatorskie techniki pracy ze szkłem. 
Znajomość tych elementów wiedzy stanowi bardzo cenną i niezbędną 
podstawę kształtowania umiejętności każdego adepta sztuki witrażu, 
czy szerzej – adepta sztuk pięknych.

Kilkadziesiąt lat obecności pracowni w strukturze Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, przyczyniło się do jej rozpoznawalności w środo-
wisku artystycznym. Każdego roku studenci wraz z pracownikami reali-
zują nowe projekty, które na stałe wpisują się w przestrzeń publiczną 
Gdańska, Polski i Europy. 

Celem niniejszej monografii jest prezentacja działalności Pracow-
ni Malarstwa Ściennego i Witrażu na Wydziale Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Publikacja ukazuje wybrane 

aspekty historyczne powstania uczelni i pracowni; przede wszystkim 
jednak ujmuje aktualne obszary działalności pracowni. Skupia się za-
tem na merytorycznych i organizacyjnych wymiarach procesu kształce-
nia, jego determinantach i efektach.

Starano się uwypuklić swoistość procesu kształcenia w uczelni 
artystycznej, gdzie adepci są nie tyle jego przedmiotem, co głównie 
podmiotem, gdyż posiadają predyspozycje, które określić można jed-
nym słowem: talent. Jest więc proces kształcenia w pracowni swoistym 
obrabianiem diamentów, doprowadzaniem studentów do mistrzostwa  
w sztuce.  

Początki pracowni sięgają pierwszych lat powojennych, kiedy  
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku z siedzibą 
w Sopocie, wprowadzono specjalizację artystyczną pod nazwą malar-
stwo architektoniczne. Wówczas powstała – utworzona przez profe-
sora Jacka Żuławskiego w 1946 roku – Pracownia Malarstwa Archi-
tektonicznego. Kierował nią profesor do roku 1965. Od tego roku –  
w strukturze nowo utworzonej Katedry Malarstwa Architektonicznego 
– kierowała nią profesor Barbara Massalska. W roku 1970 pracownię 
przejął profesor Kazimierz Ostrowski. Pod zmienianymi nazwami ist-
niała ona do roku 1975: najpierw jako Pracownia Malarstwa w Archi-
tekturze, następnie jako Pracownia Malarstwa Ściennego.

Po ośmiu latach przerwy ideę pracowni wskrzesił profesor Andrzej 
Dyakowski, który kierował nią przez wiele lat i doprowadził między 
innymi do rozszerzenia spektrum kształcenia o technologię witrażu. 
Wtedy to w latach dziewięćdziesiątych asystentem został Jacek Zdy-
bel, który aktualnie, od roku 2007, kieruje pracownią. Natomiast asy-
stentką, a od roku 2017 adiunktem, jest autorka tej publikacji. 

Wstęp
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Historia Pracowni Malarstwa 
Ściennego i Witrażu w ujęciu 
profesora Andrzeja Dyakowskiego

Profesor Andrzej Dyakowski,  
lata siedemdziesiąte,  
fot. W. Węgrzyn,  
archiwum ASP [III/56/1].



1110 śmy w taki sposób, że sami przygotowywaliśmy szkliwione na cerami-
ce płytki z kolorystyką pod kątem konkretnego projektu. 

Jak już Żuławski podupadł na zdrowiu, to pracownię przejęła Basia 
Massalska, która była Jego asystentką, a potem panią profesor. Kie-
dy przejęła pracownię rysunku, byłem u niej asystentem, a funkcjono-
wanie pracowni jako specjalizacji technik ściennych zamarło. Dzięki 
temu, że profesor Wnukowa była prorektorem, to wokół tej pracow-
ni był pozytywny klimat. Pamiętam, kiedy spaliła się kawiarnia w klu-
bie studenckim Żak, to na zajęcia przyszła profesor Wnukowa i po-
wiedziała, że nas nie może nie być przy renowacji. Rozpisała konkurs  
i pamiętam, że razem z Mietem Olszewskim, który był wtedy ze mną 
na specjalizacji malarstwa ściennego, wygraliśmy ten konkurs i zreali-
zowaliśmy wnętrze odnowione po pożarze. Pamiętam, że kiedy profe-
sor Wnukowa przychodziła do nas w czasie zajęć na konsultacje, to 
pachniała pięknie woskiem, bo to były czasy gdy w Ratuszu przy Dłu-
giej malowała plafon na deskach techniką emulsji woskowej wprost 
na drewno, czyli enkaustyki. Zbyszek Alkiewicz, który był naszym kon-
sultantem od technologii, skonstruował podgrzewaną paletę, żeby ta 
emulsja nie gęstniała w czasie malowania. Myśmy chodzili i patrzy-
liśmy, jak ona wprowadza barwniki przy pomocy właśnie tej emulsji 

Profesor Andrzej Dyakowski opowiada1: Uważam, że pomysł profeso-
rów-założycieli, by wydział malarstwa miał trzy pracownie specjali-
zacji artystycznej: tkaninę, ceramikę i malarstwo ścienne był świetny  

i niesłychanie praktyczny. W tamtych czasach nie było instytucji, która 
przyjmowałaby obrazy do sprzedaży, rynek sztuki w ogóle nie istniał. 
Były tylko państwowe galerie, które organizowały wystawy, ale nie było 
żadnej instytucji, która by umożliwiała sprzedaż obrazów. Wobec tego 
studia w pracowni specjalizacji artystycznych wyposażały absolwen-
tów malarstwa w konkretne rzemieślnicze umiejętności wzbogacające 
wykształcenie artystyczne. 

Na początku wszystkie pracownie, również malarstwa ściennego, 
znajdowały się w Sopocie przy ul. Westerplatte. Tam na dole była pra-
cownia malarstwa ściennego i ceramiki, a pracownia tkaniny była na 
pierwszym piętrze. Przeprowadzka szkoły do Wielkiej Zbrojowni na-
stąpiła dopiero w 1962 roku, a przedtem pracownie były rozrzucone  
w Sopocie. Wybrałem sobie z tych trzech specjalizacji malarstwo ścien-
ne. To była pracownia, która organizacyjnie czerpała z czasów, kiedy 
nasi profesorowie odbudowywali Gdańsk. Była laborantka, a także 
technolog – pan Zbigniew Alkiewicz. Cała pracownia zorganizowana 
została zgodnie z tradycją z okresu tuż powojennego. Pracownia, którą 
prowadził profesor Jacek Żuławski była oczkiem w głowie pani profe-
sor Józefy Wnukowej. Mieliśmy również architekta, projektanta, profe-
sora Listowskiego, konsultanta, który pomagał opracować każdy pro-
jekt pod kątem zdobienia elewacji zewnętrznej. Dzięki umiejętnościom  
i doświadczeniu Zbyszka Alkiewicza mieliśmy szansę poznać tradycyj-
ne techniki malarstwa, czyli sgraffito, fresk i mozaikę. Mozaiki robili-

1  Rozmowę z prof. Andrzejem Dyakowskim przeprowadziła Anna Waligór-
ska, 18 listopada 2016 roku.
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Prof. Andrzej Dy-
akowski ze studen-
tami, z którymi reak-
tywował pracownię 
malarstwa ścienne-
go, Piwnice Wielkiej 
Zbrojowni, 1983 rok. 
Od lewej: 
Stoją: Janusz Migacz 
(obecnie w Montre-
alu), Jan Buczkowski 
(profesor Politechni-
ki Gdańskiej), Marek 
Robakiewicz (Łódź), 
Zdzisław Łazuk i 
jego młodszy brat, 
Krystyna Bautem-
bach. 
Siedzą: Rafał Moczy-
dłowski (pierwszy 
dyplom z malarstwa 
ściennego w ASP, 
zmarł w Bremie kil-
ka lat temu), Omar 
Patino Vizcaino (Ma-
racaibo, Venezuela), 
Andrzej Dyakowski, 
Piotr Józefowicz 
(obecnie profesor 
ASP w Gdańsku), 
Kuba Bryzgalski (To-
ronto). Fot. z archi-
wum P. Józefowicza.
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Potem się otworzyła szansa przestrzeni w Małej Zbrojowni. Stało się 
to dzięki temu, że za niewykorzystaną parcelę na Wyspie Spichrzów, któ-
ra miała być miejscem naszej akademii, a nigdy nie została w tym celu  
wykorzystana, miasto przydzieliło nam teren właśnie Małej Zbrojowni. 
Były tu warsztaty naprawcze taboru samochodowego, taksówki, stare 
warszawy z szachownicą na boku, garaże, gdzie naprawiano te auta. 

Ja uważam, że takich warunków jak tu nie ma chyba nigdzie. W Europie  
nie ma takiej drugiej szkoły, żeby były tak przestronne piękne pomiesz-
czenia z możliwością wjazdu ciężarówki do pracowni, żeby wywieźć 
gruz i z możliwością pracy na świeżym powietrzu. Tak blisko centrum, 
a jednocześnie taka enklawa. Teraz po remoncie to w ogóle jest fanta-
styczna sprawa. 

Wcześniej byliśmy w piwnicy w Dużej Zbrojowni, ale tam były strasz-
ne warunki, wilgoć i grzyb. A tutaj pojawiła się możliwość kontaktu  
z otwartym powietrzem, pracy na zewnątrz. Dzięki temu wystawialiśmy 
prace na działanie słońca i deszczu, tak, że studenci przekonywali się 
jak one są trwałe, czy są dobrze zrobione od strony rzemieślniczej. Nie-
które mozaiki jeszcze do dzisiaj się trzymają, mimo że lała się na nie 
woda. Dzięki atmosferze przyjaźni z wydziałem rzeźby jakoś się w Małej 
Zbrojowni utrzymaliśmy i pracownia dalej może się rozwijać. Przychyl-
ne nam władze wydziału rzeźby twierdziły, że jak studenci rzeźby pra-
cują tu na świeżym powietrzu, to przez kontakt, chociażby wzrokowy,  
z pracami malarzy rozszerza się ich świadomość i wzbogaca wrażli-
wość. Możliwość opanowania technologii topienia i formowania szkła 
i realizacja pomysłów rzeźbiarskich to jest niesłychane wzbogacenie. 

Kiedy tutaj przychodzę, to zawsze z pełną radością wszystko oglą-
dam. Cieszę się, że to tak się rozwija i że trwa. Wcale się nie dziwię, że 
studenci przychodzą, bo wy to świetnie prowadzicie, doskonale, w taki 
właśnie sposób, w jaki ja sobie to wyobrażałem. Żeby była możliwość 
polubienia tego rzemiosła.

woskowej na świeże drewno. Miała przygotowane deski modrzewiowe 
do tej realizacji i dopiero po skończonej pracy zostało to podwieszone. 
Ponieważ ona malowała na płasko, deski były rozsunięte na kobyłkach. 
Do dzisiaj można to dzieło podziwiać. Potem, nie pamiętam w którym 
roku, był taki moment, że z grupą zainteresowanych studentów uprząt-
nęliśmy kawałek piwnicy w Dużej Zbrojowni i oświetlając go sobie przy 
pomocy żarówki, zaczęliśmy robić próby z technik ściennych. Ja już 
byłem asystentem. Profesor Żuławski dobiegł wieku emerytalnego, już 
był schorowany i właściwie działalność pracowni wygasała. Wówczas 
ja, natchniony dobrą wolą, zacząłem się ze studentami w to bawić. 
Kiedy zacząłem się tym zajmować i dostałem zgodę na uruchomienie 
pracowni, to w czasie wakacji zachorowałem na żółtaczkę i wylądowa-
łem w szpitalu na parę miesięcy. Wtedy zastąpił mnie Kachu Ostrowski  
i przez ten czas prowadził studentów. Pamiętam, że kiedy wyszedłem 
ze szpitala Kachu stwierdził, że ma już dosyć kierowania pracownią  
i żebym wreszcie zdjął z niego obowiązek zastępstwa. Dzięki jego pra-
cy przez czas mojej nieobecności działalność pracowni przetrwała.

Na koniec roku wyciągnęliśmy nasze prace na wystawę na korytarz. 
W tym czasie rektorem był profesor Franciszek Duszeńko, któremu bar-
dzo się one spodobały. Pamiętam jak mnie objął i powiedział: „wsia-
dłeś na dobrego konia”. I właściwie to umożliwiło mi odbudowanie  
i wskrzeszenie na powrót tej pracowni. W tym czasie był rocznik bar-
dzo zdolnych studentów: Kuba Bryzgalski, Piotr Józefowicz, Krzysztof 
Wróblewski, Olek Widyński. I to oni, nieprzymuszeni, z własnych za-
interesowań i pasji byli zalążkiem tej pracowni. Potem udało mi się 
zapisać w organizacji Katedry Specjalizacji naszą pracownię jako obo-
wiązkową, którą każdy malarz mógł sobie wybrać jako specjalizację. 
Cały czas zależało mi, żeby to było sformalizowane na tyle, żeby na 
dyplomie student był zobowiązany się rozliczyć, czyli pokazać z tej spe-
cjalizacji prace. Dzięki temu to się utrwaliło. 

Prof. Andrzej Dyakowski podczas prezentacji 
prac studentów ze swojej pracowni, 1990 rok, 
po lewej widoczny fragment witrażu Jacka 
Zdybla, na wprost sgraffito Rafała Rassmusa, 
fot. archiwum ASP [II/290/13].  
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Profesor Jacek Żuławski 
i początki działalności Pracowni 
Malarstwa Architektonicznego

Od lewej siedzą: Juliusz Studnicki, 
Jacek Żuławski, Krystyna Łada-
Studnicka, Jan Wodyński, Hanna 
Żuławska, Franciszek Duszeńko, 
R. Madeyski, J. Bielski, Adam 
Smolana, Sopot, 1947 rok, 
fot. archiwum ASP [IV/4/039]. 
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W czerwcu 1945 roku na I Zjeździe ZPAP grupa siedmiu arty-
stów z inicjatywy Jacka Żuławskiego zgłosiła projekt utwo-
rzenia na Wybrzeżu uczelni artystycznej. W październiku 

pierwszy rok akademicki zainaugurował Instytut Sztuk Plastycznych, 
po dwóch miesiącach przekształcony w Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Pięknych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Żaden z malarzy, 
którzy byli twórcami „szkoły sopockiej” nie był związany z przedwojen-
nym Gdańskiem. Jacek Żuławski oraz Krystyna Łada-Studnicka i Juliusz 
Studnicki studia rozpoczęli w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,  
a następnie kontynuowali naukę w Warszawie, gdzie poznali Hannę 
Jasińską, również studentkę warszawskiej uczelni, późniejszą żonę Jac-
ka Żuławskiego. Twórcy gdańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Pięknych już przed wojną aktywnie uczestniczyli w życiu artystycznym 
wystawiając swoje prace w kraju i za granicą. Hanna i Jacek Żuławscy 
oraz Krystyna i Juliusz Studniccy wspólnie przebywali na stypendium 
w Paryżu w pracowni Józefa Pankiewicza. Przed wybuchem II wojny 
światowej Jacek Żuławski wraz z żoną zamieszkał w Gdyni, gdzie od 
1938 roku pracował jako nauczyciel reklamy w liceum handlowym.  
W tym najmłodszym mieście II Rzeczpospolitej istniało dość prężne 
środowisko artystyczne. Od 1933 roku działała Pomorska Szkoła Sztuk 
Pięknych, a w roku 1937 grupa młodych malarzy utworzyła gdyński 
oddział Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Przyjazd 
Hanny i Jacka Żuławskich przybywających do Gdyni w 1938 roku 
wprost z Paryża przyjęty więc został z dużym zainteresowaniem przez 
ówczesne środowisko twórcze. Oboje artyści włączyli się aktywnie  
w życie miasta i otrzymali możliwość podjęcia prac z zakresu malar-
stwa architektonicznego. Projektowali i realizowali polichromie, mię-
dzy innymi we wnętrzu kaplicy szpitalnej w Gdyni, w budynku Komi-
sariatu Rządu, w świetlicy koszar w Redłowie. Zainteresowanie Jacka 
Żuławskiego malarstwem architektonicznym sięgało czasów jego stu-

Profesor Jacek Żuławski 
i początki działalności Pracowni 
Malarstwa Architektonicznego

Podobizna Jacka Żuławskiego na płaskorzeźbie 
autorstwa Tadeusza Godziszewskiego,  
Długi Targ 25, zdjęcie współczesne,  
fot. A. Waligórska.



1918 erudycji i formułowania czasem kontrowersyjnych opinii. Studenci słu-
chali tego z dużą uwagą. Pracowano nad zagadnieniem koloru i formy  
w przestrzeni, ponieważ profesor Żuławski uważał, że powłoka archi-
tektury powinna być związana z formą tak jak kora z drzewem. 

Pierwszy asystent w pracowni malarstwa architektonicznego profe-
sor Kazimierz Ostrowski wspominał: W pracowni ze studentami pro-
wadziliśmy ćwiczenia używając technik stosowanych w architekturze: 
malarstwo na świeżym tynku, temperę na suchym, sgraffito i mozaikę 
ceramiczną. Były to właściwie obrazy, czasem zupełnie abstrakcyjne, 
tyle że wykonywane inną niż olejna techniką. Rozmowy w pracowni, ko-
rekty malarskie, które Majster (Jacek Żuławski – przyp.aut.) prowadził, 
działały bardzo mobilizująco i wcale nie były ściśle związane z zada-
niem właśnie opracowywanym; Majster lubił – i umiał – mówić o sztu-
ce w ogóle i słuchaliśmy go z niezwykłym zainteresowaniem.3

Wpływ na proces i kierunek kształcenia miał również udział arty-
stów w pracy przy dekorowaniu odbudowywanych na ulicy Długiej  

3  K. Ostrowski Trójgłos o Profesorze [w]: Jacek Żuławski, Wydawnictwo Mor-
skie, Gdańsk 1987, s. 102-103.

diów na warszawskiej ASP. Żuławski kształcił się w tym kierunku w pra-
cowni malarstwa ściennego u profesora Leona Pękalskiego. W 1934 
roku opracował projekt polichromii kościoła Opatrzności w Chełmnie, 
za który został nagrodzony. Wybuch wojny uniemożliwił kontynuację 
artystycznej działalności.

Przedwojenne doświadczenia Żuławskiego z malarstwem monu-
mentalnym przyczyniły się do utworzenia w roku 1946 w gdańskiej 
PWSSP pracowni malarstwa architektonicznego. 

Od początku jej istnienia kierował nią profesor Jacek Żuławski. Pro-
fesor Józefa Wnukowa wspominała: Jacek, który w pierwszych latach 
prowadził studium rysunku, rozpoczął (…) organizowanie pracowni 
malarstwa architektonicznego. (…) Malarstwo w architekturze pojęte 
szeroko jako studium oparte na ścisłej współpracy z architektem-pro-
jektantem, interesowało Jacka jeszcze w czasie studiów w ASP w War-
szawie.2

W organizacji ówczesnej pracowni ważną rolę odgrywali technolog, 
laborant i konsultant architektoniczny, którym został architekt profesor 
Stefan Listowski. W procesie edukacji duży nacisk kładziono na zagad-
nienia łączenia malarstwa z architekturą i roli koloru we współcze-
snej urbanistyce. W podejmowanych zadaniach stawiano i rozwiązy-
wano problemy dotyczące budownictwa sportowego, przemysłowego 
i mieszkaniowego, przy użyciu koloru rozwiązywano całe zespoły urba-
nistyczne wkraczając w studia nad formowaniem pejzażu miast. Pro-
fesor Massalska, ówczesna asystentka profesora Żuławskiego, wspo-
minała, że korekty i rozmowy w pracowni były błyskotliwe i dowcipne,  
a dyskusje na tematy merytoryczne często przeradzały się w popis 

2  J. Wnukowa Śladami Jacka Żuławskiego [w]: Jacek Żuławski, Wydawnic-
two Morskie, Gdańsk 1987, s. 72.

Lista studentów  
pracowni malarstwa 
architektonicznego 
prof. Jacka Żuław-
skiego w roku akade-
mickim 1954/55,  
fot. z archiwum ASP, 
A. Waligórska.
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Profesor Jacek Żuławski kierował pracownią malarstwa architek-
tonicznego do 1965 roku. Jego następczynią została prof. Barbara 
Massalska, która prowadziła zajęcia do roku 1970. Na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych propozycję objęcia pracowni ma-
larstwa ściennego otrzymał Marek Żuławski, stryjeczny brat Jacka, 
również malarz, na stałe mieszkający w Londynie. Mimo że Minister-
stwo Kultury i Sztuki było przychylne temu pomysłowi, kandydatury 
Marka Żuławskiego nie zatwierdził Komitet Wojewódzki PZPR w Gdań-
sku. Pracownię objął wówczas prof. Kazimierz Ostrowski. Program za-
jęć i kierunek edukacji nie zmienił się wiele, studenci nadal poznawali 
tradycyjne technologie i współczesne zagadnienia malarstwa archi-
tektonicznego oraz otrzymywali możliwość realizowania projektów  
w konfrontacji z przestrzenią publiczną.

i Długim Targu kamieniczek. Jacek Żuławski odgrywał znaczącą rolę  
w projekcie, został bowiem wybrany ekspertem w zakresie malarstwa  
i zdobień przy użyciu kolorowych tynków. Doświadczenie w pracy z tra-
dycyjnymi technikami zdobywali również studenci i pierwsi absolwenci 
pracowni prowadzonej przez profesora Żuławskiego.

Profesor Barbara Massalska tak mówiła o nim jako o dydaktyku: 
Dzielił elewacje i wnętrza na konstrukcję i jej wypełnienie, przeznaczał 
do atakowania malarstwem wyłącznie – jak to określił – „mięso ścia-
ny”, tym samym ujawniając elementy nośne. Uważał, że architektura 
ma działać kolorową bryłą, ale z bliska ma być widoczny detal malar-
ski.(…) Jego korekty nie były nigdy niszczącą krytyką, nawet w marnym 
projekcie potrafił znaleźć coś interesującego i tak przedstawić studen-
towi, żeby zachęcić go do dalszej pracy. Przy tym był bardzo wyma-
gający: kładł wielki nacisk nie tylko na wykonanie projektu podstawo-
wego, ale również na realizację fragmentu w materiale w naturalnej 
skali. Studenci byli obowiązani do wykonywania kartonów, robili je tak 
długo, aż Profesor je zaakceptował.(…) Dużą wagę przywiązywał do 
technologii i osobiście pokazywał wszystkie techniki używane w ma-
larstwie ściennym, zarówno tradycyjnym jak i współczesnym. Wyrabiał  
w studentach poczucie odpowiedzialności za dzieło, które powinno 
trwać dłużej niż życie autora.(…) Kiedy został głównym projektantem 
malarstwa Starego Miasta w Gdańsku, nie zaniedbywał pracowni  
w szkole, zaglądał do niej często, zanim szedł na budowę; zaintereso-
wany w tym czasie osobiście zagadnieniem malarstwa w architekturze 
zabytkowej dawał studentom zadania o podobne problematyce.4 

4  B. Massalska Trójgłos o Profesorze [w]: Jacek Żuławski, Wydawnictwo 
Morskie, Gdańsk 1987, s. 105-107.

Prof. Barbara 
Massalska, prof. 
Kazimierz Kachu 
Ostrowski, 1972 rok, 
fot. W. Węgrzyn,  
archiwum ASP 
[II/206/2].



2322

Dekoracje na fasadach 
kamienic Drogi Królewskiej 
na Głównym Mieście w Gdańsku

Długi Targ 23, 1953 rok,  
fot. Z. Szymoniak,  
archiwum ASP [X/46/340].



2524 Decyzje w sprawie udziału artystów plastyków w pracach nad od-
budową kamienic Głównego Miasta zostały podjęte w końcu 1952 
roku. W styczniu roku następnego zadecydowano, aby odbudowane 
na ulicy Długiej i Długim Targu kamieniczki otrzymały wykończenie  
z najlepszych dostępnych wówczas materiałów. Elewacje miały zostać 
ozdobione szlachetnymi technikami sgraffita, mozaiki i fresku. W dzie-
ło odbudowy i rekonstrukcji miasta włączyli się więc plastycy projektu-
jąc i wykonując dekoracje na fasadach poszczególnych kamienic. Nad 
całością wystroju artystycznego czuwał profesor Jacek Żuławski, który 
piastował funkcję głównego projektanta malarstwa. 

Profesor Kazimierz Ostrowski wspominał: Współpraca z Majstrem 
(Jackiem Żuławskim – przyp.aut.) na budowie była bardzo interesują-
ca, wszystko co postanawiał było konkretne i autentyczne, utwierdzało 
moje przekonanie do jego wiedzy nie tylko o malarstwie, ale i o ar-
chitekturze. Miałem możliwość podziwiać jego niezawodne wyczucie 
działania koloru w przestrzeni urbanistycznej.6 

6  K. Ostrowski Trójgłos o Profesorze [w]: Jacek Żuławski, Wydawnictwo Mor-
skie, Gdańsk 1987, s. 103.

Na temat dekoracji architektonicznych wykonanych w la-
tach pięćdziesiątych na elewacjach kamienic gdańskiego 
Głównego Miasta powstało bardzo wiele publikacji.5 

W niniejszym opracowaniu chciałabym zwrócić uwagę na udział 
jaki w tej pracy mieli artyści tworzący Pracownię Malarstwa Archi-
tektonicznego w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Twórcy monumentalnych malowideł, które do dzisiaj mo-
żemy podziwiać spacerując ulicą Długą i Długim Targiem, to artyści 
związani z Państwowym Instytutem Sztuk Plastycznych z siedzibą 
w Sopocie, potem przekształconym w gdańską Państwową Wyższą 
Szkołę Sztuk Pięknych. Profesorowie założyciele Pracowni Malarstwa 
Architektonicznego, której początki sięgają lat czterdziestych, byli 
głównymi projektantami, wykonawcami i koordynatorami zespołów 
artystów pracujących przy dekorowaniu elewacji. Barbara Massalska, 
Kazimierz Ostrowski, Teresa Pągowska, Stanisław Teisseyre, Józefa 
Wnukowa, Hanna i Jacek Żuławscy to twórcy, którzy nadali plastyczny 
wyraz kamienicom na tak zwanej Drodze Królewskiej, tworząc na nich 
dekoracje malarskie, sgraffitowe czy mozaikowe. Przypatrujący się ich 
pracy młodzi artyści, studenci ówczesnej Pracowni Malarstwa Archi-
tektonicznego, wśród nich także późniejszy profesor Andrzej Dyakow-
ski, zdobywali cenne doświadczenie, które przekazywane jest kolejnym 
pokoleniom adeptów sztuki monumentalnej. 

5  Między innymi: 1. red. J. Kriegseisen Dekoracje architektoniczne Gdań-
ska 1945-1989, wyd. Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2016; 2. J. Friedrich 
Malarstwo monumentalne [w]: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005, 
wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku 2005; 3. red. I. Trojanowska Wspomnienia  
z odbudowy Głównego Miasta, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978; 4. J. Frie-
drich: Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960, wyd. Słowo/
obraz terytoria, Gdańsk 2015.

Prace na elewacji  
kamienicy przy 
Długim Targu 38, 
widoczni m.in.  
prof. Stanisław  
Teisseyre  
i prof. Jerzy Zabłocki,  
1953 rok, 
fot. Z. Szymoniak, 
archiwum ASP 
[X/46/358].

Dekoracje na fasadach 
kamienic Drogi Królewskiej 
na Głównym Mieście w Gdańsku



2726 Ulica Długa i Długi Targ zostały podzielone na odcinki, nad którymi 
czuwali najbardziej doświadczeni twórcy patronując grupom plastyków 
realizujących dekoracje malarskie, kompozycje sgraffitowe, ceramicz-
ne i rzeźbiarskie. Profesor Józefa Wnukowa wspominała: Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Robót Elewacyjnych przekonali się, że nasz szef, jak 
nazywali Jacka (Żuławskiego  – przyp.aut.), jest doświadczonym maj-
strem: wiedział jak się stawia rusztowania, jak narzuca się tynk, jakiej 
grubości mają być jego warstwy, aby dobrze ciąć sgraffito, jak gładzić 
i cyklinować powierzchnię ściany i ile lać wody do malowania al fresco. 
Wspinał się na najwyższe rusztowania omawiając z nami poszczegól-
ne detale realizacji, musiał być wszędzie i pamiętać o wszystkim.7 Nad 
zdobieniem kamienic pracowało w sumie ponad czterdziestu artystów.

Plastycy związani z PWSSP mieli doświadczenie w zakresie malarstwa 
monumentalnego. Niektórzy spośród nich byli twórcami uznanymi i na-
gradzanymi. Śmiałe projekty, powstałe z myślą o elewacjach gdańskich 
kamieniczek, które zmieniły wizualny charakter ulicy Długiej i Długiego 

7  J. Wnukowa Śladami Jacka Żuławskiego [w]: Jacek Żuławski, Wydawnic-
two Morskie, Gdańsk 1987, s. 81-82.

Prof. Stanisław 
Teisseyre wycina 
sgraffito  
na elewacji 
kamienicy przy 
Długim Targu 38, 
1953 rok, fot. 
Z. Szymoniak, 
archiwum ASP 
[X/46a/383].

Prof. Hanna 
Żuławska  
i Halina Bajońska 
wycinają sgraffito 
na elewacji 
kamienicy, Długi 
Targ 38, 1953 rok, 
fot. Z. Szymoniak, 
archiwum ASP 
[X/46a/373].

Prace na elewacji 
kamienicy przy  
Długim Targu 38, 
prof. Jerzy Zabłocki  
i prof. Stanisław  
Teisseyre, 1953 rok,  
fot. Z. Szymoniak, 
archiwum ASP 
[X/46/564].

Prof. Teresa 
Pągowska podczas 
wycinania sgraffito, 
Długi Targ 38, 
1953 rok, fot. 
Z. Szymoniak, 
archiwum ASP 
[X/46a/374].



2928 Targu, rzadko nawiązywały jednak do wzorców historycznych. Twórcy 
gdańskich polichromii mieli praktykę i odpowiednie wykształcenie, aby  
sprostać niełatwemu zadaniu pokazania Gdańska jako miasta z ducha 
polskiego. Pod koniec 1952 roku prace rozpoczęli następujący artyści: 
Krystyna i Juliusz Studniccy, Józefa Wnukowa, Hanna i Jacek Żuławscy, 
a także pierwsi absolwenci Pracowni Malarstwa Architektonicznego: 
Maria Leszczyńska, Barbara Massalska i Kazimierz Ostrowski. Kon-
cepcje plastyczne były odważne, kolorowe i ciekawie rozmalowane. 
Często proste i geometryczne w formie, ale również z wielowątkową 
ikonografią, będącą lepszym nośnikiem treści. Za pomocą polichromii 
tuszowano również nieobecny prawie wystrój rzeźbiarski. Ulubioną 
konwencją adoptowaną na elewacje był swobodnie interpretowany 
styl renesansowy. Okres ten kojarzył się bowiem ze złotym wiekiem kul-
tury polskiej, stąd obecność italianizującej ikonografii. Potwierdza to 
Józefa Wnukowa, która wspominała: Kierował nami romantyzm, gdyż 
odbudowywaliśmy cudze miasto, aby je przerobić na polskie.8

8  J. Friedrich Malarstwo monumentalne [w]: Akademia Sztuk Pięknych  
w Gdańsku 1945-2005, wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005, s. 111.

 Prof. Teresa Pągowska na rusztowaniu  
przy kamienicy, Długi Targ 38, 1953 rok,  
fot. Z. Szymoniak, archiwum ASP [X/46/359].

Fragment sgraffito
na elewacji kamienicy,
Długi Targ 38,
widok współczesny,
fot. A. Waligórska.

Długi Targ 38, od lewej: prof. Jerzy Zabłocki, 
prof. Stanisław Teisseyre, prof. Teresa Pągowska, 
1953 rok, fot. Z. Szymoniak, archiwum ASP 
[X/46a/380].



3130 Projektowane zdobienia nie były wierne historycznie. Dekoracje 
sgraffitowe czy szlachetne tynki fresku pojawiały się bowiem w przed-
wojennej gdańskiej tradycji bardzo rzadko. Plastycy podchodzili do re-
konstrukcji kamieniczek twórczo, nie odtwarzali oryginalnej kolorystyki, 
nie podkreślali cech architektury minionych wieków. Źródeł inspiracji 
nie szukali w dawnej sztuce gdańskiej. Również wzorce niderlandzkie 
obecne przed wojną w Gdańsku nie spotkały się z zainteresowaniem 
powojennych twórców. Józefa Wnukowa mówiła: Rzeczy holenderskie 
nie bawiły nas.9

Koncepcja była następująca: miano pokazać przeszłość Gdańska 
związanego z Polską i z morzem, a więc sylwetki wybitnych Polaków 
czy motywy sztuki polskiej, na przykład arrasów wawelskich. Na elewa-
cjach oglądać możemy fryzy figuralne, sgraffitowe boniowanie, deko-
racje na pasach międzyokiennych i w partiach szczytowych budynków. 
Nieistotny pozostawał fakt, że dekoracje były luźno lub wcale niezwią-
zane z historią Gdańska. 

9  J. Friedrich Malarstwo monumentalne [w]: Akademia Sztuk Pięknych  
w Gdańsku 1945-2005, wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005, s. 112. 

Prof. Teresa Pągowska podczas malowania 
fresku na kamienicy, Długi Targ 23, 1953 rok,  
fot. Z. Szymoniak, archiwum ASP [X/46a/370].

 Prof. Teresa Pągowska na rusztowaniu  
przy kamienicy, Długi Targ 23, 1953 rok,  
fot. Z. Szymoniak, archiwum ASP [X/46/348].

Prace na elewacji 
kamienicy przy 
Długim Targu 23, 
zespół artystów 
i tynkarzy pod 
kierownictwem 
prof. Stanisława 
Teisseyre’a,  
1953 rok,  
fot. Z. Szymoniak, 
archiwum ASP  
[X/46/341].



3332 Profesor Andrzej Dyakowski wspomina: Lata sześćdziesiąte to okres, 
kiedy zakończyła się praca przy odbudowie i ozdabianiu elewacji ka-
mieniczek na Starym Mieście w Gdańsku. Myślę, że ranga Pracowni 
Malarstwa Ściennego - program zajęć, organizacja, konsultanci, labo-
ratoria technologiczne - to pozostałość po okresie bardzo intensywnej 
pracy projektowej przy renowacji Starówki. Generalnym projektantem  
i szefem zespołu artystów projektantów był prof. Jacek Żuławski.  
W jego zespole pracowali: prof. Józefa Wnukowa, prof. Hanna Żuław-
ska, prof. Krystyna Łada- Studnicka, prof. Juliusz Studnicki, prof. Lech 
Kadłubowski, doc. Barbara Massalska, doc. Anna Pietrowiec, doc. Zyg-
munt Karolak, prof. Kazimierz Śramkiewicz, prof. Adam Smolana, prof. 
Teresa Pągowska, prof. Stanisław Horno-Popławski, prof. Jerzy Zabłoc-
ki, prof. Stanisław Teisseyre, prof. Franciszek Duszeńko, prof. Urszula 
Ruhnke-Duszeńsko, prof. Roman Usarewicz, art. malarz Magdalena 
Usarewicz, prof. Kazimierz Ostrowski, ad. Zbigniew Erszkowski, prof. 
Alfred Wiśniewski, prof. Włodzimierz Łajming. Poszczególne elewacje 
są autorstwa poszczególnych artystów. Zdobyte doświadczenie, po-
ziom artystyczny, umiejętności technologiczne złożyły się niewątpliwie 
na poziom programu i charakter zajęć w Pracowni Malarstwa Ścien-

Elewacja kamienicy 
przy Długim Targu 23, 
widok współczesny,  
fot. A. Waligórska.

 Prof. Teresa Pągowska i prof. Stanisław 
Teisseyre na rusztowaniu przy Długim Targu 23,  
1953 rok, fot. Z. Szymoniak, 
archiwum ASP [X/46a/369].

Prace na elewacji kamienicy przy Długim Targu 23, 
widoczni m.in. prof. Teresa Pągowska  
i prof. Stanisław Teisseyre, 1953 rok,  
fot. Z. Szymoniak, archiwum ASP [X/46/342].



3534 nego i jej miejsce wśród innych w Katedrze Specjalizacji Artystycznych 
na Wydziale Malarstwa PWSSP w Gdańsku.10

Mimo euforii związanej z możliwością pracy przy zdobieniu elewa-
cji, artyści nierzadko spotykali się również z trudnościami techniczny-
mi. Warto zacytować tu wspomnienia profesor Józefy Wnukowej, która 
między innymi była autorką dekoracji kamienic na odcinku pomiędzy 
ulicą Garbary a Pocztową. Tynki na dwóch kamieniczkach, na których 
pani profesor wykonała zdobienia w technikach sgraffito i fresku, po 
wyschnięciu okazały się zbyt jasne i tym samym nie do zaakcepto-
wania przez autorkę. Konieczność poprawienia kolorystyki i zmiany 
tynków nie spotkała się jednak z akceptacją odpowiednich organów 
władzy. Artystka sama zadecydowała więc o konieczności działania 
bez względu na przeciwności losu: (…) na bazarze kupiłam motykę do 
kopania kartofli (…) udałam się prosto na ulicę Długą, taszcząc pod 
pachą dziwną paczkę. Widok kamienicy przeraźliwie żółtej w świetle 

10 A. Dyakowski O pracowni Malarstwa Ściennego [w]: Wydział Malarstwa  
i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – katalog, wyd. ASP w Gdańsku, 2007, 
s. 102. 

 Prof. Teresa Pągowska i prof. Jerzy Zabłocki podczas malowania 
przez Pągowską fresku na elewacji kamienicy przy Długim Targu 
35, 1955 rok, fot. Z. Szymoniak, archiwum ASP [X/46a/376].

Prof. Teresa Pągowska podczas 
pracy nad freskiem, Długi Targ 35,  
1955 rok, fot. Z. Szymoniak, 
archiwum ASP [X/46/353, X/46/343, 
X/46a/378, X/46a/377, X/46/346].

Długi Targ 35, fresk, projekt i wykonanie  
Teresy Pągowskiej, widok współczesny,  
fot. A. Waligórska.

 Długi Targ 16, sgraffito, malarstwo,  
projekt Teresy Pągowskiej, widok współczesny,  
fot. A. Waligórska.



3736 dekoracje przy ulicy Długiej oraz przy Długim Targu, między innymi 
elewację wykonaną według projektu Kazimierza Ostrowskiego pod nu-
merem dwudziestym. 

Należy wspomnieć również, że artyści założyciele Pracowni Ma-
larstwa Architektonicznego, czyli poprzedniczki Pracowni Malarstwa 
Ściennego, realizowali także inne projekty w obrębie zabytkowej tkan-
ki gdańskiej Starówki. Ważnym przykładem są wnętrza Ratusza Głów-
nego Miasta, w których malarskie dekoracje tworzyli Hanna i Jacek 
Żuławscy oraz Józefa Wnukowa. Ta ostatnia artystka była oprócz tego 
koordynatorką wszystkich prac plastycznych oraz autorką projektu 
wnętrza Sieni i unikatowego malowidła na drewnianym stropie za-
wieszonym nad schodami i galerią. Malowidło powstawało na drew-
nie i malowane było techniką emulsji woskowej. Artystka swój projekt 
realizowała na wcześniej przygotowanych modrzewiowych deskach 
ułożonych na odpowiedniej konstrukcji. Kolisty ornament roślinny  
z wplecionymi figurami roślinnymi i zwierzęcymi malowany był me-
todą napuszczania na gorąco barwników zmieszanych ze spoiwem 
żywiczno-woskowym. Józefa Wnukowa malowała deski przez cztery 
miesiące korzystając z podgrzewanej palety, a po upływie kolejnych 
miesięcy, podczas których powierzchnia malowidła schła, cała kon-

wschodzącego słońca upewnił mnie, że to, co zamierzam zrobić, jest 
słuszne. Zapukałam do drzwi na trzecim piętrze. (…) Otworzyła zaspa-
na gospodyni, ale uśmiechnęła się do mnie, a ja łagodnie i tajemni-
czo powiedziałam jej, że muszę wypróbować, czy tynki na elewacji są 
mocno związane, bo jutro rano ma być komisja kontrolna i jeżeli okaże 
się, że są za słabe, to będą drugi raz stawiać rusztowanie i powtórnie 
tynkować. (…). Wychyliłam się przez okno – syn i córka gospodarzy 
trzymali mnie mocno za pasek, a ja długą motyką szorowałam po 
całym ornamencie. (…) Wszystko leciało na chodnik, na którym (…) na 
szczęście nie było nikogo.11 

Po tej „partyzanckiej” akcji, jak nazwała swoje działanie sama pro-
fesor Wnukowa, kamieniczki zostały jeszcze raz otynkowane, a autorka 
wykonała nowy projekt.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
niektóre elewacje zostały poddane renowacji. Wiele prac konserwa-
torskich wykonał profesor Andrzej Dyakowski, odnawiając zniszczone 

11  J. Wnukowa Wspomnienia [w]: Wspomnienia z odbudowy Głównego Mia-
sta, red. I. Trojanowska, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978, s. 283-284.

Prof. Józefa 
Wnukowa podczas 
pracy nad 
malowidłem na 
plafonie w Ratuszu 
Głównego Miasta  
w Gdańsku,  
1970 rok,  
fot. archiwum ASP.

Sgraffito autorstwa Józefy Wnukowej  
na kamienicy przy Długiej 11, wykonane  
po zniszczeniu przez autorkę pierwotnej wersji, 
widok współczesny, fot. A. Waligórska.



3938 strukcja, po uprzednim wypolerowaniu, została podwieszona pod 
stropem Sieni. To wyjątkowe malowidło możemy do dziś podziwiać 
we wnętrzu Ratusza. 

Profesor Andrzej Dyakowski, wieloletni kierownik pracowni Malar-
stwa Ściennego i Witrażu, niejednokrotnie podkreśla, że genezy pracow-
ni, funkcjonującej jako jednostka kształcąca studentów, należy dopatry-
wać się w ideach stworzonych podczas powojennej odbudowy Gdańskiej 
Starówki. Działający wówczas profesorowie wyznaczyli koncepcje i cele, 
które do dziś pracownia stara się realizować, jednocześnie wciąż rozwi-
jając się i odpowiadając na wyzwania współczesności. 

Dziennik Bałtycki z 12 września 1953 roku donosił: Zielona, poważna 
kamieniczka nr 75, zaprojektowana przez Hannę Żuławską (…), zasłonięta 
jest jeszcze rusztowaniami. Spokojny, klasyczny jest układ ornamentów, 
zamkniętych w prostokąty. Zastosowano tu technikę trójwarstwowego 
sgraffita. Najgłębsza warstwa tynku, czarna, pokryta została warstwą 
w kolorze ciepłym – szarym. Górna warstwa tynku jest najjaśniejsza, 
zimno-szara, w tym samym kolorze co pilastry. Pomimo małej różnicy 
między dwoma szarymi kolorami przez ich wprowadzenie ornament 
staje się bogatszy. Technikę trójwarstwowego sgraffita zastosowano  
po raz pierwszy na tej właśnie kamieniczce. Zastosowanie rozmaitych 

Długa 14, fresk, 
projekt Józefy 
Wnukowej,  
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.

 Długa 11, fresk, projekt Józefy Wnukowej,  
widok współczesny, fot. A. Waligórska.

Długa 14, fresk, projekt Józefy Wnukowej,  
widok współczesny, fot. A. Waligórska.



4140 rodzajów technik malarstwa ściennego i powrócenie do bogactwa 
technik starych mistrzów, daje nowe możliwości wyrazu artystycznego.12 

W Dzienniku Bałtyckim z 20 – 21 września 1953 roku możemy prze-
czytać: Jedną z najładniejszych, zdaniem plastyków, kamieniczek przy 
ul. Długiej jest fioletowo-śliwkowej barwy kamieniczka nr 79. Architek-
tura jej, jak i zdobienie są utrzymane w stylu rokokowo-empirowym. 
Nad oknami i w pionach między nimi rysują się delikatne ornamenty, 
wykonane techniką sgraffitowa, tylko, że tym razem mamy jasny wzór 
na ciemnym tle. (…) W przeciwieństwie do wielu innych, już wykona-
nych kamieniczek, na tej właśnie nie widzimy żadnego zdobienia tema-
tycznego, jedynie wzór roślinny i datę 1953. Kamieniczkę nr 79 zapro-
jektowała prof. Hanna Żuławska, a rysowała i realizowała ją razem ze 
Zbigniewem Alkiewiczem, Mieczysławem Baryłko i Zofią Polasińską.13

12 Nowe domy Starego Miasta, „Dziennik Bałtycki”, IX, nr 210 (3 IX 1953), 
[w]: Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej. Hanna Żuławska, wyd. Muzeum Sopotu, 
2016, s. 24.
13 Między Złotą a Zieloną Bramą, „Dziennik Bałtycki”, IX, nr 225, (20-21 IX 
1953), [w]: Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej. Hanna Żuławska, wyd. Muzeum 
Sopotu, 2016, s. 21.

Długa 75, sgraffito, projekt Hanny Żuławskiej,  
widok współczesny, fot. A. Waligórska.

Prof. Hanna Żuławska i Zofia Polasińska, pracują  
na elewacji kamienicy przy Długiej 79, 1953 rok, 
fot. Internet.

 Długa 79, sgraffito, projekt Hanny Żuławskiej,  
widok współczesny, fot. A. Waligórska.

Długa 83, fresk według projektu  
Hanny Żuławskiej, widok współczesny,  
fot. A. Waligórska.

Długa 83, fresk 
według projektu 
Hanny Żuławskiej 
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.
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Profesor Andrzej Dyakowski wspomina prace artystów na Drodze 
Królewskiej: Renowację kamienic na Drodze Królewskiej wykonywano  
w zespołach. Jest taka ciekawostka, że tuż po wojnie były straszne kło-
poty z wszystkimi materiałami i gdzieś pod Gdynią, w jakimś dole, od-
kryto zlasowane wapno (palone było gaszone wodą i zrzucane do dołu,  
w którym leżakowało ciasto wapienne przykryte ziemią). Odkryto jakieś 
poniemieckie zasoby tego ciasta wapiennego. Ponieważ jakość wapna 
była fantastyczna, profesor Wnukowa wywalczyła, że zostanie ono prze-
znaczone na elewacje odbudowywanej Starówki. Nie wolno było użyć 
tego wapna do innych celów jak tylko do elewacji. Wszystkie zaprawy, 
które są na fasadach są więc zrobione z doskonałych materiałów. Po lewej 
stronie ulicy Długiej, na wysokości poczty jest tak zwana czarna elewacja 
projektu Stanisława Teisseyre’a. Wnukowa opowiadała mi, że aby zabar-
wić podkład na bardzo ciemny kolor, palono słomę owsianą i popiołem  
z niej barwiono tę zaprawę. Nie było żadnych pigmentów, żadnych in-
nych możliwości kolorowania. Na tyłach Dworu Artusa była szopa, tak 
zwane laboratorium z okresu zdobienia Starówki. Były tam kolorowe 
kostki w kształcie cegieł, przy każdej z nich były symbol i receptura, ile  
i jakiego potrzeba pigmentu, żeby uzyskać dany kolor. To ułatwiało mu-
rarzom jednolite barwienie zaprawy potrzebnej na całą elewację.14 

14  Rozmowę z prof. A. Dyakowskim przeprowadziła A. Waligórska, dnia 18 listo-
pada 2016 roku. 

 Długa 68, 
projekt Hanny 
Żuławskiej,  
widok współczesny,  
fot. A. Waligórska.

Długa 72,  
fresk, projekt  
Hanny Żuławskiej,  
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.

Długa 72,  
fresk, projekt  
Hanny Żuławskiej,  
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.
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Długi Targ 8, fresk, projekt Jacka Żuławskiego  
i Marii Leszczyńskiej, widok współczesny,  
fot. A. Waligórska.

Długa 80, sgraffito według projektu Mieczysława 
Baryłko, renowacja przeprowadzona  
przez prof. Andrzeja Dyakowskiego,  
widok współczesny, fot. A. Waligórska.

 Długi Targ 38, sgraffito, projekt Stanisława 
Teisseyre’a z 1953 roku, widok współczesny,  
fot. A. Waligórska. 

Długi Targ 47,  
fresk, projekt  
Józefy Wnukowej,  
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska. 

Długi Targ 47,  
fresk, projekt  
Józefy Wnukowej,  
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska. 

Długa 20, 
polichromia  
według projektu  
Kazimierza 
Ostrowskiego,  
widok współczesny,  
fot. A. Waligórska. 
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Maria Leszczyńska wspomina pracę na Długim Targu: Nabrałam 
umiejętności dogłębnego rozumienia projektu architektonicznego, 
kształcenia wyobraźni dla odtworzenia myśli architekta i umiejętności 
prowadzenia pracy w skali. (…)

Mimo że tylko dwa semestry byłam w pracowni malarstwa ścien-
nego, jestem głęboko przekonana, że spotkanie Jacka (Żuławskiego 
– przyp. aut.) na początku mojej drogi zdecydowało o mojej postawie 
artystycznej – malarza w architekturze.15

15  M. Leszczyńska, Trójgłos o Profesorze, [w]: Jacek Żuławski, Wydawnictwo 
Morskie, Gdańsk 1987, s. 114.

Maria Leszczyńska, 
malarstwo  
na sklepieniu  
kamienicy przy 
Długim Targu 25,  
widok współczesny,  
fot. A. Waligórska. 

Długi Targ 26, sgraffito, projekt  
Barbary Massalskiej i Marii Leszczyńskiej,  
widok współczesny, fot. A. Waligórska. 
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Realizacje 
w przestrzeni 
publicznej

Ulica Bednarska w Gdańsku, 
2008 rok, fot. J. Zdybel.
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Od początku istnienia Pracowni Malarstwa Ściennego stu- 
denci oprócz działań w przestrzeni uczelni mieli także 
możliwość realizowania projektów poza jej murami. 

Począwszy od lat pięćdziesiątych, kiedy profesorowie PWSSP dekoro-
wali elewacje kamieniczek na Głównym Mieście w Gdańsku, pierwsi 
absolwenci mogli w tych działaniach również uczestniczyć zdobywając 
bezcenne doświadczenie w pracy z tradycyjnymi technikami takimi jak 
fresk i sgraffito. Później, kiedy pracownią kierował profesor Kazimierz 
Ostrowski, młodzi adepci sztuki zdobywali doświadczenie realizując 
między innymi polichromie, plafony oraz ścianę ceramiczną we wnę-
trzach Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie. Zewnętrzna elewacja 
tego budynku wykonana została w technice sgraffito. W ramach zajęć 
pod artystyczną opieką profesora powstały także plafony w budynku 
gdańskiej szkoły baletowej. 

Kazimierz Ostrowski wspominał: (…) zacząłem sam prowadzić  
w szkole studium malarstwa dla studentów wydziału architektury, mie-
liśmy okazję zrealizowania kilku poważniejszych projektów studenckich. 
Profesor Żuławski śledził z zainteresowaniem naszą zespołową pracę 
związaną z wykonaniem polichromii wnętrza szkoły w Wejherowie,  
a także malowidło na plafonie szkoły baletowej we Wrzeszczu oraz 

Prof. Kazimierz Ostrowski prezentuje projekty 
sgraffito na elewację Szkoły Podstawowej nr 8 
w Wejherowie (pierwszy z lewej ówczesny rektor 
prof. Władysław Jackiewicz), lata 60/70,  
fot. archiwum ASP [XIX/10/0119].

Realizacje 
w przestrzeni 
publicznej

 Studenci przygotowują projekty, które będą 
zrealizowane w Szkole Podstawowej w Wejhero-
wie, lata 60/70, fot. archiwum ASP [XI/55/001, 
XI/55/002, XI/55/003].



5352 kolorystykę całego wnętrza. Prace nasze spotykały się często z kryty-
ką malarzy, jednakże Profesor Żuławski cenił w nich śmiałe koncepcje  
i solidność warsztatowego wykonania. Miał do mnie zaufanie.”16 

Kazimierz Ostrowski bardzo intensywnie angażował się w pracę ze 
studentami. Tak wspomina tamten czas: (…) po korektach dyskusje 
nad szeregiem zagadnień związanych z działaniem plastycznym, jak 
architektura, wystrój wnętrza, zagadnienia plastyczne w urbanistyce 
i architekturze, dyskusja o działaniu formy i koloru w kompozycji, ry-
sunek jako podstawa wszystkich działań plastycznych, korzyści jakie 
uzyskuje się z cierpliwych i rzetelnych studiów17

16  K. Ostrowski Trójgłos o Profesorze [w]: Jacek Żuławski, Wydawnictwo Mor-
skie, Gdańsk 1987, s. 104.
17  K. Ostrowski Kazimierz ’Kachu’ Ostrowski. Radość wyobraźni, katalog  
z wystawy, wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2001, s. 32.

Plafon w Szkole Podstawowej nr 8  
w Wejherowie, praca studencka, lata 70,  
fot. archiwum fot. W. Węgrzyn,  
archiwum ASP [III/65/010, III/61/007].

Ściana w Szkole Podstawowej nr 8  
w Wejherowie, praca studencka, lata 70,  
fot. W. Węgrzyn, archiwum ASP [III/59/014,  
III/60/003, III/61/001].

Ściana w Szkole Podstawowej nr 8  
w Wejherowie, praca studencka, lata 70,  
fot. W. Węgrzyn, archiwum ASP [XI/67/013].

Ściana w Szkole Podstawowej nr 8  
w Wejherowie, praca studencka, lata 70,  
fot. W. Węgrzyn, archiwum ASP [III/62/008].
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Ściany w Szkole 
Podstawowej nr 8  
w Wejherowie,  
praca studencka,  
lata 70,  
fot. W. Węgrzyn, 
archiwum ASP 
[XI/67/008, XI/67/003,  
III/59/004, III/67/012, 
III/67/012].

Sgraffito na elewacji Szkoły Podstawowej nr 8  
w Wejherowie, praca studencka, lata 70,  
fot. W. Węgrzyn, archiwum ASP [III/59/09].

  Plafon w Szkole Baletowej w Gdańsku-
Wrzeszczu, praca studencka, lata 70,  
fot. W. Węgrzyn, archiwum ASP [III/61/004,  
XI/16/002].
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Lata osiemdziesiąte, za sprawą zdolnych i aktywnych studentów 
działających pod opieką profesora Andrzeja Dyakowskiego, obfitowały 
w realizacje malarstwa ściennego tworzone nie tylko w ramach wyjaz-
dów plenerowych, ale również w obrębie tkanki miejskiej. 

W 1986 roku zrealizowane zostało wielkich rozmiarów malowidło 
na budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, które po-
wstało jako praca dyplomowa Rafała Moczydłowskiego. Wraz z nim 
pracowali Kuba Bryzgalski i Aleksander Widyński. Mural przedstawiał 
pastisz Szkoły Ateńskiej Rafaela. Wśród postaci spacerujących filozo-
fów namalowane zostały osoby związane z trójmiejskim środowiskiem 
artystycznym, między innymi autorzy malowidła oraz profesorowie 
gdańskiej PWSSP. Na uwagę zasługuje, stylizowany na wykutą w ka-
mieniu płaskorzeźbę, portret profesora Andrzeja Dyakowskiego, swo-
isty hołd złożony mu przez studentów. 

  Plafon w Szkole Baletowej w Gdańsku –
Wrzeszczu, praca studencka, lata 70,  
fot. archiwum ASP [III/30/13, XI/16/003, 
XI/16/008].

Rafał Moczydłowski na wysięgniku  
podczas malowania Szkoły Ateńskiej,  
Uniwersytet Gdański, Sopot, 1986 rok, 
fot. archiwum ASP.
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Mural Szkoła Ateńska według projektu  
Rafała Moczydłowskiego, autorzy realizacji: 
Rafał Moczydłowski, Kuba Bryzgalski, 
Aleksander Widyński, Uniwersytet Gdański, 
Sopot, 1986 rok, fot. archiwum K. Bryzgalskiego.

Kuba Bryzgalski podczas malowania muralu 
Szkoła Ateńska, Uniwersytet Gdański, Sopot, 
1986 rok, fot. archiwum K. Bryzgalskiego.

Mural Szkoła Ateńska według projektu  
Rafała Moczydłowskiego, autorzy realizacji: 
Rafał Moczydłowski, Kuba Bryzgalski, 
Aleksander Widyński, Uniwersytet Gdański, 
Sopot, 1986 rok, fot. archiwum K. Bryzgalskiego.

Fragment muralu Szkoła Ateńska,  
autorzy realizacji: Rafał Moczydłowski,  
Kuba Bryzgalski, Aleksandrer Widyński, 
Uniwersytet Gdański, Sopot, 1986 rok,  
fot. archiwum K. Bryzgalskiego.

 Fragmenty muralu Szkoła Ateńska, autorzy 
realizacji: Rafał Moczydłowski, Kuba Bryzgalski, 
Aleksander Widyński, Uniwersytet Gdański, 
Sopot, 1986 rok, fot. archiwum ASP [XI/48/001,  
XI/48/002, XI/48/003].

Szkoła Ateńska fragment muralu,  
autorzy: R. Moczydłowski, K. Bryzgalski,  
A. Widyński, Sopot, 1986 rok,  
fot. z archiwum K. Bryzgalskiego.

Autorzy muralu: Kuba Bryzgalski,  
Rafał Moczydłowski, Aleksander Widyński,  
mural Szkoła Ateńska, Uniwersytet Gdański, 
Sopot, 1986 rok, fot. archiwum K. Bryzgalskiego.
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Mural na ul. Podjazd 
w Sopocie, autorzy:  
Kuba Bryzgalski, 
Rafał Moczydłowski, 
Aleksander Widyń-
ski, 1986 rok,  
fot. z archiwum  
K. Bryzgalskiego.

Kolejną realizacją autorstwa tych samych malarzy był mural na 
ścianie kamienicy w Sopocie. Iluzjonistycznie przedstawiono na nim 
starą rycinę – w górnej części podartą i łuszczącą się ze ściany pła-
tami zniszczonego papieru. Zza niej wznosił się w przestrzeń balon, 
który dodatkowo rozrywał kompozycję. W dolnej partii malowidła 
przedstawione zostały osoby profesorów PWSSP. Realizację tę możemy 
podziwiać już tylko na fotografiach. Upływający czas nie działał nie-
stety na korzyść ówczesnych murali również ze względu na technolo-
gię, którą stosowano przy tego typu realizacjach. Często malowano je 
przy użyciu farb olejnych niezbyt wysokiej jakości. Czasy doskonałych 
elewacyjnych farb akrylowych nadeszły dopiero z końcem lat dziewięć-
dziesiątych. 

Fragment muralu  
na ul. Podjazd w Sopocie, 
od lewej: Józef Czerniawski, 
Maria Targońska, 
Henryk Cześnik, autorzy: 
Kuba Bryzgalski, Rafał 
Moczydłowski, Aleksander 
Widyński, 1986 rok,  
fot. z archiwum  
K. Bryzgalskiego.

Fragment muralu na ul. 
Podjazd w Sopocie, od lewej: 
Andrzej Dyakowski, Kazimierz 
Ostrowski, Jerzy Zabłocki, 
autorzy: Kuba Bryzgalski,  
Rafał Moczydłowski,  
Aleksander Widyński,  
1986 rok, fot. z archiwum  
K. Bryzgalskiego.

Fragment muralu  
na ul. Podjazd w Sopocie, 
portret Kazimierza 
Kalkowskiego, autorzy: 
Kuba Bryzgalski, Rafał 
Moczydłowski, Aleksander 
Widyński, 1986 rok,  
fot. z archiwum 
K. Bryzgalskiego.

Fragment muralu  
na ul. Podjazd w Sopocie, 
od lewej: Jerzy Zabłocki, 
Kiejstut Bereźnicki, 
autorzy: Kuba Bryzgalski, 
Rafał Moczydłowski, 
Aleksander Widyński, 
1986 rok, fot. z archiwum 
K. Bryzgalskiego.
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Wielkie rzeczy w historii nie zawsze udało się osiągnąć dobrowol-
nie. Potęga imperium brytyjskiego powstała dzięki łapankom. W czasie 
zmagań o prymat na morzu, załogi okrętów werbowano za pomocą 
prehitlerowskich łapanek, na ulicach miast, wywlekając z domów dzie-
siątki tysięcy przyzwoitych ludzi. Myślę, że malarstwa należałoby uczyć 
siłą albo podstępem. Człowiek, który rozróżnia więcej niż dwanaście 
kolorów, nie może być groźny dla otoczenia.18

18  M. Olszewski, Recenzja dorobku artystycznego (…) mgr J. Kornackiego 
(…), [w]: Mieczysław Mieto Olszewski, monografia, wyd. ASP, Gdańsk 2015, s.176. 

Sgraffito na elewacji szkoły sportowej w Gdyni, 
Krystian Rassmus, 1990 rok, widok współczesny, 
fot. J. Zdybel. 

Fragment muralu na ul. Podjazd 
w Sopocie, portrety 
Marii Targonskiej, Józefa 
Czerniawskiego i Henryka 
Cześnika, autorzy: Kuba 
Bryzgalski, Rafał Moczydłowski, 
Aleksander Widyński, 1986 rok,  
fot. z archiwum K. Bryzgalskiego.

Refleksje profesora Mieczysława Olszewskiego o malarstwie ścien-
nym: Trzydzieści lat temu na ścianach knajpy namalowałem freski – 
przestępczość w okolicy spadła o połowę, rozmowy pijących tam face-
tów, w marynarkach z odciśniętymi na plecach wieszakami, przestały 
się różnić od rozmów prowadzonych w pen-clubie; rozważań, czy to  
w Belgii, czy może we Francji niedozwolone jest wrzucanie żywych ra-
ków do gorącej wody.

Fresk, malowidło ścienne bierze za pysk, odchamia, zobowiązuje. Siła 
monumentalnego malarstwa jest oczywista. To Babilon, Egipt, Rzym, Bi-
zancjum, włoski kościół wreszcie malarstwem ściennym garbował skórę 
milionów. Kilka razy w życiu popadłem w zachwyt, zdumienie, półsen,  
nirwanę. Prawie zawsze były to wielkie malowidła, freski. Oczywiście 
Sekstyna, Arezzo, Asyż, Orvieto. Potęga fresku jest magiczna, niewytłu-
maczalna - musiała się narodzić razem z nim – w jaskiniach Lascaux.

Fragment muralu na ul. Podjazd  
w Sopocie, od lewej: Andrzej 
Dyakowski, Kazimierz 
Ostrowski, autorzy: Kuba 
Bryzgalski, Rafał Moczydłowski, 
Aleksander Widyński, 1986 rok,  
fot. z archiwum K. Bryzgalskiego.



6564 Realizacje w przestrzeni publicznej są rodzajem podsumowania 
procesu kształcenia w Pracowni Malarstwa Ściennego. Studenci mogą 
w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu projektowania wielko-
formatowych malowideł, skonfrontować ją z większą przestrzenią oraz 
doświadczyć pracy w grupie.

Profesor Andrzej Dyakowski wraz ze studentami swojej pracowni 
bardzo angażował się również w akcje charytatywne polegające na 
dekorowaniu wnętrz szpitali dziecięcych. Pierwszą placówką ozdobio-
ną w październiku 2000 roku malowidłami ściennymi był szpital w Kar-
tuzach. Studenci na ścianach korytarza i świetlicy wykreowali kolorowy 
świat baśni.

Kolejnymi realizacjami były Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewi-
cza w Gdańsku (2003) oraz Centrum Onkologii i Hematologii Dziecię-
cej Kliniki Pediatrii, Onkologii i Endokrynologii Instytutu Pediatrii Aka-
demii Medycznej w Gdańsku. To ostatnie przedsięwzięcie, najbardziej 
spektakularne pod względem ilości ozdobionych malowidłami metrów 
kwadratowych, trwało od października 2004 do czerwca 2005 roku. 
W projekcie brało udział kilkunastu studentów z Wydziału Malarstwa: 
Aleksandra Arabska, Dorota Borowska, Łukasz Butowski, Małgorzata 
Drohomirecka, Katarzyna Fijałkowska, Emilia Grubba, Beata Kamiń-

  Szpital dziecięcy w Kartuzach,  
praca studentów pod opieką  
prof. Andrzeja Dyakowskiego, 
2000 rok, fot. J. Zdybel.

Szpital dziecięcy  
w Kartuzach,  
praca studentów  
pod opieką 
prof. Andrzeja 
Dyakowskiego,  
2000 rok,  
fot. J. Zdybel.



6766 ska, Tomasz Kucharski, Kamil Lisek, Grzegorz Mańko, Anna Reinert, 
Agnieszka Stańczyk, Anna Waligórska, Marta Wiślińska, Marek Wrze-
siński, Jowita Żychniewicz. Pracowali oni pod opieką profesorów An-
drzeja Dyakowskiego, Macieja Świeszewskiego i Jacka Zdybla.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało pod patronatem Fundacji Jo-
lanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier. Ideą programu Motylko-
we szpitale dla dzieci była zamiana monotonnych, białych przestrzeni 
szpitalnych na kolorowe i przyjazne dzieciom. Młodzi adepci malar-
stwa zdobili wnętrza i elewację zewnętrzną budynku tworząc na ścia-
nach bajkowe światy. Gmach szpitala jako zupełnie nowa inwestycja 
przekazany został studentom do ozdobienia. Projekt malowideł ścien-
nych był wspólnym dziełem dziesięciu najbardziej zaangażowanych  
w pracę osób. Każda z nich wniosła w realizację swój potencjał twór-
czy, ponieważ koncepcje malarskie powstawały częstokroć na bieżąco, 
zależnie od procesu pracy. Przyjęta początkowo koncepcja podziału 
poszczególnych kondygnacji na odrębne światy: królestwo podwod-
ne, ziemskie i powietrzne, została zachowana i była rozbudowywana  
w trakcie miesięcy pracy. Najpełniej przedsięwzięcie opisał profesor 
Andrzej Dyakowski: Idea przedstawienia bajkowych wizji malarskich 
na ścianach Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w gdańskiej 

Parter szpitala 
onkologicznego  
w Gdańsku,  
Świat Podwodny, 
2005 rok, 
fot. J. Zdybel.

 Parter szpitala onkologicznego w Gdańsku, 
Świat Podwodny, 2005 rok, fot. J. Zdybel.

 Fragmenty muralu na parterze szpitala 
onkologicznego w Gdańsku, Świat Podwodny, 
2005 rok, fot. J. Zdybel.



6968 Akademii Medycznej jest dojrzałą koncepcją artystyczną zrealizowaną 
przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pracujących pod 
kierunkiem prof. Macieja Świeszewskiego z Pracowni Malarstwa oraz 
prof. Andrzeja Dyakowskiego kierującego Pracownią Malarstwa Ścien-
nego i Witrażu. 

Przedstawione baśniowe obrazy są tak wyraziste i barwne, że pa-
trzący na nie ma poczucie, iż wciągają go w swój świat. Baśniowe 
motywy, zwierzęta i niezwykłe postacie zaludniające szpitalne wnę-
trza, budzą zaciekawienie i chęć bliższego poznania. Wchodząc w ten 
świat, dziecko przeczuwa, że to co poznaje w jakiś sposób jest związane  
z jego własnym wnętrzem i uczuciami – radością, tęsknotą, niepoko-
jem, smutkiem, lękiem, ale także z marzeniami i zrodzoną z nich na-
dzieją. 

Z medycznego punktu widzenia nadzieja często jest warunkiem 
udanej terapii, toteż decyzja o wyborze formy artystycznej ściennego 
malarstwa została w pełni podporządkowana nadrzędnemu celowi ja-
kim jest skuteczna walka z chorobą. Powodzenie tego przedsięwzięcia 
ma polegać na połączeniu działań medycznych z atmosferą wnętrz,  
w których mali pacjenci prowadzą swoje zmagania z chorobą. Sprzy-
jać temu ma metaforyczny świat, który dzięki pracy wyobraźni dziecka 

Pierwsze piętro szpitala onkologicznego  
w Gdańsku, Świat Ziemi, 2005 rok, fot. J. Zdybel.

 Fragment muralu na pierwszym piętrze 
szpitala onkologicznego w Gdańsku, Świat Ziemi,  
2005 rok, fot. J. Zdybel.

   Pierwsze piętro szpitala onkologicznego  
w Gdańsku, Świat Ziemi, 2005 rok, fot. J. Zdybel.
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ożywa i w niezwykły sposób zmienia dotychczasowy układ sił. Dziecko 
– dotychczas bezradny i słaby, zależny od innych pacjent – staje się 
autonomiczną osobą w swoim częściowo wyobrażonym, a częściowo 
szpitalnym świecie, który jednak stał się po części światem baśnio-
wym. Wzmacniająca siła baśni tkwi w jej przekazie mówiącym o ko-
nieczności przezwyciężania lęku. Przekaz ten znalazł swoje malarskie 
rozwinięcie we wszystkich strefach i formach życia – w wodzie, ziemi 
i powietrzu. Toteż na parterze wyobrażone jest królestwo wodnej flory 
i fauny, utrzymane w zielonkawo-turkusowej tonacji. Pierwsze piętro 
to barwy ziemi, zamieszkałej przez niezliczone zwierzęta – gryzonie, 
ssaki, ale także niezwykłe i zabawne stwory i postacie. Na drugim 
piętrze, w krainie powietrza, przez ściany i sufit korytarza przechodzi 
wielobarwna tęcza, a sale i inne pomieszczenia zamieszkują skrzydla-
te zwierzęta. Zwracają uwagę niebieskie odcienie malowideł, niekiedy 
ze srebrzystymi akcentami ośnieżonych szczytów i lodowca. W tych 
wnętrzach, ze ścian których spoglądają na leżące dzieci zabawne  
i niezwykłe postacie, można sobie wyobrazić nie tylko spokojny kontakt 

Drugie piętro szpitala 
onkologicznego  
w Gdańsku, Świat 
Powietrza, 2005 rok, 
fot. J. Zdybel.

z lekarzami i pielęgniarkami, ale także radośniejszą, niż to w ogóle 
bywa, atmosferę spotkań z najbliższymi, lekturę wspomaganą wyobra-
żeniami powstającymi dzięki ściennym obrazom. 

Praca dziesięciu studentów trwała siedem miesięcy i stanowi ich 
bezinteresowny dar dla małych pacjentów.19 

Warto oddać również głos profesorowi Maciejowi Świeszewskiemu, 
który tak opisuje pracę studentów: To wspaniałe malarstwo ścienne, 
będące darem talentu i serca naszych studentów, ofiarujemy ciężko 
chorym dzieciom. Mam nadzieję, że fascynujące obrazy pozwolą dzie-
ciom przetrwać swoje, być może najtrudniejsze, chwile w życiu, w at-
mosferze piękna. Ufam też, że prace te wpłyną, chociażby w minimal-
nym stopniu, na podniesienie ich ducha w walce z chorobą. 

19  A. Dyakowski [w]: W kolorze mniej boli, katalog poświęcony realizacji 
malarstwa ściennego w budynku Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM 
w Gdańsku, wyd. Via Medica, Gdańsk 2005, s. 15, 16.

Drugie piętro szpitala 
onkologicznego  
w Gdańsku, Świat 
Powietrza, 2005 rok, 
fot. J. Zdybel.



7372 Wierzę, że praca studentów nie pójdzie na marne, a dzieci i perso-
nel będą przebywać w przestrzeni, która będzie pozytywnie oddziały-
wać uzdrawiającą mocą sztuki. Jestem dumny z postawy i zaangażowa-
nia studentów. Ci młodzi ludzie pracowali przy tej realizacji pokazując  
w sposób dobitny swój talent, poziom artystyczny, zrozumienie i współ-
czucie dla cierpienia chorych dzieci, którym w pełni tę pracę poświęcili.20 

Praca w zespole była cennym doświadczeniem i takąż przygodą 
artystyczną. Szlachetny cel realizacji dodawał odwagi i energii do 
działania. Studenci w pełnym skupieniu i zaangażowaniu malowali co-
dziennie po osiem, dziesięć, a nawet dwanaście godzin. Efekt końcowy 
zaskoczył nawet samych twórców. Niezwykłe bajkowe światy zapra-
szają do podróży w głąb marzeń. Wysoki poziom artystyczny dzieła 
tworzy szczególną, niepowtarzalną atmosferę w szpitalu. 

Za swoją pracę studenci otrzymali nagrody Rektora Akademii Me-
dycznej w Gdańsku, Ministra Kultury oraz Prezydenta Gdańska.

20  M. Świeszewski [w]: W kolorze mniej boli, katalog poświęcony realizacji 
malarstwa ściennego w budynku Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM 
w Gdańsku, wyd. Via Medica, Gdańsk 2005, s. 16.

Drugie piętro 
szpitala 
onkologicznego  
w Gdańsku, Świat 
Powietrza, 2005 rok, 
fot. J. Zdybel.

 Drugie piętro szpitala onkologicznego  
w Gdańsku, Świat Powietrza,  
2005 rok, fot. J. Zdybel.
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W 2009 roku studenci pod opieką profesora Jacka Zdybla malowali 
wnętrza szpitala w Kocborowie. Kilkoro młodych malarzy ozdabiało 
ściany pastelowymi, delikatnymi wyobrażeniami świata fauny i flory. 
W pracę zaangażowany był również profesor Piotr Józefowicz.

Malarstwo w szpitalu w Kocborowie,  
na rusztowaniu widoczny prof. Piotr Józefowicz, 
2009 rok, fot. J. Zdybel.

Malarstwo w szpitalu w Kocborowie, 2009 rok, fot. J. Zdybel.

  Malarstwo w szpitalu w Kocborowie,  
2009 rok, fot. J. Zdybel.
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Kontynuacją idei oswajania małych pacjentów z pobytem w szpi-
talu była realizacja kolejnych malowideł ściennych, tym razem w Od-
dziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci Pomorskiego Centrum Reumatolo-
gicznego w Sopocie. Cztery grupy studentów technologii malarstwa 
ściennego i witrażu, pod opieką prowadzącego pracownię profeso-
ra Jacka Zdybla i asystentki doktor Anny Waligórskiej, w przeciągu 
czterech semestrów roku akademickiego 2012 i 2013 dekorowały 
korytarze i stołówkę szpitala. Projekt wykonywany był przez studen-
tów w ramach zajęć w pracowni, natomiast członkami jury dokonu-
jącymi wyboru najlepszej propozycji do zrealizowania byli pacjenci  
i personel szpitala. Wybrane w ramach demokratycznego głoso-
wania koncepcje zostały przeniesione na ściany i sufity szpitalnych 
wnętrz. Praca była dla młodych twórców doskonałym ćwiczeniem  
i możliwością zmierzenia się z malarstwem w większej skali. Roz-
weselone kolorami przestrzenie wciąż pomagają małym pacjentom 
łagodzić lęk pobytu w szpitalu. 

Studenci malują wnętrza szpitala 
reumatologicznego w Sopocie, 2012, 
fot. J. Zdybel.

Fragment malowidła na drugim piętrze szpitala, 
Sopot, 2012 rok, fot. A. Waligórska.

Personel i pacjenci i szpitala wybierają projekt, 
który zostanie zrealizowany, Sopot 2012 rok,  
fot. J. Zdybel.

  Pierwsze piętro szpitala rehabilitacyjnego, Sopot, 2012 rok, fot. J. Zdybel.

Malarstwo ścienne 
w stołówce szpitala 
rehabilitacyjnego,  
Sopot, 2013 rok,  
fot. A. Waligórska.

Prace w stołówce szpitala rehabilitacyjnego, 
Sopot, 2013 rok, fot. A. Waligórska.

Studenci podczas pracy, Sopot, 2012 rok,  
fot. J. Zdybel.

Studenci podczas malowania w szpitalu 
rehabilitacyjnym, Sopot, 2012 rok, 
fot. J. Zdybel.
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Studenci, którzy poznają technologię malarstwa ściennego poprzez 
wykonywanie niewielkich prób w pracowni, co pewien czas mają szan-
sę skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z działaniem w większej 
skali poza uczelnią. W 2008 roku taką możliwość przyniosła realiza-
cja projektu stworzonego przez profesora Jacka Zdybla na podstawie 
mapy Nieba Północnego Jana Heweliusza. Gwiazdy i antropomor-
ficzne postacie wykonane w technice sgraffito zdobią trzy ściany ka-
mienicy przy ulicy Bednarskiej naprzeciwko Ratusza Staromiejskiego  
w Gdańsku. Opiekunami grupy studentów i absolwentów byli profesor 
Andrzej Dyakowski i profesor Jacek Zdybel. Asystowała im doktor Anna 
Waligórska. Oprócz nich sgraffito realizowali: Zofia Błażko, Agnieszka 
Budenko, Justyna Dziechciarska, Anna Kloc, Sergiusz Powałka, Anna 
Taut i Małgorzata Witschenbach. Za realizację przedsięwzięcia grupa 
otrzymała nagrodę Gryf Pomorski. 

Fragment sgraffito według Mapy Nieba  
Północnego Jana Heweliusza, proj. J. Zdybel, 
2009 rok, fot. A. Waligórska

Podczas pracy, od lewej: Agieszka Budenko, 
Anna Taut, Małgorzata Witschenbach, 
Zofia Błażko, Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), Anna Waligórska,  
2008 rok, fot. J. Zdybel.

Odciskanie rysunku w tynku, Agnieszka Budenko, 
Małgorzata Witschenbach, 2009 rok,  
fot. J. Zdybel.

Wycinanie sgraffito, 2009 rok,  
fot. J. Zdybel.

Praca przy sgraffito, 2009 rok, fot. J. Zdybel.

Heweliusz patrzy  
z pomnika  
na sgraffito,  
2009 rok,  
fot. J. Zdybel.

Odciskanie rysunku w tynku, Zofia Błażko,  
2009 rok, fot. J. Zdybel. Fragmenty sgraffito 

według Mapy Nieba 
Północnego Jana 
Heweliusza,  
proj. Jacek Zdybel, 
2009 rok,  
fot. A. Waligórska.
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Sgraffito według Mapy Nieba Północnego  
Jana Heweliusza, 2009 rok, fot. J. Zdybel.

Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 12.11.2008 rok.

Dziennik Bałtycki, 27.10.2008 rok.

Sgraffito według  
Mapy Nieba Północnego 
Jana Heweliusza,  
2009 rok, fot. J. Zdybel.

Po skończonej pracy 
przy wycinaniu 
sgraffito, od lewej: 
Zofia Błażko, Sergiusz 
Powałka, Justyna 
Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska),  
Anna Waligórska,  
prof. Jacek Zdybel, 
Anna Taut, prof. Andrzej 
Dyakowski, Małgorzata 
Witschenbach, 
Agnieszka Budenko, 
2009 rok, fot. J. Zdybel.
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Profesor Jacek Zdybel wraz ze studentami prowadzonej przez siebie 
Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu wielokrotnie podejmował pro-
jekty, których realizacja wymaga od ich wykonawców posiadania badań 
wysokościowych. Młodzi malarze, którzy chcą brać czynny udział w deko-
rowaniu elewacji bądź plafonów, muszą być pozbawieni lęku wysokości. 
Możliwość nabywania doświadczenia w otwartej przestrzeni łączy się  
z koniecznością pracy na rusztowaniach. 

W ostatnich latach proces kształcenia w zakresie malarstwa ścien-
nego wzbogacił się o szanse czynnego uczestniczenia w pracach 
związanych z rewitalizacją kamienic na gdańskim Starym Mieście. Na 
dwóch bliźniaczych kamienicach przy ulicy Szerokiej 82/83 powstało 
sgraffito zaprojektowane przez profesora Jacka Zdybla przedstawiają-
ce kompozycję stworzoną z gdańskich monet. Fragmenty tynku pokryte 
zostały dodatkowo płatkami złota, co nadaje nową jakość tej tradycyj-
nej technice malarstwa ściennego. Realizację przeprowadził profesor 
wraz ze swoimi studentami w 2014 roku. W 2015 roku studenci pod 
opieką profesora wykonali kolejne sgraffito przy ulicy Szerokiej. 

Studenci podczas wykonywania sgraffito według 
projektu prof. J. Zdybla na elewacjach kamienic 
przy ul. Szerokiej 82/83 w Gdańsku, 2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Praca na elewacji przy ul. Szerokiej 82/83,  
2014 rok, fot. J. Zdybel.

Fragment sgraffita zrealizowanego według 
projektu prof. Jacka Zdybla, 2014 rok,  
fot. J. Zdybel. 

Studenci wycinają 
sgraffito, ul. Szeroka 
82/83, 2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

 Zrealizowane sgraffito według projektu  
prof. Jacka Zdybla, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Praca przy sgraffito, 2014 rok, fot. J. Zdybel.
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W 2016 roku kolejną ozdobioną fasadą została elewacja kamienicy 
na ulicy Ogarnej w Gdańsku. Projekt autorstwa profesora Jacka Zdy-
bla został wykonany w technice sgraffito. Oprócz autora w pracach 
brali udział: Marta Lipiec-Bortkiewicz, Marta Cwujdzińska, Przemy-
sław Garczyński, Aleksandra Kołwzan, Marta Płomin, Filip Popławski, 
Ewa Staśkiewicz, Maciej Szczepański, Kinga Ślęzak i asystentka doktor 
Anna Waligórska. 

W 2010 roku kilkoro studentów pod opieką profesora Jacka Zdybla 
zaprojektowało i wykonało malarstwo ścienne na elewacji zewnętrznej 
klubu Plama w Gdańsku. 

Mural na elewacji  
klubu Plama, 
Gdańsk, 2010 rok, 
fot. J. Zdybel.

Studenci z podczas wycinania sgraffito,  
ulica Ogarna w Gdańsku, 2016 rok,  
fot. M. Jenowein-Patyczek.

Sgraffito na elewacji kamienicy przy ul. Szerokiej, 
wykonane w 2015 roku, widok współczesny,  
fot. A. Waligórska. 

Wycinanie sgraffito na elewacji kamienicy  
przy ul. Szerokiej, prof. Jacek Zdybel i studenci, 
2015 rok, fot. A. Waligórska.

 Fragment sgraffito z elewacji przy ul. Ogarnej 
89/90 w Gdańsku, projekt prof. Jacek Zdybel, 
2016 rok, fot. A. Waligórska. 

Gotowe sgraffito na kamienicy przy Ogarnej 
89/90, 2016 rok, fot. A. Waligórska.

  Studenci podczas malowania muralu, klub Plama, 2010 rok, fot. J. Zdybel.
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W 2012 roku profesor Jacek Zdybel i jego studenci zrealizowali 
zaprojektowane przez profesora wielkoformatowe malowidła ścienne 
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jedno z nich poświęcone zostało dziełu Ernsta Haeckla i przedsta-
wia historyczne drzewo życia dzielące świat organizmów żywych na 
trzy królestwa: Plantae, Protista i Animalia.

Drugi mural, również projektu profesora Zdybla, ilustruje filogene-
tyczne drzewo życia, którego koncepcję opracowali Carl Richard Wo-
ese, Otto Kandler i Mark L. Wheelis.

W pracach uczestniczyli: Katarzyna Marcinkowska, Joanna Mular-
ska, Małgorzata Pela, Klaudia Szalecka i Wojciech Woźniak. 

Mural przedstawiający filogenetyczne  
drzewo życia według C. R. Woesego, projekt  
prof. Jacka Zdybla, akryl, UV, szlakmetal, 
Uniwersytet Gdański, 2012 rok, 
fot. J. Zdybel 

Mural przedstawiający historyczne drzewo 
życia według Ernsta Haeckla, projekt prof.  
Jacka Zdybla, akryl, szlakmetal, Wydział  
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2012 rok,  
fot. J. Zdybel.

Mural przedstawia-
jący historyczne 
drzewo życia według 
Ernsta Haeckla, 
projekt prof. Jacka 
Zdybla, akryl, szlak-
metal, od dołu stoją: 
prof. Jacek Zdybel, 
Magdalena Pela, 
Klaudia Szalecka, 
Joanna Mularska, 
Wojciech Woźniak; 
Wydział Biologii 
Uniwersytetu Gdań-
skiego, 2012 rok, 
fot. J. Zdybel.
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Nasi studenci i absolwenci poza realizacjami związanymi z pracow-
nią wykonują również indywidualne projekty poza strukturami Akade-
mii. Doświadczenia zdobyte przy wspólnych pracach umożliwiają mło-
dym adeptom sztuk wizualnych samodzielną drogę twórczą oraz uczą 
ich konfrontacji ze zleceniodawcami. Dla niektórych absolwentów ma-
larstwo ścienne stało się główną działalnością. Obecnie istnieje duże 
zapotrzebowanie czy wręcz moda na malowidła wielkoformatowe. 
Niemal każda miejscowość może pochwalić się co najmniej kilkoma 
muralami. Liczne konkursy na zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej przy zastosowaniu malarstwa w wielkiej skali dają możliwość za-
prezentowania malarskich umiejętności młodych artystów. 

Agnieszka Stańczyk jest absolwentką z roku 2005 i autorką wielu 
realizacji z zakresu malarstwa ściennego. Pracuje w technikach fresku, 
sgraffito i farb akrylowych. 

Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska), absolwentka z 2010 
roku, jest autorką wielu realizacji w przestrzeni publicznej, a także 
zwyciężczynią w konkursie na mural zdobiący elewację centrum han-
dlowego w Krakowie. Zrealizowany projekt jest jednym z większych 
malowideł monumentalnych w Polsce.

Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska), 
wielkoformatowy mural na elewacji Galerii 
Krakowskiej, 2013 rok, fot. Galeria Krakowska.

Agnieszka Stańczyk, fryz na elewacji, Gdańsk, 
2008 rok, fot. A. Stańczyk.

Agnieszka Stańczyk, 
fryz w technice 
sgraffito, Gdańsk, 
2009 rok,  
fot. A. Stańczyk.

Agnieszka Stańczyk, malarstwo iluzjonistyczne, 
2012 rok, fot. A. Stańczyk.

Agnieszka Stańczyk, malarstwo iluzjonistyczne, 
2010 rok, fot. A. Stańczyk.
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Elewacje dwóch kamienic przy ulicy Ogarnej  
w Gdańsku, projekt: Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), wykonanie: Justyna Posiecz-
Polkowska (Dziechciarska) i Ada Dobrzelecka, 
2015, 2016 rok, fot. A. Dobrzelecka.

Fragment elewacji kamienicy przy ulicy Ogarnej 
w Gdańsku, projekt: Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), wykonanie: Justyna Posiecz-
Polkowska (Dziechciarska) i Ada Dobrzelecka, 
2015 rok, fot. A. Dobrzelecka.

Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), mural 
reklamowy, Szczecin, 2013 rok, 
fot. J. Posiecz-Polkowska. 

Projekt i wykonanie: Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska) i Anna Taut, budynek Talensa  
w Apeldoorn, Holandia, 2015 rok,   
fot. G. Posiecz-Polkowski.

 Mural wiejski, Gorajec, projekt: Justyna Posiecz-
Polkowska (Dziechciarska), wykonanie: Justyna 
Posiecz-Polkowska i Anna Taut, 2014 rok,  
fot. J. Posiecz-Polkowska.
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Anna Taut od czasu uzyskania dyplomu w Pracowni Malarstwa 
Ściennego i Witrażu w 2009 roku zajmuje się malarstwem monumen-
talnym. Na swoim koncie ma wiele realizacji zarówno w kraju jak i za 
granicą.

Ewa Pietrzak dyplom uzyskała w 2015 roku. Jest również absol-
wentką architektury na Politechnice Gdańskiej. W swoich realizacjach 
łączy umiejętności i doświadczenia malarskie i projektowe. 

Marta i Michał Wirtelowie są dyplomantami z 2017 roku. Oboje 
studiowali w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu, jednak anek-
sy zrealizowali poza pracownią. Od czasów studiów zajmują się dzia-
łaniami w przestrzeni publicznej. Szczególnie aktywnie uczestniczą  
w projekcie odnowy elewacji kamienic w przestrzeni głównego miasta 
w Gdańsku. Zdobienia ich autorstwa można oglądać na ulicy Ogarnej, 
Warzywniczej czy Targu Rybnym. 

Przejście pod  
torami Gdańsk  
– Orunia, projekt  
i realizacja Anna 
Taut, 2015 rok,  
fot. A. Taut.

Fragment 
malowidła, Gdańsk 
– Orunia, projekt  
i realizacja: Anna 
Taut, 2015 rok,  
fot. A. Taut.

Anna Taut, mural w Apeldoorn, Holandia,  
2015, fot. A. Taut.

Traffic Design Fesitival, Gdańsk-Wrzeszcz, Anna 
Taut, Adam Kłodecki, 2011 rok. fot. A. Kłodecki.

Anna Taut, Adam Kłodecki, ul. Szeroka, Gdańsk, 
2014 rok, fot. A. Kłodecki.

Mural do reklamy Gdańsk-wyjdź poza ramy, 
Gdańsk, Anna Taut, Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), 2011 rok, fot. A. Taut.

Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska)  
i Anna Taut podczas pracy, 2011 rok,  
fot. z archiwum A. Taut.
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  Ewa Pietrzak, malarstwo ścienne w przejściu przy ul. Ogarnej w Gdańsku, 2015 rok, fot. E. Pietrzak.

Ławica, malarstwo ścienne 
na elewacji kamienicy przy 
ul. Warzywniczej, projekt  
i realizacja Marta i Michał  
Wirtelowie, 2015 rok,  
fot. J. Zdybel.

  Ewa Pietrzak, mural w budynku Argon w Gdańsku – Wrzeszczu, 2017 rok, fot. E. Pietrzak.
Projekt i wykonanie 
Michał Wirtel, Przemysław 
Garczyński, malarstwo  
na elewacji kamienicy przy 
Targu Rybnym w Gdańsku, 
2015 rok, fot. M. Wirtel.

Tondo, malarstwo Marty Wirtel według projektu 
Michała Wirtela, Targ Rybny, 2015 rok, 
fot. J. Zdybel.

Wykonanie malarstwa 
ściennego według projektu  
prof. Jacka Zdybla:  
Jacek Zdybel, Marta  
i Michał Wirtelowie,  
2015 rok, fot. J. Zdybel.
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Plenery

Rodowo, 2012 rok, fot. J. Zdybel.
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w grupie kilkudziesięcioosobowej. Budżet i władzę mam nieograniczo-
ną. Mam tego świadomość – trzymam ajenta krótko przy pysku. Rota-
cja obecności i nieobecności na posiłkach przez kilka tygodni tworzy 
finansowe, restauratorskie eldorado. Nie mam mentalności ubowca, 
nie mam zamiaru permanentnie śledzić garkuchni. Dancingi są co-
dziennie, mam kilkadziesiąt pięknych dziewczyn – stawiam warunek: 
dzieci palą marlboro, piją szampana. (…) A malarstwo – łeb urywa 
– efekt jest nadzwyczajny. Za dwa, trzy lata znajdę mój wynalazek  
w Bremie.

Ale, dla uczciwości – pomysł ja, projekt ja, wynalazek ja (spokojnie, 
nie było Internetu, znikąd nie zgapiłem). Ale perfekcja wykonania, tech-
nologia i artystyczna doskonałość, to ówczesny szef malarstwa ścien-
nego Andrzej Dyakowski, profesor, który idąc tym tropem, wylansuje 
malarskie otoczenie Teatru Witkacego w Zakopanem.21

21  Rękopis prof. M. Olszewskiego.

W procesie kształcenia w Pracowni Malarstwa Ściennego,  
w której ogromną rolę odgrywa umiejętność realizacji pro-
jektu w przestrzeni publicznej, działalność plenerowa zaj-

muje jedno z najważniejszych miejsc. Wyjście z zamkniętej przestrze-
ni, sprzed ograniczonej formatem powierzchni płótna i konfrontacja  
z większą skalą jest doświadczeniem, z którym powinien zmierzyć się 
każdy adept malarstwa monumentalnego. Praca nad projektem zespo-
łowym, konieczność dostosowania swojej wrażliwości estetycznej i spo-
sobu malowania do pozostałych twórców jest warunkiem niezbędnym 
do tego, aby uzyskać zamierzony efekt artystyczny i spójność dzieła. 
Działania plenerowe rozwijają umiejętności pracy w grupie, zrozumie-
nie idei pracy zespołowej i podporządkowanie indywidualnego duktu 
pędzla wspólnej realizacji. Niemniej istotna jest możliwość zmiany do-
brze znanej przestrzeni na środowisko zupełnie nowe. Wyjście poza 
oswojoną rzeczywistość i usytuowanie dzieła w innym kontekście po-
zwala podjąć nowe wyzwania i w odmienny sposób odnieść się do 
malarskich problemów.

Już we wczesnych latach siedemdziesiątych studenci pod opieką 
profesora Andrzeja Dyakowskiego i profesora Mieczysława Olszew-
skiego wyjechali na plener do Władysławowa. 

Oto wypowiedź profesora Olszewskiego, autora projektu monumen-
talnego malowidła i opiekuna władysławowskiego pleneru: W latach 
siedemdziesiątych jako opiekun i szef studenckich praktyk w środku lata, 
u nasady Helu, na pryncypialnym skrzyżowaniu we Władysławowie, 
realizuję swój pierwszy projekt wielkiego malarstwa ściennego. Sznyt  
w tym czasie w Polsce nieznany w malarstwie monumentalnym – oczywi-
ście fotorealizm (…) Wielka szczytowa ściana kaszubskiej stodoły w środ-
ku miasta – elewacja wielopiętrowa. Replikujemy, przywieziony przeze 
mnie przed chwilą, widok Sieny, współczesny – efektowne, perfekcyjne 
zdjęcie. Wieczorami dancingi w Domu Rybaka, w którym rezydujemy  

Plenery

Studenci przed 
muralem we 
Władysławowie,  
jako sołtys –  
prof. Mieczysław 
Olszewski,  
pierwsza z prawej  
prof. Maria 
Targońska,  
1975 rok,  
fot. z archiwum  
M. Olszewskiego.

Notatka z prasy  
na temat pleneru  
we Władysławowie. 
Express wieczorny  
nr 218, wrzesień 
1975 rok,  
z archiwum  
M. Olszewskiego.  
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W latach osiemdziesiątych, kiedy profesor Andrzej Dyakowski wznowił 
działalność pracowni, w zakresie malarstwa monumentalnego nastąpiło 
znaczne ożywienie. Profesor wraz ze swoimi studentami wykonał liczne ma-
lowidła ścienne, zarówno we wnętrzach jak i na elewacjach zewnętrznych. 
W tym czasie szczególnie rozwinęły się inicjatywy plenerowe. Studenci pod 
opieką profesora wyjeżdżali do Zakopanego, aby tam tworzyć polichromie 
na budynkach należących do Teatru im. Witkacego. Częstym kierunkiem 
letnich wypraw malarskich stała się również mała wieś Tuczno, położona 
blisko Wałcza w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim. Zrealizo-
wane tam liczne malowidła ścienne stanowiły swoistą galerię malarstwa 
polskiego. Na elewacjach wiejskich domów i stodół pojawiły się Bociany  
i Czwórka Józefa Chełmońskiego, Zatruta studnia Jacka Malczewskiego 
oraz obrazy Tadeusza Makowskiego.

Profesor Andrzej Dyakowski tak wspomina tamte plenery: Wokół 
pracowni była na tyle przyjazna atmosfera, że władze, czyli rektor Je-
rzy Zabłocki, akceptował nasze pomysły, także plenerowe, i dzięki temu 
udawało nam się zorganizować dla tej specjalizacji plener obowiąz-
kowy. Pamiętna realizacja była w Tucznie, a także we Władysławowie. 
To dawało świetne rezultaty, bo studenci się oswajali z pracą na rusz-
towaniu, z pracą zbiorową, to znaczy taką, że wszyscy realizują jeden 

Prof. Andrzej 
Dyakowski  
na plenerze  
w Tucznie, 1985 rok, 
fot. archiwum ASP 
[XI/1a/024]. Podczas malowania 

muralu według 
Czwórki Józefa 
Chełmońskiego, 
Tuczno, 1985 rok,  
fot. K. Wróblewski.

Prof. Andrzej Dyakowski przy muralu na podstawie 
obrazu Józefa Chełmońskiego Czwórka,  
na rusztowaniu Janusz Nazar, 1985 rok,  
fot. K. Wróblewski, archiwum ASP [XI/1a/042].

Od lewej: Kuba Bryzgalski, Jan Buczkowski, 
Andrzej Dyakowski, Aleksander Widyński,  
Janusz Plota, 1985 rok, fot. K. Wróblewski, 
archiwum ASP [XI/1a/047].
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projekt i wobec tego muszą się wpisać w jedną stylistykę. Jak ktoś się 
wyróżniał sposobem malowania, to zmienialiśmy się na rusztowaniu, 
żeby to nie rozrywało pracy, tylko żeby ona była spójna.

Plenery były fantastyczne, bo studenci się przede wszystkim integro-
wali. Mieli też możliwość zmierzenia się z wielką skalą malowanych 
obrazów. Pamiętam, jak namalowaliśmy na elewacji w Tucznie słynny 
obraz Bociany Chełmońskiego – jak takie chłopisko siedzi i gapi się. 
Wypatrzyliśmy ścianę, przed którą była łąka, tak że jak się przyjęło 
dobrze perspektywę, to miało się wrażenie, że przedłużyliśmy iluzję, że 
ta łąka jest dalej, a olbrzymie chłopisko siedzi na jej środku. To było 
przekomiczne.

Czwórkę Chełmońskiego namalowaliśmy z rozwichrzoną galopującą 
czwórką koni i z taką furką. Pamiętam, że chłopcy się pokusili i sportre-
towali faceta, na którego stodole to namalowaliśmy jako woźnicę. Przy-
czyniliśmy się do kilku niezłych wypadków, bo to było na skrzyżowaniu 
i wszyscy się na malowidło gapili. Nie było czasu, malowaliśmy to na 
zastanym tynku, olejami w puszkach, to było skazane na zagładę.

Od lewej:  
Janusz Plota,  
Jan Buczkowski,  
prof. Andrzej 
Dyakowski,  
Kuba Bryzgalski,  
tyłem: Aleksander 
Widyński, 1985 rok,  
fot. K. Wróblewski, 
archiwum ASP 
[XI/1a/0496].

Mural na 
podstawie obrazu 
Czwórka Józefa 
Chełmońskiego, 
Tuczno, 1985 rok,  
fot. K. Wróblewski.

Od lewej:  
Janusz Plota,  
Kuba Bryzgalski, 
tyłem: 
Jan Buczkowski, 
prof. Andrzej 
Dyakowski, 1985 rok, 
fot. K. Wróblewski, 
archiwum ASP 
[XI/1a/046].

Od lewej: Janusz Nazar, Bernadeta Zielińska, 
Aleksander Widyński, Barbara Badowska, 
Andrzej Dyakowski, Kuba Bryzgalski,  
Tuczno 1985 rok, fot. K. Wróblewski.
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Mural według Bocianów 
Józefa Chełmońskiego, 
od lewej:  
Krzysztof Wróblewski, 
Marek Czarnecki,  
1986 rok,  
fot. z archiwum  
K. Wróblewskiego.

 Studenci przed 
muralem na podstawie 
obrazu Józefa 
Chełmońskiego  
w Tucznie, 1986 rok, 
od prawej:  
Krzysztof Wróblewski, 
Marek Czarnecki,  
fot. z archiwum  
K. Wróblewskiego.

 Przed muralem według obrazu  
Tadeusza Makowskiego, od lewej:  
Kazimierz Kalkowski, Jarosław Bartołowicz, 
1987 rok, fot. archiwum ASP  [XI/1/005].

Łukasz Głowacki i Marek Rogulski  
na rusztowaniu, Tuczno, 1987 rok,  
fot. archiwum ASP  [XI/1a/097].
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Studenci podczas malowania muralu na podstawie Zatrutej studni Jacka Malczewskiego,  
na pierwszym planie widoczny Grzegorz Ronczewski, 1987 rok, fot. archiwum ASP [XI/1a/048].

Studenci na rusztowaniach przy malowaniu, 
1987 rok, fot. archiwum ASP [XI/1a/049].

Studenci przy elewacji, 1987 rok,  
fot. archiwum ASP [XI/1a/079].

Marek Rogulski, 1987 rok,  
fot. archiwum ASP [XI/1a/051].

Łukasz Głowacki przy malowaniu muralu według 
Zatrutej studni Jacka Malczewskiego, Tuczno, 
1987rok, fot. archiwum ASP [XI/1a/004].

Mural według Zatrutej studni Jacka Malczewskiego, 
1987 rok, fot. archiwum ASP [XI/1a/006].
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Potem, poprzez kontakt z teatrem Witkacego, uzyskaliśmy możliwość 
pleneru w Zakopanem. To było też świetne doświadczenie, bo z jednej 
strony plener, a z drugiej atrakcja, góry, Morskie Oko. Do dzisiaj to 
funkcjonuje, Jacek jeździ tam ze studentami. Jeszcze się w to włączyli 
rzeźbiarze, był plener studentów, którzy w otoczeniu teatru postawili 
parę rzeźb. Zrobił się ogród sztuki wokół teatru. Ja już nie pamiętam 
nazwisk, ale twarze tak. Studenci twierdzą, że to im się przydało. Część 
współpracuje ze środowiskiem księży, malują we wnętrzach, zdobią ko-
ścioły. Mnie bardzo zależało, żeby umiejętności wyniesione z pracowni 
były takim wyposażeniem dodatkowym studentów. Nie każdemu się 
uda żyć z obrazów. A to był fach w ręku, coś konkretniejszego niż uza-
leżnienie od praw rynku. Studenci aneks swojego dyplomu wzbogacali 
realizacją jakiegoś witrażu i w ten sposób rozliczali się z uczestniczenia 
w zajęciach.22

Wspomniane przez profesora Dyakowskiego plenery w Zakopanem 
stały się wydarzeniem cyklicznym. Najpierw prowadził je profesor, a po  
2007 roku, kiedy pracownię przejął profesor Jacek Zdybel, studenci 
wyjeżdżali również pod jego opieką.

Od 1992 roku młodzi adepci sztuki zrealizowali wiele malowideł 
zarówno na gmachu teatru, jak i na budynkach do niego należących. 
Temat związany był zawsze z osobą i twórczością Witkacego. 

22 Rozmowę z prof. A. Dyakowskim przeprowadziła A. Waligórska dnia 18 listo-
pada 2016 roku.

Plener w Zakopanem, od lewej stoją:  
Inga Gierasimowicz, Marek Iwiński,  
na rusztowaniu Dominik Lejman, 1992 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Murale na elewacji budynku przy Teatrze 
Witkacego, Zakopane 1992 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Mural na elewacji budynku przy Teatrze 
Witkacego, na dachu Dominik Lejman,  
Zakopane 1992 rok, fot. z archiwum J. Zdybla.

Mural na elewacji 
Teatru Witkacego, 
1992 rok,  
fot. z archiwum  
J. Zdybla.



11111
0

Mural na elewacji budynku przy Teatrze Witkacego, 
Zakopane 1992 rok, fot. z archiwum J. Zdybla.

Malarstwo na budynku należącym  
do Teatru Witkacego, Zakopane 1994 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Malarstwo 
na budynku 
należącym do 
Teatru Witkacego, 
Zakopane 1994 rok, 
fot. z archiwum  
J. Zdybla.

 Fragmenty muralu na elewacji budynku  
przy Teatrze Witkacego, Zakopane 1992 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Mural na elewacji budynku  
przy Teatrze Witkacego,  
Zakopane 1992 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Malarstwo na podstawie fotografii 
Witkacego na budynku należącym do 
Teatru Witkacego, siedzą od lewej: 
Karol Czerwiński, Robert Sochacki, 
Jarosław Zieliński, Zakopane 1994 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Malarstwo na budynku należącym  
do Teatru Witkacego, Robert Sochacki, 
Zakopane 1994 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.
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Studenci na rusztowaniu przy elewacji Teatru 
Witkacego, od prawej: Aleksandra Jadczuk, 
Aleksandra Dziąg, Sławomir Lipnicki, Ewa Greś, 
Katarzyna Szczodrowska, Zakopane 1997 rok, 
fot. J. Zdybel.

 Od lewej: Sławomir Lipnicki, Aleksandra 
Jadczuk, Ewa Greś, Zakopane 1997 rok, 
fot. J. Zdybel.

Malarstwo ścienne na elewacji Teatru Witkacego, 
Zakopane 1997 rok, (prawa strona elewacji: 
malarstwo z 1992 roku, lewa strona: malarstwo 
z 1997 roku), fot. z archiwum J. Zdybla.

Studenci przy muralu, od lewej: Jerzy Lisak, 
Dorota Borowska, Marzena Ślusarczyk, 
Zakopane 2001 rok, fot. T. Kołodziejczyk.

Mural na elewacji budynku przy Teatrze 
Witkacego, Zakopane 1992 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Prof. Andrzej Dyakowski maluje na budynki 
Teatru Witkacego, Zakopane 2001 rok,  
fot. T. Kołodziejczyk.

Od lewej: Jerzy Lisak, Tomasz Kołodziejczyk, 
Dorota Borowska, projekt na podstawie 
rysunków Witkacego, Teatr Witkacego, 
Zakopane, 2001 rok, fot. T. Kołodziejczyk.

Jerzy Lisak, Marzena Ślusarczyk i Dorota 
Borowska przy muralu przedstawiającym Sabałę 
i Witkacego na elewacji Gimnazjum Specjalnego, 
Zakopane 2001 rok, fot. T. Kołodziejczyk.

Od lewej: Marzena Ślusarczyk, Dorota Borowska 
przy malowidle na ścianie budynku Gimnazjum 
Specjalnego, Zakopane 2001 rok,  
fot. T. Kołodziejczyk.
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Teatr Witkacego, fragment sgraffito według projektu prof. Jacka Zdybla, Zakopane 2011 rok, fot. J. Zdybel.

Anna Taut i Justyna 
Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska) 
podczas pracy  
na elewacji 
Teatru Witkacego, 
Zakopane 2011 rok, 
fot. J. Zdybel.

Studenci na rusztowaniu przy elewacji Teatru 
Witkacego, Zakopane 2014 rok, fot. J. Zdybel. Teatr Witkacego, Zakopane 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Teatr Witkacego, Zakopane 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Mural na podstawie portretu wielokrotnego 
Witkacego, Zakopane 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Fragment muralu na elewacji Teatru Witkacego, 
Zakopane 2014 rok, fot. J. Zdybel.
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W 2009 roku studenci Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu 
zostali po raz pierwszy zaproszeni do uczestnictwa w XIX Międzynaro-
dowym Plenerze Pole Sztuk w Rodowie. 

Impreza ma wieloletnią tradycję. Artystyczne spotkania zapocząt-
kował profesor Mariusz Białecki z Wydziału Rzeźby już ponad dwa-
dzieścia lat temu. Od tamtego czasu, co roku w lipcu, kilkoro studen-
tów ma szansę uczestniczyć w wydarzeniu. Murale, które powstają na 
elewacjach budynków są zaprojektowane przez uczestników pleneru  
i wspólnie przez nich realizowane. W latach 2016 i 2017 adepci ma-
larstwa monumentalnego wykonywali również zdobienia w miejsco-
wym kościele parafialnym. Oprócz powstałego na deskach pod chórem 
plafonu studenci podjęli się również prac konserwatorskich w postaci 
złoceń elementów wystroju kościoła. Atutem rodowskich plenerów jest 
możliwość wspólnego działania malarzy i rzeźbiarzy.  

Praca i wypoczynek, 
na pierwszym planie 
prof. Jacek Zdybel, 
na rusztowaniu  
od góry:  
Anna Waligórska,  
Anna Taut, Justyna 
Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), 
Zofia Błażko, 
Rodowo 2009 rok, 
fot. J. Zdybel. 

Od góry: Anna Waligórska, Anna Taut, 
Sergiusz Powałka, Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), Zofia Błażko, Rodowo 2009 rok, 
fot. J. Zdybel.  

Anna Waligórska  
i Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska),  
Rodowo 2009 rok,  
fot. J. Zdybel.

Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska), 
Rodowo 2009 rok, fot. J. Zdybel.

Malarstwo ścienne na elewacji Szkoły 
Podstawowej w Rodowie, autorzy:  
Anna Waligórska, Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), Zofia Błażko, Anna Taut, 
Sergiusz Powałka, projekt Anny Waligórskiej, 
2009 rok, fot. J. Zdybel.

Fragment muralu, Anna Taut, Rodowo 2009 rok, 
fot. J. Zdybel.
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Aneta Gruszczyk uczestniczka plenerów w latach 2012 i 2013 wspo-
mina: Nie sposób nie wspomnieć pamiętnych, bogatych w wydarzenia 
towarzyskie i artystyczne dwutygodniowych plenerów w Rodowie. To 
był czas pełen pracy twórczej, spotkań studentów z innych uczelni ar-
tystycznych, nawiązywania przyjaźni, rozmów przy ognisku. Cała miej-
scowość z wielką sympatią przyjmowała artystów. Pracownię reprezen-
towało zwykle kilka osób, profesorowie czuwali nad całym zespołem, 
podkreślając, że to co robimy w przestrzeni Rodowa jest ważne i może 
być ciekawym przykładem zaistnienia sztuki w przestrzeni publicznej, 
wśród ludzi i przyrody. Przy projektach murali, pracy zespołowej, było 
wiele spięć, profesor jednak miał umiejętność łagodzenia ich i trafnej 
oceny sytuacji, zarówno w codziennych interakcjach jak i w dążeniu do 
satysfakcjonującego rezultatu – dzieła. 

W poszczególnych latach w plenerach prowadzonych przez profe-
sora Jacka Zdybla i doktor Annę Waligórską uczestniczyli:

2009 – Zofia Błażko, Justyna Dziechciarska, Anna Taut, Sergiusz Powałka
2010 – Sergiusz Powałka, Michał Pawłowski, Wojciech Woźniak
2011 – Aleksandra Fronc, Anna Taut, Aleksander Bajger, Sergiusz Po-
wałka, Wojciech Woźniak 
2012 – Aleksandra Fronc, Aneta Gruszczyk, Joanna Mularska, Alek-
sander Bajger, Wojciech Woźniak 
2013 – Aneta Gruszczyk, Maria Iciak, Magdalena Stępnicka, Sylwia 
Zdzichowska 
2014 – Natalia Hirsz, Urszula Kulczyk, Agnieszka Majewska, Katarzyna 
Marcinkowska, Marta Wirtel, Piotr Mosur, Michał Wirtel
2015 – Agnieszka Majewska, Edyta Kowalewska, Marta Wirtel, Emil 
Jamrozik, Michał Wirtel
2016 – Aleksandra Kołwzan, Marta Wirtel, Michał Brzostek, Przemy-
sław Garczyński, Emil Jamrozik, Michał Wirtel 
2017 – Aleksandra Garczyńska (Kołwzan), Marta Lipiec-Bortkiewicz, 
Ewa Staśkiewicz, Przemysław Garczyński, Filip Kampka 

Mural według 
projektu Anny 
Waligórskiej, 
Rodowo 2009 rok, 
fot. J. Zdybel.

Mural autorstwa Michała Pawłowskiego, 
Rodowo 2010 rok, fot. J. Zdybel.

  Sergiusz Powałka  
i Wojciech Woźniak, 
Rodowo 2010 rok, 
fot. J. Zdybel.
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Mural na elewacji Szkoły Podstawowej  
w Rodowie, nowa realizacja, która zastąpiła 
malowidło z 2009 roku, od lewej: Wojciech 
Woźniak, Anna Taut, Aleksander Bajer, Sergiusz 
Powałka, Jacek Zdybel, Rodowo 2011 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla. 

Nowy mural 
na miejscu 
poprzedniego  
z 2009 roku,  
Rodowo 2011 rok, 
fot. J. Zdybel.

Sergiusz Powałka w czasie malowania, Rodowo 
2011 rok, fot. J. Zdybel.

Nowy mural 
na miejscu 
poprzedniego  
z 2009 roku, 
Rodowo 2011 rok, 
fot. J. Zdybel.

Przenoszenie projektu na podstawie mapy nieba 
Jana Heweliusza na ścianę stodoły, Rodowo 
2012 rok, fot. J. Zdybel.

Prof. Jacek Zdybel podczas przenoszenia 
projektu na ścianę, Rodowo 2012 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Aneta Gruszczyk i Aleksander Bajger, fot. J. Zdybel.

  Mural na podstawie mapy nieba Jana Heweliusza na stodole w Rodowie, 2012 rok, fot. J. Zdybel.

  Fragment muralu na 
podstawie mapy nieba 
Jana Heweliusza, stodoła 
w Rodowie, 2012 rok,  
fot. A. Waligórska.
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Na rusztowaniu przy elewacji internatu Szkoły 
Podstawowej w Rodowie, od lewej: Sylwia 
Zdzichowska, Aneta Gruszczyk, Maria Iciak, 
Adrianna Skibak, Rodowo 2013 rok,  
fot. A. Waligórska.

Mural na podstawie projektu według M.C. 
Eschera, Rodowo 2013 rok, fot. J. Zdybel.

Fragment muralu na podstawie projektu 
według M.C. Eschera, Rodowo 2013 rok, 
fot. J. Zdybel.

Przenoszenie projektu na elewację internatu 
Szkoły Podstawowej w Rodowie, 2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Projekt do muralu, Rodowo 2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Przy malowaniu, od lewej na rusztowaniu: 
Agnieszka Majewska, Marta Wirtel, Piotr Mosur 
(u góry), Natalia Hirsz, na dole: Ula Kulczyk, 
Michał Wirtel, Rodowo 2014 rok, fot. J. Zdybel.

 Murale na elewacji internatu Szkoły 
Podstawowej w Rodowie, mural z 2015 roku  
na środku elewacji, fot. J. Zdybel.

Od lewej u góry: Marta Wirtel, Katarzyna 
Marcinkowska, Urszula Kulczyk, niżej:  
Natalia Hirsz, Piotr Mosur, Agnieszka Majewska, 
Jacek Zdybel, Michał Wirtel, Rodowo 2014 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Fragment muralu  
z elewacji internatu Szkoły 
Podstawowej w Rodowie, 
2014 rok, fot. J. Zdybel.

Michał Wirtel, Rodowo 
2014 rok, fot. J. Zdybel.

Sylwia Zdzichowska i Anna Waligórska 
pod muralem na podstawie projektu  
według M.C. Eschera, Rodowo 2013 rok,  
fot. A. Gruszczyk.
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Prace w kościele 
parafialnym w Rodowie, 
przygotowania do 
malarstwa na podsufitce 
chóru, Anna Waligórska, 
Aleksandra Kołwzan-
Garczyńska,  
Michał Brzostek,  
Rodowo 2016 rok,  
fot. J. Zdybel. 

Marta Wirtel maluje ornament, 
Rodowo 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Praca nad ornamentami, 
Aleksandra Kołwzan-Garczyńska, 
Przemysław Garczyński,  
fot. J. Zdybel.

Ornamenty na 
podsufitce pod 
chórem, kościół 
parafialny  
w Rodowie, 2016 
rok, fot. J. Zdybel.
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W 2016 roku kilkoro studentów wraz z profesorem Jackiem Zdyblem 
wyjechało na plener do Nowęcina niedaleko Łeby, by malować mural 
o tematyce hippicznej. W plenerze uczestniczyli: Aleksandra Kołwzan-
Garczyńska, Marta Wirtel, Przemysław Garczyński i Michał Wirtel. 

Malarstwo ścienne w Nowęcinie koło Łeby, 
2016 rok, fot. J. Zdybel.Aleksandra 

Kołwzan-
Garczyńska, 
Nowęcin 
2016 rok,  
fot. J. Zdybel.

Przenoszenie 
projektu  
na ścianę, 
Nowęcin  
2016 rok,  
fot. J. Zdybel.

Michał Wirtel, 
Przemysław 
Garczyński, 
Nowęcin  
2016 rok,  
fot. J. Zdybel.

Nowęcin 2016 rok,  
fot. J. Zdybel.
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Kształcenie w pracowni dziś

Wycinanie sgraffito, fot. J. Zdybel.
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w zajęciach z technologii malarstwa ściennego i witrażu, natomiast od 
III roku studiów pracownię można wybrać jako specjalizację artystycz-
ną, z której przygotowuje się aneks do dyplomu. Prowadzone są także 
zajęcia fakultatywne dla studentów wydziału rzeźby, animacji kultury 
i architektury wnętrz.

Profesor Jacek Zdybel o kształceniu w pracowni: Kształt i sposób 
prowadzenia zajęć ewoluował wraz z przeobrażeniami zachodzącymi 
nie tylko w uczelni, takimi jak zmiany kierowników pracowni czy reor-
ganizacje wydziałów, ale również powodowany był zmianami politycz-
nymi, gospodarczymi i kulturowymi w kraju i na świecie. Cztery lata 
temu na Wydziale Malarstwa powołano do życia specjalność Sztuka 
w Przestrzeni Publicznej. To bardzo ważny punkt w rozwoju uczelni. 
Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu stanowi jeden z trzech fila-
rów, na których oparta została struktura nowej specjalności. Studen-
tom wybierającym ten rodzaj studiów staramy się zapewnić jak naj-
lepsze możliwości rozwoju. To co najistotniejsze i niezmiennie obecne  
w działaniach dydaktycznych prowadzonych w pracowni to silny związek  
z technologią i praktyką umożliwiającą powstawanie prac, które funk-
cjonują w przestrzeni publicznej. To założenie, swoisty dogmat, prze-
jęty po poprzednikach – profesorach kształtujących nasz stosunek do 

Kształcenie w pracowni opiera się na poznawaniu technologii 
malarstwa ściennego, witrażu i mozaiki. Klasyczne umiejętności 
związane z tymi technikami i opanowanie warsztatu dają ogrom-

ne możliwości indywidualnego rozwoju oraz kreacji własnej wypowie-
dzi, która z jednej strony opiera się na tradycyjnym rzemiośle, z drugiej 
zaś czerpie ze współczesnej myśli teoretycznej.

W pracy ze szkłem stosowane są również najnowsze technologie 
i eksperymenty formalne. Studenci wykorzystują możliwości, jakie 
daje obróbka szkła w wysokich temperaturach, łączą je z innymi ma-
teriałami oraz ze światłem, dzięki czemu powstałe prace są dziełami 
interdyscyplinarnymi.

Kontynuując siedemdziesięcioletnią tradycję pracownia otwiera się 
na inspiracje, które niesie ze sobą dynamicznie zmieniający się świat. 
Oferuje studentom wiedzę i praktykę na najwyższym poziomie, dzię-
ki czemu utrzymuje równowagę między akademickością a nowator-
stwem.

Ponadto dzięki wysokim kompetencjom w dziedzinie tradycyjnych  
i współczesnych technik artystycznych absolwenci pracowni bez kłopo-
tu odnajdują się na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w formie zadaniowej: określenie tematu, 
przygotowanie projektów wstępnych i realizacja w określonej tech-
nice. Wszystkie etapy są omawiane w formie korekt indywidualnych  
i grupowych, w trakcie których przeprowadzana jest analiza pod wzglę-
dem artystycznym i technologicznym. Przedmiot prowadzony jest na 
zasadzie praktycznych ćwiczeń uzupełnianych o wiedzę teoretyczną 
z danego zakresu. Studenci oprócz poznawania nowych technologii  
i technik artystycznych zapoznają się również z metodami projektowa-
nia i realizacji prac.

Obecnie w pracowni kształcą się przede wszystkim studenci wy-
działu malarstwa. Studenci z II i III roku są zobowiązani uczestniczyć 

Prof. Andrzej Dy-
akowski uczy stu-
dentów technologii 
sgraffito, projekty 
według Mapy Nieba 
Północnego Jana 
Heweliusza, Pra-
cownia Malarstwa 
Ściennego i Witrażu, 
Gdańsk 2008 rok, 
fot. J. Zdybel.

Kształcenie w pracowni dziś
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Prof. Andrzej Dyakowski pomaga studentom 
podczas ćwiczeń z technologii sgraffito, 
projekty według Mapy Nieba Północnego Jana 
Heweliusza, Pracownia Malarstwa Ściennego  
i Witrażu, Gdańsk, 2008 rok, fot. J. Zdybel.

dydaktyki. Oczywistym jest również, że na kierunek kształcenia i formę 
rozwoju studentów mają wpływ preferencje artystyczne prowadzących 
pracownię. W chwili obecnej dominantą jest malarstwo ścienne, wi-
traż i mozaika. Nie stronimy również od pracy z innymi technologiami 
i działaniami interdyscyplinarnymi nierzadko bardzo dalekimi od sko-
jarzeń związanych z podstawowym profilem pracowni. 

Akademia, czas studiów, to krótki okres, po którym następuje brutal-
ne zderzenie z rzeczywistością życia i utrzymania się z własnej pracy. 
Staramy się przekazać studentom możliwie jak najwięcej wiedzy teore-
tycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rzemiosła artystycznego, 
dać możliwość spróbowania swoich sił zarówno w pracy w pracowni, 
jak i realizacji w konkretnej przestrzeni. Silny nacisk kładziony jest na 
działania eksperymentalne wykorzystujące preferencje artystyczne stu-
dentów, ich wrażliwość i pomysłowość. W pracowni, ze względu na jej 
bardzo szerokie spektrum technologiczne, staramy się dać możliwość 
spróbowania wszystkich technik formalnych. Zależy nam także na sa-
mookreśleniu się studentów i skupieniu na konkretnej wybranej techno-
logii oraz jej opanowaniu w jak najszerszym zakresie.

Studenci pod okiem 
prof. Andrzeja 
Dyakowskiego 
ćwiczą wycinanie 
sgraffito według 
Mapy Nieba 
Północnego  
Jana Heweliusza, 
Pracownia 
Malarstwa 
Ściennego i Witrażu, 
Gdańsk, 2008 rok,  
fot. J. Zdybel.

Próba cięcia sgraffito w małej skali przed 
realizacją Mapy Nieba Północnego Jana 
Heweliusza, Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dzichciarska), Anna Taut, Anna Waligórska, 
Zofia Błażko, murek na terenie Małej Zbrojowni, 
Gdańsk, 2008 rok, fot. J. Zdybel. 

Odciskanie projektu 
na świeżym  
tynku, Pracownia 
Malarstwa 
Ściennego i Witrażu, 
Gdańsk, 2008 rok,  
fot. J. Zdybel.

Aleksandra Arabska wycina sgraffito,  
2008 rok, fot. J. Zdybel.
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Wycinanie sgraffito, Pracownia Malarstwa 
Ściennego i Witrażu, Gdańsk, 2011 rok,  
fot. J. Zdybel.

Cięcie sgraffito według projektu, 2008 rok,  
fot. J. Zdybel.

Wymiatanie resztek tynku ze skończonego 
sgraffito, 2008 rok, fot. J. Zdybel.

 Praca przy wycinaniu sgraffito, Justyna 
Posiecz-Polkowska (Dziechciarska), Pracownia 
Malarstwa Ściennego i Witrażu, Gdańsk,  
2008 rok, fot. J. Zdybel.

Przygotowywanie zaprawy tynkarskiej do sgraffito, 
Aleksander Bajger, Anna Waligórska, Filip 
Ignatowicz, Maria Iciak, Maciej Pytlak (miesza 
zaprawę), Pracownia Malarstwa Ściennego  
i Witrażu, Gdańsk, 2011 rok, fot. J. Zdybel.

Studenci poznają technologię sgraffito,  
Anna Waligórska (asystentka), Maria Iciak, 
Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu, 
Gdańsk, 2011 rok, fot. J. Zdybel.

Wycinanie sgraffito według projektów 
studenckich, Pracownia Malarstwa Ściennego  
i Witrażu, Gdańsk, 2011 rok, fot. J. Zdybel.

Studenci podczas 
pracy przy sgraffito, 
Pracownia 
Malarstwa 
Ściennego i Witrażu, 
Gdańsk, 2011 rok, 
fot. J. Zdybel.
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Przygotowywanie płyt do ćwiczeń z technologii sgraffito, Pracownia Malarstwa Ściennego  
i Witrażu, Gdańsk, 2009 rok,  fot. J. Zdybel.

Malowanie techniką mineralną, Pracownia 
Malarstwa Ściennego i Witrażu, Gdańsk,  
2014 rok, fot. J. Zdybel.

Wycinanie sgraffito, ćwiczenia technologiczne 
przed realizacją na elewacji, projekt prof. Jacek 
Zdybel, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Wycinanie sgraffito, ćwiczenia technologiczne 
przed realizacją na elewacji, projekt prof. Jacek 
Zdybel, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Wycinanie sgraffito, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Sgraffito według projektu prof. Jacka Zdybla, próba 
w małej skali przed realizacją na ulicy Szerokiej 
w Gdańsku, Pracownia Malarstwa Ściennego  
i Witrażu, Gdańsk, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Wycinanie sgraffito, fot. J. Zdybel.

Prof. Jacek Zdybel nakłada tynk gliniany,  
2015 rok, fot. J. Zdybel.

Warsztaty sgraffito w tynkach glinianych, 
nakładanie gliny na ścianę, Pracownia 
Malarstwa Ściennego i Witrażu, Gdańsk,  
2015 rok, fot. J. Zdybel.

Monika Reut nakłada glinę na płytkę,  
2015 rok, fot. J. Zdybel.

Przygotowywanie płytek z tynkiem glinianym, 
2015 rok, fot. J. Zdybel.

Wycinanie sgraffito w glinianym tynku,  
2015 rok, fot. J. Zdybel.
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Jeden z prowadzących warsztaty  
Tomasz Zmyślony i uczestnicy, Pracownia 
Malarstwa Ściennego i Witrażu, Gdańsk,  
2015 rok, fot. J. Zdybel.  

Wycinanie sgraffito w glinianym tynku,  
2015 rok, fot. J. Zdybel. 

Przenoszenie rysunku na płytkę z tynkiem,  
2015 rok, fot. J. Zdybel. 

 Lutowanie witrażu, Pracownia Malarstwa 
Ściennego i Witrażu, 2003 rok,  
fot. A. Waligórska.

Agnieszka Stańczyk rozciera farbę szkliwną, 
która posłuży do malowania witrażu, 2003 rok, 
fot. A. Waligórska.

Anna Taut pracuje nad witrażem, Pracownia 
Malarstwa Ściennego i Witrażu, 2009 rok,  
fot. J. Zdybel.

W pracowni, Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), Anna Taut, Agnieszka Budenko, 
Zofia Błażko, 2009 rok, fot. J. Zdybel.

W pracowni, 2009 rok, fot. J. Zdybel.

Wybieranie zdjęć z realizacji sgraffito według 
Mapy Nieba Północnego Jana Heweliusza, Anna 
Taut, Anna Waligórska, Zofia Błażko, Justyna 
Posiecz-Polkowska (Dziechciarska), 2009 rok,  
fot. J. Zdybel.

Przygotowywanie wystawy, Anna Waligórska, 
Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska), 
Zofia Błażko, Agnieszka Budenko, Pracownia 
Malarstwa Ściennego i Witrażu, 2009 rok,  
fot. J. Zdybel.

W pracowni, Małgorzata Witschenbach,  
Karol Patoleta, Agnieszka Budenko, Zofia 
Błażko, Anna Taut, Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), Anna Waligórska, 2009 rok,  
fot. J. Zdybel.

W pracowni, Anna Waligórska, Anna Taut, 
Sergiusz Powałka, 2013 rok, fot. J. Zdybel.
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W pracowni, Anna Taut, Sergiusz Powałka, 
2013 rok, fot. J. Zdybel.

W pracowni, Anna Taut, 2013 rok, fot. J. Zdybel.

Michał Sęczawa, 
Pracownia Malarstwa 
Ściennego i Witrażu, 
2013 rok, fot. J. Zdybel

 W pracowni,  
2014 rok, fot. J. Zdybel.

Cięcie szkła, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Studenci uczą się ciąć szkło, 2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Urszula Kulczyk pracuje 
nad swoim dyplomem, 
przygotowuje formy 
woskowe, które 
posłużą do odlewów, 
obok rzeźbiarz Michał 
Sęczawa, Pracownia 
Malarstwa Ściennego  
i Witrażu, 2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Oprawianie szkieł 
witrażowych w ołów, 
2012 rok,  
fot. A. Waligórska.

 W pracowni,  
2015 rok,  
fot. A. Waligórska. 

 W pracowni,  
2016 rok,  
fot. A. Waligórska. 

 Studenci z programu 
Erasmus z Chorwacji 
podczas pracy nad 
witrażami, Pracownia 
Malarstwa Ściennego 
i Witrażu, 2016 rok,  
fot. A. Waligórska.
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Studenci kierunku Malarstwo i specjalności Sztuka w Przestrzeni 
Publicznej początkowo przechodzą obowiązkowe zajęcia z technologii 
dostępnych na wydziale. Są one prowadzone w grupach przez jeden 
semestr w każdej pracowni. Od ósmego semestru studenci wybierają 
specjalizację artystyczną, a studenci specjalności Sztuka w Przestrzeni 
Publicznej pracownię dyplomową. Staramy się przygotowywać zada-
nia tak, aby każde wnosiło nowe elementy wiedzy w proces kształ-
cenia artystycznego. Zajęcia wzbogacane są wykładami dotyczącymi 
technik poznawanych w pracowni. Prelekcje obejmują historię i współ-
czesność danej techniki oraz kierunki jej rozwoju. Realizacja zadań 
polega na przygotowaniu projektu i opanowaniu warsztatu. Działa-
nia realizowane w przestrzeni publicznej wykonywane są najczęściej 
wspólnie z prowadzącymi pracownię, ale na zasadach partnerskich 
– wszyscy pracują nad realizacją. Zapewnia to prawidłową pracę gru-
py, a także daje możliwość poznania roli i zasad kierowania zespołem. 
Bardzo istotnym elementem procesu kształcenia są działania plenero-
we organizowane corocznie w miesiącach wakacyjnych dla studentów 
Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu oraz zainteresowanych osób  
z innych specjalizacji. Przemiany jakie zaszły w Polsce z jednej strony 
ułatwiły dostęp do różnych nowych technologii, z drugiej zaś stworzyły 

Wystawa na koniec 
roku akademickiego 
2016/2917, 
Pracownia 
Malarstwa 
Ściennego i Witrażu, 
2017 rok,  
fot. A. Waligórska.

Plakat do wystawy, 
projekt prof.  
J. Zdybel, 2012 rok. 
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problemy z możliwościami realizacyjnymi. Pozyskanie bowiem inwe-
stora chętnego do podjęcia współpracy z pracownią, zaakceptowanie 
przez niego uwarunkowań związanych z dydaktyką i procesem docho-
dzenia do realizacji, często skazane jest na niepowodzenie. Mimo to 
udało nam się zrealizować wiele projektów poza murami akademii. 
Zostały one pozytywnie odebrane i docenione za swoją wartość arty-
styczną i społeczną.

Działalność Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu spotyka się  
z dużym zainteresowaniem środowiska artystycznego w Polsce. Re-
alizacje wielkich malowideł ściennych wpisujące się na stałe w prze-
strzeń publiczną, są zauważane i komentowane. Aby dotrzeć do jesz-
cze większego grona odbiorców efekty naszej działalności prezentuje-
my również na wystawach poza Trójmiastem. Dotychczas odbyły się 
dwa pokazy fotografii zrealizowanych w pracowni prac z zakresu wi-
trażu, form szklanych i murali. Pierwszy miał miejsce w 2012 roku na 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na zaproszenie profesora Ada-
ma Chmielowca kierującego tamtejszą Pracownią Malarstwa w Ar-
chitekturze i Urbanistyce. Drugi zaś pokaz odbył się w roku 2017 na 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w ramach projektu Łódź w Gdań-
sku – Gdańsk w Łodzi. Wystawie wrocławskiej towarzyszył wykład 

Podczas otwarcia wystawy na ASP  
we Wrocławiu, kadra i studenci, 2012 rok, 
fot. A. Waligórska.

 Prof. Jacek Zdybel na wernisażu wystawy,  
ASP we Wrocławiu, 2012 rok,  
fot. A. Waligórska.

Wykład na temat 
malarstwa  
ściennego,  
prof. Jacek Zdybel, 
Rafał Roskowiński,  
ASP we Wrocławiu, 
2012 rok,  
fot. A. Waligórska.

Otwarcie wystawy, od prawej: prof. Adam 
Chmielowiec, prof. Jacek Zdybel (tyłem),  
ASP we Wrocławiu, 2012 rok, fot. A. Waligórska.

Ekspozycja realizacji Gdańskiej Szkoły Muralu na 
ASP we Wrocławiu, 2012 rok, fot. A. Waligórska.
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profesora Jacka Zdybla na temat historii malarstwa ściennego two-
rzonego przez trójmiejskich artystów. Na wystawie można było obej-
rzeć również realizacje Gdańskiej Szkoły Muralu. Ta inicjatywa jest 
wspólnym dziełem profesora Jacka Zdybla i Rafała Roskowińskiego. 
W działaniach GSM uczestniczą między innymi nasi studenci, którzy 
realizując malarstwo w wielkiej skali zdobywają cenne doświadcze-
nie. Kolejna wystawa odbyła się na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi  
w 2016 roku, gdzie swoje dokonania prezentowała Katedra Specjaliza-
cji Artystycznych gdańskiej Akademii. 

Profesor Jacek Zdybel o Gdańskiej Szkole Muralu: Od roku 2009  
w ramach projektu Gdańsk 2016 powstała Gdańska Szkoła Muralu. 
Pomysłodawca Rafał Roskowiński zaprosił do współpracy prowadzą-
cego Pracownię Malarstwa Ściennego i Witrażu Jacka Zdybla aby 
razem realizować projekt dydaktyczno-artystyczny. Dzięki zaangażo-
waniu Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, klubowi Plama na Za-
spie (przez kilka lat pełniącego rolę siedziby GSM) studenci akademii,  
a przede wszystkim pracowni, uzyskują nieocenione możliwości działa-
nia artystycznego w przestrzeni miejskiej. Formuła GSM od początku 
nawiązuje do tradycji Pracowni Malarstwa Ściennego, jej powojennych 
działań związanych z odbudową Gdańska i dekoracją głównomiejskich 

Montaż wystawy na ASP w Łodzi, 2017 rok, 
fot. A. Waligórska. Wystawa na ASP 

w Łodzi, 2017 rok, 
fot. A. Waligórska.Plansze przygotowane do zawieszenia,  

ASP w Łodzi, 2017 rok, fot. A. Waligórska.
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ulic, jak również Pracowni Malarstwa Ściennego prowadzonej przez 
profesora Andrzeja Dyakowskiego, której obaj prowadzący są absol-
wentami. Zajęcia organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej są 
otwarte dla wszystkich chętnych, również niezwiązanych bezpośrednio 
z Akademią. Od początku cieszą się dużym zainteresowaniem, a dzięki 
swojej otwartej formule przyciągają również studentów z innych uczel-
ni artystycznych Polskich i zagranicznych. Spotkania realizowane są  
w cyklu rocznym, w czasie którego zajęcia zimowe prowadzone są jako 
projektowe i technologiczne. Odbywają się także spotkania z ludźmi 
związanymi z szeroko rozumianymi działaniami w przestrzeni publicz-
nej. W miesiącach wiosenno-letnich przeprowadzane są natomiast re-
alizacjepowstałych projektów. Po kilku latach spędzonych w Plamie, 
zajęcia zostały przeniesione do Pracowni Malarstwa Ściennego i Wi-
trażu, a Akademia Sztuk Pięknych podpisała umowę z Instytutem Kul-
tury Miejskiej o ścisłą współpracę w realizacji projektu. Przez prawie 
dziesięć lat działalności młodzi twórcy związani z GSM stworzyli około 
30 prac zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, współpracując  
z Instytutami Kultury Polskiej w Rumunii, Mołdawii i Belgii. Głównym 
zadaniem jest stworzenie uczestnikom możliwości wzbogacenia ich 
umiejętności artystycznych o doświadczenia związane z pracą projek-

W hołdzie malarstwu polskiemu, realizacja 
Gdańskiej Szkoły Muralu, projekt Wojciech 
Woźniak, realizacja: Natalia Buza, Alicja 
Czarna, Emil Goś, Agata Kędra, Justyna Posiecz-
Polkowska (Dziechciarska), Alicja Piskorz, Anna 
Taut, Michał Węgrzyn, Anna Wrona, Wojciech 
Woźniak; Gdańsk-Zaspa, 2012 rok,  
fot. J. Zdybel.

W hołdzie przyjaźni polsko-rumuńskiej, realizacja 
Gdańskiej Szkoły Muralu, projekt Jacek Zdybel,  
realizacja: Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), Anna Taut, Wojciech Woźniak, 
Jacek Zdybel; Bukareszt, Rumunia, 2013 rok,  
fot. J. Zdybel.

Zaczęło się w Gdańsku, realizacja Gdańskiej 
Szkoły Muralu, projekt Rafał Roskowiński, 
realizacja: Katarzyna Marcinkowska, Magdalena 
Pela, Rafał Roskowiński; Bukareszt, Rumunia, 
2014 rok, fot. z archiwum J. Zdybla.

 Bałtyk, realizacja Gdańskiej Szkoły Muralu, 
projekt wspólny: Emil Goś, Justyna Posiecz-
Polkowska (Dziechciarska), Rafał Roskowiński, 
Anna Taut, Michał Węgrzyn, Wojciech Woźniak, 
Jacek Zdybel; Gdańsk-Zaspa, 2011 rok,  
fot. J. Zdybel.

 Botanica, realizacja Gdańskiej Szkoły Muralu, 
projekt Anna Taut, realizacja: Radu Dumbrava, 
Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska),  
Rafał Roskowiński, Anna Taut, Wojciech 
Woźniak; Kiszyniów, Mołdawia, 2013 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

 Dywizjon 303, realizacja Gdańskiej Szkoły 
Muralu, projekt Justyna Posiecz-Polkowska 
(Dziechciarska), realizacja: Magdalena Melin, 
Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska), 
Anna Taut, Jacek Wielebski, Wojciech Woźniak; 
Gdańsk-Zaspa, 2010 rok, fot. W. Woźniak.

Murale dla LPP w Gdańsku przy ulicy Łąkowej, 
realizacja: Michalina Gniazdowska (ASP 
Gdańsk, WM), Aneta Gruszczyk (ASP Gdańsk, 
WM), Aleksandra Lech (ASP Gdańsk, WG), 
Katarzyna Marcinkowska (ASP Gdańsk, WM), 
Monika Reut (ASP Gdańsk, WM), Magdalena 
Pela (ASP Gdańsk, WM), Klaudia Szalecka (ASP 
Gdańsk, WAiW), Filip Sobierajski (ASP Warszawa 
WM), Wojciech Wozniak (ASP Gdańsk, WAiW). 
Opieka artystyczna: Jacek Zdybel, Rafał 
Roskowiński 2014rok, fot. J. Zdybel.
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tową i realizacyjną. W działaniach GSM, podobnie jak w Pracowni Ma-
larstwa Ściennego, praca polega na opracowaniu wspólnej koncepcji, 
przygotowaniu projektu i realizacji zadania, w którym biorą udział na 
równi studenci jak i prowadzący. W swojej działalności GSM nawią-
zuje również do tradycji plenerów muralowych organizowanych przez 
Pracownię Malarstwa Ściennego. Przez kilka lat, w pierwszych dniach 
maja, wyjeżdżaliśmy z naszymi studentami do miejscowości Wizna, by 
tam zdobywać pierwsze doświadczenia ze sztuką monumentalną. 

Chcąc rozpropagować w środowisku pozaakademickim zaintereso-
wanie działalnością pracowni, doktor Anna Waligórska od roku 2017, 
w ramach programu Małe ASP, prowadzi cykliczne warsztaty dla dzie-
ci i dorosłych. Do tej pory odbyło się dziewięć spotkań, na których 
prawie sto dziewięćdziesięcioro dzieci poznawało tajniki mozaiki oraz 
pięć zajęć z technologii witrażu, w których uczestniczyli dorośli. 

Lutowanie witraży na warsztatach,  
Mała Zbrojownia, 2017 rok,  
fot. A. Waligórska.

Warsztaty witrażu, Mała Zbrojownia,  
2017 rok, fot. A. Waligórska.

Warsztaty mozaiki, 2017 rok, fot. A. Waligórska.

Warsztaty mozaiki, 2017 rok, fot. M. Świniarska.

Dzieci prezentują swoje prace,  
2017 rok, fot. A. Waligórska.

Warsztaty witrażu, nauka lutowania,  
Mała Zbrojownia, 2017 rok, fot. A. Waligórska.



15315
2

Zadania realizowane 
w pracowni

W pracowni, fot. J. Zdybel.
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Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu ma charakter arty-
styczno-technologiczny. Nauka trwa pięć semestrów i kończy  
się przygotowaniem pracy dyplomowej lub aneksu do dyplomu. 

Kształcenie opiera się na uczestnictwie w wykładach i ćwiczeniach, 
realizacji projektów w pełnej formie technologicznej lub wykonaniu 
fragmentu w odpowiedniej technologii. Stopień komplikacji prac wy-
konywanych w czasie zajęć wzrasta wraz ze zdobywaną wiedzą mery-
toryczną i umiejętnościami technologicznymi. Jak powiedziano w po-
przednim rozdziale, program pracowni uwzględnia indywidualne pre-
dyspozycje plastyczne i charakterologiczne studentów. Studenci III i IV 
roku mają możliwość ukierunkowywania swoich zainteresowań, tema-
ty ćwiczeń uwzględniają więc różnorodne formy plastyczne z zakre-
su malarstwa ściennego i witrażu. Proces realizacji zadań zwykle po-
przedzony jest zapoznaniem się z dziełami już istniejącymi, ich anali-
zą historyczną i technologiczną. Kolejny etap to przygotowanie wstęp-
nych projektów, omówienie ich w czasie indywidualnych rozmów lub 
podczas publicznych wystąpień na forum pracowni w obecności osób 
zaangażowanych w realizację konkretnych zadań. Później następuje 
przygotowanie projektu, wybór najlepszej koncepcji i jej realizacja. 

W zależności od obranej techniki wykonanie pracy może trwać dłu-
żej niż jeden semestr. Studenci V roku traktowani są indywidualnie. 
Powinni sami sprecyzować temat i formę pracy oraz zrealizować swój 
projekt opierając się na uzyskanych wcześniej doświadczeniach.

Sposób i kierunek nauczania podejmowany współcześnie czerpie  
z tradycji kształcenia w pracowni malarstwa architektonicznego. Zna-
czący wpływ na jakość procesu dydaktycznego miała praca profesorów 
i studentów przy dekorowaniu elewacji kamienic gdańskiego Główne-
go Miasta. W organizacji ówczesnej pracowni ważną rolę odgrywa-
li technolog, laborant i konsultant architektoniczny. Wartości istotne  
w edukacji w latach czterdziestych i pięćdziesiątych są aktualne rów-

Zadania realizowane 
w pracowni

nież dziś. Profesor Andrzej Dyakowski zawsze wymagał od studentów 
doskonałej znajomości technologii malarstwa ściennego. Młodzi adep-
ci sztuki wykonywali i wykonują do dziś liczne próby technologiczne  
w zakresie fresku, mozaiki i sgraffito. Korzystają z napisanego przez 
profesora skryptu na temat różnych technik malarskich. O wysoką ja-
kość kształcenia w zakresie witrażownictwa i współczesnych technik 
pracy ze szkłem dba natomiast profesor Jacek Zdybel.

Witraż jako dodatkowa specjalizacja został dołączony w latach dzie-
więćdziesiątych i od tamtej pory stał się równoważnym elementem edu-
kacji artystycznej. Opanowanie umiejętności realizacji witrażu i kom-
pozycji szklanych stanowi dodatkowe kompetencje, cenne i aktualne. 
Bazując na tradycyjnej technologii, studenci zdobywają umiejętności 
w zakresie projektowania i realizacji nowoczesnych form tworzonych 
ze szkła odpowiadających wymaganiom współczesnego rynku sztuki. 

Profesor Andrzej Dyakowski wspomina: Dołączenie witrażu do pra-
cowni malarstwa ściennego wyniknęło z potrzeby, żeby uatrakcyjnić 
tę specjalizację. Na początku próbowaliśmy to zrobić niesłychanie 
po amatorsku. To był czas, kiedy jakiś witrażownik likwidował swoją 
pracownię i miał walcarkę, którą myśmy od niego odkupili. Miał rów-
nież jakieś noże do cięcia szkła i inne podstawowe narzędzia. Wtedy 
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był tak przyjazny klimat i otwarte możliwości, że wniosek zakupu tych 
narzędzi nie był przeszkodą nie do pokonania. Mieliśmy zgodę i ten 
witrażownik nam to sprzedał. To się idealnie zbiegło ze zręcznością 
i pomysłowością Jacka Zdybla, który mi zaimponował szybkością,  
z jaką nauczył się topić ołów, walcować, montować i lutować witraże. 
Rozwijaliśmy się poprzez literaturę, wzorce, podglądanie w gdań-
skich kościołach realizacji starych witraży na świetnym poziomie. 
Zostało więc wpisane jako specjalizacja malarstwo ścienne i witraż. 
Na początku chodziliśmy ze studentami do warsztatu w Oliwie, żeby  
podpatrzeć jak się buduje i montuje witraże. Studenci mogli się tego 
uczyć pod okiem rzemieślnika. Potem pojechaliśmy do huty szkła w Ja-
śle, skąd przywieźliśmy ciężarówkę kolorowego szkła. Kupiliśmy także 
miedziane samoprzylepne taśmy, które ułatwiają montaż, parę lutow-
nic, cynę. Jacek szybko nauczył się to robić i pokazywać studentom.23

Zadania, z którymi obecnie muszą zmierzyć się studenci mają na 
celu ukierunkowanie ich indywidualnych zainteresowań. Ważna jest 
umiejętność rozpoznania, zinterpretowania i wykorzystania w projek-
cie kontekstów historycznych i kulturowych. Jeśli projekt ma zostać zre-
alizowany z przeznaczeniem do konkretnego miejsca, wówczas bardzo 
istotna jest świadomość specyfiki przestrzeni oraz kontekstu, w którym 
dzieło będzie funkcjonować.

23  Rozmowę z prof. A. Dyakowski przeprowadziła A. Waligórska, dnia 18 listo-
pada 2016 roku.

W pracowni, 
fot. J. Zdybel.
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1. Kopie witraży średniowiecznych

W pracowni, fot. J. Zdybel.
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Kopiowanie średniowiecznych witraży ma na celu zapoznanie się z te- 
chnologią malowania i wypalania szkła oraz pogłębienie wiedzy na 
temat historii witrażu. Fragmenty do skopiowania wybierane są dowol-
nie przez studentów, którzy dzięki realizacji tego zadania pogłębiają 
swoją wiedzę z zakresu historii witrażu oraz zapoznają się z trady-
cyjnymi technologiami i tematyką podejmowaną w pracach dawnych 
mistrzów. Uczą się również umieszczać samodzielnie wykreowane pro-
jekty w szerszym kontekście sztuki, nabywają umiejętności tworzenia 
kopii i – w dalszym toku studiów – renowacji fragmentów lub całości 
witraży historycznych i projektowania dzieł w stylu danej epoki.

Margarita Potapova, lata dziewięćdziesiąte,  
fot. J. Zdybel.

 Sławomir Lipiński, lata dziewięćdziesiąte,  
fot. J. Zdybel.

Anna Waligórska, 2003 rok, fot. J. Zdybel.
Sergiusz Powałka, 2008 rok, fot. J. Zdybel.

Anna Taut, 2008 rok, fot. J. Zdybel.

Praca studencka, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Praca studencka, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Praca 
studencka, lata 
dziewięćdziesiąte, 
fot. J. Zdybel.
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Agnieszka Majewska, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Edyta Kowalewska, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Ewa Pietrzak, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Aleksandra Kołwzan-Garczyńska,  
2014 rok, fot. J. Zdybel.

Władysław Tyrkin, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

 Samira Arrami, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Paweł Woźniakowski, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Paulina Grudzieńska,  
2016 rok, fot. J. Zdybel.

Monika Bielińska, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Magdalena Klimkiewicz, 
2016 rok, fot. J. Zdybel.

Michał Brzostek,  
2016 rok, fot. J. Zdybel.
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Martyna 
Lorbiecka, 
2017 rok,  
fot. J. Zdybel.

Alicja Topolska, 
2017 rok,  
fot. J. Zdybel.

Daria Umerli, 
2016 rok,  
fot. J. Zdybel.

Kristina Kandrikova, 
2016 rok, fot. J. Zdybel.

Kinga Woźniak, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Karolina Pielak, 2016 rok, 
fot. J. Zdybel.

Aleksandra Pruciak, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Kinga Ślęzak, 2017 rok,  
fot. J. Zdybel.

Kamila Wiśniowska, 
2017 rok,  
fot. J. Zdybel.

Kamil Niewiński, 
2017 rok,  
fot. J. Zdybel.

Praca studencka, 
2011 rok,  
fot. J. Zdybel.
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2. Witraże autorskie

Stół w pracowni z pracami  
A. Majewskiej, fot. J. Zdybel.
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Projektowanie autorskich witraży ma na celu przygotowanie studen-
tów do kreowania własnych koncepcji w określonym stylu i technice ar-
tystycznej. Adepci uczą się projektowania cyklu prac, które dopełniają 
się nawzajem i tworzą wspólna całość. W zadaniu bardzo ważne jest 
połączenie wysokiego stopnia oryginalności projektu ze świadomością 
przeznaczenia go do istniejącego miejsca. 

Robert Sochacki, 1993 rok, fot. J. Zdybel.

Praca studencka, lata dziewięćdziesiąte,  
fot. J. Zdybel.

Dwanaście prac Herkulesa, 
Anna Waligórska, 2003 rok, fot. J. Zdybel.

Sławomir Lipiński, 
2001 rok,  
fot. J. Zdybel.
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Prace studenckie, po roku 2000, fot. J. Zdybel.

Anna Taut, około 2008 roku, fot. J. Zdybel.

Anna Taut, około 2008 roku, fot. J. Zdybel.

Zofia Błażko, 2009 rok, fot. J. Zdybel.

Maciej Pytlak, 2012 rok, fot. J. Zdybel.
Zofia Błażko, 2009 rok, fot. J. Zdybel.

Praca studencka, po roku 2000, fot. J. Zdybel.
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Krzysztof Sokolovski, 2011 rok, fot. J. Zdybel.

Agnieszka Majewska, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Sylwia Zdzichowska, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

  Sylwia Zdzichowska, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Praca studencka, 2012 rok, fot. J. Zdybel.

 Łukasz Namiotko, 2014 rok, fot. J. Zdybel.
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  Urszula Kulczyk, 2014 rok, fot. J. Zdybel. 

Przemysław Garczyński, 2015 rok, fot. J. Zdybel.

Aleksandra Kołwzan-Garczyńska, 2015 rok,  
fot. J. Zdybel.

Marta Wirtel, 
2015 rok, 
fot. J. Zdybel.

Morgan Bodart, 
2015 rok, 
fot. J. Zdybel.
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3. Kompozycje witrażowe

Fot. A. Waligórska.
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Jednym z zadań studentów w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witra-
żu jest zaprojektowanie dwóch przeciwstawnych kompozycji z białego 
szkła, które należy skontrastować kolorową dominantą. W ten sposób 
studenci zdobywają wiedzę w obszarze technologii cięcia, barwienia  
i łączenia szkła, a także umiejętności samodzielnego wykonania pro-
stej kompozycji.

Prace studentów z lat 2010-2015, fot. J. Zdybel.

Prace studentów 
z lat 2010-2015, 
fot. J. Zdybel.
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Prace studentów z lat 2010-2015, fot. J. Zdybel.

Prace studentów z lat 2010-2015, fot. J. Zdybel.
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4. Przestrzenne prace ze szkła

Fragment pracy S. Kłosowskiej, fot. J. Zdybel.
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Nowością ostatnich lat jest wprowadzenie technologii z zakresu ob-
róbki szkła w wysokich temperaturach. Studenci poszerzają spektrum 
swoich działań poprzez możliwość wykonywania szklanych obiektów  
i eksperymentowania ze szklanymi formami przestrzennymi. Podejmo-
wane próby łączenia szkła z innymi materiałami, takimi jak żywice lub 
metale, często owocują ciekawymi efektami. Technologia ta spotyka 
się również z dużym zainteresowaniem adeptów rzeźby i wzornictwa 
przemysłowego. 

Sabina Kłosowska 
(kierunek 
malarstwo), tkanina 
ze szkła, szkło 
stapiane, łączone 
sznurkiem, 2003 rok, 
fot. J. Zdybel.

Sabina Kłosowska (kierunek malarstwo), 
tkanina ze szkła, szkło stapiane, łączone 
sznurkiem, 2003 rok, fot. J. Zdybel.

Sylwia Zdzichowska (kierunek malarstwo),  
szkło barwione, łączone taśmą miedzianą,  
2014 rok, fot. J. Zdybel.

Michał Sęczawa (kierunek rzeźba), szkło łączone 
z metalem, 2014 rok, fot. J. Zdybel. 
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Michał Sęczawa (kierunek rzeźba), szkło łączone 
z metalem, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Michał Sęczawa (kierunek rzeźba), 
odlew szklany, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Michał Sęczawa (kierunek rzeźba), szkło  
łączone z metalem, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Paulina Stokowska (kierunek rzeźba), 
odlewy szklane, instalacja, 2016 rok, 
fot. J. Zdybel. 

 Prace studenckie (kierunek architektura 
wnętrz), odkształcane szkło, 2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Karolina Futoma (kierunek malarstwo), odlew 
szklany, barwniki, 2016 rok, fot. J. Zdybel.
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Praca studencka (kierunek malarstwo), 
odlew szklany, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Michał Brzostek (kierunek malarstwo),  
odlew szklany, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Praca studencka (kierunek malarstwo), 
odlew szklany, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Aleksandra Kołwzan-Garczyńska (kierunek 
malarstwo), odlew szklany, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Praca studencka (kierunek malarstwo),  
odlew szklany, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Aleksandra Hewelt (kierunek malarstwo),  
odlew szklany, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Aleksandra Pruciak (kierunek malarstwo), 
odlew szklany, 2016 rok, fot. J. Zdybel.
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5. Technologie malarstwa ściennego

Fragment fresku A. Stańczyk  
i A. Waligórskiej, fot. J. Zdybel.
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Podczas nauki w pracowni studenci zapoznają się z historycznymi 
technologiami malarstwa ściennego, takimi jak sgraffito, fresk i mo-
zaika. Nowością jest wykonanie pracy w technice malowania szkłem 
wodnym. Studenci sami przygotowują podłoże i wykonują swój projekt. 
Znajomość tradycyjnych technik pozwoli im w przyszłości na większą 
swobodę twórczą podczas własnych działań artystycznych. Ćwiczenia 
w małej skali są często wprawką do realizacji w przestrzeni poza Aka-
demią. 

Agnieszka Stańczyk, fresk w trakcie realizacji, 
2003 rok, fot. J. Zdybel.

Agnieszka Stańczyk, fresk, 2003 rok,  
fot. J. Zdybel.

Anna Waligórska, fresk w trakcie realizacji,  
2003 rok, fot. J. Zdybel.

Anna Waligórska, fresk, 2003 rok,  
fot. A. Waligórska.

Agnieszka Stańczyk, 
fresk, 2003 rok,  
fot. J. Zdybel.

Praca studencka, 
fresk, 2009 rok,  
fot. J. Zdybel.
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7. Sgraffito

Fragment sgraffito 
Monety gdańskie, 
fot. J. Zdybel.
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przygotować miejsce pod kolejne ćwiczenie. W związku z tym niewiele 
pozostało z naszych ówczesnych działań. Po latach Andrzej Dyakowski 
powiedział mi, że Szkoła sprzedała komuś moją zachowaną mozaikę. 
Niewykluczone zatem, że ta praca gdzieś istnieje. Zrealizowałem ją 
jako aneks do dyplomu na podstawie szkiców odnoszących się do form 
roślinnych i wodnych.

W ramach działalności Pracowni byłem na dwóch plenerach  
w Tucznie koło Piły. Malowaliśmy klasyczne motywy z historii malarstwa 
polskiego. Na pierwszym wyjeździe powiększyliśmy Bociany wg Cheł-
mońskiego. Umieściliśmy to malowidło na szczycie niewielkiego domu,  
przed którym był mały plac. Na drugim plenerze malowaliśmy Czwór-
kę (na stepie) – również według Chełmońskiego. Tym razem była to 
szczytowa ściana jakiegoś gospodarczego budynku, który znajdował 
się w pobliżu dojazdu do zamku, odbudowanego ze zniszczeń II Wojny 
Światowej w stylu renesansowo-barkowym. Naprzeciw naszego malo-
widła rozpościerał się park, który niegdyś był rynkiem miasta. 

Przy realizacji stosowaliśmy technikę malarską nieco podobną jak 
przy malowaniu klasycznego obrazu na płótnie. Oczywista różnica 
dotyczyła przygotowania podłoża. Tu pracowaliśmy na wygładzonym 
tynku, więc gruntowaliśmy go pokostem oraz białą farbą, a następnie 
malowaliśmy na tym olejnymi farbami. W sensie projektowym niewiele 
się na tych praktykach nauczyliśmy, ale na pewno zdobyliśmy niezbęd-
ne doświadczenie odnośnie rozplanowania kompozycji w dużej skali 
oraz skonfrontowaliśmy się ze specyfiką pracy zespołowej. Zrozumieli-
śmy, że malowanie na wysokości – na rusztowaniu czy na wysięgniku 
– jest czymś innym niż w zaciszu pracowni. Dodatkowym przeżyciem 
był kontakt z miejscową ludnością i przyjezdnymi. Ich bezpośrednie 
reakcje, często bardzo różne, uświadomiły nam znaczenie muralu czy 
jakiegokolwiek obiektu sztuki w przestrzeni publicznej.

Wspomnienia doktora habilitowanego Krzysztofa Wróblewskiego, dy- 
plomanta z roku 1987: Należę do drugiego rocznika studentów Pra-
cowni Malarstwa Ściennego uruchomionej w latach osiemdziesiątych 
przez prof. Andrzeja Dyakowskiego. Wybrałem tę specjalizację, ponie-
waż interesowało mnie funkcjonowanie koloru i formy w dużej skali. 
Kazimierz Ostrowski (Kachu) był wtedy naszym patronem i opiekuń-
czym duchem. Zwracał szczególną uwagę na projekt, na jego zinte-
growanie z architekturą budynku. Mówił o znaczeniu kartonu, niezbęd-
nego przy pracy w dużej skali. Towarzyszyła nam atmosfera, z jednej 
strony kontynuowania tradycyjnych technik ściennych, ale też docierały 
opowieści o muralach w Bremie czy Berlinie Zachodnim, zdecydowa-
nie innych niż te, do których przywykliśmy w ówczesnej Polsce. W la-
tach osiemdziesiątych (ubiegłego wieku) różni wykładowcy PWSSP jeź-
dzili do Bremy w ramach kontaktów partnerskich zapoczątkowanych 
w 1976 roku przez Hansa Koschnicka, burmistrza Bremy i Andrzeja 
Kazanowskiego, prezydenta Gdańska. Brema była bodajże pierwszym 
niemieckim miastem, które wprowadziło odpowiednie regulacje praw-
ne odnośnie funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej (Kunst im 
öffentlichen Raum). Na ich podstawie realizowano sporo monumental-
nego malarstwa w przestrzeni publicznej miasta. O tych szczegółach 
dowiedziałem się po latach, gdy w 2003 roku byłem w Bremie na po-
bycie stypendialnym. 

Tymczasem w Gdańsku, w środku mrocznych lat stanu wojenne-
go, my studenci żyliśmy mitami tego co dzieje się na Zachodzie oraz 
opowieściami o dokonaniach naszych profesorów w czasie powojennej 
odbudowy miasta. W pracowni, którą zorganizowano w wydzielonej 
części magazynu rzeźb w podziemiach uczelni, realizowaliśmy niewiel-
kie wprawki do sgraffita i mozaiki. Wykonywało się je z wykorzysta-
niem wcześniej przygotowanego kartonu, na specjalnie przygotowanej 
ramie żelbetowej. Po zakończeniu zadania skuwano kompozycję, by 

Krzysztof 
Wróblewski, 
monotypia,  
projekt do sgraffito, 
1985 rok,  
fot. z archiwum  
K. Wróblewskiego.

Krzysztof 
Wróblewski, 
monotypie,  
projekty do sgraffito, 
1985 rok,  
fot. z archiwum  
K. Wróblewskiego.
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Filip Kalkowski, 2003 rok, fot. J. Zdybel.

Piotr Rubiecki, 2003 rok, fot. J. Zdybel. Praca studencka, 2003 rok, fot. J. Zdybel. 

Praca studencka, fragment Mapy Nieba Północ-
nego Jana Heweliusza, 2008 rok, fot. J. Zdybel.

Aleksandra Fronc, 2011 rok, fot. J. Zdybel.

Wspólna praca studencka w ramach Gdańskiej 
Szkoły Muralu, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Ewa Pietrzak, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

 Prace studenckie, 
2011 rok, fot. J. Zdybel. 
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7. Mozaika

Szkła w piecu, fot. A. Waligórska.
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Praca studencka, lata dziewięćdziesiąte,  
fot. J. Zdybel.

Praca studencka, lata dziewięćdziesiąte,  
fot. J. Zdybel.

Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska),  
2009 rok, fot. J. Zdybel. 

Aleksandra Wolkonovska, 2014 rok, fot. J. Zdybel.

Emil Jamrozik, 2016 rok, fot. J. Zdybel. 

Katarzyna Jurga, 2016 rok, fot. J. Zdybel.

Michał Wirtel,  
2016 rok,  
fot. J. Zdybel.

Marta Lipiec-Bortkiewicz, 2017 rok,  
fot. J. Zdybel. 

Karolina Pielak, 2016 rok,  
fot. J. Zdybel.

Michał Ciekot 
2017 rok,  
fot. J. Zdybel.
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6. Malarstwo techniką 
mineralną Keima

Wnętrze pracowni, fot. A. Waligórska.
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Prezentowane prace wykonane zostały w technice mineralnej Keima, 
w której medium stanowi szkło wodne. Studenci zapoznają się z tech-
nologią, która jest obecnie z powodzeniem wykorzystywana w malar-
stwie ściennym, zastępując niekiedy rozwiązania przy użyciu fresku 
mokrego. 

Karolina Futyma, 2014 rok, fot. J. Zdybel. Marta Kurowiak (Wirtel), 2014 rok, fot. J. Zdybel. 

Natalia Hirsz, 2014 rok, 
fot. J. Zdybel.

Piotr Mosur, 
2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Praca studencka, 
2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Edyta Kowalewska, 
2014 rok,  
fot. J. Zdybel.
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Praca studencka, 
2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Patrycja Firkowska, 
2014 rok,  
fot. J. Zdybel.

Maciej Wichnowski, 
2014 rok, 
fot. J. Zdybel.

Michał Wirtel,  
2014 rok, 
fot. J. Zdybel.
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Prace dyplomowe

Fragment pracy H. Gizy,  
2008 rok, fot. J. Zdybel.
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Andrzej 
Dyakowski, 
malarstwo 
ścienne, 
tkanina 
(zasłony 
i obicia): 
sztablatura 
(proszek 
marmurowy 
powstały przy 
szlifowaniu 
marmuru) 
i wapno 
(zamiast 
piasku) 
położone na 
ścianie na 
gładko packą 
filcową, 
świetlica DS 
Mewa, Sopot; 
opiekun 
aneksu prof. 
Barbara 
Massalska, 
fot. archiwum 
ASP  
[XI/67/009, 
XI/67/)15].

1968 rokPrace dyplomowe

Studenci na V roku wykonują projekty indywidualne oparte na do-
świadczeniach zdobytych w toku dotychczasowych studiów. Każdy 
z nich samodzielnie precyzuje temat, formę i technologię swojej 

pracy dyplomowej lub aneksu do dyplomu. Najczęściej jest to projekt 
składający się z cyklu prac, które stanowią spójną wypowiedź artystycz-
ną. Praca dyplomowa jest podsumowaniem procesu edukacji w pracow-
ni. 

Profesor Andrzej Dyakowski wspomina swoje studia w Pracowni Ma-
larstwa Ściennego: W celu przedstawienia informacji o historii Pracow-
ni Malarstwa Ściennego z lat sześćdziesiątych, muszę powołać się na 
dane zawarte w moim indeksie nr 996, na stronie 18. Jest rok szkolny 
1965/66, rok studiów III, semestr V i VI. Nazwa przedmiotu Propedeu-
tyka malarstwa ściennego, liczba godzin ćwiczeń: 4 godziny tygodnio-
wo. Nazwisko wykładającego: adj. Mieczysław Baryłko. 

Pamięć ludzka jest zawodna i gdybym przypadkiem nie znalazł in-
deksu mającego wartość dokumentu, nie uwierzyłbym, że tak wyglądała 
organizacja tej specjalizacji. Były to wstępne ćwiczenia projektowe. Wła-
ściwą pracownię specjalizacji o nazwie przedmiotu Malarstwo architek-
toniczne z liczbą 8 godzin ćwiczeń tygodniowo, prowadzoną przez doc. 
Barbarę Massalską, wybrałem na IV roku studiów. Był to rok szkolny 
1966/67. Miałem zaszczyt studiować w tej pracowni w semestrach VII, 
VIII, IX i X, w roku akademickim 1967/68. 

Wprawdzie na czele pracowni stała doc. Barbara Massalska, która trosz-
czyła się o wszystko, ale poza tym mieliśmy stałą opiekę niestrudzonej, za-
wsze życzliwej prof. Józefy Wnukowej, prof. Jacka Żuławskiego, prof. inż. 
arch. Stanisława Listowskiego, wspaniałego technologa Zbigniewa Alkiewi-
cza i laborantkę panią Janinę Basty. Moje najlepsze wspomnienia związane 
są z tymi osobami.24

24 A. Dyakowski O pracowni Malarstwa Ściennego [w]: Wydział Malarstwa 
i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – katalog, wyd. ASP w Gdańsku, 2007,
s. 102.
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Jacek Zdybel, technika mieszana ze szkłem; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Krystian Rassmus, 
projekty witraży, 
realizacja jednego  
z projektów; opiekun 
aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski,  
fot. archiwum ASP  
[XX/307/D004].

1990 rok

1991 rok

1993 rok

Jarosław Viking 
Olszewski, witraż: 
szkło barwione; 
opiekun aneksu prof. 
Andrzej Dyakowski, 
fot. archiwum ASP 
[XX/389/D010].

Jarosław Viking 
Olszewski, witraż: 
szkło barwione; 
opiekun aneksu prof. 
Andrzej Dyakowski, 
fot. z archiwum  
J. Zdybla.
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1995 rok

1996 rok

Marek Iwiński, technika mieszana, szkło, drewno; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. archiwum ASP [XX/450/D008].

Jarosław Cierlikowski, witraż: szkło kolorowe; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. archiwum ASP [XX/491/D016].

Robert Sochacki, 
szkło, metal,  
praca w Teatrze 
Miejskim w Gdyni;  
opiekun aneksu  
prof. Andrzej 
Dyakowski, fot. 
archiwum ASP 
[XX/525/D003].

Robert Sochacki, 
szkło, metal, praca 
w Teatrze Miejskim 
w Gdyni; opiekun 
aneksu prof. 
Andrzej Dyakowski, 
fot. archiwum ASP 
[XX/525/D010].

Robert Sochacki, szkło, metal, praca w Teatrze 
Miejskim w Gdyni; opiekun aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski, fot. archiwum ASP [XX/525/D012].

Jarosław Zieliński, witraż: szkł malowane, 
kolorowe; opiekun aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski, fot. archiwum ASP [ XX/51/D002].

Jacek Piątek, witraż: technika mieszana; opiekun 
aneksu prof. Andrzej Dyakowski, fot. archiwum 
ASP [ XX/513/D012].

1997 rok
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Michał Zioło OCSO Notre Dame d’Aiguebelle tak pisze o witrażach 
Sławomira Lipnickiego w swoim tekście zatytułowanym „Kruche szkło 
dialogu”: Witraże Sławomira Lipnickiego, zrealizowane  w 2000 roku 
dla kaplicy Domu Na Skraju w Nowym Porcie, placówki wychowawczej 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Bank Otwartych Serc, jak każde 
prawdziwe dzieło sztuki funkcjonują niezależnie od swojego twórcy, 
historii przez nie opowiadanej i źródeł inspiracji. Kompozycja złożo-
na z ośmiu prostokątów wypełnionych fragmentami szkła o kolorach 
podstawowych tworzy o każdej porze dnia, wraz ze zmieniającym się 
światłem, mozaikę niezwykle żywą, ogromnie dynamiczną, a zarazem 
zdyscyplinowaną. 

Witraże z Domu na Skraju, jest to opowieść o grupie chrześcijań-
skich mnichów zamieszkujących jeden z krajów muzułmańskich tra-
pionych plagą terroryzmu. Mnisi ci, w imię ludzkiej solidarności, nie 
skorzystali z propozycji przeniesienia ich wspólnoty do Europy, ale do-
konali heroicznego wyboru pozostania na dobre i złe z mieszkańcami 
okolicznych wiosek. Cena takiego gestu okazała się wysoka – mnisi  
w marcu 1996 roku zostali uprowadzeni a następnie zabici przez ko-
mando islamistów. 

Sławomir Lipnicki postanowił opowiedzieć jeden dzień z życia mni-
chów, z którego wyodrębnił niezwykle ważny dla zakonników czas,  ja-
kim jest ich codzienna praca, zmaganie się z oporną materią, poszu-
kiwanie natchnienia i nowych pomysłów, aby pracę usprawnić – sło-
wem tę część życia każdego z nas, która nie nosi zbyt spektakularnych 
cech  i nie zawsze nagradzana jest sukcesem czy podziwem gapiów. 
Każdy z siedmiu zakonników, przyszłych męczenników, został wyobra-
żony z charakterystycznym dla swojej pracy przedmiotem. I tak brat 
Celestyn, kantor wspólnoty, medytuje nad papierem nutowym, brat 
Michał, kucharz, pilnuje kotła, wspólnotowy lekarz brat Łukasz nosi na 
szyi stetoskop, ogrodnik  Krzysztof  dźwiga niczym krzyż zwykłe gra-

bie, inny z zakonników – Christian dogląda uli, brat hydraulik Paweł, 
zaopatrzony w wiejskie nosidła, niesie do domu dwa wiadra wody,  
a  jej kolor podpowiada nam jaką śmiercią umrze, i jeszcze inteligent-
ne mrugnięcie okiem artysty: dwa żółte kurczaki, które zdają się być 
uciekinierami z wielkanocnego koszyka ze święconką, i brat Bruno, zaj-
mujący się na co dzień kurnikiem.  

Artysta w swojej realizacji zdaje się zwracać naszą uwagę w kierun-
ku powtarzanych z uporem czynności, ich banalności. Wszyscy patrzą 
ze swoich miejsc pracy w stronę czerwonej bramy, delikatnie zamknię-
tej w szafranowe szkło – uniwersalny kolor wszystkich mnichów świata 
praktykujących dialog.

Niedługo po  umieszczeniu witraży w kaplicy w Nowym Porcie zostały 
sporządzone ich kopie i przesłane do francuskiego opactwa Notre Dame 
d’Aiguebelle w północnej Prowansji, gdzie właśnie rodziły się plany budowy 
kaplicy upamiętniającej śmierć porwanych zakonników. Witraże artysty  
z Gdańska w 2009 roku stały się integralną częścią kaplicy. 

Bartłomiej Skolimowski, witraż: 
szkło barwione, beton; opiekun 
aneksu prof. Andrzej Dyakowski, 
fot. archiwum ASP [XX/583/D002].

1999 rok 2000 rok

Sławomir Lipnicki, 
witraże w Domu  
na skraju w Nowym 
Porcie w Gdańsku, 
kolorowe szkło, 
fragment; opiekun 
aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski,  
fot. z archiwum  
S. Lipnickiego.
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2001 rok

Katarzyna Burzyńska, witraże dla kaplicy na 
Zamku Krzyżackim w Malborku, szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. archiwum ASP [XX/712/D017].

Katarzyna Burzyńska, witraż dla kaplicy na 
Zamku Krzyżackim w Malborku, szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. archiwum ASP [XX/712/D005].

Aleksandra Jadczuk, 
witraż Duża ryba 
zjada małe rybki: szkło 
barwione; opiekun 
aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski,  
fot. z archiwum  
J. Zdybla.

Aleksandra Jadczuk, 
witraż Duża ryba 
zjada małe rybki: szkło 
barwione; opiekun 
aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski, fot. archiwum 
ASP [XX/676/D015].

Aleksandra Jadczuk, 
witraż Duża ryba 
zjada małe rybki: szkło 
barwione; opiekun 
aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski,  
fot. archiwum ASP 
[XX/676/D016].
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2001 rok

Anna Tomaszuk, szkło; opiekun aneksu  
prof. Andrzej Dyakowski, fot. J. Zdybel.

Jerzy Lisak, witraż: szkło malowane; opiekun 
aneksu prof. Andrzej Dyakowski, fot. J. Zdybel.
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2003 rok

Agnieszka Popławska, barwione szkło, fusing; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. J. Zdybel.

Sabina Kłosowska, technika własna,  
szkło stapiane; opiekun aneksu  
prof. Andrzej Dyakowski, fot. J. Zdybel.
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Marzena Ślusarczyk, parawan, witraż: szkło 
malowane, piaskowanie; opiekun aneksu 
prof. Andrzej Dyakowski, fot. J. Zdybel.

Tomasz Kołodziejczyk, witraż: szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. J. Zdybel.

Adrianna Szczepaniak, witraż: szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. J. Zdybel.

Sławomir Lipiński, projekt witrażu do kaplicy  
w szpitalu chorób tropikalnych w Gdyni;  
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. z archiwum S. Lipińskiego.

Sławomir Lipiński, witraż do kaplicy w szpitalu 
chorób tropikalnych w Gdyni, kolorowe szkło; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. z archiwum S. Lipińskiego.
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2004 rok

Danuta Matuszak (wydział 
architektury wnętrz), 
witraż: szkło malowane, 
piaskowanie; opiekun aneksu 
prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. J. Zdybel.

Małgorzata Szczechla, 
witraż: szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski, fot. J. Zdybel. 

Agnieszka Stańczyk, witraże: 
szkło malowane, widok 
ekspozycji; opiekun aneksu 
prof. Andrzej Dyakowski,  
fot. J. Zdybel. 

Agnieszka Stańczyk, witraże: szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski, 
fot. J. Zdybel. 
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bowiem z hucznie urządzanych zabaw - andrzejki, wigilie, a także inne, 
mniej lub bardziej istotne okazje, były pretekstem do świętowania. Na 
podświetlanych stołach lądowały obrusy, a na nich wyszukane potra-
wy - kanapki, kiełbaski, sałatki (te ostatnie bardzo często przyrządza-
ne przez samego Profesora). Towarzyszyła im znaczna ilość napojów 
różnej proweniencji i mocy. W zależności od okoliczności była choinka, 
wróżenie z wosku i śpiewy. Na uwagę zasługują także niezapomniane 
grille, urządzane regularnie na świeżym powietrzu przed pracownią. 
Imprezy te przyciągały nie tylko studentów malarstwa i rzeźby, ale 
również liczne grono profesorskie. Wesołe towarzystwo bawiło się do 
późnych godzin, a opowieści o spotkaniach jeszcze długo potem krąży-
ły po Akademii w postaci anegdot. 

      Profesor Andrzej Dyakowski dbał o swoich studentów jak ojciec. 
Podczas pracy nad freskami, które wykonywaliśmy pod gołym niebem, 
budował daszki mające ochronić nas przed deszczem. Pamiętam 
też świeże pieczywo, które przynosił z maleńkiej piekarni nieopodal. 
Podejrzewam, że był jej jedynym klientem - po odejściu Profesora na 
emeryturę piekarenka została zamknięta. 

W pracowni zawsze panowała serdeczna atmosfera, mimo że czas 
spędzaliśmy na ciężkiej pracy. W drodze na zajęcia towarzyszyły mi 

Anna Waligórska wspomina: Wybór kierunku studiów był dla mnie 
oczywisty już od przedszkola. Prawdopodobnie w czasach dzieciństwa 
nie znałam jeszcze nazwy Akademia Sztuk Pięknych, ale na pytanie 
o przyszły zawód z niezachwianą pewnością odpowiadałam, że chcę 
rysować. Swoim zdecydowanym wyborem, w sporze renesansowych 
malarzy o wyższość rysunku nad kolorem, stanęłam po stronie twór-
ców florenckich wybierając ten pierwszy.

Później szala wartości zrównoważyła się, a ja pozostając wierna 
młodzieńczej fascynacji sztuką, szczęśliwie rozpoczęłam studia na wy-
dziale malarstwa. Już na drugim roku okazało się, że swoją miłość 
będę musiała podzielić pomiędzy pracownię malarstwa a nowo odkry-
tą pracownię malarstwa ściennego i witrażu. Magia tradycyjnego rze-
miosła pochłonęła moją uwagę do tego stopnia, że już od IV semestru 
odczułam kategoryczny imperatyw pilnego studiowania technologii 
malarstwa ściennego i witrażu. Posiadaczami tej wspaniałej wiedzy, 
na szczęście nie tajemnej, byli profesor Andrzej Dyakowski oraz jego 
asystent Jacek Zdybel. Pod ich opieką malowaliśmy freski, wycinaliśmy 
sgraffito i poznawaliśmy technikę kazeinową, do przygotowania któ-
rej Profesor osobiście przynosił kilogram twarogu. Akcenty kulinarne 
pojawiały się zresztą nie tylko przy okazji kazeiny. Pracownia słynęła 

  Anna Waligórska, witraż: szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,
fot. A. Waligórska.

2005 rok

Anna Waligórska, 
witraż: szkło 
malowane; opiekun 
aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski,
fot. A. Waligórska.
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szkliwa na następne tafle i wypalałam aż do uzyskania zamierzonego 
efektu. Pokora i wytrwałość, medytacyjne zatracenie się w materii to 
lekcja, którą odebrałam w tej pracowni.

Drugą część aneksu stanowiło malarstwo ścienne, które wykonali-
śmy z grupą studentów w szpitalu dziecięcym pod czujnym okiem pro-
fesorów Andrzeja Dyakowskiego i Macieja Świeszewskiego. Ta trwa-
jąca siedem miesięcy realizacja nauczyła mnie pracy zespołowej i od-
powiedzialności za wspólny projekt. Nie była to zresztą pierwsza tego  
typu realizacja wykonywana pod opieką profesora Dyakowskiego. 
Kilka lat przed dyplomem z koleżanką Agnieszką Stańczyk, wystawia-
jąc na próbę naszą wrażliwość, malowałyśmy murale w hospicjum. 
Ta trudna i odpowiedzialna praca była jednak dobrą lekcją działań  
w przestrzeni publicznej.

Dzisiaj jestem niemal pewna, że wszyscy studenci, którzy na prze-
strzeni lat zatknęli się z Pracownią Malarstwa Ściennego i Witrażu, 
doświadczyli jej niezwykłej atmosfery. Odczuwam wielką satysfakcję, 
że nadal mogę uczestniczyć w działaniach pracowni i w miarę możli-
wości przyczyniać się do jej rozwoju.

sprzeczne uczucia twórczego pobudzenia i niepokoju. Zadania z wi-
trażu prowadził Jacek Zdybel, który z czarodziejskim uśmiechem na 
twarzy wyciskał z nas siódme poty. Co tydzień obowiązkowo musieli-
śmy zaprezentować dziesięć, a czasem wręcz dwadzieścia projektów 
na zadany temat. Zanim został wybrany ten najlepszy i zaakceptowany 
jako możliwy do realizacji, wiele propozycji określonych mianem „fry-
zjerstwa” lądowało w koszu na śmieci.

Zakończeniem procesu edukacji w pracowni był aneks do dyplomu. 
W moim przypadku składał się on z sześciu witraży. Malowane szkła 
po wielokroć wypalałam w piecu spędzając przy nim długie godziny  
i ręcznie ustawiając moc grzania. W czynności regulowania tempera-
tury kryło się niebezpieczeństwo spalenia włosów czy rzęs, lecz mimo 
to poświęcałam się całemu procesowi z dużą ufnością w oszałamiają-
cy efekt końcowy. Piec produkcji NRD służył od lat adeptom witrażow-
nictwa i, mimo że mieścił jedynie ograniczone do wielkości trzydziestu 
centymetrów tafle, wypalił setki, a może nawet tysiące szkieł. Chociaż 
pracownia doczekała się kolejnych dwóch bardzo nowoczesnych pie-
ców, „enerdowski staruszek” wypala dzielnie do dziś. Stojąc nad zioną-
cą ogniem czeluścią, nieraz wyciągałam szkła popękane na dziesiątki 
malutkich kawałków. Bliska utraty nadziei nanosiłam po raz kolejny 

  Anna Waligórska, witraż: szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Andrzej Dyakowski,
fot. A. Waligórska.

Anna Waligórska, 
witraż: szkło 
malowane; opiekun 
aneksu prof. Andrzej 
Dyakowski,
fot. A. Waligórska.
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Budenko witraże: 
szkło malowane; 
opiekun aneksu 
prof. Jacek Zdybel,
fot. J. Zdybel.

Agnieszka 
Budenko, 
fragment;  
opiekun aneksu 
prof. Jacek Zdybel, 
fot. J. Zdybel.

  Hugon Giza, 
fusing, szkło 
przemysłowe; 
opiekun aneksu 
prof. Jacek Zdybel, 
fot. J. Zdybel.

Hugon Giza, 
fragmenty, fusing, 
szkło przemysłowe; 
opiekun aneksu 
prof. Jacek Zdybel, 
fot. J. Zdybel.

2008 rok
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Anna Taut, fusing, 
szkło barwione; 
opiekun aneksu 
prof. Jacek Zdybel, 
fot. J. Zdybel.

Małgorzata 
Witschenbach, fusing, 
szkło barwione; opiekun 
aneksu prof. Jacek 
Zdybel, fot. J. Zdybel.

2009 rok 2010 rok

Zofia Błażko, technika własna: fotografia, obiekt, 
szkło; opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel,  
fot. J. Zdybel.

   Justyna Posiecz-Polkowska (Dziechciarska), 
obiekty: szkło, żywica, barwniki, metal; opiekun 
aneksu prof. Jacek Zdybel, fot. J. Zdybel.
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Justyna Posiecz-
Polkowska 
(Dziechciarska), 
obiekty: szkło, 
żywica, barwniki, 
metal; opiekun 
aneksu prof. 
Jacek Zdybel,  
fot. J. Zdybel.

Aleksandra Kotarska, obiekty: szkło malowane; 
opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel, 
fot. A. Kotarska.

2013 rok
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opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel, 
fot. A. Kotarska.

  Aleksandra Kotarska, obiekty: szkło 
malowane; opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel, 
fot. A. Kotarska.

Maciej Pytlak, instalacja: drewno, farba; opiekun 
aneksu prof. Jacek Zdybel, fot. J. Zdybel.
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Aneta Gruszczyk opowiada o swoich studiach: Pracownia profesora 
Jacka Zdybla i doktor Anny Waligórskiej była niezwykle ważna dla 
mojego rozwoju artystycznego. Właśnie w tej niewielkiej pracowni 
powstawały najciekawsze realizacje: witraż, małe formy przestrzenne, 
mural czy sgraffito. To przestrzeń, w której nowe przejawy twórczości 
mogły zostać przedstawione w sposób otwarty i bezkompromisowy. 

Profesor jest jednym z tych artystów, którzy zaszczepili nam na wie-
le lat entuzjazm dla nowej sztuki. W pracowni prowadził spotkania, 
dyskusje, nigdy niczego nie narzucając. Był obecny zawsze przy przy-
gotowaniu wystaw, przy rodzeniu się pomysłów. Cieszył się, napawał 
naszymi sukcesami, czerpał nieskrywaną satysfakcję z postępów i po-
szukiwań. Chwalił studentów i krytykował również – to miało zawsze 
rzeczową podstawę, ostrość, impet.  Nie pozwalał się poddawać, re-
zygnować, motywował do podejmowania kolejnych prób walki z impo-
tencją twórczą czy technologią. Kiedy profesor wchodził do pracowni 
z przewieszoną przez ramię ciężką torbą, to wiedziałam, że za chwi-
lę zacznie się robota; nigdy nie zostawiał studentów bez materiałów, 
dbał o farby, nożyki do szkła, narzędzia, troszczył się, żeby nikomu 
niczego nie brakowało do pracy. Często własnym sumptem i nakładem 
środków uzupełniał braki sprzętowe pracowni i walczył z plagą giną-

2014 rok

Aneta Gruszczyk, 
witraż: szkło 
malowane, obiekt: 
formy szklane; 
opiekun aneksu  
prof. Jacek Zdybel, 
fot. J. Zdybel.

Aneta Gruszczyk, witraż: 
szkło malowane, obiekt: 
formy szklane, widok 
ekspozycji; opiekun 
aneksu prof. Jacek 
Zdybel, fot. J. Zdybel.
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Wśród wielu rozmów przejawiało się mnóstwo koncepcji  mniej lub 
bardziej realnych. Twórczość  pracowni rodziła się z doświadczeń, za-
wsze podczas swobodnej wymianie myśli. Profesor i Ania podchodzili 
do studentów z życzliwością i sympatią – odbywaliśmy wiele luźnych, 
swobodnych i inspirujących rozmów. Zaznałam tam krytycznej i moty-
wującej akceptacji moich poczynań. Dzięki Nim wolność artystyczną 
rozumiałam jako wolność tworzenia, ale nie tworzenia byle jak i byle 
czego. 

Pracownię wspominam jako miejsce nie tylko wolności tworzenia, 
ale i przekazywania doświadczeń. Nawiązywała się przy tym artystycz-
na przyjaźń między profesorami a studentami. Pomagaliśmy sobie  
w dalszych poszukiwaniach twórczych. Dzięki temu rodziły się i kształ-
towały ambicje studentów. 

Absolwent tej pracowni musiał liczyć się z ciężką, często niewdzięcz-
ną pracą, żmudnymi technikami. Musiał wykazać się determinacją, 
odpornością na niepowodzenia. Jednak poznawał smak satysfakcji  
i radości z efektów pracy, doceniał relację mistrz – uczeń, w pocie czo-
ła stawał się prawdziwym artystą.

cych narzędzi. Pamiętam goniące terminy przy oddaniu pracy dyplo-
mowej, kiedy przy ogromnym stresie Profesor i Ania zawsze byli w po-
gotowiu. Każde wypalanie szkła było fascynującym przeżyciem z czę-
sto nieoczywistym efektem. Używając różnych technik, farb, podłoża  
z niecierpliwością czekaliśmy godzinami przy piecu, kilka razy spraw-
dzając, czy jest dobrze ustawiony na odpowiednią temperaturę i na 
czas wypalania. A przy okazji wykonując kilka telefonów do profesora  
z licznymi pytaniami, czy na pewno wszystko dobrze robimy. Atmosfe-
ra w pracowni była zawsze miła i rodzinna, lubiłam tam przesiadywać, 
prosząc portiera o wyrozumiałość dla zostawania po godzinach. 

Aneta Gruszczyk, 
obiekt: formy 
szklane;  
opiekun aneksu  
prof. Jacek Zdybel, 
fot. J. Zdybel.

Aneta Gruszczyk, 
obiekt: formy 
szklane;  
opiekun aneksu  
prof. Jacek Zdybel, 
fot. J. Zdybel.
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Michalina Gniazdowska, malarstwo ścienne 
techniką mineralną, Wydział Chemii 
Uniwersytetu Gdańskiego; opiekun aneksu  
prof. Jacek Zdybel, fot. J. Zdybel.

2015 rok

Sylwia Zdzichowska, witraż: technika własna, 
szkło kolorowe, widok ekspozycji; opiekun 
aneksu prof. Jacek Zdybel, fot. J. Zdybel.

  Sylwia Zdzichowska, witraż: technika 
własna, szkło kolorowe; opiekun aneksu  
prof. Jacek Zdybel, fot. J. Zdybel.
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Ewa Pietrzak, obiekt Miasto: 
szkło, lustro; opiekun aneksu 
prof. Jacek Zdybel,  
fot. z archiwum E. Pietrzak.

Ewa Pietrzak, obiekt Miasto: szkło, lustro; 
opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel,  
fot. z archiwum E. Pietrzak.
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Urszula Kulczyk, obiekty: szkło przemysłowe, 
parafina, wosk, widok ekspozycji; opiekun 
aneksu prof. Jacek Zdybel, fot. J. Zdybel.

 Urszula Kulczyk, obiekty: szkło przemysłowe; 
opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel, fot. J. Zdybel.

 Urszula Kulczyk, obiekty: parafina, wosk 
barwiony; opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel, 
fot. J. Zdybel.

Urszula Kulczyk 
przy pracy – 
przygotowywanie 
form parafinowych 
do odlewów,  
fot. J. Zdybel.

Urszula Kulczyk wspomina: Moje wspomnienia związane z pracownią 
witrażu są bardzo przyjemne i pełne ciepła. Niesamowita przestrzeń 
starego garażu po taksówkach, łuki, piece, wysokie temperatury, za-
pach farb i szkliw. Niekończące się rozmowy i brzoskwiniowe ciastecz-
ka. Rodzinna atmosfera, wsparcie i uśmiech. Nie potrafiłabym wybrać 
i opisać jednego wspomnienia związanego z tą przestrzenią i z ludźmi, 
których tam spotkałam. Myśli przeplatają się z uczuciami  tworząc jed-
ną wielką wibrującą materię, która przemieszcza się z mózgu wprost 
do serca. Właściwie od początku studiów zaprzyjaźniłam się z tą pra-
cownią i przyjaźń ta trwa nadal.

Przygotowywanie form parafinowych  
do odlewów, fot. J. Zdybel.
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2017 rok

Karolina Futyma, obiekty: muszle, żywica, 
pigmenty; opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel,
fot. K. Futyma.

Karolina Futyma, obiekty 
ze szkła, światło; opiekun 
aneksu prof. Jacek Zdybel,
fot. K. Futyma.
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4 Łukasz Namiotko, obiekt: szkło barwione, metal; opiekun aneksu prof. Jacek Zdybel, fot. J. Zdybel.
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Pracownia 
w Małej Zbrojowni

Numer na drzwiach 
pracowni, fot. A. Waligórska.
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więćdziesiątych została przeniesiona z budynku Wielkiej Zbrojowni 
do Remizy Armat na terenie Małej Zbrojowni przy Placu Wałowym 

w Gdańsku. Została umieszczona w sąsiedztwie pracowni ceramiki  
i otrzymała numer dwadzieścia dwa. W pomieszczeniach oddanych do 
użytkowania w poprzednich latach znajdowały się zakłady naprawcze 
taboru taksówek. Na ścianach pomalowanych niebieską farbą olejną, 
aż do remontu w 2016 roku, można było oglądać naklejki reklamujące 
oleje i smary samochodowe. Pamiątką po poprzednich właścicielach 
jest również biegnący przez całą długość jednego z pomieszczeń kanał 
do naprawy aut. 

Usytuowanie pracowni, które daje możliwość otwarcia wnętrza na 
przestrzeń zewnętrzną jest bardzo cenne ze względu na specyfikę pra-
cy. Technologia malarstwa ściennego wymaga nierzadko aktywności 
fizycznych takich jak mieszanie zapraw przy pomocy łopaty czy beto-
niarki i jest często pracą bardzo brudną. Wnętrze pracowni służyło 
pokoleniom studentów ponad dwadzieścia lat w stanie niezmienionym 
od czasów, gdy pełniło funkcję garażu. Klimatyczny skądinąd wystrój 
pomieszczeń stał się jednak nieco uciążliwy przy normalnym użytkowa-
niu pracowni jako miejsca edukacji. W 2016 roku przestrzenie dawnej 
Remizy Armat szczęśliwie doczekały się remontu. Od tego czasu praca 
odbywa się w odnowionych pomieszczeniach.

Zdjęcie z podania  
o remont pracowni, 
2016 rok, pomysł  
i fot. A. Waligórska.  

 Wnętrze pracowni przed remontem, 2015 rok, 
fot. A. Waligórska.

 Wnętrze pracowni po remoncie, 2017 rok, 
fot. A. Waligórska.

Pracownia 
w Małej Zbrojowni
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Od czasu, kiedy kształcenie poszerzyło się o technologię witrażu, 
czyli od lat dziewięćdziesiątych, do wypalania szkła służy stary piec 
ceramiczny. Dopiero kilka lat temu pracownia wyposażona została 
w kolejne dwa nowoczesne piece. W pamięci profesora Andrzeja Dy-
akowskiego stary piec zajmuje szczególne miejsce: To jest piec produk-
cji NRD. Nie był drogi, a nie było innych dostępnych na rynku. Na tyle 
dla witrażu nieprzydatny, że uchylona klapa powodowała, iż bijący  
z niego gorąc palił rzęsy studentkom, kiedy próbowały zajrzeć jaki jest 
rezultat wypału. Wymyślono więc specjalną technikę używania pieca. 
Najpierw trzeba go było zgasić, później uchylić i dopiero wówczas się 
go otwierało.25 

Sentyment do starego pieca związany jest także z pamięcią spo-
tkań towarzyskich, które tradycyjnie odbywały się w pracowni z okazji 
andrzejek, wigilii i końca roku akademickiego. Za przykład posłużyć 
może wspomnienie Sylwii Zdzichowskiej, dyplomantki z 2015 roku:  
O ile farba witrażowa wymaga  640 stopni Celsjusza, o tyle upieczenie 
kiełbasek w starym piecu witrażowym tylko 120.

Od czasu relokacji pracowni jej usytuowanie na terenie Małej Zbro-
jowni i dostęp do otwartej przestrzeni umożliwia studentom działania 
także na zewnątrz, co jest bardzo istotne przy wykonywaniu ćwiczeń  
z technologii malarstwa ściennego. 

25 Rozmowę z prof. A. Dyakowskim przeprowadziła A. Waligórska, dnia 18 
listopada 2016 roku.

Piec produkcji NRD z 1987 roku, piecownia przed remontem, około 2015 roku i po remoncie  
(zdjęcie po prawej) w 2017 roku, fot. A. Waligórska.

Spotkanie wigilijne w Pracowni Malarstwa  
Ściennego i Witrażu, 2004 rok,  
fot. z archiwum J. Zdybla.

Spotkanie wigilijne, od lewej:  
prof. Józef Czerniawski, dr hab. Anna Królikiewicz, 
prof. Piotr Józefowicz, prof. Henryk Cześnik,  
Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu,  
2004 rok, fot. z archiwum J. Zdybla.

Prof. Andrzej Dyakowski ze studentami,  
spotkanie z okazji zakończenia roku  
akademickiego, maj 2002 rok, fot. J. Zdybel.

Studenci z prof. Andrzejem Dyakowskim  
na placu przed Pracownią Malarstwa Ściennego  
i Witrażu, od lewej: Tomasz Kołodziejczyk,  
Sebastian Woźniak, prof. Andrzej Dyakowski, 
Sabina Kłosowska, Danuta Matuszak,  
Marzena Ślusarczyk, Jerzy Lisak, Anna Czarnecka,  
Adrianna Szczepańska, Anna Tomaszuk,  
Patryk Gołdyka, maj 2002 rok, fot. J. Zdybel. 

Wycinanie sgraffito  
według projektów  
studenckich, Pracownia 
Malarstwa Ściennego  
i Witrażu, Gdańsk,  
2011 rok, fot. J. Zdybel.
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Prof. Barbara Massalska, fragment witrażu  
w kościele pod wezwaniem św. Barbary,  
fot. J. Zdybel.

Dokonania artystyczne nauczycieli 
zatrudnionych w pracowni



26526
4

Asystenci:

1947-1952 Kazimierz Ostrowski
1952-1965 Barbara Massalska

Wybrane projekty i realizacje:

• 1934 – projekt polichromii Kościoła Opatrzności w Chełmnie

• 1938 – wnętrze kaplicy szpitalnej w Gdyni, wnętrze świetlicy  
w koszarach w Redłowie

• 1949 – mozaika ceramiczna na temat sportowy (otrzymuje za nią 
nagrodę na konkursie Olimpijskim), polichromia w foyer teatru w Byd-
goszczy

• 1949 – polichromia w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Gdańsku

• 1952 – projekt stacji metra w Warszawie

• 1953 – sgraffito z panoramą portu na Motławie z połowy XVIII 
wieku we wnętrzu kina Leningrad nr 57–58, późniejsze kino Neptun, 
kino już nie istnieje

Jacek Żuławski 

(pracownię prowadził 

w latach 1946-1965)

Prof. Jacek Żuławski, 
lata pięćdziesiąte,  
Sopot, fot. archiwum 
ASP [IV/1/007].

 Przyjazd Arciszewskiego, szkic do malowidła 
we wnętrzu jadalni Wojewódzkiej Rady  
Narodowej w Gdańsku, fot. archiwum ASP.

 Sgraffito w kinie Leningrad (potem Neptun), 
widok współczesny, fot. J. Zdybel.
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Profesor Józefa Wnukowa wspomina: W tym samym okresie (Ja-
cek Żuławski – przyp. aut.) zaprojektował i zrealizował wnętrze kina 
Leningrad na ulicy Długiej. Ściany obszernego hallu zdobi do dziś 
(od 2016 już nie istnieje – przyp. aut.) fryz przedstawiające weso-
łe sceny z życia kupców gdańskich, brzegi Wisły z flisakami i duży 
herb miasta podtrzymywany przez dwa młode lewki. Podziwialiśmy 
jak wycinał sgraffito od ręki w mokrym tynku, bo nie robił dużego 
kartonu, tylko jak zwykle szkic na małej kartce. Duże figury miesz-
czan, konie, tratwy flisaków, beczki z winem i kosze z rybami poja-
wiały się na czystej ścianie ku uciesze majstrów podrzucających ko-
lejne warstwy tynku, a każdy z nich rozpoznawał siebie przebranego  
w osiemnastowieczny kostium.26

26  J. Wnukowa, Śladami Jacka Żuławskiego[w]: Jacek Żuławski, Wydaw-
nictwo Morskie, Gdańsk 1987, s. 82.

Fot. z archiwum 
J. Zdybla.

Malarstwo ścienne na elewacji kamienicy, 
Długi Targ 8, widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.

• polichromia elewacji na Długim Targu nr 8 (wraz z Marią Leszczyń-
ską)

• 1954 – praca przy wykonywaniu polichromii Starego Miasta  
w Warszawie

• 1957 – polichromia ściany lodowiska Torwar w Warszawie, I nagro-
da za rozwiązanie elewacji Banku Polskiego w Warszawie

• lata 50 – sgraffito na kamienicy przy ul. Długiej (boczna elewacji 
Domu Uphagena)

• lata 60 – opracował wraz z zespołem wystrój sal parteru Ratusza 
Głównego Miasta. Sam wykonał, w technice tempery woskowej, fryz 
przedstawiający walki gdańszczan z Krzyżakami i portrety królów pol-
skich w Wielkiej Sali Wety (Białej) oraz malowidło z Neptunem, Syrena-
mi i znakami Zodiaku na kolebkowym sklepieniu Sali Zodiakalnej

• projektował też tapiserie (z serii teatralnej: Oświadczyny, Pojedynek, 
1972 oraz Dar Pomorza, dla Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, 1975)

Fryz w Sali Białej, Ratusz Głównego Miasta, 
Gdańsk, 1970 rok, fot. W. Węgrzyn,  
archiwum ASP [III/58/006].

Fryz w Sali Białej, Ratusz Głównego Miasta, 
Gdańsk, 1970 rok, fot. W. Węgrzyn,  
archiwum ASP [III/58/003].



26926
8

Wybrane projekty i realizacje:

• 1954-1955 – sgraffito na elewacji kamienicy przy Długim Targu 26; 
projekt zegara słonecznego na kamienicę narożną Długiego Targu

• 1958 – malowidło ścienne w kawiarni Marysieńka w Gdańsku (obec-
nie miejska Galeria Güntera Grassa – niezachowane)

• 1958 – sgraffito do wnętrza Teatru Kameralnego w Sopocie (współ-
praca z Marią Leszczyńską)

• 1960 – mozaika w barze rybnym Aloza w Gdyni (niezachowana)

• 1962-1963 – witraże w kościele parafialnym pod wezwaniem świę-
tej Teresy w Dźbowie koło Częstochowy

• 1962-1963 – mozaika w Domu Turysty PTTK Miramar w Sopocie 
(niezachowana)

• 1963 – mozaika w gmachu głównym Akademii Wychowania  
Fizycznego w Gdańsku

• 1963 – mozaika w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki 
Gdańskiej w Gdańsku

• 1963-1964 – mozaika w poczekalni Dworca Głównego PKP  
w Gdańsku (niezachowana)

• 1966 – witraże do pałacowej kaplicy Sapiehów w Kodeniu

Prof. Barbara  
Massalska,  
1972 rok,  
fot. W. Węgrzyn, 
archiwum ASP 
[II/211/6].

Barbara Massalska 

(pracownię prowadziła 

w latach 1965-1970)

• 1966 – witraż do bazyliki Matki Boskiej Kodeńskiej w Kodeniu

• 1968 – projekt mozaiki na ścianę ołtarzową w kościele Gwiazdy 
Morza w Sopocie

• 1968 – projekt malowideł ściennych – stacje Drogi Krzyżowej  
w kościele pod wezwaniem Gwiazdy Morza w Sopocie

• 1968-1969 – witraże do kościoła pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Laskowicach

• 1969-1970 – witraż w kościele pod wezwaniem św. Józefa  
w Gdańsku

• 1972 – projekt witraży do kościoła pod wezwaniem św. Trójcy  
w Gdańsku

• 1972 – projekt witraży do kościoła pod wezwaniem św. Michała  
w Sopocie

Witraże w kościele 
pod wezwaniem  
św. Barbary,  
fot. J. Zdybel.
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• 1972-1975 – witraże w kościele pod wezwaniem św. Barbary  
w Gdańsku

• 1975 – mozaika w klubie oficerskim w Gdyni (niezachowana)

• 1975 – projekt mozaiki do klubu sportowego Gedania w Gdańsku

• 1976-1977 – witraże do kaplicy kościoła pod wezwaniem św. Jana 
Ewangelisty w Szczecinie

• 1977-1979 – witraż w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla  
w Poznaniu

Witraże profesor Barbary Massalskiej otworzyły nową drogę tej dzie-
dzinie sztuki. Pomysł artystki, aby kolorowe tafle zastąpić bryłami szkła,  
a ołowiane łączenia betonem, jest unikatowy w skali międzynarodowej. 

Fragmenty witraży  
w kościele  
pod wezwaniem  
św. Barbary,  
fot. J. Zdybel.
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Fragmenty witraży  
w kościele  
pod wezwaniem  
św. Barbary,  
fot. J. Zdybel.
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Wybrane projekty i realizacje:

• 1952-1955 – malarstwo ścienne na elewacji kamienic przy Długim 
Targu 20 w Gdańsku

• 1956-1957– zabytkowe kamienice przy Starym Rynku w Poznaniu

• 1957 – ściany i plafon w Teatrze Miniatura w Gdańsku

• 1960 – malarstwo ścienne w Delikatesach na ul. Rajskiej w Gdańsku

• 1963 – panneau na elewacji BWA w Sopocie

• 1966 – polichromia w hotelu Skanpol w Kołobrzegu

• 1970 – malarstwo ścienne w sklepie Chełmek na ul. Świętojańskiej 
w Gdyni

• 1971 – sgraffito i fresk na budynkach Politechniki Gdańskiej

• 1972 – panneau na statku Stefan Batory

• 1973 – malarstwo ścienne w Pucku, fryz w Kasynie Marynarki Wo-
jennej w Gdyni

• 1974 – elewacje kamienic przy Starym Rynku w Krapkowicach

• 1975 – projekt plafonu dla teatru w Gdyni

• 1977 – ściana ceramiczna w Teatrze Muzycznym w Gdyni (wspólna 
realizacja ze Zbigniewem Alkiewiczem)

Kazimierz Kachu 
Ostrowski 
(pracownię prowadził 

w latach 1971-1975)
Prof. Kazimierz 
Ostrowski podczas 
korekty, 1980 rok, 
fot. W. Węgrzyn, 
archiwum ASP 
[III/22/23].

Fresk na budynku Politechniki 
Gdańskiej, fot. archiwum ASP 
[XVI/52/004].

Ściana ceramiczna w Teatrze Muzycznym  
w Gdyni, widok współczesny, fot. A. Trzaska.

Długi Targ 20, widok współczesny,
fot. A. Waligórska.
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Asystenci:

1985-1991 Kazimierz Kalkowski
1991-2007 Jacek Zdybel

Wybrane projekty i realizacje:

• 1970 – projekt i realizacja malarstwa ściennego w Domu Rzemiosła 
w Gdańsku 

• 1971 – projekt i realizacja malarstwa ściennego w Ośrodku Wypo-
czynkowym Przedsiębiorstwa Geologicznego w Gowidlinie k. Kartuz
 
• 1972 – projekt i realizacja malarstwa ściennego w sali konferencyj-
nej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w Gdańsku

• 1973 – realizacje malarstwa ściennego w sali konferencyjnej Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni, projekt prof. W. Jackiewicz
 
• 1974 – projekt i realizacja malarstwa ściennego, Dom Kultury  
w Nowym Tomyślu k. Poznania
 
• 1974 – projekt i realizacja malarstwa ściennego w przedszkolu Za-
kładów Truso w Elblągu
 
• 1985 – rekonstrukcja malarstwa na elewacji frontowej hotelu Jan-
tar, Długi Targ 20, Gdańsk,  projekt prof. K. Ostrowskiego z 1954

• 1986 – renowacja wystroju elewacji na kamienicy przy ul. Długiej 68,  
technika sgraffito, projekt H. Żuławskiej z 1951 roku

Prof. Andrzej 
Dyakowski,  
2007 rok,  
fot. W. Węgrzyn, 
archiwum ASP 
[IX/504/006].

Andrzej Dyakowski 

(pracownię prowadził 

w latach 1983-2007)

• 1993 – realizacja malowidła reklamowego dla Rafinerii Gdańsk na 
elewacji budynku w Gdańsku – Oliwie przy AWF

• 1994 – realizacja panneau dekoracyjnego w Braniewie na terenie 
Browaru EB
 
• 1994 – projekt i wykonanie witrażu dla firmy Mega, Gdynia Orłowo

• lata 90 – renowacja elewacji kamienicy przy Długim Targu 16, tech-
nika sgraffito i fresk, projekt T. Pągowskiej 
 
• 1995 – renowacja wystroju elewacji kamienicy przy Długim Targu 
14, technika al secco, projekt S. Wójcika z 1951 roku
 
• 1996 – renowacja sgraffito na elewacji kamienicy przy Długiej 80, 
projekt M. Baryłko

• 1993 – sgraffito według projektu Jacka Zdybla, kościół w Gdyni 
Oksywiu

Długi Targ 20,  
renowacja malar-
stwa wykonana 
przez prof. A.  
Dyakowskiego,  
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska. 

Długi Targ 20,  
renowacja malar-
stwa wykonana 
przez prof. A.  
Dyakowskiego,  
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.
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• 2004 – opiekun (wspólnie z prof. Maciejem Świeszewskim) grupy 
studentów, którzy od października 2004 do czerwca 2005 roku ozdo-
bili swoim malarstwem nowy budynek Oddziału Hematologii i Onkolo-
gii Dziecięcej Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii 
Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Gdańsku 
 
• 2008 – wraz ze swymi studentami wykonał sgraffito przedstawia-
jące fragment Mapy Nieba Północnego Jana Heweliusza na elewacji 
kamienicy przy ul. Bednarskiej na Starym Mieście w Gdańsku 

• projektowanie dekoracji okolicznościowych, scenografii – Balety pol-
skie, Rock-opera – Naga, projektowanie reklam itp.

• udział w renowacji elewacji kamienicy przy Długim Targu 26, techni-
ka sgraffito, projekt B. Massalskiej

Długa 68, widok współczesny,
fot. A. Waligórska.

Długi Targ 26,  
widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.

 Projekt sgraffito dla Domu Rzemiosła  
w Gdańsku, 1970 rok. 

 Długi Targ 16, widok współczesny,  
fot. A. Waligórska.

Długi Targ 14, widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.
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Długa 80, widok współczesny, 
fot. A. Waligórska.

Wybrane projekty i realizacje:

• witraże w kościele na Przymorzu w Gdańsku

• witraże (portrety artystów trójmiejskich), BWA w Sopocie

• realizacje ceramiczne w Gronowie (wspólnie ze studentami)

Kazimierz Kalkowski 

(asystent prof. A. Dyakowskiego 

w latach 1985-1991)

Kazimierz Kalkowski na muralu  
autorstwa K. Bryzgalskiego,  
Sopot, 1986 rok,  
fot. z archiwum K. Bryzgalskiego.
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Wybrane projekty i realizacje:

• 2000 – projekt elewacji kościoła garnizonowego MW w Gdyni Oksy-
wie, sgraffito, realizacja A. Dyakowski 
 
• 2008-2009 – projekt sgraffito według Mapy Nieba Północnego Jana 
Heweliusza, Gdańsk, ul. Bednarska, Gdańsk, (realizacja zespołowa)
 
• 2011-2014 – projekt na elewacjach Teatru im. St. I. Witkiewicza 
Witkacy, Zakopane, sgraffito, akryl, złocenia, (realizacja zespołowa) 
 
• 2012 – projekt Drzewo życia – Ernst Haeckel, malarstwo ścien-
ne: akryl, szlakmetal na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  
w Gdańsku, (realizacja zespołowa)
  
• 2012 – projekt Drzewo życia – Carl Woese, malarstwo ścienne: 
akryl, UV, szlakmetal na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 
w Gdańsku, (realizacja zespołowa)

• 2013 – projekt W hołdzie przyjaźni polsko-rumuńskiej, Bukareszt, 
Rumunia, akryl, (realizacja zespołowa)
 
• 2014 – projekt sgraffito na elewacji kamienicy, Gdańsk ul. Szeroka 83, 
 (realizacja zespołowa)

• 2016 – W hołdzie dla dwudziestolecia międzywojennego – Tamara 
Łempicka, akryl (projekt Jacek Zdybel, Rafał Roskowiński, realizacja 
zespołowa)

Jacek Zdybel 

(pracownię prowadzi 

od 2007 do chwili obecnej)

Prof. Jacek Zdybel, 
2015 rok,  
fot. B. Żukowski.

Fot. z archiwum J. Zdybla.
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 Sgraffito i malarstwo na elewacji Teatru 
Witkacego w Zakopanem, fot. J. Zdybel.

Fot. J. Zdybel.

Malarstwo na Wydziale Biologii UG, 
fot. J. Zdybel.

Sgraffito na ul. Bednarskiej w Gdańsku, 
fot. J. Zdybel.

Sgraffito na ul. Szerokiej w Gdańsku, 
fot. J. Zdybel.
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Wybrane projekty i realizacje:

• 2003 – malarstwo ścienne w Hospicjum Pallotinum w Gdańsku 
(z Agnieszką Stańczyk)

• 2005 – realizacja malarstwa ściennego w szpitalu Onkologicznym  
w Gdańsku (wspólnie z innymi studentami)

• 2008-2009 – realizacja sgraffito według Mapy Nieba Północnego 
Jana Heweliusza, ul. Bednarska, Gdańsk (wspólnie ze studentami)

• 2009, 2012, 2013, 2016, 2017 – realizacje malarstwa ściennego, 
Rodowo (wspólnie ze studentami)

• 2012 – projekt grafiki na ścianach osłonowych wiat przystankowych 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dla ośmiu przystanków (pierwsza 
nagroda w międzynarodowym konkursie), projekt zrealizowany został  
w latach 2013-2016

• 2013 – projekt i realizacja malarstwa ściennego poświęconego 
Rudolfowi Weiglowi na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  
w Gdańsku

• 2013 – rekonstrukcja witrażu w kościele pod wezwaniem św. Rocha 
w Złotowie

• 2015 – projekt i wykonanie sgraffito na ul. Ogarnej w Gdańsku

• realizacja witraży na zlecenia prywatne

Anna Waligórska 

(asystentka od 2007 roku, 

od 2017 adiunkt )

Dr Anna Waligórska,  
2016 rok,  
fot. M. Wasielewska.

Grafika na ścianach  
osłonowych wiat  
przystankowych:
Gdańsk – Strzyża,
Gdańsk – Niedźwiednik,  
Gdańsk – Brętowo,
fot. A. Waligórska.
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Malarstwo  
w Szpitalu  
Onkologicznym  
w Gdańsku,  
fot. J. Zdybel.

Sgraffito  
na ul. Ogarnej  
w Gdańsku,  
fot. J. Zdybel.

Źródła:

1. Jacek Żuławski, opr. Hanna Żuławska, wyd. Morskie, Gdańsk, 1987

2. Marek i Jacek Żuławscy, red. Wojciech Zmorzyński, wyd. Muzeum Narodowe  

w Gdańsku, 2002

3. Kazimierz „Kachu” Ostrowski, katalog do wystawy, wyd. Muzeum Narodowe  

w Gdańsku, 2001, kalendarium życia i twórczości w opracowaniu Iwony Ziętkiewicz

4. zbrojowniasztuki.pl

5. gedanopedia.pl

 Malarstwo na Wydziale Biologii UG, 
fot. A. Waligórska.
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1946-1965 – Pracownia Malarstwa Architektonicznego pod kierow-
nictwem profesora Jacka Żuławskiego (asystentem od 1947 roku 
był Kazimierz Ostrowski, od 1952 roku Barbara Massalska, w roku 
akademickim 1950/51 pracownię prowadził profesor Żuławski wraz  
z profesorem Stanisławem Teisseyre’m). Z pracownią współpracowa-
li: konsultant architekt profesor Stefan Listowski, laborant i technolog 
Zbigniew Alkiewicz. 

1965-1970 – Pracownia Malarstwa Architektonicznego pod kierow-
nictwem profesor Barbary Massalskiej.

1971-1975 – Zmiana nazwy na Pracownię Projektowania Malarstwa 
w Architekturze pod kierownictwem profesora Kazimierza Ostrowskie-
go. Od 1973 pracownia zyskała nową nazwę – Pracownia Malarstwa 
Ściennego.

1976-1982 – Pracownia nie istniała

1983-2007 – Pracownia Malarstwa Ściennego pod kierownictwem 
profesora Andrzeja Dyakowskiego (asystentem w latach 1985-
1991 był Kazimierz Kalkowski, a w latach 1991-2007 Jacek Zdybel).  
W roku akademickim 1988/89 zmieniono nazwę pracowni na Pracow-
nię Malarstwa Ściennego i Witrażu. 

2007 – do chili obecnej – Pracownia działa pod kierownictwem profe-
sora Jacka Zdybla, adiunktem jest doktor Anna Waligórska.

Korzystałam z Kalendarium Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2000 opracowanego przez Elżbietę 
Kal do  katalogu Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, wyd. ASP, Gdańsk 2007.

Kalendarium pracowni Podziękowania

Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły mi w zgromadzeniu mate-
riałów do publikacji. 

Przede wszystkim prof. Andrzejowi Dyakowskiemu, 

a ponadto 

prof. Jackowi Zdyblowi, 
prof. Mieczysławowi Olszewskiemu, 
prof. Piotrowi Józefowiczowi, 
dr. hab. Krzysztofowi Wróblewskiemu, 
mgr. Piotrowi Gizińskiemu, 
mgr Anecie Gruszczyk, 
mgr Urszuli Kulczyk, 
dr. Sławomirowi Lipnickiemu, 
mgr Sylwii Zdzichowskiej

oraz moim Rodzicom, bez pomocy których ta praca by nie powstała.
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