
p rz e d

m i t

y o b j

e c t s

oo



p rz e d

m i o t

y o b j

e c t s



Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku
Objects. Gallery of Polish Design of the 20th and 21st centuries

2021



Wystawa pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego 
Honorary Patronage of the Minister of Culture and National Heritage Prof. Piotr Gliński

PRL
Polish People’s Republic

Alicja Kilijańska

70

Młoda Polska
Young Poland

Alicja Kilijańska

16

sztuka stosowana
applied arts

Monika Paś

28

modernizm
modernism

Bożena Kostuch

38

plakat
posters

Magdalena Czubińska

50

moda
fashion

Joanna Regina Kowalska

60

spis treści
contents

wstęp
introduction

Andrzej Szczerski
Dyrektor Muzeum 

Narodowego w Krakowie
Director of the National 

Museum in Krakow

6

design po 1989
design after 1989

Joanna Regina Kowalska
Andrzej Szczerski

84



8 9

Wystawa „Przedmioty. Ga-
leria Designu Polskiego XX 
i  XXI  wieku” w  Kamienicy 
Szołayskich im. Feliksa Ja-
sieńskiego nie ma preceden-
su w historii Muzeum Naro-
dowego w Krakowie. Po raz 
pierwszy na wystawie stałej 
prezentujemy najważniejsze 

osiągnięcia polskiego designu, doceniając jego znaczenie 
oraz odrębność tak wobec sztuk pięknych, jak i rzemiosła 
artystycznego. Chcemy także podkreślić, że w dziedzinie 
designu możemy poszczycić się – w przeszłości, jak i dziś – 
wybitnymi osiągnięciami, a co za tym idzie, należy uznać 
go za ważną część kanonu kultury polskiej. Otwarcie nowej 
Galerii to także zwrócenie uwagi na ekonomiczną wartość 
designu i ważną rolę, jaką odgrywa on współcześnie w go-
spodarczym rozwoju naszego kraju.

„Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku” 
jest częścią większego projektu wystawienniczego, który 
Muzeum Narodowe w Krakowie inauguruje w grudniu 
2021 roku. W Kamienicy Szołayskich otwieramy także stałą 
wystawę architektury polskiej XX i XXI wieku, a ekspozycje 
te stanowić będą odrębną całość pod nazwą „Muzeum 
Designu i Architektury”. Obie dziedziny twórczości nie miały 
dotąd stałej prezentacji w naszej placówce i nie mają ade-
kwatnej dla swojego znaczenia reprezentacji w muzealnej 
kolekcji. Otwarcie stałych wystaw w Kamienicy Szołay-
skich to początek zmian w tym zakresie, a także zapowiedź 
najważniejszego projektu inwestycyjnego, które Muzeum 
Narodowe w Krakowie realizować będzie w najbliższej przy-
szłości, czyli adaptacji dawnego hotelu Cracovia na cele 
nowego oddziału poświęconego architekturze i designowi. 
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Profesora Piotra 
Glińskiego, Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, hotel został zakupiony w 2016 roku przez nasze 
Muzeum właśnie w tym celu, a dodatkowo w przyszłości 
pełnić będzie także rolę ośrodka wspierającego rozwój 
przemysłów kreatywnych.

The exhibition Objects. Gallery 
of Polish Design of the 20th 
and 21st centuries at the Feliks 
Jasieński Szołayski House has 
no precedent in the history of 
the National Museum in Kra-
kow. For the first time we show 
the greatest achievements of 
Polish design at a permanent 

exhibition, appreciating its significance and difference from 
both the fine arts and handicraft. We also want to emphasise 
that in the field of design we can boast outstanding achieve-
ments – in the past and at present – and consequently, it 
should be regarded as a vital part of the canon of Polish 
culture. By opening the new Gallery, we also want to draw 
the public’s attention to the economic value of design and 
the major role it plays in the economic development of our 
country nowadays.

Objects. Gallery of Polish Design of the 20th and 21st 
centuries is a part of a large exhibition project which the 
National Museum in Krakow is inaugurating in December 
2021. The Szołayski House also holds a permanent exhibi-
tion of Polish architecture of the 20th and 21st centuries. 
Together these two displays will form the “Museum of Design 
and Architecture”. Neither of these two fields of art has had 
a permanent exhibition in our Museum or has a representa-
tion in the Museum’s collection that would be proportionate 
to its significance. The opening of the permanent exhibitions 
in the Szołayski House marks the beginning of changes in 
this regard. It is also an announcement of the key investment 
project the National Museum in Krakow is going to carry out 
in the nearest future, namely the conversion of the former 
Hotel Cracovia into the Museum’s new branch, devoted to 
architecture and design. Thanks to the personal commitment 
of Professor Piotr Gliński, Deputy Prime Minister, Minister 
of Culture and National Heritage, the hotel was acquired 
in 2016 by our Museum for this purpose, and in the future 
it will also act as a centre supporting the development of 
creative industries.
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Prezentowana w Kamienicy Szołayskich wystawa przed-
stawia najważniejsze założenia programu działalności 
Muzeum Narodowego w Krakowie w zakresie designu. 
Kluczowe znaczenie będą miały trzy kwestie. Pierwsza 
z nich to budowa kolekcji najważniejszych dzieł polskiego 
designu od końca XIX wieku po współczesność. Muzeum 
Narodowe w Krakowie już dziś może poszczycić się war-
tościowymi zbiorami, które można zobaczyć na wystawie 
„Przedmioty”. Wybraliśmy na nią eksponaty od czasów 
Młodej Polski, przez modernizm w II RP, czasy PRL po 
współczesność, poświęcając osobne sale sztuce plakatu 
i modzie, a więc tym częściom kolekcji, które aktualnie są 
największe i najbardziej reprezentatywne. Wybrane ramy 
czasowe pozwalają docenić osiągnięcia twórców pierw-
szych polskich stowarzyszeń projektantów na przełomie 
wieków (Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, Warsz-
taty Krakowskie), a jednocześnie podkreślić, że kluczowe 
znaczenie ma dziś dla nas dorobek XX wieku oraz dekad 
transformacji po 1989 roku. Stała kolekcja w przyszłości 
obejmować będzie zarówno najważniejsze i najbardziej 
udane projekty, jak i pomniejsze prace, które stały się 
symbolami swoich czasów, nawet jeżeli miały drugorzędny 
w założeniu charakter. Tym samym będzie ona zarówno 
świadectwem jakości polskiego designu, jak i zapisem 
historii kultury materialnej w Polsce. Oba te aspekty są 
równie istotne, z jednej strony stanowiąc wzorcowy punkt 
odniesienia dla współczesnych czasów, z drugiej pokazując, 
że każdy produkt może stać się istotny i powinien być wła-
ściwie zaprojektowany. Warto, aby Muzeum kolekcjonowało 

The exhibition in the Szołayski House illustrates the 
most important principles of the activity of the National 
Museum in Krakow in the field of design. Three issues are 
crucial. The first one concerns the building of a collection 
of major works of Polish design from the end of the 19th 
century to the present. Already now the National Museum 
in Krakow can boast valuable pieces, which can be seen at 
the Objects exhibition. On show are works from the time of 
Young Poland, modernism in the Second Polish Republic, 
the Polish People’s Republic, to the present day. Separate 
rooms are devoted to poster art and fashion, the parts of 
the collection which are the largest and most representa-
tive today. The selected timespan of the exhibition offers 
an opportunity to appreciate the achievements of the first 
Polish associations of designers at the turn of the centuries 
(Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana [Polish Applied Arts 
Society], Warsztaty Krakowskie [Krakow Workshops]) and at 
the same time to emphasise that it is the output of the 20th 
century and the decades of the post-1989 transformation 
that is of crucial significance. The future permanent collec-
tion will encompass not only the most important and most 
successful designs, but also the minor ones that became 
the symbols of their times, even if they were of secondary 
significance. As a result, it will be both the evidence of the 
quality of Polish design and the recording of the history of 
Poland’s material culture. These two aspects are equally 
essential, on the one hand by constituting a model point 
of reference for the contemporary era, and on the other, 
by showing that every product may be important and 

zarówno przedmioty, które weszły do masowej produkcji, 
jak i projekty studyjne czy koncepcyjne, aby w ten sposób 
zwracać uwagę na wielość postaw twórczych i bogactwo 
tego, co nazwać można polską „sztuką projektowania”. Waż-
ną rolę odgrywać też będą zbiory biblioteczne, archiwalne 
i edukacyjne, popularyzujące wiedzę i służące wszystkim 
zainteresowanym historią polskiego designu.

Drugi z obszarów działalności to wystawy czasowe, które 
w ograniczonej skali realizować będziemy już w Kamienicy 
Szołayskich. Powinny być one przede wszystkim narzędziem 
do badania i opisu aktualnych przemian w projektowaniu 
oraz ich wpływu na kształt dzisiejszego świata, a także w dal-
szej kolejności wskazywać na ważne zjawiska z historii desi-
gnu. To właśnie poprzez wystawy czasowe nasze Muzeum 
powinno budować pozycję instytucji nie tylko w aktywny 
sposób odpowiadającej na wyzwania współczesności, ale 
stanowiącej ważny ośrodek debaty na temat wzornictwa 
i jego rozmaitych aspektów, od kwestii kształtowania formy 
po zagadnienia związane z odbiorcą, rynkiem i produk-
cją. Wystawy nie pokazywałyby wyłącznie pojedynczych 
projektów, ale zawierałyby bogaty materiał uzupełniający, 
wskazujący m.in. na kwestie związane z funkcjonowaniem 
danego projektu wśród użytkowników; niezbędne byłoby 
także uwzględnianie projektów międzynarodowych i na tym 
tle pokazywanie osiągnięć polskich projektantów. Wystawy 
będą umożliwiać rozpoznanie tego, co najbardziej aktualne 
w polskim i światowym projektowaniu, jak i podejmować 
bardziej złożone problemy związane z wzornictwem i jego 
rolą, np. w zakresie metod produkcji i dystrybucji czy wy-

should be well designed. The Museum ought to collect 
both mass-produced objects and study and concept de-
signs to emphasise the variety of creative approaches and 
the wealth of what can be called the Polish “art of design”. 
A prominent role will also be played by a library collection, 
archive records and educational materials, which popularise 
knowledge and serve as a source of information about the 
history of Polish design.

The second field of activity involves temporary exhibi-
tions, which will be organised on a limited scale already in 
the Szołayski House. They should be, above all, a tool used 
to study and describe the current changes in design and 
their influence on the shape of the present world, as well 
as show major events in the history of design. Our Museum 
ought to use temporary exhibitions to build the position of 
an institution not only actively responding to the challenges 
of the present day, but also acting as an essential centre of 
debate on design and its various aspects, from the issue of 
form to the subjects connected with the customer, market 
and production. These exhibitions will not only show single 
objects, but they will also contain a rich complementary 
material focussing, among other things, on the issues related 
to the functioning of a given design among users. It will also 
be necessary to include international designs and show the 
achievements of Polish designers against this background. 
The exhibitions will give an insight into the latest trends in 
Polish and world design and analyse more complex problems 
connected with design and its role, for example methods of 
production and distribution or the use of new technologies. 

Projekt fryzu Miasta
Helena i Roman Hussarscy,  

ok. 1965
Tektura, papier, tusz
Własność prywatna

Design for the frieze Miasta [Cities]
Helena and Roman Hussarski,  

ca. 1965
Cardboard, paper, ink

Private property
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Naczynia z wyposażenia 
hotelu Cracovia

Wałbrzych, Zakłady Porcelany 
Stołowej „Krzysztof”, lata 90. XX w.

Porcelana, kalka
Dishes from Hotel Cracovia

Wałbrzych, Table Porcelain Factory  
“Krzysztof”, 1990s 

Porcelain, decalcomania
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Litera h z neonu  Litera h z neonu  
na hotelu Cracoviana hotelu Cracovia

Letter h from the neon sign Letter h from the neon sign 
on Hotel Cracoviaon Hotel Cracovia

korzystania nowych technologii. Odrębnym zagadnieniem 
będzie organizacja wystaw promocyjnych, prezentujących 
polskie wzornictwo także poza naszymi granicami, w oparciu 
zarówno o własne zbiory, jak i organizowane w muzeum 
wystawy czasowe. 

Trzecia domena działalności to bliska współpraca z dzia-
łającymi w Polsce projektantami, dla których Muzeum 
stanie się ośrodkiem wymiany informacji i doświadczeń 
zawodowych. Działania te mogą mieć wszechstronny 
charakter: od specjalistycznych seminariów i konferencji, 
przez organizację targów, branżowych konkursów, po dzia-
łania warsztatowe. Niezwykle istotne stanie się otwarcie 
na debiutantów, dla których Muzeum stanowić będzie 
miejsce spotkania z uznanymi projektantami, ale także 
zapewni warunki do powstawania przedsięwzięć takich jak 
start-upy czy przestrzenie do wspólnej pracy i wymiany 
doświadczeń zawodowych. Kluczowe dla tej działalności 
jest także stworzenie modelowego w skali kraju ośrodka 
spotkań między projektantami a producentami, gdzie obie 
strony mogłyby wypracowywać właściwe modele współ-
działania i wzajemnej edukacji, zapewniając w ten sposób 
polskiemu projektowaniu środki i nowe możliwości rozwoju. 
Jednocześnie Muzeum powinno wpływać na kształtowanie 
nowoczesnych produktów krajowego przemysłu, budują-
cych gospodarczy wzrost w kraju i markę Polski w świecie. 

Nowy oddział poświęcony polskiemu designowi pełnić 
będzie zatem zarówno funkcję tradycyjnego muzeum en-
cyklopedycznego, jak i miejsca prezentacji współczesnych 
przemian „sztuki projektowania” oraz debaty na temat jej 
wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Muzeum powinno 
być także ośrodkiem wspierającym polskich projektantów 
i ich współpracę z krajowym przemysłem, przyczyniając się 
tym samym do gospodarczego awansu całego kraju. Tylko 
łącząc te trzy pola aktywności, może jednocześnie stać się 
miejscem kształtowania wzorców kulturowych związanych 
z projektowaniem, produkcją i konsumpcją, odpowiadają-
cych na wyzwania współczesnego świata, w tym zwłaszcza 
dzisiejszej transformacji naszego kraju, wspierając tym 
samym cywilizacyjny rozwój Polski. 

A separate issue will be the organisation of promotional 
exhibitions showing Polish design also abroad, based on 
the Museum’s own collection, and temporary presentations.

The third field of activity will involve close collaboration 
with designers active in Poland, for whom the Museum will 
become a centre of exchanging information and professional 
experience. This action may be extensive: specialist seminars 
and conferences, the organisation of fairs and trade com-
petitions, as well as workshops. Extremely important will be 
the attitude of openness to novices for whom the Museum 
will be a place of meeting with renowned designers and will 
provide conditions for such undertakings as start-ups and 
the space for cooperation and sharing professional experi-
ence. Of key importance for this part of activity will be the 
creation of a model, on the Polish scale, centre of meetings 
between designers and manufacturers, where both parties 
could work on proper models of collaboration and mutual 
education, and in this way guarantee necessary means and 
new possibilities for development to Polish designers. At the 
same time the museum should have influence on the devel-
opment of modern products of the domestic industry which 
contribute to the country’s economic growth and Poland’s 
reputation in the world.  

A new branch devoted to Polish design will thus play the 
role of not only a traditional encyclopaedic museum, but 
also a place of the presentation of contemporary changes 
in the field of the “art of design” and a debate on the in-
fluence it exerts on the surrounding world. The Museum 
should also be a centre supporting Polish designers and 
their collaboration with the domestic industry, in this way 
contributing to the economic advance of the whole country. 
Only by combining these three spheres can the Museum 
become the place of developing cultural models in the 
fields of design, production and consumption responding 
to the challenges of the modern world, including, above all, 
the present transformation of our country, thus supporting 
Poland’s civilisational progress.
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Otwarcie wystawy stałej „Przedmioty. Galeria Designu 
Polskiego XX i XXI wieku” stało się możliwe dzięki pra-
cy zespołu Muzeum Narodowego w Krakowie oraz osób 
współpracujących.

Serdeczne podziękowania i gratulacje zechcą przyjąć 
kuratorzy: Magdalena Czubińska, Alicja Kilijańska, Bożena 
Kostuch, Joanna Regina Kowalska oraz Monika Paś – bardzo 
się cieszę, że mogłem być częścią tego zespołu kuratorskie-
go i wspólnie przygotować scenariusz ekspozycji; autorka 
projektu aranżacji – Magdalena Paleczna oraz koordyna-
torka – Olga Pawlak, którą wspierała Ewa Kalita-Garstka.

Za zaangażowanie i udział w projekcie wyrazy wdzięczno-
ści zechcą przyjąć: Jacek Balon, Małgorzata Bąk, Katarzyna 
Bik, Anna Bogusz, Małgorzata Burda, Artur Chmiel, Arleta 
Chwalik, Beata Cichy, Marek Czaja, Joanna Czekaj, Paweł 
Czernicki, Marcin Ciężadlik, Małgorzata Dereszowska, 
Elżbieta Domagalska, Magdalena Dorębska, Beata Drabek, 
Joanna Dziewulska, Patrycja Dzięgiel, Piotr Dziurdzia, Łukasz 
Duda, Janusz Feluś, Krzysztof Feluś, Robert Flur, Mariola 
Gajko-Czuchryta, Adam Galos, Tomasz Giełażys, Anna 
Gil, Barbara Giżycka, Zbigniew Gocek, Kamila Górska, 
Sebastian Górski, Witold Grela, Dawid Gruew, Paweł Grzęda, 
Dominka Habrat, Maksymilian Hajduk, Bogdan Hartabus, 
Aleksander Hebda, Julio M Del Hoyo, Kamila Hyska, Agata 
Jabłońska, Grażyna Jamróz, Rafał Janc, Maciej Janicki, 
Bogusław Jeziorek, Andrzej Jordan, Katarzyna Józefczyk, 
Grażyna Juda, Sława Jurkowska-Sęk, dr Paweł Karaszkiewicz, 
Lucyna Karoń, Wiesława Karpierz, Jacek Kawałek, Jerzy 
Kądziołka, Ryszard Kiełkowicz, Anna Klisińska-Kopacz, Anna 
Kłosowska-Klechowska, Sławomir Kmieć, Paweł Kocierz, Beata 
Kowalczyk, Karol Kowalik, Anna Kozłowska, Krzysztof Kozub, 
Józefa Krysińska, Piotr Krzaczyński, Aneta Krzyszkowska- 
-Pyrcz, Borys Kucharczyk, Emanuel Kudzia, Elżbieta Kuraś, 
Pavlo Kyryk, Izabela Lechowicz, Sylwia Łopatecka, Justyna 
Majewska, Zofia Maniakowska-Jazownik, Dagmara Marcinek, 
Emilia Marcinek-Marek, Halina Marcinkowska, Tomasz 
Markowski, Anna Matoga, Marzena Maślan, Zbigniew 
Mikuliszyn, Andrzej Mikuła, Zbigniew Morawski, Katarzyna 
Mosur, Małgorzata Myśliwiec-Łach, Sylwia Nienajadło, 

The opening of the permanent exhibition Objects. Gallery 
of Polish Design of the 20th and 21st centuries is possible 
thanks to the work of the team from the National Museum in 
Krakow and a great number of collaborators.

My special thanks and congratulations go to the curators: 
Magdalena Czubińska, Alicja Kilijańska, Bożena Kostuch, 
Joanna Regina Kowalska and Monika Paś – I am very happy 
I could also be part of this team of curators and work on the 
scenarios; to the exhibition designer – Magdalena Paleczna 
and the coordinator – Olga Pawlak, supported by Ewa Kalita- 

-Garstka.
For their commitment and participation in the project I am 

grateful to: Jacek Balon, Małgorzata Bąk, Katarzyna Bik, Anna 
Bogusz, Małgorzata Burda, Artur Chmiel, Arleta Chwalik, Beata 
Cichy, Marek Czaja, Joanna Czekaj, Paweł Czernicki, Marcin 
Ciężadlik, Małgorzata Dereszowska, Elżbieta Domagalska, 
Magdalena Dorębska, Beata Drabek, Joanna Dziewulska, 
Patrycja Dzięgiel, Piotr Dziurdzia, Łukasz Duda, Janusz Feluś, 
Krzysztof Feluś, Robert Flur, Mariola GajkoCzuchryta, Adam 
Galos, Tomasz Giełażys, Anna Gil, Barbara Giżycka, Zbigniew 
Gocek, Kamila Górska, Sebastian Górski, Witold Grela, Dawid 
Gruew, Paweł Grzęda, Dominka Habrat, Maksymilian Hajduk, 
Bogdan Hartabus, Aleksander Hebda, Julio M Del Hoyo, 
Kamila Hyska, Agata Jabłońska, Grażyna Jamróz, Rafał 
Janc, Maciej Janicki, Bogusław Jeziorek, Andrzej Jordan, 
Katarzyna Józefczyk, Grażyna Juda, Sława Jurkowska-Sęk, 
dr Paweł Karaszkiewicz, Lucyna Karoń, Wiesława Karpierz, 
Jacek Kawałek, Jerzy Kądziołka, Ryszard Kiełkowicz, Anna 
Klisińska-Kopacz, Anna Kłosowska-Klechowska, Sławomir 
Kmieć, Paweł Kocierz, Beata Kowalczyk, Karol Kowalik, Anna 
Kozłowska, Krzysztof Kozub, Józefa Krysińska, Piotr Krzaczyński, 
Aneta Krzyszkowska-Pyrcz, Borys Kucharczyk, Emanuel 
Kudzia, Elżbieta Kuraś, Pavlo Kyryk, Izabela Lechowicz, Sylwia 
Łopatecka, Justyna Majewska, Zofia Maniakowska-Jazownik, 
Dagmara Marcinek, Emilia Marcinek-Marek, Halina 
Marcinkowska, Tomasz Markowski, Anna Matoga, Marzena 
Maślan, Zbigniew Mikuliszyn, Andrzej Mikuła, Zbigniew 
Morawski, Katarzyna Mosur, Małgorzata Myśliwiec-Łach, Sylwia 
Nienajadło, Michał Obarzanowski, Anna Olchawska, Adam 

Michał Obarzanowski, Anna Olchawska, Adam Oleksy, Anna 
Olkuśnik-Tabisz, Renata Olszewska, Robert Pabian, Agnieszka 
Pacak, Iwona Parzyńska, Stanisław Pawlikiewicz, Joanna 
Pawłowska, Hieronim Pawłowski, Ryszard Perzanowski,  
Henryk Peszko, Aldona Pieszczek, Marta Pietroń-Skowronek, 
Małgorzata Pisulińska, Joanna Popielska-Michalczyk, Marta 
Przęczek, Agnieszka Pyrczak-Pyrek, Robert Rudowski, Jan 
Rogala, Bogdan Rokita, Elżbieta Rydzewska, Tadeusz Samuś, 
Joanna Sapeta, Bogusław Schmidt, Sabina Serafin, Aneta 
Seweryn, Dariusz Sewiło, prof. dr hab. Jerzy Silberring, 
Łucja Skoczeń-Rąpała, Katarzyna Skowron, Małgorzata 
Skwarczyńska, Ewelina Słowińska, Joanna Sobczyk, Ewa 
Sobiczewska, Izabela Stawarz, Ireneusz Stanisławek, 
Sebastian Stańczyk, Władysław Staszkiewicz, Katarzyna 
Szczęśniak, Paweł Szczurowski, Ireneusz Szewczyk, 
Jarosław Szot, Marek Świniuch, Łukasz Trembecki, Krystyna 
Trojanowska, Witold Trybus, Elżbieta Turaj, Józef Urbaniec, 
Mariusz Urbanik, Katarzyna Waligóra, Maria Wałach, Jerzy 
Warszawa, Paweł Ważydrąg, Grażyna Wieczorek, Tomasz 
Wilkosz, Łukasz Wojciechowski, Sylwia Wolarek, Wiesława 
Ziętarska, Elżbieta Zygier, Małgorzata Żuradzka, Jolanta Żuber, 
Agnieszka Żurek, Piotr Żurek oraz Dariusz Żyła.

Dziękuję Panu Wicepremierowi, Profesorowi Piotrowi 
Glińskiemu i kierowanemu przezeń Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za finansowe wsparcie, które 
umożliwiło realizację wystawy. Za dofinansowanie ekspo-
zycji dziękuję także Małopolskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego S.A.

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski
Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

Oleksy, Anna Olkuśnik-Tabisz, Renata Olszewska, Robert Pabian, 
Agnieszka Pacak, Iwona Parzyńska, Stanisław Pawlikiewicz, 
Joanna Pawłowska, Hieronim Pawłowski, Ryszard Perzanowski, 
Henryk Peszko, Aldona Pieszczek, Marta Pietroń-Skowronek, 
Małgorzata Pisulińska, Joanna Popielska-Michalczyk, Marta 
Przęczek, Agnieszka Pyrczak-Pyrek, Robert Rudowski, Jan 
Rogala, Bogdan Rokita, Elżbieta Rydzewska, Tadeusz Samuś, 
Joanna Sapeta, Bogusław Schmidt, Sabina Serafin, Aneta 
Seweryn, Dariusz Sewiło, Prof. dr hab. Jerzy Silberring, Łucja 
Skoczeń-Rąpała, Katarzyna Skowron, Małgorzata Skwarczyńska, 
Ewelina Słowińska, Joanna Sobczyk, Ewa Sobiczewska, Izabela 
Stawarz, Ireneusz Stanisławek, Sebastian Stańczyk, Władysław 
Staszkiewicz, Katarzyna Szczęśniak, Paweł Szczurowski, 
Ireneusz Szewczyk, Jarosław Szot, Marek Świniuch, Łukasz 
Trembecki, Krystyna Trojanowska, Witold Trybus, Elżbieta 
Turaj, Józef Urbaniec, Mariusz Urbanik, Katarzyna Waligóra, 
Maria Wałach, Jerzy Warszawa, Paweł Ważydrąg, Grażyna 
Wieczorek, Tomasz Wilkosz, Łukasz Wojciechowski, Sylwia 
Wolarek, Wiesława Ziętarska, Elżbieta Zygier, Małgorzata 
Żuradzka, Jolanta Żuber, Agnieszka Żurek, Piotr Żurek and 
Dariusz Żyła.

I thank Deputy Prime Minister Professor Piotr Gliński and 
his Ministry of Culture and National Heritage for the financial 
support which has made this exhibition possible. I am also 
grateful to the Małopolska Regional Development Agency 
for subsidising the exhibition.

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski
Director of the National Museum in Krakow
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Lata 1890–1918 to w historii 
sztuki polskiej okres nazywany 
Młodą Polską. W tym czasie 
Rzeczpospolita nie istniała na 
mapie Europy. Jej ziemie były 
częścią Austro-Węgier, Nie-
miec i Rosji. Sytuacja politycz-
na nie miała jednak wpływu 
na nasze relacje z głównymi 

ośrodkami artystycznymi w Europie, a zjawiska analogicz-
ne wobec obecnych na Zachodzie prądów społecznych, 
koncepcji estetycznych, stylów i mód występowały także 
na rodzimym gruncie. 

Angielska idea odnowy rzemiosła, głoszona przez Johna 
Ruskina (1819–1900) i rozwinięta przez Williama Morrisa 
(1834–1896), znalazła zwolenników również wśród polskich 
artystów i architektów. Interpretacje tej idei odnajdziemy 
m.in. w działalności malarza Stanisława Witkiewicza (1851–
1915). Osiadłszy w Zakopanem, uległ on fascynacji lokalną 
architekturą drewnianą i wnętrzami góralskich chat. Uznał 
je za wyjątkową spuściznę kulturową, która odpowiednio 
zaadaptowana, pozwoli stworzyć jednolity styl o charakterze 
narodowym. Styl ten – od miejsca, z którego pochodziła 
inspiracja, nazwany zakopiańskim – był wyjątkowym zja-
wiskiem w polskiej architekturze i rzemiośle artystycznym 
przełomu XIX i XX wieku. Działalność Witkiewicza i  jego 
kontynuatorów z pewnością przyczyniła się do wypraco-
wania nowego myślenia o sztuce stosowanej (nazywanej 
też sztuką użytkową) wśród twórców Młodej Polski. Kon-
kurencyjny wobec Witkiewicza projekt ornamentalnego 
i pozbawionego treści narodowych „sposobu zakopiańskiego” 
promował architekt Edgar Kováts (1849–1912). Przykładem 
może być projekt wystawy poświęconej Galicji prezentowa-
nej w ramach pawilonu austro-węgierskiego na wystawie 
światowej w Paryżu w 1900 roku, gdzie Kováts zaproponował 
dwie przestrzenie: huculską i w „sposobie zakopiańskim”, 
aranżując wnętrze zestawami m.in. mebli, tkanin i cerami-
ki. Na archiwalnych zdjęciach części inspirowanej sztuką 
podhalańską odnajdziemy wykonane w Państwowej Szkole 

Młoda Polska
Young Poland

In the history of Polish art, the 
time between 1890 and 1918 is 
known as the Young Poland 
period. In that time, Poland did 
not exist on the map of Europe. 
Its lands were split between 
Austria-Hungary, Germany, 
and Russia. However, the pol-
itical situation did not impact 

Polish relations with major artistic centres in Europe, and the 
social trends, aesthetic concepts, styles and fashions present 
in the West were reflected also in Polish lands. 

The English idea of the renewal of craft, preached by 
John Ruskin (1819-1900) and developed by William Morris 
(1834-1896), found supporters also among Polish artists and 
architects. Interpretations of this concept can be traced to 
the interests of the painter Stanisław Witkiewicz (1851-1915). 
Having settled in Zakopane, he became fascinated by the local 
wooden architecture and the interiors of highland cottages. He 
considered them to be an exceptional cultural legacy, which, 
suitably adapted, would make it possible to create a uniform 
style of national character. This form, named Zakopane style 
after its place of inspiration, was an exceptional phenomenon 
in Polish architecture and artistic craftsmanship at the turn 
of the 19th and 20th centuries. The activity of Witkiewicz and 
his continuators certainly contributed to the development of 
a new way of thinking about applied art among the creators 
of the Young Poland movement. Competing with Witkiewicz 
was the project of the architect Edgar Kováts (1849-1912) of an 
ornamental art devoid of national content, called Zakopane 
manner. An example of this fashion was the project for an 
exhibition devoted to Galicia presented as part of the Aus-
tro-Hungarian pavilion at the 1900 Paris Exposition, where 
Kováts proposed in two spaces one in Hutsul-style and the 
second “in Zakopane manner”, arranging the interior with sets 
of furniture, fabrics, and ceramics. In archival photographs of 
the part inspired by the art of Podhale we can find sconces 
in the shape of Carline thistle, made in the State Industrial 
School in Lviv, which we present in the exhibition.

inla

Alicja Kilijańska



20 21

↗
Dwa kinkiety  

do oświetlenia elektrycznego
Lwów, Państwowa Szkoła 
Przemysłowa, 1899–1900

Stop żelaza, kuty
Two sconces for electric lighting

Lviv, State Industrial School,  
1899–1900

Iron alloy, wrought

Komplet mebli do jadalni 
z domu rodziny Pugetów
Kraków, Ludwik Puget,  

Jan J. Zabża (realizacja), 1903 
Dąb pełny, żelazo kute

Furniture set for the Puget 
family’s dining room

Krakow, Ludwik Puget,  
Jan J. Zabża (maker), 1903 

Solid oak, wrought iron
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←
Fotel w stylu zakopiańskim 

z domu rodziny Jana J. Zabży
Kraków, Stanisław Witkiewicz,  

Jan J. Zabża (realizacja), 
lata 20. XX w.

Drewno liściaste (brzost, dąb), 
rzeźbienie, tapicerka: kilim
Zakopane-style armchair from  

the house of Jan Józef Zabża’s family
Krakow, Stanisław Witkiewicz, 

Jan J. Zabża (maker), 1920s
Hardwood (wych elm, oak), 
carving, upholstery: kilim

Przemysłowej we Lwowie kinkiety w kształcie dziewięćsiłów, 
które prezentujemy na wystawie.

W 1. ćwierci XX wieku meble w stylu zakopiańskim nadal 
cieszyły się popularnością i często stanowiły część wyposa-
żenia wnętrz domów budowanych nie tylko w tej konwencji. 

Sam Witkiewicz projektował różne warianty mebli, rów-
nież takie, które nie stanowiły typowego wyposażenia 
podhalańskich chat, a ich powstanie było odpowiedzią na 
zapotrzebowanie współczesnego odbiorcy. Na przykład 
inspiracją dla projektu fotela w stylu zakopiańskim były 
góralskie sanie. Projekt Witkiewicza powstał w roku 1902, 
a pierwowzór mebla wykonał rok później Wojciech Brzega. 
Wariant fotela prezentowany na wystawie to krakowska 
realizacja z lat 20. XX wieku. 

Na przełomie XIX i XX stulecia idee odnowy rzemiosła zna-
lazły licznych sympatyków również w Krakowie. W 1901 roku 
powstało Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana (TPSS). 
Potrzeba zespołowego działania i wzajemnego wspierania 
się zintegrowała przedstawicieli różnych profesji: artystów, 
etnografów, historyków sztuki, kolekcjonerów. Program 
stowarzyszenia zakładał docenienie rodzimej twórczości 
rękodzielniczej i  inspirowanych nią projektów autorstwa 
członków TPSS oraz wspieranie ich poprzez organizację 
konkursów i wystaw oraz wszechstronną edukację.

Z  wystawy prac członków TPSS zorganizowanej 
w 1903 roku pochodzi komplet mebli do jadalni autorstwa 
rzeźbiarza Ludwika Pugeta (1877–1942). Projekt ukazuje, jak 
istotną rolę w kształtowaniu form polskiej sztuki stosowa-
nej odgrywało studiowanie sztuki ludowej i budownictwa 
drewnianego. Efekt tych poszukiwań widać w założeniach 
kompozycyjnych prezentowanego kredensu, w którym 
pierwsza kondygnacja nastawy inspirowana jest drew-
nianymi podcieniami arkadowymi, charakterystycznymi 
dla prowincjonalnej zabudowy galicyjskich miasteczek. 
Detale i układ metalowych okuć z motywem pawi został 
zapożyczony z łowickich wycinanek.

Poszukiwania stylu narodowego inspirowanego polską 
sztuką ludową, lecz nawiązującego do najważniejszych 
ówcześnie kierunków w sztuce europejskiej ilustruje twór-

In the first quarter of the 20th century, furniture in 
Zakopane style continued to be popular and was often 
featured as interior furnishings, even in houses built in 
other convention. 

Witkiewicz himself designed variants of furniture suit-
able for interiors other than typical Podhale cottages, as 
the demand for such furnishing was growing among the 
contemporary purchasers. For instance, the design of a Za-
kopane-style armchair was inspired by highlander sleighs. 
Witkiewicz’s design was created in 1902 and the prototype 
was made a year later by Wojciech Brzega. Presented at the 
current exhibition is a variant of the armchair produced in 
Krakow in the 1920s.

At the turn of the 19th and 20th centuries, the idea of 
reviving the craft met numerous sympathisers, also in Krakow. 
In 1901, the Polish Applied Arts Society (TPSS) was established. 
The need for teamwork and mutual support brought together 
representatives of different professions, including artists, eth-
nographers, art historians, and collectors. The association’s 
programme assumed highlighting local handicraft art and 
projects inspired by it, created by members of TPSS, and 
supporting them through the organisation of competitions, 
exhibitions, and comprehensive education.

A dining room set designed by sculptor Ludwik Puget 
(1877–1942) was produced for an exhibition of works by TPSS 
members in 1903. The project demonstrates the importance 
of the diligent study of folk art and wooden construction in 
the creation of the new forms in the Polish applied arts. The 
result of that research can be found in the composition of 
the presented sideboard—its first level evidently inspired by 
wooden arcades typical of provincial buildings in Galician 
towns. The details and arrangement of metal fittings with 
a peacock motif were borrowed from traditional Łowicz 
paper cut-outs.

The search for a national style inspired by Polish folk art 
but referring to the most important trends in European art 
of the time is illustrated by the work of Stanisław Wyspiański 
(1869-1907), the most remarkable artist of the Young Poland 
period. Wyspiański was first and foremost a playwright, poet, 
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↑
Meble do sypialni Zofii 
i Tadeusza Żeleńskich

Kraków, Stanisław Wyspiański, 
Andrzej Sydor (realizacja),  

1904–1905
Drewno dębowe, okleina  

jesionowa, politurowana, tkanina
Furniture for Zofia and Tadeusz 

Żeleński’s bedroom
Krakow, Stanisław Wyspiański, 

Andrzej Sydor (maker), 1904–1905
Oak, ash veneer,  

French-polished, fabric

Meble do salonu Zofii 
i Tadeusza Żeleńskich

Kraków, Stanisław Wyspiański, 
Andrzej Sydor (realizacja), 1904–1905

Drewno sosnowe, okleina 
dwustronna z jaworu, 
politurowana, tkanina

Furniture for Zofia and Tadeusz 
Żeleński’s living room

Krakow, Stanisław Wyspiański, 
Andrzej Sydor (maker), 1904–1905

Pine, double-sided sycamore 
veneer, French-polished, fabric

→
Meble do jadalni Zofii 
i Tadeusza Żeleńskich

Za: Tadeusz Boy-Żeleński, 
Historija pewnych mebli, 

[w:] „Kurier Poranny”, niedzielny 
dodatek ilustrowany do nr. 

322, 20 XI 1927, s. 4–5, il. 
Furniture for Zofia and Tadeusz 

Żeleński’s dining room
From: Tadeusz Boy-Żeleński, Historija 
pewnych mebli, [in:] Kurjer Poranny, 
Sunday colour supplement to issue 

322, 20 Nov. 1927, pp. 4–5, ill. 
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czość Stanisława Wyspiańskiego (1869–1907), najwybitniej-
szego artysty okresu Młodej Polski. Wyspiański to przede 
wszystkim dramaturg, poeta, malarz i grafik, ale także 
projektant wnętrz – zarówno publicznych, jak i prywat-
nych – i ich wyposażenia, na które składały się elementy 
architektoniczne, meble, witraże, polichromie oraz tkaniny 
i metaloplastyka.

Od jesieni 1904  roku Wyspiański projektował wnę-
trza mieszkania dla Zofii i Tadeusza Żeleńskich. Powstały 
wówczas meble o surowej, geometrycznej formie. Przezna-
czone do salonu, sypialni i jadalni, odbiegały od przyjętej es-
tetyki urządzania pomieszczeń mieszkalnych w ówczesnym 
Krakowie, nawiązującej do tradycji historyzmu i eklekty-
zmu. Podobnie jak w swoich wcześniejszych realizacjach, 
takich jak „Świetlica” na wystawie w Pałacu Sztuki (1904) 
i siedziba Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie (1905), 
artysta potraktował meble jako istotną część kompozycji 
architektonicznej i plastycznej wnętrza, uzupełnioną przez 
kolory ścian i odpowiednio dobrane tkaniny. Całość miała 
oddawać charakter i funkcję poszczególnych pomieszczeń. 
Z tej realizacji zachowały się, w części prezentowane na 
wystawie, krzesła i fotele z salonu i sypialni Żeleńskich.

Fabryka J. Niedźwiecki i Ska w Dębnikach pod Krakowem 
słynęła z wyrobu pieców kaflowych. Na początku XX wieku 
w wytwórni należącej wówczas do Beaty z Matejków Kirch-
mayerowej i Adama Kirchmayera produkcję poszerzono o wy-
roby fajansowe. W ten sposób działalność dębnickiej fabryki 
wpisała się w dzieje polskiego rzemiosła artystycznego. Na 
Dębnikach powstawały naczynia dekoracyjne i użytkowe, 
figury, figurki i plakietki, przeznaczone dla szerokiego, zróż-
nicowanego pod względem zamożności kręgu odbiorców. 
Z wytwórnią związani byli doświadczeni specjaliści i cenieni 
artyści. W latach 1902–1907 kierownikiem artystycznym 
w fabryce był rzeźbiarz Jan Szczepkowski (1878–1964), autor 
wielu projektów z dziedziny rzemiosła artystycznego, w tym 
ceramiki dekoracyjnej i użytkowej. Na niniejszej wystawie 
jego dorobek reprezentują naczynia serwisowe oraz wazon. 

Z  firmą współpracowali także Konstanty Laszczka 
(1865–1956), Karol Brudzewski (1868–1935) i Stefan Matejko 

painter, and graphic artist, but also an interior designer. He 
created architectural elements, furniture, stained glass, poly-
chromes, as well as textiles and metalwork for both public 
and private places.

Beginning in the autumn of 1904, Wyspiański designed 
interiors for Zofia and Tadeusz Żeleński’s apartment. He cre-
ated furniture of an austere, geometric form. His designs for 
the living room, bedroom, and dining room differed from the 
accepted aesthetics of interior design in Krakow at the time. 
They reflected the tradition of historicism and eclecticism. 
As in his earlier works, such as “Świetlica” (Common Room), 
presented at the exhibition at the Palace of Fine Arts (1904) or 
the headquarters of the Medical Society in Krakow (1905), the 
artist treated furniture as an essential part of the architectural 
and visual composition of the interior, complemented by the 
colours of the walls and appropriately selected fabrics. The 
whole was to reflect the character and function of individual 
rooms. The chairs and armchairs from the living room and 
bedroom of the Żeleńskis' flat have been preserved and some 
of them are presented at the exhibition.

The factory “J. Niedźwiecki i Ska” in Dębniki near Krakow 
was famous for manufacturing tiled stoves. At the begin-
ning of the 20th century, the factory, then owned by Beata 
Matejko Kirchmayerowa and Adam Kirchmayer, expanded 
its production to faience goods, thus entering the history of 
Polish artistic handicraft. The Dębniki factory manufactured 
decorative and functional dishes, figures, figurines, and 
badges designed for a wide, financially diversified circle of 
customers. Experienced specialists and valued artists were 
associated with the factory. In 1902-1907, the factory’s artistic 
manager was the sculptor Jan Szczepkowski (1878-1964), the 
author of many artistic craft projects, including decorative and 
functional ceramics. At this exhibition, his work is represented 
by crockery and a vase. 

Konstanty Laszczka (1865-1956), Karol Brudzewski (1868-
1935), and Stefan Matejko (1871-1933) also cooperated with 
the company. The latter made a number of decorations on 
faience from Dębniki. Most of them are stylised floral pat-
terns, skilfully painted and perfectly matched to the shapes 

Wazon
Kraków, J. Niedźwiecki i Ska, 

proj. Jan Szczepkowski, dekoracja 
Stefan Matejko, ok. 1905

Fajans malowany 
Vase

Krakow, J. Niedźwiecki i Ska,  
designed by Jan Szczepkowski, 

decoration: Stefan Matejko, ca. 1905
Painted faience 
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Naczynia z serwisu do kawy 
Kraków, J. Niedźwiecki i Ska, 

proj. Jan Szczepkowski, ok. 1904
Fajans malowany podszkliwnie 

Coffee set parts 
Kraków, J. Niedźwiecki i Ska, designed 

by Jan Szczepkowski, ca. 1904
Faience painted underglaze

of vessels. Stefan Matejko is the author of the painting de-
picting raspberry twigs, which decorate the vase presented 
at the exhibition.

Among the crockery produced in Dębniki there were also 
tableware sets made in Zakopane style, which were a simplified 
version of the porcelain set designed by Stanisław Witkiewicz 
and adapted to faience. They were probably designed by Jan 
Szczepkowski. In 1903, the artist also proposed his own variant 
of a black coffee set, often described as Zakopane-style 
related, but indeed being only a distant echo of it.It was his 
first work at the factory “J. Niedźwiecki i Ska”, and he recalls 
in 1904, “I decorated it according to folk motifs, trying to 
keep the form simple” (in Przewodnik dla Ceglarzy [A Guide 
for Bricklayers]).

(1871–1933). Ten ostatni wykonał szereg dekoracji na dęb-
nickich fajansach. Większość z nich to stylizowane wzory 
roślinne, umiejętnie namalowane i znakomicie dobrane do 
kształtów naczyń. To właśnie Stefan Matejko jest autorem 
malatury przedstawiającej gałązki malin, które zdobią pre-
zentowany na wystawie wazon. 

Wśród produkowanych w Dębnikach naczyń znajdowały 
się także serwisy w stylu zakopiańskim, które stanowiły 
uproszczoną i przystosowaną do fajansu wersję porcelano-
wego serwisu pomysłu Stanisława Witkiewicza. Przypusz-
czalnie zaprojektował je Jan Szczepkowski. W 1903 roku 
artysta ten zaproponował także własny wariant kompletu 
do czarnej kawy, często opisywany jako zakopiański, lecz 
mający z tym stylem jedynie luźny związek. Była to jego 
pierwsza praca w fabryce J. Niedźwiecki i Ska. „Zdobiłem 
go według motywów ludowych, starając się utrzymać w for-
mie prostej” – wspominał artysta w 1904 roku na łamach 

„Przewodnika dla Ceglarzy”.
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Od 1868 roku działało w Kra-
kowie Muzeum Techniczno-

-Przemysłowe (MTP) założone 
przez Adriana Baranieckiego 
przy wsparciu władz miasta. 
Jednym z jego założeń było 
podniesienie technicznego 
i  artystycznego poziomu 
miejscowego rzemiosła, re-

alizowane m.in. przez gromadzenie oraz udostępnianie 
zbiorów o charakterze artystycznym i edukacyjnym, wykłady, 
konkursy, kursy zawodowe dla rzemieślników i wystawy ich 
prac. Warsztaty MTP stanowiły ośrodek twórczy, w którym 
projektanci współpracowali z rzemieślnikami odpowiedzial-
nymi za techniczną realizację ich zamysłu artystycznego. 
Zbliżony program, zakładający wspieranie i rozwój krajowej 
twórczości, miało zawiązane w 1901 roku Towarzystwo Polska 
Sztuka Stosowana (TPSS). Inicjowane przez nie konkursy 
oraz pomoc w realizacji zwycięskich projektów dawały arty-
stom i rzemieślnikom możliwość zaprezentowania własnych 
nowatorskich rozwiązań.

W rozstrzygniętym w 1902 roku konkursie TPSS na pro-
jekt mebla (półki) o charakterze polskim zwyciężył projekt 
Karola Tichego. Obecnie wiemy o dwóch wykonanych 
prawdopodobnie według niego półkach: jedną prezen-
tujemy na wystawie, drugą – zrealizowaną przez zespół 
stolarzy z Kalwarii Zebrzydowskiej – znamy z reprodukcji 
w publikacji TPSS. Forma obu sprzętów jest podobna, a ich 
wykonanie i dekoracja nawiązują do rodzimych tradycji 
stolarskich i snycerskich. 

W konkursie TPSS z 1907 roku na „projekt mosiężnej 
lampy do oświetlenia elektrycznego” wygrał projekt Jana 
Szczepkowskiego; według niego w krakowskiej fabryce Mar-
cina Jarry wykonano dziesięć egzemplarzy lamp stojących. 
Syntetyczne opracowanie bryły podstawy lampy w kształ-
cie ptaka z rozpostartymi skrzydłami sprawiło, że mimo 
upływu czasu nie straciła na oryginalności i w 1925 roku 
z powodzeniem reprezentowała polskie wzornictwo na 
Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu.

The Museum of Technology 
and Industry, or MTP, founded 
by Adrian Baraniecki with the 
support of the city authorities, 
opened in Krakow in 1868. One 
of its objectives was to raise 
the technical and artistic level 
of local crafts by gathering and 
making available collections of 

an artistic and educational nature, also by lectures, competi-
tions, professional courses for craft makers and exhibitions of 
their works. The MTP workshops were a creative centre where 
designers cooperated with craft makers responsible for the 
technical implementation of their artistic ideas. Towarzystwo 
Polska Sztuka Stosowana (The Polish Applied Arts Society), 
or TPSS, established in 1901, had a similar programme aimed 
at the support and development of national creations. The 
competitions initiated by TPSS and its assistance in the 
implementation of the winning projects provided artists 
and craft makers with an opportunity to present their own 
innovative solutions.

A design by Karol Tichy for a piece of furniture (a shelf) with 
Polish motifs won the 1902 competition organised by TPSS. 
At present, we know of two shelves that could have been 
made based on the design: one is presented in the exhibition, 
the other was made by a team of carpenters from Kalwaria 
Zebrzydowska and is known from a reproduction published 
in a TPSS publication. The form of both pieces of furniture is 
similar, and their workmanship and decoration refer to native 
carpentry and woodcarving traditions.

Jan Szczepkowski won the 1907 TPSS competition for the 
“design for a brass lamp for electric lighting”. Ten standing 
lamps were made in Marcin Jarra’s factory in Krakow according 
to the project designs. Owing to the synthetic form of the 
lamp base in the shape of a bird with outstretched wings, it 
did not lose originality despite the passage of time, and it 
successfully represented Polish design at the International 
Exhibition of Decorative Arts in Paris in 1925.

theod

sztuka  
stosowana
applied arts

Półka 
Kraków, Karol Tichy,  

przed 1906 
Dąb rzeźbiony

Shelf 
Krakow, Karol Tichy,  

before 1906 
Carved oak

Monika Paś
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↓
Szafka z kompletu mebli  

do pokoju dziecinnego z dworu  
na Wystawie Architektury i Wnętrz 

w Otoczeniu Ogrodowym
Warszawa, Edmund Bartłomiejczyk 

(projekt), Kraków, firma Józefa 
Sperlinga (realizacja), 1912

Drewno sosnowe, politurowane, 
intarsja (jawor, grusza, orzech)

↓
Szyba dekoracyjna

Kraków, Karol Homolacs, kurs 
szklarski przy Muzeum Techniczno-

-Przemysłowym (realizacja), 1911
Szkło bezbarwne powlekane 

barwnym, trawione
Decorative glass pane

Krakow, Karol Homolacs, glass 
course at the Museum of Technology 

and Industry (maker), 1911
Colourless glass coated with 

colour glass, etched

Krzesła z sypialni domu  
rzemieślnika na „Wystawie 

Architektury i Wnętrz  
w Otoczeniu Ogrodowym” 

Kraków, Karol Maszkowski, Ambroży 
Chrobak (realizacja), 1912

Dąb pełny
Chairs from a bedroom in a craftsman’s 
house at the Exhibition of Architecture 

and Interiors in a Garden Setting 
Krakow, Karol Maszkowski, 

Ambroży Chrobak (maker), 1912
Solid oak

Cupboard from the furniture set  
for the children’s room in a manor 

house at the Exhibition of Architecture 
and Interiors in a Garden Setting 
Warsaw, Edmund Bartłomiejczyk 

(design), Kraków, Józef
Sperling’s company (maker), 1912

Pinewood, French-polished, intarsia 
(sycamore, pearwood, walnut)
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↖
Lampa • Paryż, Jan Szczepkowski 
(projekt), 1907; Kraków, Fabryka 

Wyrobów Srebrnych i Platerowanych 
Marcina Jarry (realizacja), 1907–1909

Mosiądz odlewany, cyzelowany, 
paciorki szklane

Lamp • Paris, Jan Szczepkowski 
(design), 1907; Krakow, Fabryka 

Wyrobów Srebrnych i Platerowanych 
Marcina Jarry [Marcin Jarra’s 

Factory of Silver and Silver-Plated 
Objects] (maker), 1907–1909

Brass, cast, polished, glass beads

↓
Wazonik

Zofia Anna Szydłowska, ok. 1910
Glina malowana szkliwami

Little vase
Zofia Szydłowska, ca. 1910

Glazed clay

Wydarzeniem współorganizowanym przez TPSS była 
Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowem, 
otwarta w 1912 roku w pobliżu krakowskiego Parku Jorda-
na. Prezentowano na niej propozycje przyszłego rozwoju 
Krakowa, powiększonego wcześniej o tereny ościennych 
gmin. Wzniesione na wystawie wzorcowe typy domów 
wraz z wyposażeniem charakterystycznym dla przedsta-
wicieli różnych warstw społecznych świadczyły o wysokim 
poziomie twórczości polskich architektów i projektantów. 
Wnętrza dworku zaproponowanego przez Józefa Czaj-
kowskiego urządzono sprzętami projektowanymi przez 
różnych artystów, np. pokój dziecinny wypełnił komplet 
mebli projektu Edmunda Bartłomiejczyka. O oryginalności 
stanowiło połączenie tradycyjnych form mebli mieszczań-
skich z charakterystycznymi dla wnętrz chłopskich niskimi 
ławami, które przystosowano do potrzeb dziecka. Jasne, 
intarsjowane drewno mebli (z których zachowały się: szafa, 
stół, szafka, dwie ławy i krzesło) zestawione z kontrastową 
kolorystyką kilimów kreowało przestrzeń łączącą pierwiastki 
ludowy i modernistyczny. Z kolei wyposażenie mieszkania 
i warsztatu rękodzielnika (stolarza) stanowiły proste, funk-
cjonalne sprzęty z litego drewna dębowego, przeznaczone 
dla niezamożnego użytkownika, autorstwa Karola Maszkow-
skiego. Wykonali je krakowscy stolarze: Ambroży Chrobak 
(alkowa-sypialnia) i Michał Marchewczyk (salon-jadalnia). 
Powstałe dwa typy krzeseł (z jadalni) ozdobiono na zaplecku 
motywem serca nawiązującym do ludowej wycinanki, a za-
chowane w zbiorach Muzeum krzesła z sypialni mają prosty, 
ażurowy zaplecek złożony z pionowych listew.

W 1911 roku w Krakowie odbyła się Pierwsza Wystawa 
Współczesnej Polskiej Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi, 
w związku z którą TPSS również ogłosiło szereg konkursów. 
Pokazano na niej m.in. zespół opraw mszałów i modlitew-
ników, wykonanych w ramach kursu introligatorskiego we 
wzorcowym warsztacie MTP. W latach 1909–1927 kierował 
nim Bonawentura Lenart, pod którego okiem kursanci 
oprócz opraw książkowych wykonywali także drobną ga-
lanterię skórzaną. Ich prace odznaczają się precyzyjną 
kompozycją dekoracji nawiązującej do treści książki oraz 

TPSS co-organised the Exhibition of Architecture and Inter
iors in a Garden Setting, which opened in 1912 near Krakow’s 
Jordan Park. It introduced proposals for the future develop-
ment of Krakow, the borders of which had been extended to 
include neighbouring communes. The model houses erected 
at the exhibition area, with furnishings characteristic of various 
social groups, testified to the expertise of Polish architects 
and designers. The interiors of the manor house conceived 
by Józef Czajkowski were furnished with equipment designed 
by various artists, such as a children’s room filled with a set of 
furniture designed by Edmund Bartłomiejczyk. The originality 
of the room lies in the combination of traditional forms of 
bourgeois furniture with low benches characteristic of peasant 
interiors, which were adapted to the needs of children. The 
bright, inlaid wood of the furniture (of which the following 
have survived: a wardrobe, a table, a cupboard, two benches, 
and a chair) juxtaposed with the contrasting colours of the 
kilims create fusion of folk and modernist elements. On the 
other hand, the furnishings of the flat and the workshop of 
the craftsman (a carpenter) consisted of simple, functional 
items made of solid oak designed for an indigent user and 
designed by Karol Maszkowski. They were manufactured by 
Krakow carpenters Ambroży Chrobak (the alcove-bedroom) 
and Michał Marchewczyk (living room-dining room). The two 
types of chairs (dining room) were decorated with a heart 
motif on the back referring to folk paper cut-outs, while the 
bedroom chairs preserved in the museum’s collection have 
a simple openwork back made of vertical slats.

In 1911, the First Exhibition of Modern Polish Ecclesiastic-
al Art, named in honour of Piotr Skarga, was held in Krakow. 
On this occasion, the TPSS also announced a number of 
competitions. The exhibition featured, among other things, 
a group of missal and prayer book covers made as part of 
a bookbinding course in the model workshop at MTP. In 1909-
1927, the atelier was headed by Bonawentura Lenart, under 
whose supervision the students, apart from bookbinding, also 
made small leather goods. Their works are characterised by 
the precise composition of each decoration referring to the 
contents of the book and by their technical expertise. From 
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doskonałym technicznie wykonaniem. Z dzieł eksponowa-
nych w 1911 roku prezentujemy mszał w autorskiej oprawie 
Lenarta, wykonany z safianu i zdobiony ręcznie tłoczonymi 
złoceniami, oraz prace kursantów: pergaminową oprawę 
brewiarza z maszynową dekoracją i modlitewnik. Oprócz 
opraw na wspomnianej wystawie MTP pokazało również 
kielich mszalny z pateną, wykonany przez Edmunda Korosa-
dowicza według projektu Karola Homolacsa, o nowatorskiej, 
ornamentalnej formie artystycznej.

Pod koniec 1911 roku w MTP zorganizowano zawodowy 
kurs szklarski połączony z nauką trawienia na szkle. Zajęcia 
praktyczne prowadził pochodzący z Pragi mistrz szklarski 
Bohumil Sĕbek, zaś opiekę artystyczną kursu objął Karol Ho-
molacs. Przygotował on projekty inspirowane różnorodnymi 
motywami ornamentalnymi, według których wykonano 
18 trawionych szyb dekoracyjnych, bezbarwnych i koloro-
wych – warstwowych, złożonych z dwóch lub trzech powłok 
szkła barwnego. Z wyjątkiem Jana Miki i Józefa Włodka nie 
znamy nazwisk innych kursantów i nie potrafimy określić 
autorstwa ich prac. 

W 1912 roku urządzono w MTP warsztat metalowy, w któ-
rym odbywały się kursy „artystycznych robót metalowych”. 
Uczestniczący w nich rzemieślnicy mieli okazję do zapozna-
nia się z dawnymi, ręcznymi technikami obróbki metali: kucia 
na zimno, wytłaczania, cyzelowania, zdobienia emalią itp. 
oraz zastosowania ich we współczesnym rękodziele. W la-
tach 1913–1914 opiekę artystyczną nad kursami sprawował 
Kazimierz Młodzianowski, a techniczną Wacław Jaroszewski. 
Wykonane podczas kursów przedmioty odznaczają się pro-
stymi, ergonomicznymi kształtami i oszczędną, przeważnie 
puklowaną lub puncowaną dekoracją. 

Podczas I wojny światowej warsztaty MTP zamieniono 
na Szkołę Inwalidów, w której od 1915 roku prowadzono 
wykłady i kursy zawodowe, np. wyplatania z wikliny, koszy-
karskie i meblowe, przygotowujące inwalidów wojennych 
do pracy w różnych dziedzinach przemysłu i rzemiosła 
domowego po to, by im umożliwić powrót do czynnego 
życia zawodowego. W tym czasie nadzór artystyczny nad 
warsztatem metalowym objął Kazimierz Witkiewicz. Z tego 

the works exhibited in 1911, we present a missal in Lenart’s own 
binding, made of morocco and decorated with hand-stamped 
gilding, as well as the works of the students: a parchment 
binding of a breviary with a machine-made decoration and 
a prayer book. Apart from the bindings, also presented at the 
exhibition were a Mass chalice with paten, made by Edmund 
Korosadowicz based on a design by Karol Homolacs, which 
is an innovative, ornamental artistic form.

At the end of 1911, MTP held a professional glass-making 
course combined with glass-etching training. These practical 
classes were conducted by Bohumil Sĕbek, a glass master 
brought from Prague, while the course’s artistic supervi-
sion was assumed by Karol Homolacs. He prepared designs 
inspired by various ornamental motifs, based on which 18 
etched decorative panes were made, both colourless and 
coloured, as well as layered, consisting of two or three layers 
of coloured glass. With the exception of Jan Mika and Jozef 
Włodek, we do not know the names of the other students 
and are unable to determine the authorship of their works.

In 1912, a metal workshop was set up at MTP where courses 
in “artistic metalwork” were held. The participating craft makers 
had the opportunity to learn about old, manual metalwork-
ing techniques—cold forging, stamping, chiselling, enamel 
decoration, etc.—and how to apply them to contemporary 
handicraft. In the years 1913-1914, the courses were supervised 
artistically by Kazimierz Młodzianowski, and technically by 
Wacław Jaroszewski. The objects made during the courses 
are characterised by simple, ergonomic shapes and modest, 
usually punched or streaked decorations.

During World War I, the MTP workshop was turned into 
the School for Invalids. From 1915, lectures and vocational 
courses were conducted in, for example, wickerwork, bas-
ketry, and furniture making, preparing war invalids for work 
in various fields of industry and domestic crafts in order to 
enable them to return to active professional life. At that time, 
Kazimierz Witkiewicz took over the artistic supervision of the 
metal workshop. From this period, we present an “eternal lamp” 
made by Mr Heilberger, a cauldron for holy water made by 
Franciszek Baci, and a bowl, which was most probably based 

↑
Kasetka-bombonierka

Kraków, Warsztaty Krakowskie: 
Zofia Nawara, 1921

Drewno toczone, batik, lakierowanie
Box - bomboniere

Krakow, Warsztaty Krakowskie [Krakow 
Workshops]: Zofia Nawara, 1921
Wood, lathed, batik, varnished

↑
Koszyczek

Kraków, Uczestnik kursu 
koszykarstwa w warsztatach 

Muzeum Techniczno- 
-Przemysłowego w Krakowie, 1921

Wiklina, rafia, taśma rattanowa 
(peddig), wyplatanie

Basket
Krakow, a participants in a basketry 

course at the Museum of Technology 
and Industry in Krakow, 1921

Wicker, raffia, rattan tape 
(peddig), woven

←
Lampa wieczna

Kraków, Kazimierz Witkiewicz 
(projekt), p. Heilberger – uczestnik 
kursu dla inwalidów w warsztatach 

Muzeum Techniczno-Przemysłowego 
w Krakowie (realizacja), 1915
Miedź, kucie, oksydowanie

Eternal lamp
Krakow, Kazimierz Witkiewicz (design), 

Mr. Heilberger, a participant in 
a course for invalids in the workshops 

of the Museum of Technology and 
Industry in Krakow (maker), 1915

Copper, forged, oxidised
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okresu prezentujemy zrealizowane według jego projektu 
tzw. lampę wieczną wykonaną przez p. Heilbergera, kociołek 
na wodę święconą autorstwa Franciszka Baci, oraz misę 
będącą najprawdopodobniej realizacją projektu Karola 
Stryjeńskiego. Nawiązują one swoim kształtem i dekoracją 
do prac powstających na wcześniejszych kursach metalo-
wych MTP. Jako ciekawostkę prezentujemy również wyroby 
powstałe podczas kursu koszykarstwa, zorganizowanego 
w 1921 roku.

W 1913 roku w Krakowie powstało stowarzyszenie Warsz-
taty Krakowskie, zrzeszające artystów i rzemieślników, któ-
rych projekty powstawały i były realizowane w warsztatach 
MTP. Działalność tego ugrupowania na wystawie repre-
zentują dzieła powstałe w pracowni batikarskiej, w latach 
1914–1920 działającej pod kierunkiem Antoniego Buszka. 
Tkaniny i niewielkie drewniane przedmioty zdobiono w niej 
wywodzącą się z Jawy techniką rezerważu (polegającą na 
naniesieniu wzoru płynnym woskiem przed barwieniem 
przedmiotu). Oryginalne efekty osiągnięto dzięki metodzie 
opracowanej przez Buszka, który zatrudnił do prac niemają-
ce profesjonalnego plastycznego wykształcenia dziewczęta 
z okolic Krakowa. Posługując się własną wyobraźnią, tworzyły 
one zgeometryzowane kompozycje oparte na motywach 
abstrakcyjnych i floralnych. 

Warto zwrócić uwagę na prace Zofii Anny Szydłowskiej, 
jednej z pierwszych Polek uprawiających ceramikę arty-
styczną. Kształciła się m.in. w Monachium i Krakowie, gdzie 
ok. 1910 roku założyła pracownię ceramiczną. Była jedną 
z dwóch członkiń Warsztatów Krakowskich. Walory artystycz-
ne jej prac, pokazywanych na wystawach już przed I wojną 
światową, oceniano wysoko. Do dziś zachowało się niewiele 
ceramik autorstwa Szydłowskiej – na niniejszej wystawie 
z dziewięciu wazoników przechowywanych w zbiorach MNK 
prezentujemy dwa – zdobione geometryczną dekoracją na 
ciemnym tle.

on a design by Karol Stryjeński. In their shape and decora-
tion, they refer to the works created at the earlier MTP metal 
courses. As a curiosity, we also present products created 
during the basketry course held in 1921.

In 1913 in Krakow, an association called the Krakow Work-
shops was established, bringing together artists and craft 
makers whose projects were created and carried out in the 
MTP workshops. The activities of this group are represented 
at the exhibition by works created in the batik workshop, 
which operated under Antoni Buszek from 1914 to 1920. 
Fabrics and small wooden objects were decorated using 
a technique originating in Java called “wax resist dyeing” in 
which a pattern is applied with liquid wax before the object 
is dyed. Original effects were achieved thanks to the method 
developed by Buszek. He employed young women from the 
vicinity of Krakow with no professional artistic education to 
do the work. Using their own imagination, they created geo-
metrised compositions based on abstract and floral motifs.

The works by Zofia Anna Szydłowska, one of the first Polish 
women practicing the art of ceramics, also deserve attention. 
She was educated in Munich and Krakow where around 1910 
she established her ceramic studio. She was one of two fe-
male members of the Krakow Workshops. The artistic value 
of her works, exhibited already before the First World War, 
was highly appreciated. Very few of Szydłowska’s ceramics 
have survived to the present day, but in this exhibition, of 
the nine vases in the collection of the National Museum of 
Art, we present two, decorated with geometrical ornament 
on a dark background.

Waza
Kraków, uczestnik kursu kucia 
metali w Muzeum Techniczno-

-Przemysłowym w Krakowie 
zorganizowanego pod kierunkiem 

artystycznym Kazimierza 
Młodzianowskiego i technicznym 

Wacława Jaroszewskiego, 1913
Miedź kuta, oskydowana

Vase 
Krakow, a participants in a course 
in forging metal at the Museum of 

Technology and Industry in Krakow 
under the artistic direction of Kazimierz 
Młodzianowski and technical direction 

of Wacław Jaroszewski, 1913
Copper, forged, oxidised
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Fotel i stolik z kompletu 
mebli gabinetowych

Warszawa, firma Konrad, 
Jarnuszkiewicz i S-ka (?), ok. 1930

Stal chromowana, drewno 
malowane, płótno

Armchair and table from 
the office furniture set

Warsaw, Konrad, Jarnuszkiewicz 
i S-ka (?) company, ca. 1930

Chromium-plated steel, 
painted wood, canvas

„U nas społeczeństwo za mało 
jeszcze pojmuje, że sztuką nie 
jest jedynie obraz czy rzeźba, 
ale wszystko, co nas w życiu 
otacza”, pisał Józef Czajkow-
ski w 1923 roku na łamach 
tygodnika „Świat”. 

Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości artyści 

i architekci z entuzjazmem włączyli się w budowę własnego 
państwa. Wśród najważniejszych postulatów znalazło się 
stworzenie kultury ogólnonarodowej oraz stylu, który miał 
łączyć tradycję z nowoczesnością, a także reprezentować 
Polskę na zewnątrz. Stworzenie „polskiego wnętrza” leżało 
według Czajkowskiego w interesie państwa, polskiej sztuki, 
kultury i przemysłu oraz samych Polaków. Artyści i projektan-
ci odpowiedzieli na to wezwanie w różny sposób, a spojrzenie 
na „polskie wnętrze” zmieniało się wraz z upływem czasu. 
Jedni kontynuowali działalność z czasów Młodej Polski, 
podkreślając znaczenie sztuki ludowej i wskazując na walory 
tkwiące w dobrym rzemiośle operującym materiałami wy-
sokiej jakości. Dla innych ważne były wartości funkcjonalne, 
prostota i celowość, związane z rozwojem produkcji przemy-
słowej i najnowszymi tendencjami w sztuce, architekturze 
i wzornictwie. Wszyscy jednak myśleli w sposób całościowy, 
a tworzone projekty obejmowały różne dziedziny życia, 
poczynając od mebli, poprzez tkaniny, wyroby z metalu, 
szkła i ceramiki, na grafice użytkowej kończąc.

Na wystawie pokazujemy różnorodność tych dążeń, 
zwracając zarazem uwagę na dokonania środowiska kra-
kowskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługują prezen-
towane meble, których przykłady świadczą zarówno o za-
interesowaniu jakościowym rzemiosłem, jak i o dążeniu do 
modernistycznej prostoty. Takie właśnie są fotele kątowe 
zaprojektowane przez Franciszka Seiferta do sali kinowej 
w pawilonie miasta Krakowa na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu (1929). Seifert stworzył dwa typy 
foteli nawiązujące do awangardowych projektów z krę-
gu ugrupowań holenderskiego De Stijl i niemieckiego 

“Our society still does not suf-
ficiently understand that art is 
not only a painting or a sculp-
ture, but everything that sur-
rounds us in life,” wrote Józef 
Czajkowski in 1923 in the week-
ly magazine Świat. 

After Poland regained its 
independence, artists and ar-

chitects enthusiastically joined in the building of the state. 
The creation of one national culture and style that would 
combine tradition with modernity and represent Poland 
abroad became one of the most important postulates of the 
era. According to Czajkowski, creating a “Polish interior” was 
in the interest of the state, Polish art, culture and industry, 
and the Poles themselves. Artists and designers responded 
to this call, in a number of various ways, and the outlook on 
the “Polish interior” kept changing over time. Some artists 
continued the endeavours of the Young Poland movement, 
emphasised the value of folk art and pointed out the qualities 
of good craftsmanship using high-quality materials. Others 
were more concerned with functional aspects, simplicity and 
usefulness, associated with the development of industrial 
production and the latest trends in art, architecture, and 
design. All of them, however, had a comprehensive vision, 
and the projects they created covered various areas of life, 
starting with furniture, through fabric, metal, glass and ceramic 
products, up to applied graphics.

The present exhibition displays a variety of these aspi-
rations, drawing particular attention to the achievements 
of the Krakow milieu. The presented furniture deserves 
particular attention as the featured examples demonstrate 
both high-quality craftsmanship and a striving for modern-
ist simplicity. Such are the angle armchairs designed by 
Franciszek Seifert for the cinema hall in the pavilion of the 
City of Krakow at the General National Exhibition in Poznań 
(1929). Seifert created two types of armchairs echoing to the 
avant-garde designs from the circle of the Dutch group De Stijl 
and German Bauhaus. Produced in the Carpentry Workshop 

ouru

modernizm
modernism

Bożena Kostuch
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Komplet mebli do jadalni 
rodziny Schusterów

Zakopane, Tadeusz Knot, Państwowa 
Szkoła Przemysłu Drzewnego 

(realizacja), 1938–1939
Drewno iglaste, okleina z modrzewia

Furniture set for the Schuster 
family’s dining room

Zakopane, Tadeusz Knot, Sate School 
of Wood Industry (maker), 1938–1939

Coniferous wood, larch veneer
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Bauhausu, które zostały wykonane w Pracowni Stolarskiej 
Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Mają 
proste, kubiczne formy, a ich dekoracja ogranicza się do 
kontrastu beżu i czerni. Niewiele późniejsze są stolik i fotel 
o konstrukcji wykonanej z giętych i chromowanych rur 
stalowych, pochodzące zapewne z warszawskiej firmy 
Konrad, Jarnuszkiewicz i Ska. Właśnie tego typu meble, 
wykonane według koncepcji Andrzeja Pronaszki i Włodzi-
mierza Padlewskiego, znalazły się w wyposażeniu wnętrz 
rezydencji prezydenta RP w Wiśle zaprojektowanej przez 
Adolfa Szyszko-Bohusza (1929–1931). Ich formy nawiązują 
do pochodzących z połowy lat 20. XX wieku projektów 
mebli autorstwa Marcela Breuera, architekta i projektanta 
związanego z Bauhausem, produkowanych przez firmę 
Thonet, wpisując się tym samym w najbardziej nowatorskie 
tendencje w ówczesnym meblarstwie. Z kolei pod koniec lat 
30. ubiegłego stulecia powstały krzesło i barek należące do 
kompletu mebli do jadalni, zaprojektowanego przez Tade-
usza Knota, a wykonanego w Państwowej Szkole Przemysłu 
Drzewnego w Zakopanem. Cały komplet – składający się 
ze stołu, sześciu krzeseł, dwóch kredensów, bufetu, barku, 
lustra i lampy – został pokazany w 1939 roku na wystawie 
szkolnej w Zakopanem, a następnie zakupiony przez jedną 
z krakowskich rodzin. Meble projektu Knota charakteryzują 
się spokojną elegancją, wyważonymi proporcjami, znakomi-
tym wykorzystaniem barwy i usłojenia grubej, modrzewio-
wej okleiny oraz symbolicznym nawiązaniem do lokalnych 
tradycji – niewielkie, uproszczone sterczyny w galeryjce 
kredensów to wspomnienie zakopiańskich pazdurów.

Przykładem docenienia rzemiosła – tradycyjnego, a za-
razem nowatorskiego – mogą być wyroby z metalu oraz 
ceramiki dekorowane techniką batiku. Ta wywodząca się 
z Jawy technika farbowania i zdobienia tkanin, polegająca 
na tworzeniu wzorów dzięki wykorzystaniu wosku, była pro-
pagowana już wcześniej przez Warsztaty Krakowskie. Przed 
I wojną światową ozdabiano w ten sposób wyroby z drewna, 
w latach 20. XX wieku pojawiła się na naczyniach powstają-
cych na Wydziale Ceramiki Państwowej Szkoły Przemysłu 
Artystycznego w Krakowie. Uczniowie Tadeusza Szafrana 

of the Municipal Museum of Technology and Industry, they 
feature simple, cubic forms and their decoration is limited to 
the contrast of beige and black. Executed a bit later, most 
probably at the Warsaw company “Konrad, Jarnuszkiewicz 
i Ska” is the table and armchair set. Its structure is made of 
bent and chromium-plated steel pipes. This type of furniture, 
designed by Andrzej Pronaszko and Włodzimierz Padlewski, 
was used in the interiors of the presidential residence in Wisła 
designed by Adolf Szyszko-Bohusz (1929-31). Their forms are 
reminiscent of mid 1920s furniture designs by Marcel Breuer, 
an architect and designer associated with the Bauhaus, and 
produced by Thonet company, thus reflecting the most in-
novative trends in furniture-making at the time. In turn, the 
end of the 1930s saw the creation of a chair and a cabinet, 
from a set of dining room furniture designed by Tadeusz Knot 
and made in the State School of Wood Industry in Zakopane. 
The whole set, consisting of a table, six chairs, two sideboards, 
a buffet, a cabinet, a mirror and a lamp, was shown at the 
school exhibition in Zakopane in 1939, then purchased by 
a Krakow family. Furniture designed by Knot is distinguished 
by its calm elegance, balanced proportions, excellent use 
of colour and grain of thick, larch veneer and symbolic ref-
erence to local traditions—small, simplified pinnacles in the 
sideboard gallery are reminders of Zakopane-style pazdur 
(a roof ridge decoration pin).

Metal and ceramic products decorated in batik may serve 
as an example of true appreciation of traditional, yet innovative 
craftsmanship. This technique of dyeing and decorating fab-
rics, which originated in Java and consists of creating patterns 
in wax before placing in dye, had already been used by the 
Warsztaty Krakowskie (Krakow Workshops). Before the First 
World War, wooden products used to be decorated in this 
way; in the 1920s, such designs appeared on dishes created 
at the Ceramics Department of the State School of the Ar-
tistic Industry in Krakow. Tadeusz Szafran’s students learnt in 
detail about various ceramic materials and technologies, and 
many of them joined the staff of the Polish ceramics industry 
after graduation. Products manufactured in these factories 
were to reach the widest possible audience, their forms and 

Siedzisko z sali kinowej  
z pawilonu miasta Kraków 
na Powszechnej Wystawie 

Krajowej w Poznaniu
Kraków, Franciszek Seifert, 1929

Drewno lakierowane
Seat from a screening room  
from a pavilion of the City  

of Krakow at the General National 
Exhibition in Poznań

Krakow, Franciszek Seifert, 1929
Varnished wood
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Garnitur do herbaty,  
fason Płaski

Fabryka Porcelany i Wyrobów 
Ceramicznych w Ćmielowie S.A., 

proj. Bogdan Wendorf, ok. 1932–1934
Porcelana barwiona w masie, 

kalka, platynowanie
Tea set, Płaski series

Ćmielów Porcelain and Ceramics 
Factory, designed by Bogdan 

Wendorf, ca. 1932–1934
Body-tinted porcelain, 

decalcomania, platinised

→
Komplet do serwowania keksu

Brzozówka, Huty Szklane J. Stolle 
„Niemen”, lata 30. XX w.

Szkło miodowe, prasowane
Fruit cake set

Brzozówka, J. Stolle “Niemen” 
Glass Factories, 1930s

Honey-coloured glass, pressed

↓
Serwis do likieru

Brzozówka, Huty Szklane J. Stolle 
„Niemen”, lata 30. XX w.

Szkło niebieskie, prasowane
Liquor set

Brzozówka, J. Stolle “Niemen” 
Glass Factories, 1930s

Blue glass, pressed
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poznawali w szczegółach różne materiały i technologie 
ceramiczne, wielu z nich po ukończeniu szkoły zasiliło kadry 
polskiego przemysłu ceramicznego. Wyroby produkowane 
w fabrykach miały trafić do jak najszerszego grona odbior-
ców, o ich formach i estetyce decydowały upodobania 
kupujących. Obok najbardziej popularnych tradycyjnych 
kształtów i dekoracji w ofercie polskich zakładów pojawiały 
się również formy modernistyczne – uproszczone, mniej lub 
bardziej zgeometryzowane, niekiedy zaskakujące kształ-
tem uszek czy uchwytów pokrywek. Tego typu naczynia 
produkowały zarówno fabryki fajansu, jak i porcelany, np. 
Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie. 
Serwis w fasonie „Płaski” to jeden z trzech modernistycz-
nych ćmielowskich garniturów, których projekt przypisuje 
się Bogdanowi Wendorfowi. To zarazem fason najbardziej 
zachowawczy z całej trójki, który mógł otrzymać zdobiny 
o różnorodnym charakterze, czasem wyraźnie odmienne 
od jego spokojnej, eleganckiej formy. Warto także zwrócić 
uwagę na parę wazonów zaprojektowanych przez Wincen-
tego Potackiego, który pod koniec lat 30. XX stulecia stawiał 
pierwsze kroki w przemyśle ceramicznym, a po II wojnie 
stał się głównym projektantem Ćmielowa i przez wiele lat 
decydował o stylu tamtejszej produkcji. 

Wyroby – zarówno o tradycyjnym, jak i o nowoczesnym 
charakterze – produkowano także w Hucie Szkła Niemen, 
która miała w latach 30. XX wieku niezwykle bogatą ofertę 
handlową i dawała kupującym możliwość wyboru modelu 
szkła, jego koloru, rozmiaru oraz typu dekoracji. Huta zyskała 
wówczas dominującą w swej branży pozycję dzięki przemy-
ślanej i konsekwentnie realizowanej polityce inwestycyjnej, 
opracowaniu strategii dotyczących rynku wewnętrznego 
i eksportu, a pod względem estetyki – w nawiązywaniu do 
popularnych wzorów szkła europejskiego oraz ich twórczego 
przetwarzania. Szkła prasowane, barwione w masie, które 
prezentujemy na ekspozycji, charakteryzują się wyjątkową 
starannością zarówno na poziomie projektów, jak i samego 
wykonania. Szkło produkowane w hucie Niemen uznaje 
się za najciekawsze i najlepsze na rynku polskim w okresie 
II Rzeczypospolitej.

aesthetics determined by buyers’ preferences. Besides the 
most popular traditional shapes and decorations, the Polish 
ceramic plants also offered modernist forms, simplified, more 
or less geometrised, sometimes surprising in the shape of 
lugs or lid handles. This type of tableware was produced by 
both faience and porcelain factories, for example, by the 
well-renowned “Fabryka Porcelany i Wyrobów Cermaincznych” 
(Porcelain and Ceramic Factory) in Ćmielów. The tableware 
set manufactured in the Płaski style is one of the three 
modernistic sets from Ćmielów whose design is attributed 
to Bogdan Wendorf. It is also the most conservative of the 
three cuts and may have been decorated with a var iety of 
ornaments, sometimes clearly distinct from its calm, geometric 
form. It is also worth mentioning the pair of vases designed by 
Wincenty Potacki, who at the end of the 1930s took his first 
steps in the ceramics industry and after the Second World 
War became the main designer at Ćmielów and for many 
years determined the style of its production. 

Both traditional and modern products were also manufac-
tured at the Niemen Glass Factory. In the 1930s, the company 
had an extremely wide commercial offer and provided buyers 
with a choice of glass models, colours, sizes, and types of 
decoration. The glassworks became a leader in the industry 
due to its well-thought-out and consistently implemented 
investment policy, the development of strategies for the do-
mestic market and export. In terms of aesthetics, the designs 
referred to popular European glass patterns and their creative 
processing. The pressed, body-tinted glass, presented at the 
exhibition, is characterised by exceptional meticulousness, 
both at the level of design and of production. The glass 
products from the Niemen Glass Factory are regarded as 
the most interesting and of the highest quality on the Polish 
market during the Second Polish Republic.

The attention to the visual identification of the company 
was noticeable in both the products of the Niemen Glass 
Factory and, at the end of the 1930s, in the output of the Por-
celain and Ceramic Factory in Ćmielów after Witold Chomicz 
took up cooperation with the latter. Since 1930, Franciszek 
Seifert, in turn, together with his wife Anna Birtus-Seifert 

←
Wazonik-popielniczka

Kraków, Stanisław Jakubowski, 1922
Miedź kuta, batik
Little vase-ashtray

Krakow, Stanisław Jakubowski, 1922
Wrought copper, batik

↑
Wazony

Kraków, Państwowa Szkoła 
Przemysłu Artystycznego
Władysław Adamiak, 1925

Zygmunt Błaszczyk, ok. 1924
Półkamionka, batik

Vases
Krakow, State School  

of Arts and Crafts
Władysław Adamiak, 1925

Zygmunt Błaszczyk, ca. 1924
Semi-stoneware, batik
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→
Banderole na butelki z winem 

sprzedawane w sklepie Juliusza 
Grosse w Pałacu Spiskim 

przy Rynku Głównym w Krakowie
Kraków, Franciszek Seifert 

(projekt), lata 30. XX w.
Papier, druk

Excise bands for wine bottles 
on offer in Juliusz Grosse's shop 
in the Spiski Palace in the Main 

Market Square in Krakow
Krakow, Franciszek Seifert 

(design), 1930s
Paper, print

↑
Kieszonkowy kalendarzyk 

na rok 1936 - reklama drukarni 
W. L. Anczyca i Ski w Krakowie

Kraków, Franciszek Seifert 
(projekt), 1935

Papier, druk
Pocket diary for the year 1936 
advertising the printing house 
of L. Anczyc and Ska in Krakow

Krakow, Franciszek Seifert  
(design), 1935
Paper, print

↑
Opakowanie „Herbaty z rączką” 

sprzedawanej w sklepie  
Juliusza Grosse w Pałacu Spiskim 
przy Rynku Głównym w Krakowie

Kraków, Franciszek Seifert 
(projekt), lata 30. XX w.

Papier, druk
Packaging for "Tea with a Hand" 
on offer in Juliusz Grosse's shop 
in the Spiski Palace in the Main 

Market Square in Krakow
Krakow, Franciszek Seifert 

(design), 1930s
Paper, print

W wyrobach Huty Szkła Niemen, a pod koniec lat 30. 
XX wieku także Fabryki Porcelany i Wyrobów Ceramicz-
nych w Ćmielowie, z którą podjął współpracę Witold Cho-
micz, widoczna była dbałość o wizualną identyfikację firmy. 
Wspomniany wcześniej Franciszek Seifert wraz z żoną Anną 
Birtus-Seifert od 1930 roku współpracował z krakowską 
firmą Juliusza Grossego, znaną przede wszystkim z handlu 
winem oraz herbatą. Artyści stworzyli kampanię reklamową 
uznawaną za jedno z najlepszych rozwiązań marketingowych 
w Europie. Składały się na nią m.in. projekty wystaw sklepo-
wych, opakowania produktów i etykiety, plakaty, foldery oraz 
druki firmowe. Seifertowie współpracowali także z Krakowską 
Gazownią Miejską oraz z fabryką kosmetyków Miraculum 
i również dla nich tworzyli nowatorskie, spójne kampanie. 
Przykłady projektów użytkowych krakowskiego duetu poka-
zujemy w gablocie z drukami. Odmienny charakter ma prasa 
literacko-artystyczna lat 20. i 30. ubiegłego wieku, wokół 
której skupiały się rozmaite ugrupowania artystyczne. Na 
łamach czasopism toczyły się polemiki i debaty na tematy 
związane z aktualnym życiem kulturalnym, publikowano 
w nich także manifesty. Pisma te ukazywały się nieregularnie, 
trafiały do elitarnych grup odbiorców, a ich nakłady nie 
przekraczały 1000 egzemplarzy. Mimo to w istotny sposób 
wpływały na współczesną kulturę wizualną. Redakcje dbały 
o wysoki poziom artystyczny składu, ozdobników graficznych, 
a nade wszystko okładek, które projektowali najwybitniejsi 
artyści. Z wysokiego poziomu edytorskiego słynęły „Blok”, 

„Zwrotnica”, „Forma”, „Linia” i „Praesens”, których przykłady 
będziemy wymiennie pokazywać na wystawie.

began to collaborate with Juliusz Grosse's company from 
Krakow, known mainly for its wine and tea trade. The artists 
created an advertising campaign considered one of the best 
marketing solutions in Europe. It included designs of window 
displays, product packaging and labels, posters, folders, and 
printed business materials. The Seiferts also worked for the 
Krakow Municipal Gasworks and the Miraculum cosmetics 
factory, creating equally innovative and coherent campaigns. 
Examples of the duo’s applied projects are shown in the print 
showcase.

The literary and artistic press of the 1920s and 1930s strikes 
a different tone. These periodicals attracted various artistic 
groups and offered a stage for polemics and debates on 
issues related to cultural life, as well as a place to publish their 
manifestos. These magazines were issued irregularly, though, 
and since they addressed an elite audience their print runs 
did not exceed 1,000 copies. Despite this, they had a signifi-
cant impact on contemporary visual culture. The editorial 
staff took great care in maintaining the high artistic level of 
the typesetting, graphic embellishments, and, most of all, the 
covers, which were designed by the most outstanding artists. 
Blok, Zwrotnica, Forma, Linia, and Praesens were the most 
famous for their editorial excellence. Appropriate examples 
will be on display in the exhibition.
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Historia polskiego plakatu 
artystycznego rozpoczęła się 
w Krakowie, gdzie w 1898 roku 
odbyła się pierwsza Między-
narodowa Wystawa Plakatów 
zorganizowana w  Muzeum 
Narodowym przez Jana Wdo-
wiszewskiego, naówczas dy-
rektora Miejskiego Muzeum 

Techniczno-Przemysłowego. Wystawie towarzyszył katalog 
250 prac i rozprawka pod tytułem Sztuka w plakatach – cele, 
powstanie, technika i artystyczne zasady nowoczesnego 
plakatu. Zestaw zaprezentowanych wówczas obiektów stał 
się trzonem zbiorów Muzeum Techniczno-Przemysłowego. 
W kolekcji znalazły się plakaty takich twórców jak: Jules 
Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Georges Meunier, Eu-
gène Carrière, Alfons Maria Mucha, Thomas Heine i wielu 
innych. Na wystawie pokazano 15 polskich plakatów autor-
stwa m.in. Teodora Axentowicza, Juliusza Kossaka i Piotra 
Stachiewicza. W 1904 roku w tych samych salach Muzeum 
Narodowego Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana (TPSS) 
zorganizowało Wystawę Drukarską, prezentując na niej liczne 
plakaty autorstwa najwybitniejszych artystów Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”: Stanisława Wyspiańskiego, Jó-
zefa Mehoffera, Teodora Axentowicza i Wojciecha Weissa. 

Plakaty z początku XX wieku reprezentowały najrozmait-
sze trendy artystyczne: od secesji do protoekspresjonizmu. 
Liczną i ważną grupę stanowią prace inspirowane sztuką 
ludową. Powrót do folkloru należał w okresie Młodej Polski 
do najpopularniejszych prądów, a jego szczególnym arty-
stycznym uzewnętrznieniem był styl zakopiański stworzony 
przez Stanisława Witkiewicza. W innych dziedzinach sztuki 
motywy ludowe popularyzowało TPSS skupiające malarzy, 
projektantów, ludzi teatru i architektów wnętrz. Za jego spra-
wą produkcja książek i wszelkiego rodzaju druków, traktowana 
jako jeden z istotnych gatunków twórczości, osiągnęła pod 
względem staranności i kultury edytorskiej najwyższy poziom. 
Udowodniła to wspomniana już wystawa sztuki drukarskiej 
z 1904 roku. Inspiracja wzorami ludowymi oraz historyzu-

The history of the Polish artistic 
poster began in Krakow where 
in 1898 the first International 
Poster Exhibition took place. 
Held at the National Museum, 
it was organised by Jan Wdo wi-
szewski, at that time the direct or 
of the Municipal Museum of 
Technology and Industry. The 

exhibition was accompanied by a catalogue of 250 works and 
a treatise entitled “Art in Posters–aims, origin, technique and 
artistic principles of a modern poster”. The set of objects then 
presented became the core of the collection of the Museum 
of Technology and Industry. The collection included posters 
by Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Georges Meu-
nier, Eugène Carrière, Alphonse Maria Mucha, Thomas Heine, 
and many others. The exhibition featured 15 Polish posters 
by, among others, Teodor Axentowicz, Juliusz Kossak, and 
Piotr Stachiewicz. In 1904, in the same halls of the National 
Museum, the Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana (Polish 
Applied Arts Society, or TPSS) organised the Exhibition of 
Prints, presenting numerous posters by the most outstanding 
artists of the Towarzystwo Artystów Polskich “Sztuka” (Society 
of Polish Artists “Art”): Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, 
Teodor Axentowicz, and Wojciech Weiss. 

These early 20th century posters represent one of the 
most diverse artistic movements: from Art Nouveau to Proto- 

-Expressionism. A  large and important group of works was 
inspired by folk art. The return to folklore was one of the 
most prevalent trends during the Young Poland period, and 
its singular artistic manifestation was the Zakopane style 
created by Stanisław Witkiewicz. Folk motifs were also becom-
ing popular in other fields of art, owing to the TPSS, which 
brought together painters, designers, theatre artists, and 
interior designers. As a result, the production of books and 
all kinds of prints, perceived as one of the significant artistic 
genres, reached their zenith in terms of minuteness and 
editorial culture, which was well-reflected in the exhibition of 
printing art in 1904. Inspiration from folk patterns and histori-

thehi
plakat
posters

Magdalena CzubińskaMagdalena Czubińska

Anna Birtus-Seifert (1907–1980)Anna Birtus-Seifert (1907–1980)
III Wystawa Państwowej Szkoły III Wystawa Państwowej Szkoły 
Przemysłu Artystycznego, 1926Przemysłu Artystycznego, 1926

Pracownia Graficzna Państwowej Pracownia Graficzna Państwowej 
Szkoły Sztuk Zdobniczych Szkoły Sztuk Zdobniczych 

i Przemysłu Artystycznego, Krakówi Przemysłu Artystycznego, Kraków
Litografia barwna, papierLitografia barwna, papier

Anna Birtus-Seifert (1907–1980)Anna Birtus-Seifert (1907–1980)
3rd Exhibition of the State School 3rd Exhibition of the State School 

of Art Industry, 1926of Art Industry, 1926
Graphic Studio at the State School Graphic Studio at the State School 

of Decorative Arts of Decorative Arts 
and Art Industry, Krakowand Art Industry, Krakow
Colour lithograph, paperColour lithograph, paper
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jąca archaizacja były bliskie Henrykowi Uziemble, Janowi 
Rembowskiemu, Annie Gramatyce-Ostrowskiej, Edwardowi 
Trojanowskiemu, Eugeniuszowi Dąbrowie-Dąbrowskiemu 
i Józefowi Czajkowskiemu. Artyści ci oprócz grafiki użytkowej 
zajmowali się również malarstwem dekoracyjnym, projekto-
waniem wnętrz i sprzętów, mozaik, witraży oraz polichromii. 

Plakaty z lat 20. XX wieku dzielą się na dwie grupy: odwo-
łującą się do krakowskiej tradycji młodopolskiej i awangar-
dową, związaną z takimi ugrupowaniami jak Blok, Preasens, 
a.r. i Grupa Krakowska. Do najbardziej znanych przedstawi-
cieli tej drugiej orientacji należą formiści: Tytus Czyżewski, 
Zbigniew Pronaszko, Władysław Roguski, konstruktywiści: 
Henryk Berlewi (biuro „Reklama Mechano”) i artyści zafa-
scynowani dokonaniami Bauhausu: Mieczysław Szczuka 
i Teresa Żarnowerówna. 

Po 1918 roku środowisko warszawskie stopniowo wysu-
wało się na pierwszy plan jako najsilniejszy ośrodek projek-
towania sztuki stosowanej. Twórcy warszawskiego plakatu 
związani byli z ugrupowaniem Rytm i z katedrą architektury 
przy Politechnice Warszawskiej. Absolwentami architektury 
byli tacy plakaciści jak: Tadeusz Gronowski, Stefan Osiecki, 
Jerzy Skolimowski, Jerzy Hryniewiecki, Jerzy Gelbard, Jan 
Mucharski, Janusz Alchimowicz, Adam Bowbelski, Maciej 
Nowicki i jego żona Stanisława Sandecka. To oni w latach 30. 
XX stulecia, inspirowani ideami Bauhausu i Le Corbusiera, 
stworzyli plakat awangardowy oraz inspirowany art déco. 

Z warszawską Akademią Sztuk Pięknych związani byli 
z kolei Konstanty Sopoćko, Jadwiga Hładki, jej mąż Antoni 
Wojwód oraz Edward Manteuffel. Hładki, Wojwód i Manteuf-
fel założyli pracownię graficzną Mewa, z której wyszły tak 
ważne realizacje jak aranżacje wnętrz statków MS „Batory” 
i MS „Piłsudski” oraz stoisko na Powszechnej Wystawie 
Światowej w Paryżu w 1937 roku. 

Do młodszej generacji należał Henryk Tomaszewski, 
absolwent Szkoły Przemysłu Graficznego w Warszawie. Na 
uwagę zasługuje też para artystów Jan Lewitt i Jerzy Him, 
która wykorzystywała w swej twórczości właściwości foto-
montażu i zaskakujące, bliskie surrealizmowi asocjacje poję-
ciowe wynikające z błyskotliwych kontekstów oraz gry słów. 

cising archaisation were significant for Henryk Uziemba, Jan 
Rembowski, Anna Gramatyka-Ostrowska, Edward Trojanowski, 
Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski, and Józef Czajkowski. Apart 
from printmaking, these artists were also involved in deco-
rative painting, designing interiors and furnishings, mosaics, 
stained glass, and polychromes. 

The posters from the 1920s can be divided into two groups: 
those referring to Krakow’s Young Poland tradition, and the 
avant-garde, associated with such groups as Blok, Preasens, 
a.r., and Grupa Krakowska. The best-known representatives of 
the latter include the Formists (or Polish Expressionists), which 
included Tytus Czyżewski, Zbigniew Pronaszko, and Władysław 
Roguski, the Constructivists, such as Henryk Berlewi (and his 
“Mechano Advertising” office), as well as artists fascinated 
with the achievements of the Bauhaus, such as Mieczysław 
Szczuka and Teresa Żarnowerówna. 

After 1918, the Warsaw milieu gradually came to the fore 
as the strongest centre for applied art design. The creators of 
the Warsaw-style poster were associated with the group Rytm 
and the faculty of architecture at the Warsaw University of 
Technology. Such poster artists as Tadeusz Gronowski, Stefan 
Osiecki, Jerzy Skolimowski, Jerzy Hryniewiecki, Jerzy Gelbard, 
Jan Mucharski, Janusz Alchimowicz, Adam Bowbelski, Maciej 
Nowicki, and his wife Stanisława Sandecka, were graduates 
of the architecture department. It was they who in the 1930s, 
inspired by the ideas of Bauhaus and Le Corbusier, created 
the art of the avant-garde poster, as well as posters inspired 
by art déco. 

In turn, Konstanty Sopoćko, Jadwiga Hładki, her husband 
Antoni Wojwód, and Edward Manteuffel were associated with 
the Warsaw Academy of Fine Arts. Hładki, Wojwód, and Man-
teuffel founded the Mewa graphic studio, which produced 
such important works as the interior decorations for the ships 
MS Batory and MS Piłsudski and a stand at the 1937 Universal 
Exhibition in Paris. 

Henryk Tomaszewski, a graduate of the Graphic Arts School 
in Warsaw, belonged to the younger generation. A pair of 
artists, Jan Lewitt and Jerzy Him, is also notable for their use 
of photomontage techniques and surprising–close to surre-

↑
Franciszek Seifert (1900–1964)

Dom Związku Młodzieży 
Rękodzielniczej i Przemysłowej 

w Krakowie zbudujemy 
własnymi siłami, 1928

Zakład Litograficzny Aureliusza 
Pruszyńskiego, Kraków

Litografia barwna, papier

↑
Wojciech Weiss (1875–1950)

Sztuka 10 wystawa, 1907
Zakład Litograficzny Aureliusza 

Pruszyńskiego, Kraków
Litografia barwna, papier
Wojciech Weiss (1875–1950)

Art. 10th Exhibition, 1907
Aureliusz Pruszyński 

Lithography Studio, Krakow
Colour lithograph, paper

Franciszek Seifert (1900–1964)
We Will Build the Home of the 

Union of Handicraft and Industrial 
Youth on Our Own, 1928

Aureliusz Pruszyński 
Lithography Studio, Krakow

Colour lithograph, paper
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Najbardziej znanym plakacistą okresu międzywojennego 
był Tadeusz Gronowski. Zmysłowa radość, wyszukana forma, 
pieczołowicie opracowane liternictwo, mistrzowskie użycie 
aerografu i „prószu”, a także staranna konstrukcja kompozycji, 
dowcip i chwytny slogan reklamowy to charakterystyczne 
cechy jego dzieł. Słynny plakat dla koncernu Schichta Ra-
dion sam pierze stał się sensacją. Gronowski stworzył atelier 
Plakat, gdzie pracowali też inni architekci: Jerzy Gelbard, 
Jan Mucharski i Mieczysław Berman. 

W latach 40. XX wieku twórcy plakatów kontynuowali 
tradycję plastyki międzywojnia, którą cechowały rzetelność 
graficznego warsztatu, nienaganność kompozycji i elegancja. 
Taki stan rzeczy utrzymał się do roku 1949, kiedy to dotych-
czasowe realizacje artystyczne poddano krytyce i oskarżono 
o formalizm, dekadencję i kosmopolityzm, a sztuce narzucono 
socrealistyczne pęta. 

Czołowym twórcą plakatu politycznego pierwszego 
dziesięciolecia PRL był Tadeusz Trepkowski, zaś drugą 
postacią wytyczającą nowe kierunki rozwoju tej dziedziny 
sztuki – Henryk Tomaszewski, który stworzył barwny, ma-
larski styl, po 1955 roku charakteryzujący się odwołaniami 
do surrealistycznych skojarzeń. 

Odwilż w polityce i wystawa w warszawskim Arsenale 
w 1955 roku przyniosły zmianę w projektowaniu plakatów. 
Było to możliwe dzięki wcześniejszym decyzjom organi-
zacyjnym w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
w 1952 roku powstały dwie niezależne katedry plakatu pod 
kierownictwem Józefa Mroszczaka i Henryka Tomaszew-
skiego. Obaj artyści cieszyli się dużym autorytetem, dzięki 
czemu ich pracownie zyskały autonomię i stały się enklawą 
niezależnego myślenia o projektowaniu. Wpływy sztuki 
francuskiej wprowadziły do polskich plakatów elementy 
surrealizmu, metaforę, irracjonalizm kompozycji, groteskę 
i indywidualizm. Zjawisko to najmocniej odcisnęło się w pla-
kacie filmowym i teatralnym. Z dorobku kubizmu, collage’u 
i abstrakcji geometrycznej korzystali Roman Cieślewicz 
i Jan Młodożeniec. Na początku lat 60. ubiegłego wieku 
powstała seria znakomitych plakatów dla Opery Warszaw-
skiej, projektowanych przez Józefa Mroszczaka, Romana 

alism–conceptual associations of notions based on brilliant 
contexts and wordplay. 

The best-known poster designer of the interwar period was 
Tadeusz Gronowski. Sensual exuberance, sophisticated form, 
meticulously designed lettering, masterful use of airbrush and 
technique of “dusting, as well as careful composition, witty 
and catchy advertising slogan are characteristic features of 
his works. The famous poster for the Schicht company with 
the slogan “Radion sam pierze” (Radion does the washing 
itself) became a sensation. Gronowski created an atelier Plakat 
(Poster) that gathered other architects, such as Jerzy Gelbard, 
Jan Mucharski, and Mieczysław Berman. 

In the 1940s, poster designers continued the tradition of 
the art of the interwar period, characterised by the reliability 
of graphic techniques, impeccable composition and elegance. 
This state of affairs lasted until 1949 when these artistic projects 
came under criticism and accusations of formalism, decadence, 
and cosmopolitanism, and when socialist-realist constraints 
were imposed on art. 

The leading author of the political poster of the first decade 
of the Polish People's Republic was Tadeusz Trepkowski. The 
second figure to set new directions for the development of 
this field of art was Henryk Tomaszewski, who created a col-
ourful, painterly style, after 1955 characterised by references 
to surrealistic associations. 

The political thaw and the exhibition at the Warsaw Arsenal 
in 1955 brought about a change in poster design. This stemmed 
from earlier organisational decisions at the Warsaw Academy 
of Fine Arts where two independent poster departments were 
established in 1952, headed by Józef Mroszczak and Henryk 
Tomaszewski. Both artists enjoyed great authority, by which 
their studios gained autonomy and became enclaves of in-
dependent thinking about design. The influence of French 
art introduced elements of surrealism, metaphor, irrational 
composition, the grotesque, and individualism to Polish post-
ers. This phenomenon had its strongest impact on film and 
theatre posters. Roman Cieślewicz and Jan Młodożeniec 
drew on the achievements of Cubism, collage and geometric 
abstraction. In the early 1960s, a series of excellent posters for 

↙
Tadeusz Gronowski (1894–1990)

Powszechny Festiwal 
Sztuki Polskiej, 1936

Zakłady Graficzne B. Wierzbicki 
i S-ka, Warszawa

Offset barwny, papier
Tadeusz Gronowski (1894–1990)

General Festival of Polish Art, 1936
Zakłady Graficzne B. Wierzbicki 

i S-ka, Warsaw
Colour offset, paper

↓
Józef Czajkowski (1872–1947)

I Wystawa Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana, 1902

Zakład Litograficzny Aureliusza 
Pruszyńskiego, Kraków

Litografia barwna, papier
Józef Czajkowski (1872–1947)

1st Exhibition of the Polish 
Applied Arts Society, 1902

Aureliusz Pruszyński 
Lithography Studio, Krakow

Colour lithograph, paper
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↖
Roman Opałka (1931–2011)

Festiwal Polskich  
Filmów Dokumentalnych, 1962

Offset, papier
Roman Opałka (1931–2011)

Polish Documentary  
Films Festival, 1962

Offset, papier

↑
Artysta nieznany

II Biennale Grafiki w Krakowie 
Związek Polski Artystów 
Plastyków, Kraków 1962

Offset barwny, papier
Unknown artist

2nd Print Biennial in Krakow,  
Union of Polish Artists  

and Designers, Krakow 1962
Colour offset, paper

↗
Waldemar Świerzy (1931–2013) 

II Międzynarodowe Biennale 
Plakatu, Warszawa 1968

Offset barwny, papier
Waldemar Świerzy (1931–2013) 

2nd International Poster 
Biennial, Warsaw 1968
Colour offset, paper

↑
Artysta nieznany, według: 

Karol Hiller (1891–1939)
Miejskie Muzeum Sztuki 

w Łodzi, 1948
Państwowe Zakłady 
Graficzne w Łodzi

Offset, papier
Unknown artist, after Karol 

Hiller (1891–1939)
Municipal Museum of Art in Łódź, 1948

Państwowe Zakłady Graficzne 
[State Printing Plant] in Łódź

Offset, paper
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↙
Władysław Pluta (ur. 1949)

Lampa, konkurs ogólnopolski 
Biennale Sztuki Projektowania, 1997

Offset barwny, papier
Władysław Pluta (b. 1949)

Lamp, all-Poland competition. 
Design Biennial, 1997
Colour offset, paper

↓
Mieczysław Górowski (1941–2011)

Les affiches polonaises.  
Salon international du Livre  

et de la Presse [Polskie plakaty.
Międzynarodowy Salon 

Książki i Prasy], 2007
Offset barwny, papier

Mieczysław Górowski (1941–2011)
Les affiches polonaises. Salon 

international du Livre et de la Presse 
[Polish posters. International Salon 

of the Book and Press], 2007
Colour offset, paper

Cieślewicza, Wojciecha Fangora, Jana Lenicę, Waldemara 
Świerzego i Jana Młodożeńca. Podobną grupę stanowiły 
pochodzące z tego samego okresu afisze przygotowane 
dla Teatru Dramatycznego w Warszawie, oddające specy-
ficzny klimat poszczególnych spektakli. Z ekspresyjnego 
surrealizmu czerpał Franciszek Starowieyski, tworząc nie-
rzadko prowokacyjne kompozycje graficzne. Popularność 
zyskały nawiązujące do plebejskiej błazenady, rozluźnionej 
dyscypliny i klimatu nowej dekadencji plakaty cyrkowe, 
które projektowali Wiktor Górka, Waldemar Świerzy, Maciej 
Urbaniec, Tomasz Rumiński i Marian Stachurski.

Możemy w tym okresie mówić o znaczącej w skali świa-
towej eksplozji talentów nazwanej później polską szkołą 
plakatu. W latach 1950–1970 zorganizowano przeszło 40 pre-
zentacji polskiego plakatu na całym świecie. Problematyką 
tego gatunku grafiki zajmowało się utworzone w 1956 roku 
pismo „Projekt”.

W 1965 roku odbyło się w Katowicach I Ogólnopolskie 
Biennale Plakatu, a rok później I Międzynarodowe Biennale 
Plakatu w warszawskiej Zachęcie wraz ze zorganizowaną 
w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawą towarzyszącą 
pt. Od Młodej Polski do naszych dni, na której zaprezento-
wano aż 468 dzieł. 

Wielką popularność zdobyły plakaty reklamujące przed-
stawienia alternatywnego teatru studenckiego. Teatr Stu 
i Teatr Dnia Ósmego stworzyły spektakle, z których eg-
zystencjalnym przesłaniem identyfikowało się pokolenie 
ówczesnych studentów. Ważną rolę w tym zjawisku odegrała 
grupa Czterech z Wilanowa (nazwa powstała od wspólnej 
wystawy w Muzeum Plakatu w Wilanowie w 1976 roku): 
Eugeniusz „Get” Stankiewicz, Jan Jaromir Aleksiun, Jerzy 
Czerniawski i Jan Sawka. 

W Krakowie plakat został zdominowany przez osobowo-
ści Władysława Pluty, Mieczysława Górowskiego i Piotra 
Kuncego.

the Warsaw Opera was created by Józef Mroszczak, Roman 
Cieślewicz, Wojciech Fangor, Jan Lenica, Waldemar Świerzy, 
and Jan Młodożeniec. A similar group of posters was created 
at the same time for the Dramatic Theatre in Warsaw, reflecting 
the specific climate of individual performances. Franciszek 
Starowieyski drew on expressive surrealism to create often 
provocative graphic compositions. The circus posters designed 
by Wiktor Górka, Waldemar Świerzy, Maciej Urbaniec, Tomasz 
Rumiński, and Marian Stachurski, which alluded to plebeian 
buffoonery, relaxed discipline, and the atmosphere of the new 
decadence, gained great popularity.

This worldwide explosion of talent during that period was 
later referred to as the “Polish Poster School”. Between 1950 
and 1970, more than 40 presentations of Polish posters were 
organised all over the world. A new magazine, Projekt, estab-
lished in 1956 was entirely consecrated to the issues of this 
genre of graphic art.

In 1965, the inaugural National Poster Biennial took place 
in Katowice, and a year later the inaugural International Poster 
Biennial was held at the Warsaw Zachęta Gallery with an ac-
companying exhibition entitled Od Młodej Polski to naszych 
dni (From Young Poland to the Present Day), which displayed 
as many as 468 works. 

Posters advertising performances of alternative student 
theatre gained great popularity. The productions of Teatr Stu 
and Teatr Dnia Ósmego delivered an existential message with 
which the generation of students of the time could identify. 
An important role in this phenomenon was played by Grupa 
Czterech (Group of Four) from Wilanów (the name originated 
from a joint exhibition at the Wilanów Poster Museum in 1976): 
Eugeniusz “Get” Stankiewicz, Jan Jaromir Aleksiun, Jerzy 
Czerniawski, and Jan Sawka. 

In Krakow, the poster was dominated by the personalities 
of Władysław Pluta, Mieczysław Górowski, and Piotr Kuncy.
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Moda w XX stuleciu uległa naj-
szybszej i najbardziej znaczą-
cej ewolucji w swoich dziejach. 
Dekada po dekadzie przysto-
sowywała się do zmiennych 
ideałów urody, zmian w sferze 
obyczajowości, stawała się wy-
razem poglądów politycznych, 
była znakiem przynależności do 

subkultur młodzieżowych. Coraz bardziej się też demokratyzo-
wała, chociaż luksusowe „wysokie krawiectwo” (haute couture) 
do dzisiaj pozostało domeną najwybitniejszych projektantów. 
Postępująca emancypacja kobiet w życiu publicznym i na 
rynku pracy zaowocowała wyzwoleniem z krępujących ruchy 
niepraktycznych ubiorów. Jednocześnie pojęcie „wygody” za-
częło odgrywać coraz większą rolę w modzie kobiecej i męskiej.

Trzon większości kolekcji muzealnych tworzą ubiory wizytowe, 
balowe i ślubne. Przechowywano je z pietyzmem ze względu na 
wartość zarówno materialną, jak i sentymentalną, a dzisiaj mogą 
służyć ilustracji przemian mody całego stulecia. Przed I wojną 
światową w polskich pracowniach krawieckich powstawały suk-
nie secesyjne, szyte z kosztownych tkanin jedwabnych i koronek, 
zdobione haftami i aplikacjami. W latach 20. nastała moda na 

„chłopczyce” w sukniach-koszulkach, ciężkich od dżetów i ce-
kinów, połyskujących metalowymi nićmi, z frędzlami i godetami, 
świetnie sprawdzających się w ówczesnych tańcach, takich jak 
shimmy czy charleston. Kiedy do łask powróciła uwodzicielska 
kobiecość, zastąpiły je długie kreacje podkreślające krągłość 
bioder i biustu oraz szczupłość talii, szyte z miękkich, czasem 
lekko elastycznych tkanin, również z coraz popularniejszego 
sztucznego jedwabiu, krojone ze skosu. W czasach PRL dobre 
materiały należały do towarów deficytowych, a w związku 
z tym, że odzież dostępna w sklepach była często zwyczajnie 
brzydka, eleganckie stroje zamawiano u znajomych kraw-
cowych i w niewielkich spółdzielniach produkcyjnych bądź 
sporządzano własnym sumptem. Czasem udawało się zdobyć 
ładne sukienki z państwowych zakładów produkcyjnych, takich 
jak łódzka Telimena lub warszawska Cora, ale było to bardzo 
trudne. Przeciętny zjadacz chleba mógł jedynie pomarzyć 

In the 20th century, fashion 
underwent the fastest and 
most significant evolution in 
its history. Decade after de-
cade, it kept adapting to the 
shifting ideals of beauty and 
moral boundaries. It became an 
expression of political views and 
a symbol of youth subculture. It 

also became increasingly democratic, although luxurious “high 
dressmaking” (haute couture) to this day remains the domain of 
the most prominent designers. The progressing emancipation 
of women in public life and the job market resulted in libera-
tion from impractical clothing that restrained free movement. 
At the same time, the concept of “comfort” began to play an 
increasingly important role in both women’s and men’s fashion.

The core of most museum collections consists of formal, 
ball, and wedding clothing. They have been preserved with 
utmost attention due to their material and sentimental value, 
and today they may serve to illustrate the changes in fashion 
throughout the century. Before the First World War, beautiful 
Art Nouveau dresses were made from expensive silk fabrics 
and laces, decorated with embroidery and appliqué in Polish 
tailoring workshops. In the 1920s, there was a fashion for the 
“tomboy” look: shirtdresses, heavy with rhinestones and sequins, 
glittering with metal threads, with fringe and godets, perfectly 
suited for the dances of those times, such as the Shimmy or 
Charleston. When seductive femininity returned to favour, these 
shirtdresses were replaced by long creations emphasising the 
roundness of hips and bust and the slimness of the waist, and 
were sewn from soft, sometimes slightly elastic fabrics, as well 
as from the increasingly popular artificial silk, cut on the bias. 
In the times of communist Poland, good materials were scarce 
and as the garments available in shops were often simply ugly, 
elegant clothes were ordered from friends’ tailors and in small 
production cooperatives, or were made at home. Sometimes 
it was possible to pick up nice dresses from state production 
plants, such as Telimena in Łódź or Cora in Warsaw, but it 
was very tricky. The average person could only dream about 

inmo

moda
fashion

Joanna Regina Kowalska
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↗
Suknia dansingowa

Polska, lata 20. XX w.
Koronka maszynowa, żorżeta 
jedwabna; szycie maszynowe

Dar Agaty Antoniny Zachariasz, 2011
Dance flapper dress

Poland, 1920s
Machine lace, silk georgette; 

machine sewn
Gift of Agata Antonina Zachariasz,  

2011

→
Suknia wizytowa

Firma „Amalia Stein”
Lwów, ok. 1908

Ryps jedwabny, koronka maszynowa, 
tiul maszynowy, gaza jedwabna, 

pasmanteria jedwabna; aplikacja, 
szycie ręczne i maszynowe

Formal dress
“Amalia Stein” company

Lviv, ca. 1908
Silk grosgrain, machine lace, 
machine tulle, silk gauze, silk 

haberdashery; appliqué design, 
hand and machine sewn
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Suknia balowa
Michalina Lewartowska 

(ok. 1930–1980)
Kraków, 1965

Gaza nylonowa, drukowana; 
szycie maszynowe

Dar Marii Taszyckiej, 2015
Ball dress

Michalina Lewartowska (ca. 1930-1980)
Krakow, 1965

Nylon gauze, printed; machine sewn
Gift of Maria Taszycka, 2015

o luksusowych kreacjach z Państwowego Przedsiębiorstwa 
„Moda Polska”, projektu Jerzego Antkowiaka, Magdy Ignar czy 
Kaliny Paroll. Po 1989 roku luksusowe ubiory projektu polskich 
projektantów, zarówno tych doświadczonych, jak i należących 
do młodego pokolenia, trafiały głównie do grobna celebrytów, 
obejmującego postacie znane przede wszystkim z mediów, 
a w kolejnych latach również z internetu. Na uwagę zasługuje 
również wieczorowa moda męska z tego czasu, głównie smo-
kingi i fraki z polskich pracowni krawieckich.

Ogromne znaczenie dla historii mody mają ubiory codzienne. 
To one są w stanie najpełniej wyrazić skalę przemian, jakim 
podlega moda. Spódnice i bluzki, spodnie i koszule, marynarki 
i żakiety – zakładane do pracy i w porze relaksu. Zwiewne letnie 
sukienki, t-shirty, kostiumiki na każdą okazję, dżinsy, ciepłe 
swetry na zimę, płaszcze i kurtki. Ubiory do pracy, na popołu-
dniową herbatkę, na spotkanie z kolegami i na manifestację. 
Wbrew pozorom ubrania noszone na co dzień trudno pozyskać 
do zbiorów muzealnych, gdyż właściciele nie przywiązują 
do nich zbyt dużej wagi. Często znoszą je do ostatniej nitki 
i wyrzucają. A to właśnie moda codzienna, zwana czasem nie 
do końca precyzyjnie modą uliczną, świadczy o jakości życia 
w danej epoce i warta jest dokumentowania. 

Fenomenem XX wieku był spektakularny rozwój mody spor-
towej. Do końca XIX wieku sport uprawiali przede wszystkim 
mężczyźni, ale pod koniec tego stulecia z zapałem dołączyły 
do nich kobiety. Ubiory sportowe zaczęły się coraz bardziej 
odróżniać od codziennych. Miały zapewniać przede wszystkim 
możliwość uzyskiwania jak najlepszych wyników w sporcie 
profesjonalnym oraz dawać pełną wygodę i swobodę ruchów 
w sporcie amatorskim. W kontekście mody sportowej rozpatry-
wano właściwości włókien naturalnych i sztucznych, wyszukiwa-
no najbardziej optymalne sploty tkackie i dziewiarskie. Bardzo 
szybko okazało się, że ubrania sportowe muszą być nie tylko 
funkcjonalne, ale też modne. Liczyły się właściwy kolor, krój, 
często również marka. Dzisiaj, kiedy promowany jest aktywny 
styl życia, moda sportowa staje się znowu modą codzienną.

Moda nie mogłaby się rozwijać bez udziału wielkich pro-
jektantów. W Polsce nowe możliwości otworzyły się przed nimi 
po 1989 roku. W okresie transformacji na rynku próbowali się 

luxurious designs from the state enterprise Moda Polska de-
signed by Jerzy Antkowiak, Magda Ignar, or Kalina Paroll. After 
1989, luxurious clothing designed by Polish designers, both 
experienced ones and up-and-comers in the young gener-
ation, mostly ended up in the closets of a growing number of 
celebrities in media, and in the following years also online. Also 
noteworthy is the men’s evening fashion of that time, mainly 
tuxedos and tailcoats from Polish tailors’ workshops.

Everyday outfits are of great importance for the history of 
fashion. They express most fully the scale of change which 
fashion undergoes. Skirts and blouses, trousers and shirts, jack-
ets and blazers—worn to work and in leisure time. Airy summer 
dresses, T-shirts, outfits for every occasion, jeans, warm sweaters 
for winter, coats, and jackets. Outfits for work, for afternoon 
tea, for a meeting with colleagues and for a demonstration. 
Surprisingly enough, everyday clothes are difficult to acquire 
for museum collections because their owners do not attach 
much importance to them. They often wear them down to the 
last thread and then throw them away. However, it is everyday 
fashion, sometimes imprecisely called “street fashion,” which 
testifies to the quality of life in a given epoch and would be 
worth documenting. 

The 20th century witnessed the spectacular development 
of sports fashion. Until the end of the 19th century, it was 
mainly men who played sports, but by the end of the century 
women had joined them with enthusiasm. Sportswear began 
to differ more and more from everyday clothes, aiming, above 
all, to ensure the best results in a professional sport, and to 
give full comfort and freedom of movement in amateur sport. 
In the context of sports fashion, the properties of natural and 
artificial fibres were considered, and the most optimal weaving 
and knitting patterns were sought. Very quickly sports clothing 
had to be not only functional but also fashionable. The right 
colour, cut, and often also the brand counted. Today, with an 
active lifestyle promoted, sports fashion has again become 
an everyday item.

Fashion could not develop without the participation of great 
designers. In Poland, new opportunities opened up for them 
after 1989. In the early transformation period, designers who 
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←
Komplet letni z kolekcji 

„Kobiety pustynne”
Jerzy Antkowiak (projekt)

„Moda Polska”, 1988
Tkanina bawełniana o splocie 

płóciennym; szycie maszynowe
Summer set from the “Desert 

Women” collection
Jerzy Antkowiak (design)

“Moda Polska”, 1988
Cotton fabric in plain 
weave; machine sewn

→
Suknia „Motyl”

Kalina Paroll (projekt)
„Moda Polska”, 1979

Szyfon jedwabny malowany ręcznie; 
szycie ręczne i maszynowe

“Butterfly” dress
Kalina Paroll (design)
“Moda Polska”, 1979

Silk chiffon painted by hand; 
hand and machine sewn

↑↑
Suknia wizytowaSuknia wizytowa

Gosia Baczyńska (projekt)Gosia Baczyńska (projekt)
Warszawa, 2017Warszawa, 2017

Tkanina jedwabna; aplikacja, Tkanina jedwabna; aplikacja, 
szycie ręczne i maszynoweszycie ręczne i maszynowe

Suknia zaprojektowana dla Kate Suknia zaprojektowana dla Kate 
Middleton, księżnej Cambridge, Middleton, księżnej Cambridge, 

żony brytyjskiego następcy żony brytyjskiego następcy 
tronu, księcia Williama.tronu, księcia Williama.

Formal DressFormal Dress
Gosia Baczyńska (design)Gosia Baczyńska (design)

Warsaw, 2017Warsaw, 2017
Silk fabric; appliqué design, Silk fabric; appliqué design, 

hand and machine sewnhand and machine sewn
A dress designed for Kate Middleton, A dress designed for Kate Middleton, 

Duchess of Cambridge,  Duchess of Cambridge,  
wife of the British heir to the wife of the British heir to the 

throne, Prince William.throne, Prince William.
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←
Wachlarz • Lwów, 1900

Papier, drewno egzotyczne; 
litografia, złocenie

Wachlarz upamiętnia otwarcie 
4 października 1900 roku pierwszego 

sezonu lwowskiego Teatru 
Miejskiego w nowym budynku.

Fan • Lviv, 1900
Paper, exotic wood; lithography, gilding

The fan commemorates the opening 
of the first season of the Lviv 

City Theatre in its new building 
on the 4th of October 1900

←
Kapelusz wieczorowy 

w typie „kasku”
Polska, lata 20. XX w.

Gaza, batyst, tiul; szycie ręczne
Dar Ireny Somnickiej, 1957

Evening cloche hat
Poland, 1920s

Gauze, batiste, tulle; hand sewn
Gift of Irena Somnicka, 1957

←
Górna część kostiumu  

kąpielowego
Polska, lata 20. XX w.
Satyna bawełniana; 
szycie maszynowe

Upper part of a swimsuit
Poland, 1920s

Cotton satin; machine sewn

↑
Para pantofli kobiecych

Polska, lata 30. XX w.
Skóra cielęca lakierowana, skóra 

koźlęca zamszowa; szycie, klejenie
Dar Anny Żulińskiej-Dutki, 2016

Pair of women’s shoes
Poland, 1930s

Patent calfskin, kidskin 
suede; sewing, bonding

Gift of Anna Żulinska-Dutka, 2016

utrzymać designerzy, który robili karierę jeszcze w czasach 
komunizmu, lecz przyszłość należała do młodych: Arkadiusa, 
Gosi Baczyńskiej, Joanny Klimas, zespołu Paprocki & Brzozowski, 
Tomasza Ossolińskiego, Macieja Zienia i wielu innych. 

Niezbędne dopełnienie każdego ubioru stanowiły wachla-
rze, czapki, kapelusze, buty, rękawiczki, pończochy, torebki. Bez 
takich drobiazgów nasze wyobrażenie o tym, jak się dawniej 
ubierano, byłoby niepełne. Są to często przedmioty o istotnej 
wartości artystycznej.

W XXI wieku moda musi odpowiedzieć na wiele wyzwań 
sprzecznych z jej wiecznie – również i dziś – zmienną i kapryśną 
naturą. Coraz bardziej zwraca się uwagę na środowiskowe 
i społecznie koszty produkcji odzieży. Istotna staje się kwestia, 
czy moralnie uprawnione jest ciągłe wymienianie ubrań na 
nowe, zgodne z najnowszymi trendami. Wiemy, że uprawa, 
a przede wszystkim proces obróbki, a zwłaszcza farbowania 
wszechobecnej w naszych ubiorach bawełny, są niezwykle 
szkodliwe dla środowiska naturalnego. Słusznie też coraz 
bardziej nagłaśniane są złe warunki pracy i niskie płace osób 
zatrudnianych przez wielkie koncerny odzieżowe w krajach 
rozwijających się. Postuluje się, aby nie tylko projekt, ale 
i sam produkt powstawały lokalnie. Projektanci i producenci 
muszą większą uwagę poświęcać tym kwestiom, gdyż klienci 
coraz bardziej świadomie domagają się przestrzegania zasad 
fair trade („uczciwy handel” – jego zasady dotyczą również 
uczciwych warunków produkcji) i odpowiedzialności za śro-
dowisko naturalne. Na razie w pełni zadowalającą odpowiedź 
na wątpliwości klientów są w stanie dać jedynie niewielkie 
pracownie projektowe, które oferują pełną transparentność 
procesu produkcji: od projektu do gotowego ubioru. Ich dzia-
łalność stanowi jednak margines i nadal dominują zmienność 
i poszukiwanie nowości ze wszystkimi ich kosztami. 

Ekspozycja w sali poświęconej modzie będzie mieć wiele 
odsłon. Zaprezentujemy w niej niewielkie wystawy przygoto-
wane z naszych zbiorów, poświęcone różnym zagadnieniom 
dotyczącym mody XX i XXI wieku – jako pierwszą pokazujemy 
wystawę „Przemiany mody kobiecej w XX wieku”. 

had made a career back in the communist era tried to stay on 
the market, but the future belonged to the young: Arkadius, 
Gosia Baczyńska, Joanna Klimas, Paprocki & Brzozowski, Tomasz 
Ossoliński, Maciej Zień, and many others. 

Fans, caps, hats, shoes, gloves, stockings, and bags were 
an indispensable complement to each outfit. Without such 
accessories, our idea of how people used to dress in the past 
would be incomplete. These are also often objects of signifi-
cant artistic value.

In the 21st century, fashion must respond to the many chal-
lenges that contradict its ever-changing and capricious nature. 
Increasingly, attention is being paid to the environmental and 
social costs of clothing production. The question of whether 
it is morally legitimate to constantly replace clothes with new 
ones that follow the latest trends is becoming a significant 
issue. We are aware now that the cultivation and, above all, the 
processing—particularly dyeing—of the cotton so ubiquitous 
in our clothes is extremely harmful to the environment. The 
poor working conditions and low wages of those employed by 
large clothing corporations in developing countries are also 
rightly receiving increasing attention. There is a call for not only 
design but also the product itself to be made locally. Designers 
and producers must pay greater attention to these issues, as 
consumers are increasingly aware of fair trade requirements 
(fair trade principles also apply to production conditions) and 
environmental responsibility. For the time being, only small 
design studios that offer full transparency of their production 
process, from the design to the finished garment, are able to 
provide a fully satisfactory answer to customers’ concerns. 
However, their activity is marginal and still dominated by vari-
ability and the search for novelty, with all its costs. 

The exhibition in the hall dedicated to fashion will have 
several presentations of exhibits from our collections devoted 
to various issues of 20th and 21st century fashion. The first one 
is Changes in Women’s Fashion in the 20th Century. 
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Charakter polskiego wzornic-
twa w 2. połowie XX wieku 
ukształtował się głównie pod 
wpływem realiów czasów PRL, 
obowiązującego wówczas 
upaństwowienia gospodarki 
oraz centralnego planowa-
nia. Powojenna zmiana ustroju 
i ogłoszenie doktryny socre-

alistycznej (1949), narzucającej sztuce socjalistyczną treść 
i narodową formę, znalazły odbicie także w praktyce wzorni-
czej. Równocześnie w imię socjalistycznej równości zaczęto 
propagować hasła dostępności wzornictwa dla wszystkich 
grup społecznych. Wanda Telakowska, kierująca m.in. Wy-
działem Wytwórczości (1945–1947), później Biurem Nadzoru 
Estetyki Produkcji (BNEP, 1947) i  Instytutem Wzornictwa 
Przemysłowego (IWP, 1950), placówkami powołanymi, aby 
dbać o poziom estetyczny produkowanych wyrobów, uję-
ła cel funkcjonowania tych instytucji w formule: „kultura 
i sztuka, na co dzień i dla wszystkich”. 

Włączenie do Polski Ziem Zachodnich wraz z istniejącymi 
tam tradycjami przemysłowymi w dziedzinie m.in. hutnictwa 
szkła i produkcji ceramiki znacząco wpłynęło na kierunki 
rozwoju powojennego wzornictwa polskiego. Eksplozja 
nowych form w okresie odwilży po roku 1956 przyniosła 
wiele udanych inicjatyw i realizacji będących efektem 
działalności zarówno artystów starszego pokolenia, jak 
i młodych absolwentów szkół artystycznych kształconych 
już po wojnie. W latach tych powstawały znakomite projek-
ty – dzieła wyjątkowych osobowości polskiego wzornictwa.

Andrzej Pawłowski, organizator i dziekan Wydziału Form 
Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (ASP), 
projektant prototypów maszyn i urządzeń oraz mebli, był 
twórcą idei formy naturalnie ukształtowanej i zwolennikiem 
zastosowania teorii sprawnego działania. Interesowała 
go prakseologia, pragnął, aby cel osiągany był „w spo-
sób najprostszy, najskuteczniejszy, najekonomiczniejszy”. 
Wprowadzone przez Pawłowskiego podstawy teoretyczne 
projektowania przemysłowego ukształtowały przyszłe po-

The character of Polish design 
in the second half of the 20th 
century was shaped mainly 
by the realities of the Polish 
People's Republic (PRL), the 
nationalised economy, and 
central planning. The post-
war change of regime and 
the proclamation of Socialist 

Realist doctrine (1949), which imposed socialist content 
and national form on art, were also reflected in the design 
practice. At the same time, in the name of socialist equality, 
slogans about the accessibility of design for all social groups 
started to be promoted. Wanda Telakowska, who directed 
the Department of Production (1945-47), later the Bureau of 
Production Aesthetics Supervision (BNEP, 1947) and the Insti-
tute of Industrial Design (IWP, 1950), institutions established 
to oversee the aesthetic level of manufactured products, 
defined the purpose of the functioning of these institutions 
in the formula “culture and art, every day and for everyone”. 

The incorporation of the Western Territories into Poland 
along with its industrial traditions, including glassmaking 
and ceramics production, had a significant impact on the 
directions of development of post-war Polish design. The 
explosion of new forms in the period of political thaw after 
1956 brought many successful initiatives and accomplish-
ments from both the older generation of artists and young 
graduates of art schools educated after the war. In those 
years, excellent projects were created, with works of art by 
exceptional personalities of Polish design.

Andrzej Pawłowski, organiser and dean of the Faculty of 
Industrial Forms at the Academy of Fine Arts in Krakow (ASP), 
designer of prototypes of machines and devices and furniture, 
was the author of the idea of naturally shaped forms and an 
advocate of the application of the theory of efficient opera-
tion. He was interested in praxeology, by which he meant for 
a goal to be reached “in the simplest, most effective, most 
economical way”. The theoretical foundations of industrial 
design introduced by Pawłowski shaped future generations 

thech
PRL

Polish People’s  
Republic

Fotel, stół, półka i stołek 
Kraków, Andrzej Pawłowski, Antoni 

Fic, warsztaty ASP przy ul. Smoleńsk 
w Krakowie (realizacja), 1954

Drewno modrzewiowe i jesion, 
tkanina i żyłka wyplatana, 
szkło, tworzywo sztuczne

Armchair, table, shelf and stool
Krakow, Andrzej Pawłowski, Antoni Fic, 

Academy of Fine Arts workshops in 
Smoleńsk Street, Krakow (made), 1954

Larch and ash wood, fabric and 
plaited line, glass, plastic

Alicja Kilijańska
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Krzesła i siedziska
Maria Chomentowska, Teresa 
Kruszewska, Marian Sigmund, 
Olgierd Szlekys, Władysław 

Wincze, 1956–1977
Drewno bukowe i iglaste, sklejka, 

wiklina, tworzywo sztuczne
Chairs and seats

Maria Chomentowska, Teresa 
Kruszewska, Marian Sigmund, Olgierd 
Szlekys, Władysław Wincze, 1956–1977

Beech and coniferous wood, 
plywood, wicker, plastic
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kolenia twórców, dla których projektowanie było rezultatem 
racjonalnej analizy przyczyn i oczekiwanych wyników. 

Wyjątkowe miejsce w polskim wzornictwie zajmuje 
praca Romana Modzelewskiego, krzesło RM 1958. Model 
był efektem fascynacji projektanta tworzywem sztucznym – 
materiałem, który dawał możliwość uzyskania jednolitej, 
organicznej formy. W realiach PRL nowatorski prototyp nie 
został wdrożony do produkcji z powodu braku technologii 
i bardziej tradycyjnych oczekiwań klientów.

Na uwagę zasługiwały inicjatywy IWP wspierające 
polskie wzornictwo przez jego promocję i rozwój prac 
badawczych związanych z projektowaniem. Wśród wyróż-
niających się projektów z Zakładu Meblarskiego Instytutu 
na szczególną uwagę zasługują krzesła autorstwa Marii 
Chomentowskiej: „Płucka” i „Pająk” (1956), w których projek-
tantka wykorzystała możliwości materiałowe, jakie oferuje 
giętka sklejka. Do produkcji – w zakładach w Radomsku – 
trafił, i to na krótko, tylko mniej skomplikowany model „Pająk”.

Spółdzielnia Artystów Plastyków „Ład” (1926) konty-
nuowała po 1945 roku swoją tradycję pod marką własną, 
a później w strukturach Centrali Przemysłu Ludowego 
i Artystycznego (CPLiA, inaczej: Cepelia). W produkcji mebli 
idee „Ładu” podtrzymywali Olgierd Szlekys i Władysław 
Wincze, a ich opracowany jeszcze w czasie wojny projekt 
zydelka dla dzieci „Sarenka” (1943) był produkowany do koń-
ca lat 60. XX wieku. Na podsumowującej osiągnięcia „Ładu” 
wystawie jubileuszowej (1956) pokazano wiele ciekawych 
propozycji, m.in. krzesło „Muszelka” według projektu Teresy 
Kruszewskiej. Podobnie jak pracę Marii Chomentowskiej 
krzesło cechuje lekkość, wyczucie proporcji, a modelowa-
ne w sklejce siedzisko o zbliżonym do muszli organicznym 
kształcie wyróżnia się dzięki kontrastowej kolorystyce.

W 2. połowie XX wieku projektanci mebli zaczęli śmielej 
korzystać z lokalnych materiałów naturalnych. Pionierem 
był Władysław Wołkowski, twórca mebli z wikliny, m.in fo-
tela „Niedźwiedź” (przed 1957). Artysta nazywał surowce 
naturalne „materiałami modularnymi”, składały się one na 

„konstrukcję harmoniczną”, czyli wystrój wnętrza. W koncep-
cji estetycznej Wołkowskiego efektem takiej korelacji było 

of artists, for whom designing became a result of a rational 
analysis of a project’s reasons and expected results. 

Roman Modzelewski’s work, the RM 1958 chair, occupies 
a unique place in Polish design. The model was the result of 
the designer’s fascination with plastic, a material that made it 
possible to achieve a uniform, organic form. In the communist 
era, this innovative prototype was not put into production 
due to a lack of technology and more traditional customer 
expectations.

IWP’s initiatives supporting Polish design through pro-
motion and development of research work related to design 
should be noted. Among the outstanding projects of the 
Institute’s Furniture Department, the chairs designed by Maria 
Chomentowska deserve special interest—named “Płucka” 
and “Pająk” (1956)—as the designer used the possibilities 
offered by flexible plywood. Only the less-complicated “Pająk” 
model was manufactured, however, and only for a short time, 
in a Radomsko factory.

Spółdzielnia Artystów Plastyków “Ład” (Cooperative of 
Visual Artists “Order”) (1926) continued its tradition after 1945 
under its own brand, and later within the framework of the 
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA, other-
wise known as Cepelia). In the field of furniture production, 
the ideas developed by “Ład” were maintained by Olgierd 
Szlekys and Władysław Wincze. Their design for a children’s 
stool, “Sarenka” (Fawn, 1943), developed during the war, was 
produced until the end of the 1960s. The jubilee exhibition 
summarising the achievements of “Ład” (1956) presented 
many interesting ideas, including the “Muszelka (Shell)” chair 
designed by Teresa Kruszewska. As with the work of Maria 
Chomentowska, the chair is characterised by lightness, a sense 
of proportion, and the seat modelled in plywood, with its shell-
like organic shape, stands out thanks to contrasting colours.

In the second half of the 20th century, furniture designers 
began to make bolder use of local natural materials. The pio-
neer was Władysław Wołkowski, a creator of wicker furniture, 
including the “Niedźwiedź (Bear)” armchair (before 1957). 
The artist called natural materials “modular materials” that 
comprise the “harmonic construction” that is interior design. 

Meblościanka 
Bogusława Michałowska-Kowalska, 

Czesław Kowalski, 1961
Łódzkie Fabryki Mebli 

(realizacja), 1971
Płyta paździerzowa, okleina, płyta 
pilśniowa, laminowana, tapicerka

Wall unit 
Bogusława Michałowska-Kowalska, 

Czesław Kowalski, 1961
Łódzkie Fabryki Mebli [Łódź Furniture 

Factory] (manufacturer), 1971
Fibreboard, veneer, hardboard, 

laminated, upholstery
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Naczynia z serwisu 
obiadowego, fason Julita

Wałbrzych, Zakłady Porcelany 
Stołowej „Krzysztof”, proj. Edmund 

Ruszczyński, 1957
Porcelana malowana 

naszkliwnie, kalka
Dishes from the dinner set, Julita series

Wałbrzych, Table Porcelain 
Factory “Krzysztof”, designed by 

Edmund Ruszczyński, 1957
Porcelain pained overglaze, 

decalcomania

„mieszkanie poetyckie” – wyraz szacunku dla indywidualnych 
potrzeb człowieka, w tym kontaktu z naturą i pięknym przed-
miotem użytkowym wykonanym z naturalnego materiału.

Inaczej o czerpaniu z tradycji lokalnego rzemiosła wik-
liniarskiego myślał Marian Sigmund, który łącząc drewno 
i wiklinę, stworzył prototyp funkcjonalnego krzesła (1977). 
Wyplatane elementy stanowią przykład udanego zasto-
sowania tradycyjnego surowca we współczesnej wersji 
mebla. Wiele projektów Sigmunda, zasłużonego członka 

„Ładu” i twórcy Wydziału Architektury Wnętrz w krakowskiej 
ASP, zostało wdożonych do produkcji. W ofercie Fabryki 
Mebli Giętych w Jasienicy znalazło się m.in. krzesło A587 
(po 1958), produkt eksportowy, dostępny w trzech warian-
tach kolorystycznych.

Ze względu na niewielki metraż PRL-owskich mieszkań 
w blokach dużą popularnością cieszyły się seryjnie produ-
kowane meble modułowe spełniające różne funkcje. Dwa 
segmenty popularnej meblościanki projektu Bogusławy 
Michałowskiej-Kowalskiej i Czesława Kowalskiego (1961) 
to przykład mebli systemowych, które zajmują tylko jedną 
ścianę, lecz posiadają wysuwane i składane elementy, 
umożliwiające dostosowanie funkcji do aktualnej potrzeby 
użytkownika. 

Obok mebli produkowanych przez wielkie fabryki, z regu-
ły trudno dostępnych i reglamentowanych, wystrój mieszkań 
oraz pomieszczeń o charakterze publicznym uzupełniały 
produkty lokalnych zakładów przemysłu terenowego i spół-
dzielni rzemieślniczych. Przykładem jest niewielki, metalowy 
stołek szpitalny z barwnym, igielitowym oplotem.

Okres odwilży (po 1956) to czas wyjątkowy w dziejach 
polskiego przemysłu ceramicznego. Nigdy wcześniej i nigdy 
później styl wyrobów ceramicznych nie był aż tak cha-
rakterystyczny. Naczynia otrzymywały wówczas kształty 
kojarzące się z formami organicznymi, często asymetryczne, 
o miękkich liniach. Ozdabiano je abstrakcyjnymi dekoracjami 
o mocnych, kontrastowych barwach. Nowe trendy propa-
gowali zarówno artyści pracujący w IWP, jak i projektanci 
fabryczni. Przykładami stylu określanego jako New Look są 
porcelanowe naczynia z serwisu „Julita” projektu Edmunda 

In Wołkowski’s aesthetic, the effect of such a correlation was 
a “poetic dwelling”—an expression of respect for individual 
human needs, including contact with nature and a beautiful 
functional object made of natural material.

A different approach to the tradition of local wickerwork 
craft was taken by Marian Sigmund, who combined wood and 
wicker to create a prototype functional chair (1977). The woven 
elements are an example of the successful application of a tra-
ditional raw material in a contemporary version of a piece of 
furniture. Many designs by Sigmund, a distinguished member 
of “Ład” and founder of the Faculty of Interior Design at the 
Academy of Fine Arts in Krakow, were put into production. 
The offer of the Bent Furniture Factory in Jasienica included, 
among others, the A587 chair (after 1958), an export product 
available in three colour variants.

Due to the small size of communist-era apartments in 
blocks of flats, mass-produced modular furniture capable of 
various functions was very popular. Two segments of a popu lar 
wall unit designed by Bogusława Michałowska-Kowalska and 
Czesław Kowalski (1961) are examples of system furniture, which 
occupied only one wall, but had sliding and folding elements 
enabling changes of function to match the needs of the user. 

Apart from furniture produced by large factories, which was 
usually difficult to obtain and rationed, the decoration of flats 
and public spaces was supplemented with products of local 
field industries and craft workers’ cooperatives. An example is 
a small, metal hospital stool with a colourful, needle-like braid.

The period of political thaw (after 1956) was an exception-
al time in the history of the Polish ceramic industry. Never 
before and never later was the style of ceramic products so 
characteristic. Vessels were given shapes associated with 
organic forms, often asymmetrical, with soft lines. They were 
decorated with abstract ornaments of strong, contrasting 
colours. New trends were propagated by both artists working 
for IWP and factory designers. Among the examples of the 
New Look style are porcelain tableware from the “Julita” set 
designed by Edmund Ruszczyński (1957), made in the Krzysz-
tof porcelain factory in Wałbrzych, and tableware from the 
“Dorota” set designed by Lubomir Tomaszewski (1961-1962), 



80 81

Talerze dekoracyjne 
z różnych wytwórni

lata 60–70. XX w.
Decorative plates from 

different manufacturers
1960s–1970s

Naczynia
Zakłady Fajansu „Włocławek”, 

proj. Wit Płażewski, 
Jan Sowiński, Elżbieta 

Piwek-Białoborska, 1957–1958
Fajans malowany podszkliwnie

Dishes
“Włocławek” Faience Factory, designed 
by Wit Płażewski, Jan Sowiński, Elżbieta 

Piwek-Białoborska, 1957–1958
Faience painted underglaze
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Ruszczyńskiego (1957), wykonane w fabryce porcelany 
„Krzysztof” w Wałbrzychu, oraz naczynia z serwisu „Dorota” 
autorstwa Lubomira Tomaszewskiego (1961–1962), komple-
tu od 1964 roku produkowanego w Ćmielowie. Pierwsze 
z wymienionych charakteryzują się spokojną formą i geo-
metryczną dekoracją, drugie mają rzeźbiarskie, organiczne 
kształty, a ich powstanie poprzedziły długotrwałe badania 
koncentrujące się na walorach użytkowych i wizualnych 
naczyń oraz na łatwości produkcji. „Dorota” i „Ina” projektu 
Tomaszewskiego to dziś ikony polskiego wzornictwa. Z kolei 
wałbrzyska „Julita”, produkowana jako serwis obiadowy, do 
kawy oraz do ciasta, należała do najbardziej popularnych 
fasonów. New Look reprezentują także naczynia z fabryki 
fajansu we Włocławku, których formy projektowali Elżbieta 
Piwek-Białoborska, Wit Płażewski i Jan Sowiński. W tym 
czasie malatury wykonywano w tzw. malarni nowoczesnej. 
To interesujący epizod w historii wytwórni – od połowy lat 60. 
XX wieku włocławski fajans zdominowały bowiem cieszące 
się olbrzymią popularnością tradycyjne dekoracje kwiatowe.

W okresie PRL panowała także moda na dekoracyjne 
patery i talerze stanowiące ozdobę wnętrz. Naczynia prze-
znaczone do zawieszania na ścianie – utrzymane w stylistyce 
zarówno nowatorskiej, jak i tradycyjnej – znajdowały się 
w ofercie niemal wszystkich fabryk i wytwórni, tworzyli je 
także artyści indywidualni. 

Podobnie jak ceramika również szkło użytkowe z polskich 
hut prezentuje wysoki poziom technologiczny i artystyczny. 
Od początku lat 60. XX wieku obserwować można pokaz 
umiejętności nowego pokolenia projektantów. Są wśród 
nich absolwenci szkoły wrocławskiej (PWSSP od 1949), 
m.in. Zbigniew Horbowy, Jan S. Drost, Jan Kosiński i Mie-
czysław Dudziński.

Znakomity przykład New Look stanowią prace Wiesława 
Sawczuka z huty szkła „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim, 
wyróżniające się abstrakcyjną, asymetryczną dekoracją. 

Wyroby Jerzego Słuczana-Orkusza z lat 70. XX wieku 
(kufel i wazon) określano mianem szkła krakowskiego, a ich 
oryginalne formy i dekoracje charakteryzują się intensywną 
barwą oraz doskonałym opanowaniem warsztatu i technolo-

produced in Ćmielów since 1964. The former are charac-
terised by a calm form and geometric decoration, while the 
latter have sculptural, organic shapes and their creation was 
preceded by much research into the utility and visual values 
of the vessels and ease of production. Both the “Dorota” and 
“Ina” sets by Tomaszewski are now icons of Polish design. 
“Julita” by Wałbrzych, produced as a dinner, coffee and cake 
service set, is among the most popular cuts. The New Look 
is also represented by tableware from the faience factory 
in Włocławek and designed by Elżbieta Piwek-Białoborska, 
Wit Płażewski, and Jan Sowiński. At that time, paintings were 
made in what was then called a modern paint shop. It is an 
interesting episode in the history of manufacturing, and 
since the mid-1960s Włoclawek faience has been dominated 
by traditional floral decorations, which have enjoyed great 
popularity.

In the PRL (Polish People's Republic) period, there was 
also a fashion for decorative platters and plates that adorned 
interiors. Dishes designed to be hung on walls, in innovative 
or traditional styles, were offered by almost all factories and 
manufacturers, as well as made by individual artists. 

Similar to ceramics, even utility glass from Polish glass-
works presents a high technological and artistic level. Since 
the beginning of the 1960s, one can observe the display of 
skills among the new generation of designers. They include 
graduates of the Wrocław school (PWSSP since 1949), in-
cluding Zbigniew Horbowy, Jan S. Drost, Jan Kosiński, and 
Mieczysław Dudziński.

Wiesław Sawczuk’s works from the Hortensja glass factory 
in Piotrków Trybunalski, distinguished by their abstract, asym-
metrical decoration, are an excellent example of the New Look. 

Jerzy Słuczan-Orkusz’s products from the 1970s (tankard 
and vase) have been described as “Cracovian glass” and their 
original forms and decorations are characterised by intense 
colour, perfect mastery of craftsman and technology, while 
preserving the value of a short-series experiment. Jan S. Drost, 
who for over 40 years managed the prototype department 
of the “Ząbkowice” glass factory in Ząbkowice near Dąbrowa 
Górnicza, together with Eryka Trzewik-Drost, had a decisive 

Popielnica, kompotiera 
i kompotierka, karafka 

i kieliszek, wazon 
Wiesław Sawczuk, Piotrków 

Trybunalski, Huta Szkła 
Gospodarczego „Hortensja” 

(realizacja), ok. 1960
Szkło bezbarwne i barwne, 

częściowo emaliowane

Ashtray, punch bowl and dessert 
bowl, decanter and glass, vase

Wiesław Sawczuk (design), 
Piotrków Trybunalski, “Hortensja” 

Household Glassware Factory 
(manufacturer), ca. 1960

Colourless and coloured glass,  
partially enamelled
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gii, przy zachowaniu waloru krótkoseryjnego eksperymentu. 
Jan S. Drost, prowadzący przez ponad 40 lat wzorcownię 
huty „Ząbkowice” w Ząbkowicach koło Dąbrowy Górniczej, 
miał wraz z Eryką Trzewik-Drost decydujący wpływ na 
projekty zarówno wprowadzane do masowej produkcji, jak 
i realizowane w krótkich seriach na eksport. 

W okresie PRL wyposażenie mieszkań było bardzo 
skromne, co wynikało z ograniczonego dostępu do wszel-
kich dóbr, niedoborów w produkcji i pauperyzacji całego 
społeczeństwa. Przedmiotem pożądania były deficytowe 
akcesoria, produkowane w kraju lub importowane w ograni-
czonym zakresie. Wśród nich znaleźć można udane przykłady 
wzornictwa, m.in. aparat fotograficzny Alfa 2 czy gramofon 

„Bambino”, na którym odtwarzano popularne wówczas pocz-
tówki dźwiękowe. We wnętrzach mieszkalnych powszechne 
były lampy polskich firm. Najlepsze modele powstawały 
w zakładzie Polam w Wilkasach.

Pomimo że w czasach PRL posiadaczy prywatnego nu-
meru telefonicznego było niewielu, w latach 70. pojawiły się 
różnobarwne wersje aparatu model „Tulipan”, produkowa-
nego przez Radomską Wytwórnię Telekomunikacyjną (RWT). 
Dzięki dywersyfikacji produkcji niektóre zakłady poszerzały 
swoją ofertę, przykładem jest Huta Silesia w Rybniku, znana 
z emaliowanej galanterii, ale produkująca także przedmioty 
o charakterze dekoracyjnym, takie jak wazon i talerz, które 
można przypisać projektantowi huty Alojzemu Śliwce.

influence on both projects introduced to mass production 
and those realised in short series for export. 

During the communist period, the furnishing of apart-
ments was very modest, given the limited access to all goods, 
shortages in production, and the pauperisation of society 
as a whole. Scarce accessories, produced domestically or 
imported to a limited extent, were the object of intense 
desire. Among them, we can find successful examples of 
design, such as the Alpha 2 film camera or the “Bambino” 
gramophone, which played sound postcards popular at that 
time. In residential interiors, lamps from Polish companies 
were common. The best models were manufactured in the 
Polam factory in Wilkasy.

Despite the fact that during the communist era there 
were few owners of a private telephone number, in the 1970s 
various coloured versions of the “Tulipan” telephone model 
appeared, produced by the Radom Telecommunications 
Works (RWT). Thanks to the diversification of production, 
some plants expanded their offer, for example Huta Silesia in 
Rybnik, known for its enamel accessories, but also producing 
decorative items, such as a vase and a plate that can be 
attributed to the designer Alojzy Śliwka.

←
Wazon

Rybnik, Huta Silesia, 1959
Metal, emalia

Vase
Rybnik, Silesia Foundry, 1959

Metal, enamel

↑
Małoobrazkowy aparat 
fotograficzny „Alfa 2”

Warszawa, Krzysztof Meisner, 
Olgierd Rutkowski (projekt), 1959 

Warszawskie Zakłady Fotooptyczne 
(realizacja), 1963–1968

Obudowa: stop metali, aluminium, 
tworzywo sztuczne

Miniature camera Alfa 2
Warsaw, Krzysztof Meisner, Olgierd 

Rutkowski (design), 1959, Warszawskie 
Zakłady Fotooptyczne [Warsaw Photo-

Optical Works] (maker), 1963–1968
Casing: metal alloy, aluminium, plastic

↓
Wazon i kufel

Kraków, Jerzy Słuczan-Orkusz,  
1971–1973 

Zakład Badań i Doświadczeń 
Przemysłu Szklarskiego (1968–1971) 

Instytut Szkła, filia 
w  Krakowie (od 1972) 

Szkło barwne, dmuchane, 
ręcznie formowane

Vase and tankard
Krakow, Jerzy Słuczan-Orkusz,  

1971–1973 
Glass Industry Research  

and Experiments Centre (1968–1971) 
Glass Institute, Krakow branch (1972) 

Coloured glass, blown,  
hand formed
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Po 1989  roku Polska wkro-
czyła na nową drogę rozwoju. 
Skończyły się czasy planowej 
gospodarki PRL, a na polskim 
rynku zaczęły rządzić prawa 
kapitalizmu. W  zderzeniu 
z nową rzeczywistością wiele 
cenionych fabryk i zakładów 
produkcyjnych ogłosiło upa-

dłość, a inne z mniejszym lub większym trudem przekształ-
cały swoją działalność, dostosowując ją do dynamicznie 
zmieniających się warunków ekonomicznych. Potencjał dla 
rozwoju polskiego designu tworzyły wiedza i wykształcenie 
projektantów działających jeszcze w czasach PRL oraz 
entuzjazm młodego pokolenia designerów, wykształcone-
go i debiutującego już w III Rzeczypospolitej. Materialna 
rzeczywistość, która nas dziś otacza, została ukształtowana 
w ciągu ostatnich 30 lat dzięki ich umiejętnościom projek-
towym i pomysłowości. 

Okres transformacji w Polsce początku lat 90. XX wie-
ku zbiegł się ze zmianami w gospodarce światowej spo-
wodowanymi końcem zimnej wojny. Rozwój ekonomiczny 
III Rzeczypospolitej wchodził na nowe tory, ale pierwsza 
dekada po upadku gospodarki socjalistycznej była trud-
nym okresem dla projektantów. Funkcjonujące w nowych 
warunkach przedsiębiorstwa walczyły przede wszystkim 
o przetrwanie, a dobry projekt niekoniecznie stanowił dla 
nich priorytet. Klienci marzyli o wreszcie dostępnych pro-
duktach zachodnich firm, więc polskie marki, które się 
chciały przebić na rynku, przybierały obco brzmiące nazwy. 
W tej sytuacji znakomitym pomysłem okazała się inicjatywa 
Polskiego Programu Promocyjnego, dzięki której powstało 
hasło i powszechnie rozpoznawalny znak graficzny „Teraz 
Polska” autorstwa Henryka Chylińskiego (1992), promujący 
najlepsze polskie projekty. Wyraźna zmiana nastąpiła do-
piero w nowym stuleciu, gdy odrodziła się – już na nowych 
zasadach – działalność produkcyjna, a rozwój gospodarczy 
pozwolił projektantom znaleźć klientów gotowych na odbiór 
ich prac. Nowe szanse i wyzwania pojawiły się wraz z akcesją 

After 1989, Poland entered 
a new path of development. 
The times of the planned 
economy of communist Pol-
and were over and the Polish 
market moved towards the 
laws of capitalism. Confront-
ed with the new reality, many 
once-important factories and 

production plants went bankrupt, while others, after various 
struggles, transformed their activity to adapt to the dynamic 
economic conditions. The potential for the development of 
Polish design lay in the knowledge and education of design-
ers active in the times of the Polish People's Republic (PRL), 
and the enthusiasm of the young generation of designers, 
educated and debuting already in the Third Republic. The 
material reality that surrounds us today has been shaped over 
the past 30 years thanks to their design skills and ingenuity. 

The period of transformation that began in Poland in the 
early 1990s coincided with changes in the global economy 
caused by the end of the Cold War. The economic devel-
opment of the Polish Third Republic was entering a new 
track, but the first decade after the collapse of the socialist 
economy was a difficult period for designers. Companies 
that had to operate in completely new conditions fought to 
survive, so good design was not necessarily their highest 
priority. Customers dreamed about western products, at last 
accessible, so Polish brands that wanted to break through 
on the market took foreign-sounding names. In this context, 
the initiative of the Polish Promotional Programme to create 
a slogan and the universally recognizable graphic symbol 
“Teraz Polska” (Poland Now), made by Henryk Chyliński (1992), 
to promote the best Polish designs, turned out to be an ex-
cellent idea. A distinct change in this trend occurred only in 
the new century, when production was revived, but now on 
new terms, and economic development allowed designers 
to find customers ready to receive their works. With the 
accession of Poland to the European Union in 2004, new 
opportunities appeared: development funds, prospects to 

afpo

design  
po 1989
design  

after 1989

Zestaw Po obiedzie
Bogdan Kosak, 2019

Porcelana, szkliwiona
Po obiedzie [After Dinner] set

Bogdan Kosak, 2019
Porcelain, glazed

Joanna Regina Kowalska
Andrzej Szczerski
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do Unii Europejskiej w 2004 roku, kiedy to dzięki funduszom 
rozwojowym otworzyły się możliwości korzystania z najnow-
szych technologii i nowych rynków zbytu. Jednocześnie 
polski design musiał sprostać międzynarodowej konkurencji 
i rosnącym potrzebom polskich konsumentów. 

w domu – design na wyciągnięcie ręki

kuchnia 

Dom jest miejscem nam najbliższym, a centrum życia rodzin-
nego i towarzyskiego stanowi przeważnie kuchnia. Bywa, 
że zgromadzone w niej naczynia obdarzamy uczuciami 
o sporym ładunku emocji. Ulubione kubki, talerzyki czy 
szklanki towarzyszą nam w najprzyjemniejszych chwilach 
dnia. Mocną pozycję w naszych kuchniach utrzymuje polska 
ceramika. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się wyroby 
bolesławieckie. Tradycyjne formy, a zwłaszcza charaktery-
styczna dla Bolesławca dekoracja stempelkowa doczekały 
się reinterpretacji dzięki wybitnym projektantom, takim jak 
Oskar Zięta, Magdalena Gazur czy Dorota Koziara, współpra-
cującym z Fabryką Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” sp.j. 
Smoleński & Zwierz. Sukcesami w zakresie tworzenia nowych, 
interesujących form ceramicznych mogą się pochwalić 
również polskie fabryki porcelany w Chodzieży, Ćmielowie 
i Wałbrzychu. Interesujące wzory powstają zwłaszcza w utwo-
rzonym w 2013 roku Ćmielów Design Studio, działającym pod 
kierunkiem Marka Cecuły. Świetnym przykładem ceramiki 
jego autorstwa jest zestaw Bauhaus Memory 100 (2019), 
upamiętniający stuletnią rocznicę powstania awangardowej 
szkoły architektury i designu Bauhaus, do której filozofii 
projektant się odwoływał. Naczynia o nieoczekiwanych, 
atrakcyjnych kształtach powstają również w mniejszych 
studiach i pracowniach projektowych.

Ważnym przedmiotem projektowania są również narzędzia 
i urządzenia kuchenne. Traktujemy je przeważnie czysto 
użytkowo, ale warto też przyjrzeć się ich pięknej, dosto-
sowanej do funkcji formie. Znaczące sukcesy w zakresie 
projektowania sprzętu gospodarstwa domowego odnosiły 

use the newest technologies, and new markets. At the same 
time, Polish design had to face international competition and 
the growing needs of Polish consumers. 

at home – design at your fingertips

kitchen 

Your home is your castle, and the kitchen is usually the 
centre of family and social life. It’s not uncommon for us to 
bestow a great deal of emotion to the crockery gathered in 
our kitchen. Favourite cups, plates, or glasses accompany 
us during the most pleasant moments of the day. Polish 
ceramics hold a strong position in many of our kitchens. 
Bolesławiec products enjoy unflagging interest. Traditional 
forms, especially characteristic of the Bolesławiec stamp 
decoration have been reinterpreted thanks to such outstand-
ing designers as Oskar Zięta, Magdalena Gazur, and Dorota 
Koziara, who cooperate with Fabryka Naczyń Kamionkowych 
“Manufaktura” (Stoneware Crockery Plant ) and Smoleński & 
Zwierz. Polish porcelain factories in Chodzież, Ćmielów, and 
Wałbrzych can also boast of their success in creating new, 
interesting ceramic forms. Such designs are created espe-
cially in the Ćmielów Design Studio, established in 2013 under 
the direction of Marek Cecuła. A great example of ceramics 
by his authorship is the Bauhaus Memory 100 set (2019), 
commemorating the 100th anniversary of the avant-garde 
Bauhaus school of architecture and design, whose philosophy 
the designer refers to in his work. Dishes with unexpected, 
attractive shapes are also created in smaller workshops and 
design studios.

Kitchen tools and appliances are also an important subject 
of design. We usually treat them as purely utilitarian items, 
but it is also worth looking at their beautiful form, adapted to 
their function. Much success in designing household appli-
ances has been achieved by Krakow-based design studios 
Ergo Design and Triada Design. The collaboration between 

←←
Zestaw Zestaw Bauhaus Memory 100Bauhaus Memory 100

Polskie Fabryki Porcelany Polskie Fabryki Porcelany 
„Ćmielów” i „Chodzież” S.A., „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., 

proj. Marek Cecuła, 2019proj. Marek Cecuła, 2019
Porcelana, kalkaPorcelana, kalka

Bauhaus Memory 100 Bauhaus Memory 100 setset
“Ćmielów” and “Chodzież” Polish “Ćmielów” and “Chodzież” Polish 

Porcelain Factories, designed Porcelain Factories, designed 
by Marek Cecuła, 2019by Marek Cecuła, 2019

Porcelain, decalcomaniaPorcelain, decalcomania

←
Krajalnica „Alexis Young”

Projekt: zespół Ergo Design
Producent: Zelmer SA, od 1998 

Wtrysk tworzyw sztucznych
“Alexis Young” slicer

Design: Ergo Design team
Manufacturer: Zelmer SA, since 1998

Plastic injection moulding

←
Talerz z dekoracją 

z kolekcji Renesans
Bolesławiec, Fabryka Naczyń 

Kamionkowych "Manufaktura" 
Sp. J. Smoleński & Zwierz

proj. dekoracji Dorota Koziara, 2015
Kamionka, stempel

Plate with decoration from the 
Renesans [Renaissance] set
Stoneware Crockery Plant 

“Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz
designed by Dorota Koziara, 2015

Stoneware, stamp
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Stołek RE_ED
„AP Design”, Agata Zambrzycka, 
Piotr Górski (projekt), 2012/2013

Tartak Jagodno (realizacja), po 2013
Trzcina, beton (cement z trocinami)

Dar AP Dizajn, Agata Zambrzycka, 
Piotr Górski, 2021

RE_ED stool
AP Design, Agata Zambrzycka, 
Piotr Górski (design), 2012/2013

Tartak Jagodno (manufacturer), after 2013
Reed, concrete (cement with sawdust)

Gift of AP Dizajn, Agata 
Zambrzycka, Piotr Górski, 2021

krakowskie studia projektowe: Ergo Design i Triada Design. 
W wyniku współpracy Ergo Design i Zelmera powstała 
krajalnica Alexis Young (1998). Jej obłe, miękkie kształty 
kontrastują z drapieżną stalą ostrza. Jednocześnie w tym 
samym studio zaprojektowano czajnik Crystal. Nazwy urzą-
dzeń odnoszą się do bardzo popularnego w Polsce lat 90. 
ubiegłego wieku amerykańskiego serialu Dynastia. Jej 
główne bohaterki to piękna i niebezpieczna – jak krajalnica – 
Alexis oraz dobra i szlachetna – jak woda i podgrzewający 
ją czajnik elektryczny – Crystal. Ciągły dialog ze zjawiskami 
kultury zarówno wysokiej, jak i popularnej, niepozbawiony 
pewnej dozy poczucia humoru, charakteryzuje wiele dzieł 
polskich projektantów.

strefa relaksu

W domowej strefie relaksu oczekujemy przede wszystkim 
wygodnych mebli. W ich projektowaniu nieodzowna jest zna-
jomość zasad ergonomii, zdefiniowanej po raz pierwszy przez 
prof. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w 1857 roku. 
Dzisiaj ergonomia jest nauką, która nie tylko ma zastosowanie 
w adaptowaniu warunków pracy do możliwości ludzkiego cia-
ła i psychiki człowieka, ale koncentruje się również na wielu 
innych aspektach codziennego życia, także niezwiązanych 
z pracą. Jej celem jest wszechstronna analiza użyteczności 
danego produktu i dostosowanie go do potrzeb coraz bar-
dziej zróżnicowanych grup odbiorców. Naprawdę wygodne 
fotel czy kanapa muszą być zaprojektowane zgodnie z tymi 
zasadami. Najlepsze polskie firmy meblarskie – Paged Meble, 
NOTI, IKER czy Comforty – współpracują z najwybitniejszymi 
projektantami, spośród których warto wymienić: Tomasza 
Rygalika, Grzegorza Niwińskiego, Jerzego Porębskiego, 
Renatę Kalarus, Marka Gawlika i Tomasza Augustyniaka.

Ważne dla rozwoju projektowania są eksperymenty 
w zakresie wykorzystania nowych technologii i materiałów. 
Jednym z najbardziej nowatorskich wynalazków w XXI wieku 
była technologia FiDU – nadmuchiwanych blaszanych mebli – 
stworzona przez Oskara Ziętę (2005–2006). Nadmuchiwane, 
a przez to lekkie i łatwe w transporcie są również sofy i fotele 

Ergo Design and Zelmer resulted in the Alexis Young slicer 
(1998). Its round, soft shapes contrast with the predatory steel 
of the blade. The Crystal kettle was designed in the same 
studio. The names of the appliances refer to the American 
television series Dynasty, which was exceedingly popular in 
Poland in the 1990s. Its main characters are beautiful but 
dangerous, like the slicer (Alexis), or good and noble like the 
water and electric kettle that heats it (Crystal). A constant 
dialogue with both high and popular culture, not devoid 
of a sense of humour, characterises many of the works by 
Polish designers.

relaxation 

In our home’s relaxation area, we expect above all comfort-
able furniture. When designing furniture, it is essential to 
understand the principles of ergonomics, first enumerated 
by Professor Wojciech Bogumił Jastrzębowski in 1857. Today, 
ergonomics is a science that not only applies to adapting 
working conditions to the capabilities of the human body 
and psyche but also focuses on many other aspects of 
everyday life, including those unrelated to work. Its aim is 
to comprehensively analyse the usability of a given product 
and to adapt it to the needs of increasingly diverse groups 
of recipients. A truly comfortable armchair or sofa must be 
designed in accordance with ergonomic principles. The 
best Polish furniture companies, including Paged Meble, 
NOTI, IKER, and Comforty, work with the most outstanding 
designers, among whom it is worth mentioning Tomasz 
Rygalik, Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, Renata Kalarus, 
Marek Gawlik, and Tomasz Augustyniak.

Experiments in the use of new technologies and materials 
are important for the development of design. One of the 
most groundbreaking inventions of the 21st century is FiDU 
technology—inflatable metal furniture—created by Oskar 
Zięta (2005-2006). Inflatable and thus lightweight and easy 
to transport are sofas and armchairs by Malafor studio, which 
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←
Dywan „Osada”,  
kolekcja „Folk”

Wzór opracowany przez 
Dorotę Banaszek (2014)

Producent: Brintons 
Agnella Sp. z o.o.

Wełna naturalna niebarwiona; 
technologia tkania 

mechanicznego Wilton
Białystok, 2020 

Dar Brintons Agnella 
Sp. z o.o., 2021

→
Stołek Plopp

Oskar Zięta, Zieta Prozessdesign, 
(realizacja), od 2007

Blacha stalowa, spawana, 
dmuchana (technologia FIDU)

Plopp stool
Oskar Zięta, Zieta Prozessdesign, 

(manufacturer), since 2007
Steel sheet, welded, blown 

(FIDU technology)

“Osada” [Settlement] rug, 
“Folk” collection

Pattern designed by Dorota 
Banaszek (2014)

Manufacturer: Brintons 
Agnella Sp. z o.o.

Natural wool, undyed; Wilton 
weaving technology 

Białystok, 2020
Gift of Brintons Agnella 

Sp. z o.o., 2021
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←
Sekretarzyk Secret desk 

Magdalena Tekieli  
(projekt dyplomowy), 2012

Drewno dębowe, olejowane, 
skóra, mosiądz

Secret desk 
Magdalena Tekieli 

(graduation word), 2012
Oak, oiled, leather, brass

↓
Siedzisko Blow  

z kolekcji Recycling
Agata Kulik-Pomorska, Paweł 

Pomorski, Firma „Malafor” 
(realizacja), od 2011

Papier i polipropylen, 
dmuchane, stal lakierowana

Blow seat from the Recycling collection
Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski, 

Malafor (manufacturer), since 2011
Paper and polypropylene, 
inflated, varnished steel

→
Zegar Vice Clock,  

desk organizer
Bartosz Mucha (projekt), 

„Poorex”, po 2014
Stal lakierowana,  

tworzywo sztuczne
Dar Projektanta, 2021

Vice Clock, desk organizer
Bartosz Mucha (design), 

Poorex, after 2014
Varnished steel, plastic

Gift of the Designer, 2021

←
Stołek Ribbon

Jan Lutyk, 2012
Sklejka bukowa, gięta

Ribbon stool
Jan Lutyk, 2012

Beech plywood, bent
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Krzesło Natural Born
Tomek Rygalik, Studio 

Rygalik (projekt)
Stowarzyszenie Handlowe 

Amerykańskiego Przemysłu  
Drewna Liściastego AHEC 

(partner projektu)
Swallow’s Tail Furniture 

(realizacja), od 2019
Czerwony dąb amerykański

Własność prywatna

studia Malafor, wykonane z pokrytych papierem worków 
z polipropylenu, połączonych z lekką, składaną konstrukcją. 

Dziedziną, która idealnie nadaje się do eksperymento-
wania z nowoczesnymi materiałami, jest oświetlenie. Lampa 
Cebula projektu Darii Burlińskiej (produkcja własna pod 
nazwą DBWT.PL) została wykonana z jednego pasa cienkiej 
białej pianki poliuretanowej (2007). Można ją transportować 
również „na płasko”, a w trakcie montażu rozkłada się ją 
podobnie jak wachlarz. Dobrze zaprojektowana lampa do-
starcza światło o właściwych parametrach, fascynując 
jednocześnie pięknym kształtem. Niepokojąco niezwykła 
jest np. lampa projektu Piotra Jagiełłowicza (dla Aquaform) 
o nazwie Equilibra Balans (2013), znakomicie opisującej 
charakter poziomej, długiej i wąskiej oprawy zawieszonej 
na stalowej lince przytwierdzonej na jej skraju.

dbałość o materiał

We współczesnym projektowaniu ogromną rolę odgrywa 
staranny dobór materiałów. Renesans przeżywają surowce 
naturalnego pochodzenia, najchętniej pozyskiwane lokal-
nie. Wielu designerów o śląskich korzeniach wykorzystuje 
w swoich projektach tworzywa oparte na węglu. Bogactwo 
naturalne Małopolski wykorzystała z kolei Ewa Mach, tworząc 
zestaw naczyń Czarny Dębnik (2016), z „marmuru” dębnic-
kiego, kamienia wydobywanego w małopolskim Dębniku, 
a wszechobecnego w krakowskich barokowych kościołach. 
Z trzciny z Żuław, trocin i cementu powstał stołek RE_ED 
projektu Agaty Zambrzyckiej i Piotra Górskiego (AP Design, 
2012/2013). Wśród projektów Tomasza Rygalika natomiast 
zwraca uwagę krzesło Natural Born (Swallow’s Tail Furniture, 
od 2019), wykonane z czerwonego dębu amerykańskiego, 
wysokiej klasy wydajnego surowca, budzącego coraz większe 
zainteresowanie projektantów.

are made of paper-covered polypropylene bags combined 
with a lightweight, foldable structure. 

An area that was perfect for experimenting with modern 
materials is lighting. The Cebula (Onion) lamp by Daria Bur-
lińska (produced by the designer under the name DBWT.PL) 
was made from a single strip of thin white polyurethane foam 
(2007). It can also be transported “flat”, and during assembly 
unfolded like a fan. A well-designed lamp provides the right 
parameter of light while offering a fascinating, beautiful 
shape. For example, a lamp designed by Piotr Jagiełłowicz 
(for Aquaform) called Equilibra Balans (2013) is mind-bending, 
its unusual construction characterised by a long, horizontal 
luminaire suspended by a single steel cable attached to 
just one side.

attention to material

Careful selection of materials plays an important role in 
contemporary design. Raw materials, if possible obtained 
locally, are experiencing a renaissance. Many designers with 
Silesian roots are using coal-based materials in their designs. 
Ewa Mach used the natural wealth of Małopolska in her set 
of dishes called Black Dębnik (2016), made of Dębnik “marble”, 
a stone mined in Dębnik in Małopolska and ubiquitous in 
Krakow’s Baroque churches. The RE_ED stool, designed by 
Agata Zambrzycka and Piotr Górski (AP Design, 2012/2013), 
is made of Żuławy reed, sawdust and cement. What draws 
attention among Tomasz Rygalik’s designs is the Natural Born 
chair (Swallow’s Tail Furniture, since 2019), made of Ameri-
can red oak, a high-quality and high-yield material, which 
is arousing greater and greater interest among designers.

Natural Born chair
Tomek Rygalik,  

Studio Rygalik (design)
American Hardwood Export 

Council AHEC
(project partner)

Swallow’s Tail Furniture 
(manufacturer), since 2019

American red oak
Private property
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Dresser from the Splot series 
Zofia Strumiłło-Sukiennik, 
Beza Projekt (design), 2019

Splot (brand), Sikorski Supreme 
Furniture (manufacturer), 2021

Varnished oakwood, birch 
and oak veneer, oiled

↑↑
Wazon z serii Wazon z serii AutoOkoAutoOko

Malwina Konopacka, 2016Malwina Konopacka, 2016
Fajans malowany podszkliwnieFajans malowany podszkliwnie

Vase from the Vase from the AutoOko AutoOko seriesseries
Malwina Konopacka, 2016Malwina Konopacka, 2016

Faience painted underglazeFaience painted underglaze

↗
Komoda z serii Splot 

Zofia Strumiłło-Sukiennik, 
Beza Projekt (projekt), 2019

Splot (marka),  
Sikorski Supreme Furniture 

(realizacja), 2021
Dąb lakierowany, okleina  
z brzozy i dębu, sklejka,  

olejowanie
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tradycja w projektowaniu

Podobnie jak ponad 100 lat temu uwagę przyciągają regiony, 
gdzie przetrwało ludowe rzemiosło, traktowane przez projek-
tantów jako źródło inspiracji, m.in. Podlasie. Stąd wywodzą się 
projektanci firmy Splot, kreujący w meblarstwie autorski styl 
Modern Folklor. Każdy przedmiot tej marki stanowi przykład 
luksusowego wyrobu rzemieślniczego, wykonanego ręcznie 
z najszlachetniejszych materiałów i wykończonego z dba-
łością o szczegóły. Dla znacznie szerszego odbiorcy prze-
znaczone są dywany białostockiej fabryki Brintons Agnella 
Sp. z o.o. W kolekcji Etno (2014), wykonanej z niebarwionej 
wełny, nawiązano do tradycyjnego podlaskiego tkactwa 
dwuosnowowego – zarówno do „dywanów” narracyjnych, 
ilustrujących życie wsi, jak i do kompozycji czysto ornamen-
talnych. Inspirują również regiony o wyrazistej i wyjątkowej 
tożsamości kulturowej. Do śląskiej tradycji odwoływał się 
znakomity ceramik Bogdan Kosak, tworząc m.in. własną 
interpretację śląskiego kubka – szolki. 

projektowanie dla osób  
o specjalnych potrzebach

W dzisiejszym świecie coraz więcej uwagi poświęca się 
potrzebom osób mierzących się z różnego rodzaju ograni-
czeniami. Wśród przedmiotów tworzonych pod wpływem 
troski o najsłabszych można wymienić kubek Tilt, krzesło 
i organizer na biurko Miasteczko oraz urządzenie Stella Bio. 
Kubek został zaprojektowany przez Annę Christoffersson, aby 
pomóc niewidomym uchwycić moment, kiedy naczynie jest 
już prawie pełne (2004). Krzesło Closer (Meble Vox) projektu 
Aleksandry Pięty-Wiśniewskiej (2011) powstało dzięki uważnej 
refleksji nad problemami ludzi starszych. Jego obrotowe 
siedzisko pozwala wygodnie wstać od stołu, co dla osób 
o ograniczonej przez upływ czasu sprawności często stanowi 
sporą trudność. Z kolei pełen prostoty komplet na biurko 
Miasteczko powstał pod marką Well Done Dobre Rzeczy 
(2010), stworzoną przez Fundację Rozwoju Przedsiębior-
czości Społecznej „Być Razem”. Fundacja zatrudnia osoby 

tradition in design

Like a hundred years ago, attention is drawn to regions 
where folk craftsmanship has survived, such as Podlasie. 
These craftspeople are treated by designers as a source of 
inspiration. This is where the designers of the Splot (Weave) 
company hail, creating their own Modern Folklore furniture. 
Each item by this brand is an example of a luxury handicraft, 
made from the most noble materials and finished with sharp 
attention to detail. In turn, the carpets of the Białystok factory 
Brintons Agnella Ltd. are intended for a much wider audience. 
The Etno collection (2014), made of undyed wool, refers to the 
traditional Podlasie double-warping technique, used both 
for narrative “carpets” illustrating village life and for purely 
ornamental compositions. Regions with a distinct and unique 
cultural identity also have been a rich source of inspiration 
to designers. Bogdan Kosak, an excellent ceramist, referred 
to the Silesian tradition in creating his own interpretation of 
a Silesian mug called a szolka. 

design for people with 
special needs

In today’s world, attention is increasingly paid to the needs 
of people who face various types of limitations in life. Among 
the objects created to assist them are the Tilt mug, a chair 
and desk organiser called Miasteczko (Town), and the Stella 
Bio device. The mug was designed by Anna Christoffersson 
to help the blind sense the moment when the vessel is almost 
full (2004). The Closer chair (Meble Vox), designed by Aleksan-
dra Pięta-Wiśniewska (2011), was created as a result of careful 
reflection on the problems of elderly people. Its swivel seat 
makes it possible to get up from the table comfortably, which 
often presents a challenge to people whose dexterity is limited 
as they age. The very simple desk set Miasteczko was created 
under the brand Well Done Dobre Rzeczy (2010), created by the 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” 
(Foundation for Social Entrepreneurship Development “Being 
Together”). The foundation employs people threatened with 

↑
Organizer na biurko Miasteczko
Ewa Guniewska (projekt), 2010

Fundacja „Być razem” (realizacja), 
Drewno bukowe,  

wycinane, szlifowane
Dar, 2021

Miasteczko [Town] desk organiser
Ewa Guniewska (design), 2010

“Być razem” [Be Together] 
Foundation (manufacturer), 
Beech wood, cut, polished

Gift, 2021

→
Szkła z kompletu Primitivo

Jan Kochański (projekt), Krosno 
Glass S. A. (realizacja), 2021

Szkło bezbarwne, 
dmuchane, szlifowane

Glassware from the Primitivo set
Jan Kochański (design), Krosno 
Glass S. A. (manufacturer), 2021

Colourless glass, blown, cut
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→
Stołek Pniak

Agata Kulig-Pomorska,  
Paweł Pomorski, Firma „Malafor” 

(realizacja), po 2014
Drewno dębowe, spalone, 

drut stalowy
Pniak [Stump] stool

Agata Kulig-Pomorska, Paweł Pomorski, 
“Malafor” (maker), after 2014

Oak, burnt, steel wire

Sleeper II glasses  
(Tortoise shell version) 

Katarzyna Łupińska, Massada company 
(design), Italy (made in), before 2021

Bio-plastic cellulose acetate 
(Mazzucchelli), optic glass

Gift of the Massada company, 2021

↗↗
Lampa Equlibra BALANSLampa Equlibra BALANS

Piotr Jagiełłowicz (projekt) 2013, Piotr Jagiełłowicz (projekt) 2013, 
firma Aquaform (realizacja), 2021firma Aquaform (realizacja), 2021

AluminiumAluminium
Dar firmy Aquaform, 2021Dar firmy Aquaform, 2021

Equlibra BALANS lampEqulibra BALANS lamp
Piotr Jagiełłowicz (design) 2013, Piotr Jagiełłowicz (design) 2013, 
Aquaform company (maker), 2021Aquaform company (maker), 2021

Aluminium, factory productAluminium, factory product
Gift from the AquaformGift from the Aquaform

Okulary Sleeper II  
(wersja Tortoise shell) 
Katarzyna Łupińska,  

firma „Massada” (projekt), 
Włochy (realizacja), przed 2021
Bio-tworzywo-octan celulozy 

(Mazzucchelli), szkło optyczne
Dar firmy „Massada”, 2021



104 105

zagrożone wykluczeniem społecznym, dając im godziwą 
i satysfakcjonującą pracę. Wymiar społeczny ma w tym 
przypadku nie sam produkt, ale sposób jego wykonania. 
Przykładem połączenia pięknej, funkcjonalnej formy z za-
awansowaną technologią jest minielektromiograf Stella Bio 
(2018) projektu Husarska – Studio Design, używany przede 
wszystkim w rehabilitacji osób z problemami neurologicznymi. 

design w przestrzeni publicznej

Wraz z upadkiem komunizmu zaczęto przywiązywać większą 
wagę do estetyki przestrzeni publicznej. Zaniedbane dotąd 
podwórka, zarośnięte parki, połamane ławki i popękane 
chodniki szpecące najpiękniejsze nawet miasta zniknęły, 
a zastąpiła je odpowiednio zaprojektowana przestrzeń do-
stosowana do potrzeb mieszkańców. Wielką popularność 
zyskała aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Wśród 
miejskiej zieleni wyrosły ogólnie dostępne siłownie, miasta 
poprzecinały ścieżki rowerowe, a w parkach czy nadrzecz-
nych bulwarach, a nawet na najmniejszych skwerach i pla-
cykach powstawały strefy relaksu. 

mała architektura

Niezwykle ważnym elementem, dzięki któremu relaks w prze-
strzeni miejskiej staje się satysfakcjonujący, jest mała archi-
tektura. Ławki, stoliczki, leżanki, pergole, place zabaw dla 
dzieci wymagają przemyślanego projektu. Często przed 
designerem staje kompleksowe zadanie stworzenia całego 
systemu mebli miejskich. Warto w tym kontekście wymienić 
projekty Jadwigi Husarskiej, która wraz z Jadwigą Rataj 
stworzyła projekt mebli miejskich dla Parku Śląskiego (2016). 
Ich betonowe elementy mają organiczne kształty i kolor na-
wiązujący do śląskiego węgla. W Husarska – Design Studio 
powstały też projekty muzycznych placów zabaw dla dzieci. 
Jedną z najciekawszych propozycji tego studia projektowego 
stanowi kolekcja mebli miejskich Traffic stworzona dla firmy 
Komserwis (2018). Jest to system modułowy, w którym duży 

social exclusion, providing them with decent and satisfying 
employment. In this case, the social dimension is not visible 
in the product itself, but in the way it is made. An example of 
combining beautiful, functional form with advanced technol-
ogy is the Stella Bio mini electromyography sensor (2018) by 
Husarska-Studio Design, used primarily in the rehabilitation 
of people with neurological problems. 

design in public space

With the fall of communism, designers began to focus on the 
aesthetics of public spaces. Neglected backyards, overgrown 
parks, broken benches, and cracked pavements disfiguring 
even the most beautiful cities were removed and replaced 
by properly designed spaces adjusted to the needs of the 
inhabitants. Physical activity in the open air became very 
popular again. Widely available outdoor gyms sprang up 
among the urban greenery, bicycle paths crisscrossed cities, 
and relaxation zones were created in parks and riverside 
boulevards, but also in the smallest squares and plazas. 

urban architectural objects

An extremely important element making relaxation in urban 
space more satisfying is the urban architectural object. 
Benches, tables, deckchairs, pergolas, and playgrounds for 
children require a well-thought-out design. Often, a designer 
is faced with a complex task of creating an entire urban furni-
ture system. In this context, one of the outstanding names is 
Jadwiga Husarska who, together with Jadwiga Rataj, created 
the urban furniture project for the Silesian Park (2016). Its 
concrete elements in organic shapes are made in a colour 
that refers to Silesian coal. The Husarska-Design Studio has 
also created designs for musical playgrounds for children. 
One of the most interesting proposals by this design studio is 
the Traffic collection of urban furniture created for Komserwis 
(2018). It is a modular system with a strong emphasis on user 

Ławka z kolekcji Traffic
Jadwiga Husarska-Sobina 

z zespołem, Husarska Design  
Studio, firma Komserwis  

Trzebinia (producent), od 2018 
Drewno egzotyczne, 
blacha lakierowana

Bench from the Traffic collection
Jadwiga Husarska-Sobina with team, 
Husarska Design Studio, “Komserwis” 
Trzebinia (manufacturer), since 2018 
Exotic wood, varnished metal sheet
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nacisk położono na wygodę użytkownika. Wykorzystano 
w nim intensywne kolory, które silnie oddziałują na emocje 
i wprowadzają w przestrzeń miasta nową energię. Warto 
też wspomnieć o projekcie Tomasza Rygalika – wykonanej 
z trwałych materiałów ławce Circula (2020), której okrągły 
kształt zachęca do „zasiadania w kręgu” i nawiązywania 
kontaktów z siedzącymi obok ludźmi. 

moda uliczna

Czym byłby krajobraz miejski bez zapełniających jego place, 
parki i ulice ludzi podążających za swoimi sprawami? W drodze 
do pracy lub szkoły, na spotkanie lub spacer, spędzających 
czas na aktywności fizycznej lub odpoczynku? W każdej z tych 
sytuacji obowiązuje miejski styl ubioru. Eleganckie płaszcz 
i torebka czy dobrze skrojony garnitur są naturalnym wyborem 
dla osób pracujących w biurach. Ważne, żeby zostały wyko-
nane z dbałością o środowisko naturalne, zgodnie z zasadami 
promowanego współcześnie fair trade – sprawiedliwego 
handlu, który nie niszczy zasobów naturalnych i nie eksplo-
atuje taniej siły roboczej. Coraz więcej polskich marek odzie-
żowych gwarantuje swoim klientom możliwość prześledzenia 
wszystkich etapów powstania produktu: od projektu przez 
pochodzenie włókna po wyrób materiału i uszycie gotowej 
odzieży. Te zasady stosuje marka Elementy, reklamująca się 
hasłem: „Ponadczasowy projekt. Lokalna produkcja. Kompletna 
transparentność”. W trosce o środowisko powstają również 
torby marki Aleksandra K. sporządzane z tworzyw uzyskiwa-
nych z włókien roślinnych: pulpy kukurydzianej, wytłoczyn 
pozostałych po produkcji wina i oleju z winogron, resztek 
jabłek i ananasów, a także z silikonu i tworzyw z recyclingu. 

W garderobie współczesnych mieszczan nie może zabrak-
nąć ubiorów sportowych. Ta gałąź rynku odzieżowego rozwija 
się coraz bardziej, bo świadomość dobroczynnego wpływu 
regularnie uprawianego sportu na zdrowie i samopoczucie 
jest coraz większa. Odzież sportowa wymaga od projektanta 
wyjątkowej uwagi, bo do każdej formy aktywności fizycznej 
pasują inne materiały i inny krój. Jest to dziedzina, w której 
najintensywniej pracuje się nad pozyskaniem materiałów 

comfort. It incorporates intense colours that strongly affect 
the emotions and bring new energy to the city space. Also 
worth mentioning is Tomasz Rygalik’s project Circula bench 
(2020), made of durable materials, whose circular shape 
encourages people to “sit in a circle” and make contact with 
those sitting next to them. 

street fashion

What would an urban landscape be without its squares, parks, 
and streets filled with people going about their business? On 
their way to work or school, to a meeting or a walk, spending 
time on physical activity or relaxing? In each of these situ-
ations, an urban dress code applies. An elegant coat and 
handbag or a well-tailored suit are natural choices for office 
workers. It is important that these items are made with care 
for the natural environment and in accordance with the 
principles of fair trade—it does not destroy the environment 
and does not exploit cheap labour. Polish clothing brands in-
creasingly guarantee their customers the possibility of tracing 
all stages of product creation, from the design, through the 
origin of the fibres, to the fabrics’ production and sewing of 
the ready-made garment. Such principles are applied by the 
brand Elementy, which advertises them in its slogan: “Timeless 
design. Local production. Complete transparency”. Caring 
for the environment, Aleksandra K. brand bags are made of 
materials obtained from vegetable fibres—corn pulp, pomace 
from wine and grape oil production, apple and pineapple 
leftovers—as well as silicone and recycled materials. 

In the wardrobe of the contemporary middle class, there 
is no lack of sports clothes. This branch of the clothing mar-
ket is quickly developing, as the awareness of the benefits 
of regular sport on health and wellbeing is growing. Sports 
clothing demands special attention from a designer because 
each form of physical activity requires special materials 
and a distinct cut. This is an area where the greatest effort 
is made to obtain materials with properties particularly 
desirable in sport. On the country’s market, the dominant 

Rower JIVR
Projekt: Marcin Piątkowski
Producent: JIVR Sp. z o.o.

Rama z najwyższej klasy aluminium
Mielec, od 2016

Własność prywatna, depozyt 
w Muzeum Narodowym w Krakowie

JIVR bike
Design: Marcin Piątkowski

Manufacturer: JIVR Sp. z o.o.
Frame of first-class aluminium 

Mielec, since 2016
Private property, deposit at the 

National Museum in Krakow
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Modułowe budki lęgowe  
dla ptaków Dziupla – model nr 1.0
Wrocław, Menthol Architects – 
Liliana Krzycka, Rafał Pieszko 

(projekt i realizacja), 2014
Sklejka, deska sosnowa,  

lakierowana
Modular birdhouses called  

Dziupla (Tree Hollow) - model no. 1.0
Wrocław, Menthol Architects:
Liliana Krzycka, Rafał Pieszko 
(designers and makers), 2014

Plywood, pinewood plank,  
varnished 

←
Buty biegowe GECKO LITE X

Projekt: Dział Detaliczny
GECKO LITE X running shoes

Design: Retail Department

Płaszcz COCO
Projekt: Marta 

Garbińska-Włodarczyk
„Elementy”, 2017
Wełna, poliamid 

Dar „Elementy”, 2021
COCO coat

Design: Marta  
Garbińska-Włodarczyk

Elementy, 2017
Wool, polyamide

Gift of Elementy, 2021

Outfit from the Tokyo 2020 
Olympics collection 

4F Sport Performance
Design: Sponsoring Department 

– Wojciech Harus as the chief 
designer of the collection

Cotton, elastane, polyamide; 
machine sewn

←
Ubiór z kolekcji olimpijskiej 

„Tokio 2020”
„4F Sport Performance”

Projekt: Dział Sponsoring –  
Wojciech Harus jako główny 

 projektant kolekcji
Bawełna, elastan, poliamid; 

szycie maszynowe
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człowiek i natura

Projektowanie w XXI wieku musi odpowiadać zasadom zrów-
noważonego rozwoju. Od produktu wymaga się coraz bardziej, 
aby był wykonany w sposób jak najmniej obciążający dla śro-
dowiska naturalnego. Określenie „ekologiczny” – odnoszące się 
zarówno do przedmiotów, jak i ludzkich zachowań – weszło do 
naszego codziennego słownika. Tęsknota za światem natury 
owocuje kolejnymi projektami, które pozwalają przyrodzie 
zadomowić się w naszej cywilizowanej przestrzeni. Jednym 
z nich jest Plantacja Alicji Patanowskiej (2014). Projektantka 
stworzyła zestaw ceramicznych elementów, które nałożone 
na nieużywane już kieliszki lub szklanki mogą posłużyć do 
uprawy hydroponicznej, gdzie zamiast gleby stosuje się wodę 
z roztworami mineralnymi. Zabudowana przestrzeń w miastach 
zachęca też do tworzenia ogrodów wertykalnych. Od niedawna 
dopiero zauważono, że bez wsparcia ze strony człowieka nasze 
miasta opuszczą lubiane i potrzebne ptaki, owady i drobne 
zwierzęta. Projektanci zajęli się zatem konstruowaniem uli dla 
pszczół, domków dla jeży oraz budek dla ptaków i nietoperzy. 
Wrocławskie biuro projektowe Menthol Architects stworzyło 
projekt modułowej budki dla ptaków Dziupla, której geome-
tryczne formy origami przypominają pień z dziuplą (2014). 
Dziuple można zamawiać w różnych wariantach kolorystycz-
nych, a na ścianach budynków i pniach drzew zawieszać je 
grupami, tworząc dekoracyjne kompozycje. 

komunikacja wizualna

W przestrzeni publicznej ważne miejsce zajmuje projekto-
wanie graficzne. Prosty, czytelny komunikat jest warunkiem 
swobodnego poruszania się w mieście. Ogromne znaczenie 
ma też estetyka otaczających nas napisów i znaków informa-
cyjnych. Z tego względu dobrym rozwiązaniem w miejskiej 
przestrzeni jest tworzenie jednorodnych systemów informacji 
wizualnej dla poszczególnych miast. W ich skład wchodzą 
między innymi tablice ulicowe, kierunkowe, podświetlane 
mapy i punkty informacyjne czy tablice informacji drogowej. 
Jako pierwszy po 1989 roku powstał Miejski System Infor-

humans and nature

Design in the 21st century must conform to the principles of 
sustainability. There is a growing expectation that products 
be made in a way that least impacts the environment. The 
term “ecological”, referring to both objects and human be-
haviour, has entered our everyday vocabulary. The longing 
for the world of nature results in further projects that allow 
nature to settle in our civilised space. One of them is Plantacja 
(Plantation) by Alicja Patanowska (2014). The designer created 
a set of ceramic elements that, when matched with disused 
glassware, can serve as mediums for hydroponic cultivation, 
where water with mineral solutions substitutes soil. Built-up 
space in cities encourages the creation of vertical gardens. 
Only recently have we noticed that our cities are abandoned 
by much-loved and needed birds, insects, and small animals 
without deliberate intervention. Designers have therefore 
taken to constructing beehives, hedgehog houses, and 
boxes for birds and bats. Menthol Architects from Wrocław 
created a design of a modular birdhouse called Dziupla (Tree 
Hollow), whose geometric origami forms resemble a hollow 
trunk (2014). They can be ordered in various colours and can 
be hung in groups on building walls or tree trunks to create 
decorative compositions. 

visual communication

Graphic design plays an important role in public sphere. 
Simple, legible messaging conditions easy movement in 
a city. The aesthetics of the surrounding inscriptions and 
information signs are not negligeable. A good solution in this 
regard for urban space is the creation of a homogeneous 
visual information system for each city. The system should 
include street signs, directional signs, illuminated maps and 
information points, road information boards, and more. The 
Municipal Information System (MIS) for Warsaw, created by 
the Towarzystwo Projektowe (Design Society) consisting of 

o szczególnie pożądanych w sporcie właściwościach. Na 
polskim rynku dominującą polską marką, ubierającą m.in. na-
szych olimpijczyków, jest firma 4F.

Najpopularniejszą chyba dzisiaj częścią odzieży jest t-shirt. 
Umieszcza się na nim nadruki o charakterze artystycznym, 
hasła polityczne i społeczne, deklaracje przynależności 
do określonego środowiska lub grupy czy indywidualne 
opinie albo akcentuje przywiązanie do własnego państwa 
czy regionu. Oryginalny dialog z przeszłością prowadzą 
właściciele marki „Pan tu nie stał”. Na koszulkach swojego 
projektu umieszczają nawiązania do czasów PRL, w tym 
znakomite grafiki Wiktora Górki czy Karola Śliwki.

transport

Polscy projektanci mogą się pochwalić znaczącymi osiągnię-
ciami w dziedzinie transportu. Dla przeciętnego obywatela 
najbardziej liczą się projekty bydgoskich zakładów PESA 
i nowosądeckiego NEWAG, największych Polsce producen-
tów pociągów i tramwajów. Opływowa sylwetka Krakowiaka 
(2016), najdłuższego polskiego tramwaju produkowanego 
przez pierwszą z tych firm, zaprojektowana przez zespół pod 
kierunkiem Bartosza Rafała Piotrowskiego, na stałe wpisała 
się w krajobraz Krakowa. 

W transporcie miejskim niepoślednią rolę odgrywają 
rowery i hulajnogi. Ostatnio na rynku pojawił się rower elek-
tryczny JIVR projektu Marcina Piątkowskiego (2016). Składany, 
bezłańcuchowy jednoślad oferuje nie tylko wspomaganie do 
25 km/h, ale także wyjątkowo elegancką formę. a po złożeniu 
staje się równie poręczny jak walizka podróżna na kółkach. 
Jednocześnie jest tak naładowany elektroniką, że zadowoli 
każdego wielbiciela najnowocześniejszych gadżetów. Pojazd 
zdążył już zadebiutować w wyprodukowanym przez Netflix 
serialu science fiction Altered Carbon z 2018 roku.

Przykładem dbałości o potrzeby najmłodszych jest 
drewniany rowerek Antek firmy Planeco (2012), a małe 
dzieci mogą podróżować bezpiecznie dzięki lekkiemu i bez-
piecznemu fotelikowi Avionaut Pixel (2016) projektu Ergo 
Design (Karwala).

Polish brand that, among several others, dresses Poland’s 
Olympic athletes, is 4F.

Probably the most popular item of clothing today is the 
T-shirt. It may feature artistic overprints, political and social 
slogans, declarations of belonging to a particular milieu or 
group, individual opinions, or stresses attachment to one’s 
country or region. The owners of the brand “Pan tu nie stał” 
(You weren’t standing here, sir!) are communicating in an 
original dialogue of the past. On their T-shirts they place 
references to the PRL-era, including excellent graphics by 
Wiktor Górka or Karol Śliwka.

transport

Polish designers can boast of significant achievements in 
the field of transport. For the average citizen, the projects 
of Bydgoszcz-based PESA and Nowy Sącz-based NEWAG, 
Poland’s largest manufacturers of trains and trams, are most 
visible. The streamlined silhouette of Krakowiak (2016), the 
longest Polish tram produced by the first of these companies 
and designed by a team led by Bartosz Rafał Piotrowski, has 
become a permanent part of Krakow’s landscape. 

Bicycles and scooters play an indispensable role in 
urban transport. Recently, the JIVR electric bike designed 
by Marcin Piątkowski (2016) appeared on the market. This 
foldable, chainless unicycle offers a speed up to 25 km/h 
in an extremely elegant form. When folded, it becomes as 
handy as a travel suitcase on wheels. At the same time, it 
is so loaded with electronics that it will satisfy any fan of 
the latest gadgets. The vehicle made its debut in the 2018 
Netflix-produced science-fiction series Altered Carbon.

An example of caring for the needs of the youngest is the 
wooden bicycle Antek by Planeco (2012), and small children 
can travel safely thanks to the lightweight and safe Avionaut 
Pixel seat (2016) by Ergo Design (Karwala).
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macji dla Warszawy, autorstwa Towarzystwa Projektowego, 
w którego skład wchodzą Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski 
i Michał Stefanowski (1996–1998). Na wdrożenie realizacji 
projektu Systemu Informacji Miejskiej czeka też Kraków. 
Ogłoszony przez miasto konkurs wygrały zespoły Towa-
rzystwo Projektowe i Para-Buch (2018). Znaki heraldyczne 
opracowała dla Krakowa Barbara Widłak (2017).

przestrzeń wirtualna

Polscy projektanci z powodzeniem radzą sobie również 
w przestrzeni wirtualnej i na rynku gier komputerowych. 
Najbardziej znany na świecie jest Wiedźmin stworzony przez 
Studio CD Projekt RED na podstawie twórczości Andrzeja 
Sapkowskiego (2007). Wyjątkową propozycję stanowi This 
War of Mine warszawskiego 11 bit studios, gra inspirowana 
oblężeniem Sarajewa podczas wojny w Bośni w latach 90. 
XX wieku (2014). Tylko pozornie jest to kolejna gra o wojnie: 
gracz zamiast wcielać się w przynoszącego śmierć żołnierza, 
staje się walczącym o przetrwanie w wojennych warun-
kach cywilem, który zginąłby, gdyby nie ludzka przyjaźń, 
solidarność i współczucie. Atutem polskich gier oprócz 
wielowątkowej fabuły jest także znakomita grafika ilustrująca 
kreowany przez nie cyfrowy świat.

Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, and Michał Stefanowski 
(1996-1998), was the first such system to be created after 1989. 
Krakow is also waiting for the implementation of its MIS project. 
A competition announced by the city was won by the teams 
of Towarzystwo Projektowe and Para-Buch (2018). Heraldic 
signs were developed for Krakow by Barbara Widłak (2017).

virtual space

Polish designers are also successful in the virtual space and 
the computer games market. The world’s best-known Polish 
game is The Witcher, created by CD Projekt RED Studio 
and based on Andrzej Sapkowski’s books (2007). A unique 
proposal is This War of Mine by Warsaw-based 11-Bit Studios, 
inspired by the siege of Sarajevo during the war in Bosnia in 
the 1990s (2014). It only seems to be yet another war game, 
but instead of playing the character of a soldier who kills, the 
player is a civilian fighting to survive the wartime conditions, 
someone who will die if not for human friendship, solidarity, 
and compassion. The strength of the Polish games, apart 
from their multi-threaded storylines, is the excellent graphics 
illustrating the digital world they create.

Gra komputerowa This War of Mine
Projekt: 11 Bit Studios S.A., 2014

This War of Mine. Wszystkie prawa 
zastrzeżone – 11 BIT STUDIOS S.A. 

This War of Mine computer game
Design: 11 Bit Studios S.A., 2014

This War of Mine. All Rights 
Reserved – 11 BIT STUDIOS S.A.
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Pracownia Konserwacji Metalu i Broni | Metal and Weapons 
Conservation Studio: Anna Bogusz, Małgorzata Skwarczyńska, 
Katarzyna Skowron, Magdalena Dorębska, Ryszard Perzanowski

Biblioteka MNK | NMK Library: Halina Marcinkowska, Joanna Sapeta, 
Sabina Serafin, Wiesława Karpierz, Katarzyna Szczęśniak

Sekcja ds. Nowych Nabytków | New Purchases Section:  
Grażyna Wieczorek, Marta Przęczek, Małgorzata Bąk,  
Beata Kowalczyk, Justyna Majewska, Marcin Ciężadlik

Sekcja Realizacji Wystaw | Exhibitions Section: Robert Flur, 
Elżbieta Rydzewska, Zbigniew Gocek, Janusz Feluś, Krzysztof Feluś, 
Maksymilian Hajduk, Paweł Kocierz, Ryszard Kiełkowicz,  
Borys Kucharczyk, Dariusz Żyła, Robert Rudowski, Józef Urbaniec, 
Ireneusz Stanisławek, Artur Chmiel

Kierownik Działu Wystaw | Exhibition Department Manager:  
Kamila Hyska

Sekcja Warsztatowa | Workshops Section: Marek Czaja, Łukasz Duda, 
Paweł Szczurowski, Sebastian Górski, Adam Galos, Aleksander Hebda, 
Andrzej Mikuła, Jan Rogala, Łukasz Trembecki, Maciej Janicki,  
Marek Świniuch, Tadeusz Samuś, Bogusław Jeziorek, Andrzej Jordan, 
Piotr Dziurdzia, Bogdan Hartabus, Jerzy Warszawa

Dział Prewencji Muzealnej | Museum Prevention Department:  
Joanna Sobczyk, Ireneusz Szewczyk, prof. dr hab. Jerzy Silberring,  
dr Paweł Karaszkiewicz 

Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych  
Laboratory of Analysis and Nondestructive Investigation of Heritage 
Objects: Julio M Del Hoyo, Anna Klisińska-Kopacz, Tomasz Wilkosz

Sekcja AV | AV Section: Piotr Krzaczyński, Rafał Janc, Jacek Kawałek

Sekcja Technologii Informatycznych | IT Section: Witold Grela

Zespół ds. Funduszy Sponsorskich | Sponsors’ Funds Section: 
Dominka Habrat

Produkcja materiałów audiowizualnych | Audio-visual materials: 
Emanuel Kudzia

Kierownik Działu Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi 
Digitalisation and Management of Digital Resources Department 
Manager: Joanna Dziewulska

Koordynator Działu Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi  
Digitalisation and Management of Digital Resources Department 
Coordinator: Agnieszka Pyrczak-Pyrek

Pracownia Digitalizacji | Digitalisation Studio:  
Tomasz Markowski, Łukasz Wojciechowski, Joanna Pawłowska,  
Anna Olchawska, Karol Kowalik, Ewelina Słowińska, Paweł Czernicki, 
Beata Drabek, Pavlo Kyryk, Patrycja Dzięgiel

Zespół ds. Dostępności | Accessibility Team:  
Iwona Parzyńska, Beata Cichy, Kamila Górska

Sekcja ds. Muzealiów | Museum Objects Section:  
Mariola Gajko-Czuchryta

Sekcja Eksploatacji | Infrastructure Section: Krystyna Trojanowska, 
Sylwia Wolarek, Bogusław Schmidt, Sebastian Stańczyk

Sekcja Systemów Energetycznych | Power Systems Section:  
Jarosław Szot, Robert Pabian, Zbigniew Mikuliszyn, Dariusz Sewiło, 
Krzysztof Kozub, Jacek Balon, Władysław Staszkiewicz,  
Henryk Peszko, Paweł Ważydrąg, Stanisław Pawlikiewicz,  
Jerzy Kądziołka, Mariusz Urbanik

Sekcja Utrzymywania Ruchu | Maintenance Section:  
Sławomir Kmieć, Paweł Grzęda

Kierownik Oddziału | Branch Manager: Lucyna Karoń

Obsługa Oddziału | Branch Staff: Elżbieta Domagalska,  
Aneta Seweryn, Elżbieta Turaj, Grażyna Jamróz,  
Katarzyna Józefczyk, Renata Olszewska, Wiesława Ziętarska,  
Tomasz Giełażys, Hieronim Pawłowski

Muzeum Narodowe w Krakowie 
The National Museum in Krakow

Dyrektor | Director: prof. dr hab. Andrzej Szczerski 

Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej 
Deputy Director for Programme Activity:  
dr hab. Rafał Quirini-Popławski 

Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Komunikacji 
Deputy Director for Strategy and Communication:  
Tomasz Ostrowski

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania | Deputy Director for 
Management:  
Wiesław Sawa

Główny Inwentaryzator | Head Registrar: Aneta Krzyszkowska-Pyrcz

Główna Księgowa | Chief Accountant: Katarzyna Bednarska

Główny Konserwator | Chief Conservator: Elżbieta Zygier

Pełnomocnik Dyrektora ds. Funduszy Sponsorskich i Klientów 
Korporacyjnych | Director’s Representative for Sponsorship and 
Corporate Clients: Dominika Habrat

Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
Director’s Representative for Disabled Persons: Iwona Parzyńska

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Cyfrowymi 
Director’s Representative for Digital Resources Management:  
Joanna Dziewulska

Wystawa | Exhibition

Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku 
Objects. Gallery of Polish Design of the 20th and 21st centuries

Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum Designu i Architektury 
w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego | The National 
Museum in Krakow, Museum of Design and Architecture in the Feliks 
Jasieński Szołayski House
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Zespół realizujący wystawę | Exhibition Team

Zespół kuratorski | Team of Curators:  
prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Alicja Kilijańska, Magdalena Czubińska, 
dr Bożena Kostuch, Monika Paś, Joanna Regina Kowalska

Projektant aranżacji | Exhibition Designer: Magdalena Paleczna

Koordynator | Coordinator: Olga Pawlak

Wsparcie koordynatorskie | Coordinator’s Support: Ewa Kalita-Garstka

Sekcja Promocji | Promotion Section: Dagmara Marcinek, Anna Gil, 
Katarzyna Waligóra, Agata Jabłońska, Dawid Gruew, Katarzyna Bik

Projektant identyfikacji wystawy | Exhibition Identification Designer: 
Aldona Pieszczek 

Sekcja Edukacji | Education Section: Izabela Stawarz, Izabela 
Lechowicz

Dział Wydawnictwo | Editorial Section: Joanna Popielska-Michalczyk, 
Sylwia Łopatecka, Katarzyna Mosur, Grażyna Juda, Agnieszka Żurek

Główny Konserwator | Chief Conservator: Elżbieta Zygier

Główny Inwentaryzator | Head Registrar: Aneta Krzyszkowska-Pyrcz

Magazyn Rzemiosła Artystycznego | Decorative Arts Storeroom:  
Józefa Krysińska, Maria Wałach, Marta Pietroń-Skowronek,  
Joanna Czekaj

Magazyn Obiektów na Podłożu Papierowym | Paper-Based Objects 
Storeroom: Anna Matoga, Bogdan Rokita, Małgorzata Myśliwiec-Łach, 
Witold Trybus, Małgorzata Żuradzka



Publikacja | Publication

Wstęp | Introduction: prof. dr hab. Andrzej Szczerski

Teksty | Texts: Magdalena Czubińska, Alicja Kilijańska, dr Bożena Kostuch,  
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Joanna Popielska-Michalczyk

Redakcja | Editing: Magdalena Matyja-Pietrzyk

Tłumaczenie | Translation:  
Sylwia Barnett, Marta Herudzińska-Oświecimska (s. | pp. 7-15) 

Korekta w języku angielskim | English proofreading:  
Marta Herudzińska-Oświecimska
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Marta Stęplewska-Przybyłowicz, Joanna Popielska-Michalczyk
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Fotografie | Photographs:  
Pracownia Digitalizacji | Digitalisation Studio: Tomasz Markowski,  
Łukasz Wojciechowski, Joanna Pawłowska, Anna Olchawska, Karol Kowalik,  
Ewelina Słowińska, Paweł Czernicki, Beata Drabek, Pavlo Kyryk,  
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Sekretarz Redakcji Wydawnictwa MNK | Editorial Section Secretary:  
Sylwia Łopatecka
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