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W  1947 r. z  inicjatywy Franciszka Mleczki w  Ły-
sej górze koło Brzeska została założona wytwór-

nia ceramiki1. W miejscowości tej nie było żadnych tra-
dycji ceramicznych, Mleczko nawiązał więc kontakty 
zarówno z garncarzami z okolic Bochni, jak i z profeso-
rem Tadeuszem Szafranem, który działał wówczas w Bo-
lesławcu. Wkrótce dwóch młodych łysogórzan wyjechało 
na praktykę do Bolesławca, a rok później zostały tam za-
kupione maszyny ceramiczne. Od 1949 r. produkowano 
w Łysej górze cegły, w 1950 – dzięki współpracy z garn-
carzami z dąbrówki i Bratucic – rozpoczęto wyrób doni-
czek. jednak największą zasługą Franciszka Mleczki było 
sprowadzenie Bolesława Książka, artysty-ceramika, który 
najpierw dojeżdżał do Łysej góry z Krakowa, a w 1952 r.  
osiadł tam na stałe, stając się wkrótce synonimem wy-
twórni2. To on jesienią 1951 doprowadził do pierwsze-
go wypału tzw. ceramiki artystyczno-ludowej. W  ły-
sogórskiej „Kamionce”, będącej jedną z cepeliowskich 
spółdzielni, ten rodzaj produkcji kontynuowano przez 
wiele lat. W latach 50. XX w. wytwarzano więc naczynia 
dekoracyjne i użytkowe, figurki, kafle, plakiety dekoracyj-
ne oraz płytki okładzinowe. Większość z nich dekorowa-
na była ręcznie malowanymi lub wykonywanymi rożkiem 
wzorami zainspirowanymi motywami zaczerpniętymi ze 
sztuki ludowej, z reguły odnosząc się do nich w twórczy 
sposób. W 1952 r. Spółdzielnia w Łysej górze otrzyma-
ła pierwsze duże zlecenie o charakterze architektonicz-
nym na wykonanie barwnych płytek ceramicznych, któ-
rymi miały zostać pokryte ściany barów na warszawskim 
MdM-ie. dekoracje płytek zaprojektował Bolesław Ksią-
żek, tworzyły je motywy geometryczne, roślinne i zwie-
rzęce, malowane z rozmachem mocną, ciemną kreską na 
jasnym tle płytki. Spółdzielnia wyprodukowała ich około 
12 000 sztuk, a odrzuconymi z różnych powodów egzem-
plarzami zostały wyłożone korytarze w miejscowej szkole.

W latach 50. XX w. zaczęto na coraz większą skalę 
wprowadzać materiał ceramiczny do architektury. Cho-
dziło o walkę z dominującą szarością, o nadanie współ-
cześnie wznoszonym budynkom „rysu nowoczesności”, 
początkowo chciano, by dekoracje ceramiczne pełniły 
także funkcje ideologiczne. Wkrótce przeważyły jednak 
wzglądy praktyczne – ceramika była lżejsza od okładzi-
ny kamiennej, trwalsza od tynków i dekoracji malarskich, 
łatwa w utrzymaniu, stosunkowo prosta w produkcji; 
a także plastyczne – dekoracje tworzone z ceramiki cha-
rakteryzowały się znakomitymi walorami kolorystyczny-
mi. Wśród ceramicznych dekoracji architektonicznych – 
tradycyjnie – dominowały mozaiki, poszukiwano jednak 
także nowych, eksperymentalnych rozwiązań. Ich sym-
bolem stała się piropiktura, technika opracowana przez 
helenę i Romana hussarskich, której podstawową cechą 
było uniezależnienie ceramiki od konieczności wypala-
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„Ceramiczny eksperyment” –  
architektoniczne płyty okładzinowe 
z Łysej Góry

hISTORIA SZTUKI

Bolesław Książek,1960
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uznano je za „obrazy w pełnym tego słowa znaczeniu”5. 
Z kolei kompozycje Madejskiego były płaskie, „formizu-
jące”, zgeometryzowane i – jak pisano – zdawały się już 
wówczas „mocno wrastać w elewację i tworzyć z nią orga-
niczną całość”6. prezentacja spotkała się z dużym zainte-
resowaniem, szeroko omawiana była w prasie codziennej 
i fachowej. W 1961 r. pokazana została w Szczecinie. jed-
nak już po warszawskim pokazie uznano, że eksperyment 
wart jest dalszego rozwoju i upowszechnienia, a dekora-
cje wykonywane z płyt kamionkowych mogą stanowić 

„próbę bezpośredniego wprzęgnięcia ceramiki w służbę 
architekturze”7. Większość piszących na temat płyt okła-
dzinowych wiązała z ich pojawieniem się duże nadzieje 
na ożywienie i wzbogacenie architektury.

Łysogórskie płyty okładzinowe produkowane były 
z gliny szamotowej, malowane szkliwami zabarwionymi 
tlenkami metali, wypalane w piecu tunelowym w tem-
peraturze około 1150˚C, ich grubość wynosiła około 
2–3 cm. Największym możliwym do wykonania rozmia-
rem był prostokąt o wymiarach 42 x 62 cm, w większo-
ści wypadków płyty były jednak mniejsze, ich wielkość 
oscylowała wokół wymiarów 31–32 cm x 56–57 cm8. po-
jedyncza płyta mogła być potraktowana jak jednostkowy 

nia w piecu3. Niezwykle popularnym i dającym olbrzymie 
możliwości plastyczne materiałem ceramicznym okazały 
się także płyty okładzinowe, których produkcję rozpo-
częła łysogórska „Kamionka”, łączyły bowiem niezaprze-
czalne walory dekoracyjne z trwałością i odpornością na 
zmienne warunki atmosferyczne. Ich produkcję trakto-
wano początkowo jako eksperyment technologiczno-ar-
tystyczny, któremu patronowała Cepelia. pierwszy pokaz 

„obrazów ceramicznych” utworzonych z płyt okładzino-
wych otwarty został w maju 1960 r. w Warszawie, na dzie-
dzińcu pałacu pod Blachą. Ich twórcami byli Bolesław 
Książek oraz dwaj plastycy warszawscy, Krzysztof henisz 
i Zygmunt Madejski. Każdy z artystów nieco inaczej po-
traktował tworzywo ceramiczne wyznaczając tym samym 
kierunki przyszłych działań. Spośród nich Bolesław Ksią-
żek był jedynym ceramikiem, znakomicie rozumiał ma-
teriał, w którym pracował i świetnie potrafił wykorzystać 
jego walory plastyczne. Kompozycje Książka uznano za 
najbardziej impresjonistyczne, charakteryzowała je głę-
bia i świetlistość kolorów, a zastosowane szkliwa – we-
dług recenzentów – wiązały się ze sobą „najbardziej or-
ganicznie”4. płyty henisza miały odznaczać się wyjątkową 
malarskością ujęcia i bogatym zróżnicowaniem faktury, 

Pokaz „obrazów ceramicznych” autorstwa Krzysztofa Henisza, Bolesława Książka i Zygmunta Madejskiego  
na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą w Warszawie, 1960  

(fot. w: „Polska”, 1960, nr 9, s. 35)
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dały się na siebie i przenikały tworząc dodatkowe efek-
ty kolorystyczne. Większość dekoracji wykonanych z płyt 
okładzinowych to kompozycje abstrakcyjne, zdarzają się 
jednak również dekoracje przedstawiające postacie ludz-
kie i – zdecydowanie rzadziej – zwierzęta, a także moty-
wy roślinne. 

 Najstarszymi, wykonanymi w 1960 i z początkiem 
1961 r., architektonicznymi realizacjami z łysogórskich 
płyt okładzinowych były: filar-ścianka w klubie przyjaź-
ni polsko-chińskiej przy ul. Senatorskiej 35 w Warszawie, 
który miał za zadanie organizowanie wnętrza poprzez 
kolor i konstrukcję, słup dekoracyjny w biurze Orbis-

-Lot w paryżu, wyraźnie odcinający się na tle szklanej 
tafli witryny biura i uznany „sam przez się” za architek-
turę oraz czerwona ściana na elewacji szkoły pielęgnia-
rek i położnych przy ul. północnej w Lublinie10. Spośród 
nich do dziś zachowana jest jedynie okładzina zaprojek-
towana przez Krzysztofa henisza, zdobiąca dawną szko-
łę pielęgniarek w Lublinie, złożona z czerwonych, lekko 
matowanych, niemal gładkich płyt, z których niektóre 

zaakcentowane zostały kontrastującymi z tłem, szorstki-
mi, plastycznie opracowanymi, abstrakcyjnymi formami, 
luźno rozmieszczonymi na powierzchni ściany11. To za-
razem pierwsza realizacja z łysogórskich płyt okładzino-
wych umieszczona na zewnątrz budynku.

W 1963 r. zrealizowano pierwszą kompozycję na tere-
nie Krakowa. Była to – istniejąca do dziś – okładzina ścia-
ny we wzorcowym sklepie Okręgowej Centrali Nasien-
nictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa przy ul. Basztowej 
17, autorstwa Antoniego haski. Tworzą ją płyty o jasnych, 
mocnych barwach w chłodnej tonacji zieleni i  turku-
su, którym towarzyszą żywe akcenty żółci i pomarańczu. 
Całość stanowi duży obraz w duchu abstrakcji organicz-
nej, według autora zainspirowany procesami kiełkowa-
nia i wegetacji roślin, a więc wiążący się z miejscem, któ-
re zdobił12. Antoni haska, z wykształcenia malarz i grafik, 
późniejszy profesor na Wydziale Form przemysłowych 
krakowskiej ASp, ma na swym koncie projekty jeszcze kil-
ku ceramicznych dekoracji architektonicznych wykorzy-

obraz ceramiczny, jednak płyty były przeznaczone przede 
wszystkim do składania z nich większych kompozycji de-
koracyjnych, bowiem dopiero takie działania miały sens 
w architekturze. Obok płyt prostokątnych wykonywano 
płyty o bardziej zróżnicowanych kształtach, a także ażu-
rowe, jednak za każdym razem wychodząc z podstawo-
wego modułu prostokąta. płyty układane na dużych po-
wierzchniach montowane były na betonie, od dołu ku 
górze, czasem dodatkowo umocowywane na hakach. 
Szybko pokonano początkowe braki technologiczne, ta-
kie, jak niejednolita kolorystyka, czy spękanie szkliw, któ-
re dostrzegalne były w grupie pierwszych realizacji9. Osta-
tecznie ceramika z Łysej góry odznaczała się znakomitą 
jakością. W szczytowym okresie produkcji, t.j. w 2. poło-
wie lat 60. produkowano około 6000 m² płyt okładzino-
wych rocznie. do Łysej góry przyjeżdżali artyści nieomal 
z całej polski, którzy otrzymali zlecenie na wykonanie 
konkretnej dekoracji. W większości wypadków były to 
osoby nie mające nic wspólnego z ceramiką, często nie 
znające jej specyficznych uwarunkowań, zalet, ale także 
ograniczeń. Niekiedy Spółdzielnia w Łysej górze otrzy-
mywała jedynie niewielki, rysunkowy projekt realizacji 
z zaznaczonymi kolorami, który dopiero musiał zostać 
opracowany jako karton i przystosowany do wykona-
nia w materiale ceramicznym. jedynie w nielicznych wy-
padkach sam artysta rzeźbił swą kompozycję na miejscu, 
w „Kamionce”. gwarancją jakości byli Bolesław Książek 
i jego współpracownicy, dokonujący koniecznych korekt, 
opracowujący szkliwa, czuwający nad techniczną i tech-
nologiczną stroną przedsięwzięcia. Należy ich więc uznać 
za współtwórców pochodzących z Łysej góry ceramicz-
nych realizacji.

płytami okładzinowymi pokrywano całe ściany i for-
my trójwymiarowe, takie jak filary, czy ścianki działowe, 
a także komponowano z nich elementy dekoracyjne – czę-
sto o fantazyjnych kształtach – kontrastujące barwą i fak-
turą z podłożem. Mogły tworzyć płaską lub niemal płaską 
powierzchnię albo być układane na zmiennych pozio-
mach, dzięki czemu kompozycja nabierała dodatkowych 
walorów plastycznych i stawała się ceramiczną płasko-
rzeźbą. W większości wypadków tworzono kompozycje 
dekoracyjne o dużych rozmiarach, czasem liczące wiele 
dziesiątków metrów kwadratowych, rzadziej zdarzały się 
kompozycje niewielkie, złożone z jednej, dwóch, czy też 
kilku płyt tworzących albo barwny akcent, albo fragment 
większej całości. W popularnych publikacjach okładzina 
nazywana jest często mozaiką, od „prawdziwej” mozaiki 
odróżnia ją jednak nie tylko wielkość i masywność płyt, 
z których kompozycja jest układana, lecz przede wszyst-
kim to, że pojedyncza płyta opracowana w sposób malar-
ski czy rzeźbiarski może tworzyć obraz ceramiczny, a tym 
samym stanowić dekorację samą w sobie. Zaletą płyt ka-
mionkowych była ich grubość, sprzyjająca plastycznemu 
opracowaniu powierzchni poprzez wykonanie reliefu, ry-
cie, groszkowanie, wyciskanie czy stosowanie plastycz-
nych nakładek, a  także możliwość użycia dużej gamy 
świetlistych, bądź matowanych barw, które czasem nakła-

Lublin, Szkoła Pielęgniarstwa i Położnych  
(obecnie Medyczne Studium Zawodowe),  

K. Henisz, współpraca B. Książek, 1960 (fot. R. Nowak)
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ta ukazuje „w wielkim skrócie rozwój nauki w minionych 
wiekach”15. przedstawienie tak trudnego i abstrakcyjne-
go tematu to zadanie wymagające wyobraźni i dokona-
nia wyboru pomiędzy efektem, a skupieniem. Sowiński 
wybrał to drugie rozwiązanie, jego kompozycja jest spo-
kojna i niemal monochromatyczna. Na błękitnoszarym, 
gładkim tle wzbogaconym granatowymi akcentami ar-
tysta umieścił elementy ryte oraz wykonane w reliefie: 
plastyczne pola o kształtach gwiazdek śniegu, w których 
znajdują się ryte symbole związane z różnymi dziedzina-
mi nauki – w górnej części ściany, oraz płynnie poprowa-
dzoną, wypukłą formę z rytymi nazwami nauk – w części 
dolnej. dzięki zastosowaniu stonowanej kolorystyki uwy-
pukleniu ulegają elementy plastyczne. Ten sposób przed-
stawienia tematu jest bardzo oryginalny, choć zarazem 
nieco trudny w odbiorze. 

jedna z najbardziej efektownych, a zarazem najwięk-
sza realizacja z płyt okładzinowych w Krakowie znajdu-
je się w holu kina „Kijów” przy al. Krasińskiego 34. Kino 

„Kijów” wraz z hotelem „Cracovia” należy do kompleksu 
budynków zaprojektowanego przez Witolda Cęckiewi-
cza w reprezentacyjnym punkcie miasta, na skrzyżowa-
niu osi biegnącej od Starego Miasta ku Błoniom i Kop-
cowi Kościuszki z Alejami Trzech Wieszczów. hotel miał 
być pierwszym nowoczesnym budynkiem hotelowym 
wzniesionym w Krakowie po wojnie, kino – najnowocze-
śniejszym i najbardziej eleganckim obiektem kinowym, 
wyposażonym w duży ekran, wygodną salę kinową oraz 

stujących łysogórskie płyty okładzinowe. W 1963 r. wy-
konał także dekorację ściany w holu na parterze szkoły 
podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu jagiellońskie-
go w podkrakowskiej Luborzycy13. Kompozycja jest jed-
ną z nielicznych dekoracji figuratywnych wykonanych 
z płyt okładzinowych – tworzy ją siedem ujętych hiera-
tycznie postaci związanych z historią Uniwersytetu, nad 
drzwiami prowadzącymi do jednej z klas umieszczony 
został herb uczelni. Kolorystyka ściany jest żywa i jasna, 
składa się na nią kilka odcieni zieleni i błękitu, barwy bia-
ła, kremowa, żółta i czerwona. głowy i szaty postaci zo-
stały opracowane plastycznie, wzbogacone elementami 
rytymi i wykonanymi w reliefie, natomiast tło jest gład-
kie. Wszystko to sprawia, że ściana jest niezwykle de-
koracyjna, a przedstawione postacie, znakomicie scha-
rakteryzowane, przykuwają uwagę patrzących. Niestety 
dekoracyjny efekt kompozycji został w okresie później-
szym zaprzepaszczony przez wybudowanie w holu do-
datkowych pomieszczeń, w efekcie czego znaczna część 
ściany znalazła się w wąskim korytarzu i „nie wita” już 
wchodzących do szkoły. To nie jedyna dekoracja cera-
miczna w tym budynku. ścianę holu na I piętrze pokrywa 
kolejna kompozycja wykonana z łysogórskich płyt okła-
dzinowych, zaprojektowana przez jarosława Sowińskie-
go i będąca jego jedyną realizacją ceramiczną. Co więcej, 
to jedna z nielicznych ścian sygnowanych przez autora14. 
Według informacji z „dziennika polskiego”, który sporo 
miejsca poświęcił luborzyckiej „tysiąclatce”, kompozycja 

Tarnów, kino „Marzenie”, W. Skulicz, współpraca B. Książek, 1970  
(fot. B. Kostuch)
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chitekt wnętrz, a zrealizowaną w łysogórskiej „Kamion-
ce” ceramikę Witold Skulicz. ściany holu i poczekalni 
pokryły podobnie opracowane kompozycje, z charakte-
rystycznym, pełnym dynamiki jasnym fryzem wykona-
nym w wysokim reliefie, biegnącym przez całą długości 
ścian, złożonym z asymetrycznych, zaostrzonych form. 
płyty tworzące tło są gładkie, niektóre wzbogacają pio-
nowe ryty. ściana w holu zrealizowana została w ciemnej 
tonacji barw, z dominacją granatu, fioletu i brązu, gdzie-
niegdzie pojawiają się pomarańczowe akcenty; ściana 
w poczekalni ma zdecydowanie jaśniejszą, morską kolo-
rystykę. Remontowi kina od początku towarzyszyło za-
interesowanie prasy, która przyjęła jego efekty z dużym 
uznaniem – nazywając je „kinem jak marzenie”21. jednak 
najbardziej znanymi i najciekawszymi realizacjami autor-
stwa Witolda Skulicza są – wykonane trzy lata wcześniej – 
kompozycje ceramiczne zdobiące elewacje teatru „Baga-
tela” w Krakowie22. Krakowska prasa poświęciła im sporo 
miejsca przede wszystkim ze względu na lokalizację bu-
dynku. Teatr „Bagatela” znajduje się w miejscu niezwy-
kle ruchliwym, położonym blisko plant. jest znakomicie 
widoczny od strony Starego Miasta, a także z pobliskie-
go skrzyżowania i z ulicy Karmelickiej. Z końcem lat 50. 
XX w. budynek został poddany remontowi i rozbudowie, 
w 2. połowie lat 60. zajęto się jego elewacjami. projekt ich 

„architektonicznego uporządkowania” opracował Andrzej 
Kurkiewicz. „Echo Krakowa” w połowie sierpnia 1967 r. 
zamieściło informację czego można będzie się spodzie-
wać po zakończeniu remontu – zewnętrzne ściany teatru 
otrzymają kolor niebieskozłocisty i „przyozdobione będą 
płytkami ceramicznymi, tworzącymi barwny plastycz-
ny wzór, który wraz z pasami dekoracyjnej białej blachy 
tworzyć będzie kompozycyjną całość”23. Z kolei z końcem 
października gazeta zdała relację z zakończenia pierwsze-
go etapu prac remontowych, podczas których „zamonto-
wano ciekawą kompozycję ceramiczną łączoną z pasami 
wykonanymi z antikorodu. projektantem tej kompozycji 
jest Witold Skulicz, realizatorami ceramiki Witold Skulicz 
i Bolesław Książek z Łysej góry”24. Elewacje teatru „Ba-
gatela” ozdobione zostały trzema kompozycjami – dwie 
znajdują się na najbardziej eksponowanych ścianach od 
strony ulic Karmelickiej i Krupniczej. To surrealistycz-
ne w klimacie, duże, asymetryczne płaskorzeźby złożo-
ne z łysogórskich płyt, które przecinają dynamicznie po-
prowadzone, krzyżujące się wałki ceramiczne oraz pasy 
metalowe mocno wystające przed lico ściany. dekoracje 
charakteryzują się bogatą, lecz harmonijną gamą barwną 
z dominacją błękitów i szarości, oraz z większymi akcen-
tami zieleni, żółci, brązu i bieli. poszczególne płyty mają 
bogato opracowaną fakturę, pokryte są rytami, groszko-
waniem i reliefem oraz elementami płaskorzeźbionymi 
w formie nakładek, nie tylko wzbogacającymi, lecz tak-
że dynamizującymi ich powierzchnię. jedynie niewielkie 
fragmenty płyt są gładkie. Trzecia kompozycja to długi, 
poziomy fryz umieszczony w górnej części ściany wzdłuż 
ulicy Krupniczej. Ceramika zdobiąca elewacje teatru „Ba-
gatela” to jedyna realizacja Witolda Skulicza znajdująca 

nowoczesną aparaturę projekcyjną. W koncepcji Cęckie-
wicza „jasno oświetlone, kolorowe wnętrze hallu i pocze-
kalni stanie się reklamą kina, zastępując napisy neonowe”16. 
Wielka, ceramiczna kompozycja pokrywająca cztery usta-
wione kulisowo ściany holu miała być widoczna poprzez 
przeszkloną ścianę kina, stając się elementem zwracają-
cym uwagę i zachęcającym do wejścia do środka. Okła-
dzina wykonana w 1965 r. zaprojektowana została przez 
Krystynę Zgud-Strachocką; Bolesław Książek opracował 
szkliwa pokrywające płyty17. To abstrakcyjna kompozycja 
w gamie zieleni i szafirów, z akcentami beżowoszarymi, 
żółtymi i pomarańczowymi, utworzona z płyt pokrytych 
reliefem różnej wysokości, z plastycznymi listwami i wał-
kami, z których najszersze wystają na 5 cm przed lico ścia-
ny, z elementami rytymi, wyciskanymi i groszkowany-
mi. Według autorki, kojarzyć się miała z przestrzeniami 
międzygwiezdnymi i podróżami kosmicznymi18. dzięki 
przeszkleniu ściany wejściowej, kompozycja była rzeczy-
wiście świetnie widoczna z zewnątrz, robiąc duże wraże-
nie szczególnie po zmroku, gdy hol kina był oświetlony19. 
W następnych latach dekoracje z płyt okładzinowych – 
albo pokrywających całe ściany, albo użytych w formie 
fryzów, bądź innych elementów dekoracyjnych – pojawi-
ły się w kolejnych krakowskich kinach: „Uciesze” (1966), 

„Wandzie” (1969) i Apollo” (1969). Zaczęto w ten sposób 
ozdabiać hole i poczekalnie kin także w innych miejsco-
wościach Małopolski. Były to, na przykład kina „jano-
sik” w Żywcu (1966 ?), „Bałtyk” w Brzesku (1967), „Ma-
rzenie” w Tarnowie (1970), „Wawel” w Wojniczu (1970) 
oraz „Biała” w grybowie (1971). Wszystkie wymienione 
właśnie realizacje (za wyjątkiem ściany w kinie w Brze-
sku, autorstwa Bolesława Książka) zaprojektowane zosta-
ły przez Witold Skulicza. Ten uznany artysta grafik ma na 
swym koncie największą liczbę zrealizowanych projek-
tów z łysogórskich płyt okładzinowych spośród krakow-
skich twórców. Skulicz chętnie tworzył kompozycje asy-
metryczne, o fantazyjnej, często mocno powycinanej linii 
brzegu lub złożone z pojedynczych elementów składają-
cych się w dekoracyjną całość. Często stosował plastyczne 
nakładki, z reguły kontrastowe w kolorze, asymetryczne, 
o „poszarpanym” konturze, mocno wystające przed lico 
ozdabianej powierzchni. Artysta komponował fryzy de-
koracyjne, pokrywał płytami także ścianki działowe, co 
pozwalało mu na stworzenie kompozycji trójwymiaro-
wej, przeprutej otworami. jego prace, jak żadne inne, są 
niezwykle różnorodne i pełne fantazji, ukazują wielki po-
tencjał dekoracyjny tkwiący w łysogórskich płytach okła-
dzinowych i wyjątkowe wręcz możliwości ich opracowy-
wania, zarazem jednak to kompozycje o „nierównych” 
walorach plastycznych – obok prac znakomitych, poja-
wiają się też wyraźnie słabsze. W remontowanym od po-
łowy 1969 r. i otwartym w maju 1970 r. kinie „Marzenie” 
przy ul. Staszica 4 w Tarnowie zostały umieszczone aż trzy 
kompozycje ceramiczne: w holu, w poczekalni oraz w ka-
wiarni, gdzie ceramika „sąsiadowała z oryginalną mozai-
ką z otoczaków”20. Wnętrza kina zaprojektował Andrzej 
Kurkiewicz, znany i popularny wówczas w Krakowie ar-
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sca związane ze sportem i rekreacją. Tego typu przykład 
znajduje się w Tarnowie – to basen w domu Sportu przy 
Zakładach Azotowych. W budynku oddanym do użytku 
w 1969 r. znalazły się pływalnia, brodzik dla dzieci, hala 
sportowa, kawiarnia. pisząc o otwarciu basenu, prasa 
wspominała także o „przepięknych mozaikach jakie pla-
stycy stworzyli na ścianach holu i pływalni”26. Szczegól-
ne wrażenie robi ceramika pokrywająca olbrzymią ścianę 
zamykającą bok pływalni, świetnie widoczna przez prze-
szklone ściany parteru i znajdującej się na piętrze kawiar-
ni. Kompozycja wykonana najprawdopodobniej przez je-
rzego Sachę we współpracy z Bogumiłem Zagajewskim 
ma zarówno bogato opracowaną fakturę, jak i piękną, ko-
jarzącą się z wodą kolorystykę. dekoracja z łysogórskich 
płyt okładzinowych wykonana w 1966 r. pokryła także 
ściankę dolnej stacji kolejki na górę parkową w Kryni-
cy. Zaprojektowana przez Antoniego hajdeckiego i Anie-
lę Szatarę, wykonana w wysokim reliefie przedstawia 
uproszczone kwiaty na smukłych, biegnących pionowo 
łodygach. Okładzinami łysogórskimi ozdabiano również 
dworce. Tego typu przykłady znane są z Krakowa (pocze-
kalnia dworca w płaszowie, Antoni hajdecki i Aniela Sza-
tara, 1968), Suchej Beskidzkiej (duża, utrzymana w gamie 
czerwieni ściana w poczekalni i mniejsza, w gamie błęki-
tów, w dawnym barze dworcowym, o nieustalonym do-
tąd autorstwie), czy gliwic (wielka, abstrakcyjna, malar-
ska kompozycja na ścianie na wprost wejścia, Zygmunt 

się na zewnątrz budynku, lecz to nie jedyny teatr, którego 
fasadę ozdobiły dekoracje wykonane z łysogórskich płyt 
okładzinowych. Kolejnym był teatr im. Ludwika  Solskie-
go w Tarnowie. W początku lat 70. XX w. doszło do prze-
budowy i modernizacji starego budynku teatru, w wyni-
ku której – jak donosiła prasa – otrzymał on nowoczesną 
sylwetę i przeszkloną fasadę. premiera w wyremontowa-
nym teatrze odbyła się 18 października 1972 r., w tym też 
roku wykonane zostały dekoracje ceramiczne25. Były to 
zupełnie inne w wyrazie kompozycje niż pełna dynamiki 
ceramika Witolda Skulicza. dwie duże, flankujące fasadę 
kompozycje autorstwa jerzego Sachy przedstawiały wy-
konane w reliefie antyczne maski teatralne, którym towa-
rzyszyły liście laurowe i meandry. Lewa utrzymana była 
w gamie żółci, zieleni i błękitu; prawa zrealizowana zosta-
ła w kolorach zielonym, żółtym i brązowym.

dekoracje z płyt okładzinowych stosowano przede 
wszystkim w miejscach związanych z rozrywką i wypo-
czynkiem. Oprócz kin i teatrów ozdabiały domy wczaso-
we i hotele (na przykład: Muszyna, „Alchemik”, obecnie 

„Alpina-Sport”, Bolesław Książek, 1968 (?); Krynica, „Wal-
cownik”, obecnie „Beskid”, Anna praxmayer, 1972 i 1973), 
kawiarnie i restauracje (na przykład: Krynica, „hawa-
na”, Bolesław Książek, 1968 (?); Czartak koło Wadowic, 

„Czartak”, Bolesław Książek, 1969; Kraków „Słoneczko”, 
obecnie „Salwator”, Witold Skulicz, 1969; Kraków, restau-
racja w hotelu „polonia”, Witold Skulicz, 1970), czy miej-

Kraków, Teatr „Bagatela”, W. Skulicz, współpraca B. Książek, 1967  
(fot. B. Kostuch)
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właśnie tu unicestwiono miliony istnień bez różnicy wieku, 
płci, zawodu i wykształcenia”, pisał autor o swym dziele.28 

płyty z „Kamionki” pojawiały się także w kościołach. 
pierwsza sakralna kompozycja została wykonana w 1965 r. 
dla kościoła w piasecznie; w 1966 r. Krzysztof henisz wy-
konał stacje drogi Krzyżowej w kościołach p. w. Chrystu-
sa Króla oraz Matki Boskiej Loretańskiej w Warszawie29. 
Z racji przeznaczenia były to oczywiście kompozycje nie-
wielkich rozmiarów. jedna z najbardziej interesujących – 
a przy tym monumentalnych, par excellance architekto-
nicznych – realizacji powstała na przełomie lat 60. i 70. 
XX wieku w kościele pw. św. Michała Archanioła w Sie-
prawiu. Wnętrze kościoła zaprojektował janusz Trzebia-
towski, który był także pomysłodawcą wprowadzenia do 
niego ceramiki architektonicznej na niespotykaną dotąd 
skalę. prezbiterium wzniesionego w latach 1968–1975 ko-
ścioła, zaakcentowane zostało trójkątem pokrytym płyta-
mi ceramicznymi o mocnych, żywych barwach. Kolory-
styka kompozycji odwoływać się miała do walki dobra 
ze złem, w pierwotnym rozwiązaniu, pośrodku ściany 
umieszczony został trapezoidalny, sztucznie podświetlo-
ny witraż przedstawiającym patrona kościoła, ponad któ-
rym znajdował się smukły krzyż. Obecnie w jego miejscu 
znajduje się duże i masywne przedstawienie Chrystusa na 
krzyżu. po wprowadzonych zmianach pierwotna symbo-
lika nie jest już tak wyraźna30.

Kompozycje z płyt okładzinowych, traktowane począt-
kowo jako eksperyment, były wykorzystywane na olbrzy-
mią skalę. dekorowano nimi elewacje i wnętrza budyn-
ków o rozmaitym charakterze. Ich zastosowanie wiązało 
się z dążeniem do wprowadzenia do architektury i bu-

Lis i Witold Bulik, 1967). Łysogórskie płyty okładzinowe 
wykorzystywano niekiedy do dekoracji mniej „typowych” 
miejsc, takich, jak sala konferencyjna w budynku daw-
nej powiatowej Rady Narodowej (obecnie Urząd Mia-
sta) w Brzesku, która osadzona została na ekranie złożo-
nym z trzech części, ustawionym przy krótszym boku sali. 
Kompozycja wykonana przez Bolesława Książka w 1967 r.  
przedstawia sumarycznie potraktowany pejzaż z dużym 
drzewem pośrodku i kominami po bokach. Z kolei w sali 
ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w jordanowie znajdu-
je się płaskorzeźbiona dekoracja przedstawiająca olbrzy-
miego, szarobłękitnego orła na rdzawym tle, zaprojek-
towana przez krakowskiego malarza i grafika, janusza 
Trzebiatowskiego.

Z pewnością wyjątkową realizacją była – wykonana 
w 1968 r. – okładzina ceramiczna, która pokryła dwie 
ściany w tzw. Sali Epilogu w Bloku Martyrologii Żydów 
na terenie obozu zagłady Auschwitz-Birkenau27. Ciem-
na w tonacji, operująca gamą brązów i kolorów oliwko-
wych kompozycja, nosząca symboliczne znaki związa-
ne z judaizmem i życiem Żydów zaprojektowana została 
przez Krzysztofa henisza i zrealizowana we współpracy 
z julianem heniszem. Stanowiła ona część wystawy po-
święconej zagładzie Żydów w Bloku 27, której scenariusz 
opracowali Andrzej Szczypiorski i jan Zaborowski, a pro-
jekt architektoniczny wykonał Czesław Wielhorski. ścia-
ny henisza – podkreślając poważny charakter Sali – mia-
ły zarówno stanowić hołd dla narodu żydowskiego, jak 
i stać się protestem przeciwko zbrodni ludobójstwa: „zna-
ki cmentarne na ceramicznych ścianach, symbole zawodów, 
godła religijne i kastowe, od stuleci te same, mówić mają, że 

Brzesko, Urząd Miasta, B. Książek, 1967  
(fot. B. Kostuch)
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W ten sposób zostało zniszczonych wiele interesujących 
i wartościowych realizacji, i niestety ten proceder trwa 
nadal. Mimo wszelkich negatywnych skojarzeń związa-
nych ze stosowaniem dekoracji ceramicznych w architek-
turze należy uznać, że eksperyment polegający na wyko-
rzystaniu do tego celu łysogórskich płyt okładzinowych 
się powiódł przynosząc wiele interesujących realizacji.

PRZYPISY:
1.  Franciszek Mleczko (1905–1990) – pochodzący z Łysej 

góry polonista, działacz ludowy i społeczny. Z jego ini-
cjatywy zostały założone w Łysej górze m.in. spółdzielnia 
zdrowia, Spółdzielnia „Kamionka”, a także Szkoła Rzemiosł 
(późniejsze Technikum Ceramiczne), w której Mleczko 
uczył, a w latach 1956–1977 był jej dyrektorem. Opubli-
kował wspomnienia pt. „Wieś rodzinna wzywa”, Warszawa 
1963 (wyd. 2, 1970).

  2.  Bolesław Książek (1911–1994) – znany ceramik, znakomi-
ty technolog, w latach 1945–1951 kierował pracownią ce-
ramiczną Spółdzielni Artystów plastyków w Krakowie, od 
1952 kierownik artystyczny Spółdzielni „Kamionka” w Ły-
sej górze, inicjator produkcji ceramiki artystyczno-ludo-
wej, twórca naczyń, figurek, plakiet dekoracyjnych, mozaik 
i okładzin ceramicznych.

  3.  W 1960 r. została wykonana tą techniką monumentalna 
pieta nad bocznym wejściem do kościoła p.w. św. józefa 

downictwa elementów plastycznych, działających nie 
samą powierzchnią, lecz również jej kształtem, nie tylko 
barwą, lecz także fakturą i formą. Okładzinowe płyty ka-
mionkowe, które mogły być opracowywane za pomocą 
reliefu, podrzeźbiane, ryte lub wzbogacane plastycznymi, 
wystającymi przed lico nakładkami, zdawały się być ma-
teriałem idealnym. Były trwałe, miały kolory odporne na 
działanie światła i wody, grały zarówno barwą, jak i fak-
turą, wzbogacając i ożywiając płaszczyznę ścian, i współ-
działając w kreowaniu koncepcji architektonicznej. Wpi-
sywały się zarazem we współczesne tendencje panujące 
w plastyce, takie jak poszukiwania strukturalne, czy przy-
pisywanie tworzywu znaczenia metafizycznego i  trak-
towanie go jako podmiotu, z którym twórca prowadził 
dialog. Zachwytom nad możliwościami, jakie daje zasto-
sowanie płyt okładzinowych towarzyszyły żądania wyko-
rzystywania ich na jak największą skalę, jedynie nieliczne 
były głosy zalecające umiar i przestrzegające przed nad-
miernym i powierzchownym wykorzystywaniem nowe-
go materiału, jako jeszcze jednego narzędzia „modnego 
dziś pędu do zwalczania szarości”31. Wykorzystywanie ich 
na tak dużą skalę doprowadziło do nadmiaru i znużenia, 
wkrótce kompozycje ceramiczne przestały być postrzega-
ne jako nowoczesne dekoracje decydujące o charakterze 
ozdabianego wnętrza i wpływające na odbiór dzieła archi-
tektonicznego. Uznane za niemodne, zaczęły być skuwa-
ne i zastępowane tynkami, regipsami, a nawet panelami. 

Tarnów, Teatr im. Ludwika Solskiego, J. Sacha, 1972 
(fot. B. Kostuch)
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„CERAMICZNy EKSpERyMENT” – ARChITEKTONICZNE pŁyTy OKŁAdZINOWE Z ŁySEj góRy

R o c z n i k  T a R n o w s k i  2 0 1 1 101

towicach i Szczecinie, „Luna” w Oświęcimiu, „Andromeda” 
w Tychach itd). Niektóre z nich zdobiła ceramika – w odda-
nym w 1959 r. kinie „Kosmos” w Szczecinie (proj. A. Korze-
niowski, wnętrza i mozaika E. Messner, S. Lewiński) duża 
mozaika – złożona z fragmentów płytek ceramicznych wy-
dobytych z ruin miasta, osadzonych na kwadratowych pły-
tach - przedstawiająca stylizowane postacie i konie ozdo-
biła nadwieszoną galerię nad wejściem; w ukończonym 
w 1965 r. kinie „Kosmos” w Katowicach (proj. St. Kwaśnie-
wicz, j. jarecki) na ścianie holu znalazła się geometryczna 
kompozycja malarska Zbyluta grzywacza, w 1970 r. zastą-
piona przez mozaikę przedstawiającą pana Twardowskiego, 
częściowo zniszczoną już w początkach XXI wieku pod-
czas przebudowy kina na Centrum Sztuki Filmowej.

19.  W 2001 r. wnętrze kina zostało poddane remontowi (proj. 
architektoniczny Marek Rybowicz, projekt wnętrz Ewa 
preisner), który wprowadził szereg niefortunnych zmian, 
np. „odcięcie” górnych fragmentów ściany przez podwie-
szany sufit czy wybudowanie zadaszonego wejścia „rozbija-
jącego” elewację i niszczącego efekt oświetlonego holu. do-
datkowym, nieprzemyślanym elementem są duże reklamy 
umieszczane na fasadzie kina. Fotografie przedstawiające 
efekty remontu oraz zdjęcia archiwalne wnętrz kina „Ki-
jów” zamieszczono w: „Architektura & Biznes”, 2002, nr 11, 
s. 76–77. 

20.  „gazeta Krakowska” (wydanie tarnowskie), 1970, nr 137,  
s. 4.

21.  „gazeta Krakowska” (wydanie tarnowskie), 1970, nr 109,  
s. 6.

22.  W latach 1958–1972 teatr działał pod nazwą „Rozmaito-
ści”. W 2002 r. elewacje Teatru zostały poddane remonto-
wi, w wyniku którego także zdobiąca je ceramika odzyska-
ła pierwotny blask. Więcej na ten temat, zob. B. Kostuch, 
O potrzebie dokumentowania i ochrony polskiej powojennej 
ceramiki architektonicznej [w:] Kolorystyka zabytkowych 
elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i kon-
serwacja, Warszawa 2010, s. 296–297.

23.  „Echo Krakowa”, 1967, nr 190, s. 3.
24.  „Echo Krakowa”, 1967, nr 254, s. 5.
25.  O efektach remontu teatru i dekoracjach ceramicznych in-

formowała w swym tarnowskim wydaniu „gazeta Krakow-
ska”, 1972, nr 277, s. 6. Z kolei „dziennik polski”, 1972, nr 
275, s. 6 zamieścił zdjęcie fasady.

26.  „dziennik polski” (wydanie tarnowskie), 1969, nr 191, s. 4.
27.  j. Bogucki, Muzeum Martyrologii Żydów w Oświęcimiu, 

„projekt”, 1969, nr 2, s. 14–19; Pamięć i Hołd, trwały protest, 
„polska”, 1969, nr 4, s. 26–27.

28.  Krzysztof henisz w: Pamięć i Hołd…, s. 27.
29.  A. Krasińska, Dwa kościoły, „Za i przeciw”, 1966, nr 5, s. 13.
30.  pierwotny wygląd ściany prezbiterium na zdjęciu w:  

K. Kucza-Kuczyński, A. A. Mroczek, Nowe kościoły w Pol-
sce, Warszawa 1991.

31.  W. Borowski, Ceramika w architekturze, „projekt”, 1960, nr 
5–6, s. 33.

i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Więcej na temat piro-
piktury, zob. B. Kostuch, Piropiktura – zapomniana techni-
ka ceramiczna, „Szkło i Ceramika”, 2002, nr 6, s. 36–37.

  4.  S. hołówko, A może… elewacje z „Kamionki”?, „polska”, 
1960, nr 9, s. 36; U. pomorska, Wystawa „żywych ścian”, 
„Kurier Szczeciński”, 1961, nr 184, s. 5.

  5.  K. Krzyżakowa, Czarodzieje z Łysej Góry, „Stolica”, 1960, nr 
12, s. 14.

  6.  Tamże
  7.  K. Krzyżakowa, Czarodzieje z Łysej Góry, „Stolica”, 1960, nr 

12, s. 15.
  8.  O stronie technicznej produkowanych w Łysej górze płyt 

w: Łysogórska ceramika eksperymentalna, Wystawa cerami-
ki, K. Henisz, B. Książek, Z. Madejski, Szczecin 1961, nlb.

  9.  hajot, Wielu mówi, że ładne, „przemysł Materiałów Bu-
dowlanych”, 1960, nr 24, s. 1 i 4.

10.  K. henisz, Ceramika dla architektury [w:] Krzysztof Henisz 
malarstwo ceramiczne, Lublin 1962, nlb.

11.  państwowa Szkoła pielęgniarstwa i położnych mieściła się 
w tym budynku od 1961 r. Obecnie znajduje się tu Medycz-
ne Studium Zawodowe im. St. Liebharta. Okładzina zdo-
biąca elewację budynku wymieniana jest we wszystkich 
biogramach henisza, artysta wspomina o niej także w roz-
mowie opublikowanej na łamach „Kuriera Lubelskiego”, 
przeprowadzonej przy okazji jego indywidualnej wystawy 
w Lublinie w 1962 r. – zob. „Kurier Lubelski”, 1962, nr 17, 
s. 6. Serdecznie dziękuję pani Renacie Nowak, nauczycielce 
ze Studium za przysłanie mi zdjęć ściany.

12.  Zdjęcie wnętrza sklepu zaprojektowanego przez Antoniego 
haskę zostało pokazane w części „Architektura” na wysta-
wie sztuki użytkowej w Warszawie w 1963 r. – zob. Polskie 
dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, wystawa sztuki użytko-
wej, Warszawa 1963, kat. poz. 48. Obecnie lokal użytkuje 
oddział jednego z banków.

13.  Szkoła – pomnik Tysiąclecia zaprojektowana została przez 
janusza Borkowskiego i Zbigniewa Włodeckiego, oddana 
w 1963 r. patronat nad nią objął Uniwersytet jagielloński, 
co związane było z dawnymi tradycjami łączącymi Uniwer-
sytet i Luborzycę. 

14.  W prawej dolnej części widnieje napis wykonany kobaltem: 
„j. SOWINSKI + Md + 1963”.

15.  „dziennik polski”, 1963, nr 190, s. 8.
16.  Witold Cęckiewicz w: „dziennik polski”, 1963, nr 1, s. 4.
17.  projekt okładziny opracowany został w skali 1:20. płyty na 

poszczególne ściany były wykonywane od dołu ku górze, 
w sekwencjach po 3, odejmując rząd dolny i dodając nowy 
od góry. Każda płyta była numerowana i oznakowana. pod-
czas montażu płyty zostały dodatkowo zamocowane na ha-
kach.

18.  Krakowskie kino „Kijów” to jedno z tzw. „kosmicznych kin”, 
których budowa zainspirowana została sukcesami radziec-
kiej kosmonautyki. Były to kina wyposażone w najnowszą 
aparaturę, umieszczane w nowoczesnych budynkach, o sta-
rannie opracowanych wnętrzach i nazwach często odwołu-
jących się do kosmicznej tematyki (kina „Kosmos” w Ka-
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BOŻENA KOSTUCh

Grybów, kino „Biała”, W. Skulicz, współpraca B. Książek, 1971 (?)  
(fot. B. Kostuch)

Jordanów, Urząd Stanu Cywilnego, J. Trzebiatowski, współpraca B. Książek, około 1970  
(fot. B. Kostuch)
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