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Wspólny wyczyn twórców, których skupiała
fabryka, polegający na nowatorskiej próbie podniesienia poziomu artystycznego dewocjonaliów, doczekał
się wreszcie należnego upamiętnienia, które – mam nadzieję – przywróci świadomość o działalności „Czynu”.
Ekspozycji towarzyszy bogata oferta spotkań, wykładów i warsztatów plastycznych, a także folder wydrukowany alfabetem Braille’a dla osób z dysfunkcją wzrokową. Liczę, że te działania przyczynią się do popularyzacji historii XX-wiecznego częstochowskiego pamiątkarstwa religijnego o charakterze artystycznym
oraz do rozbudowania kolekcji Muzeum Częstochowskiego w tym zakresie.
Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom i prywatnym osobom – obecnym właścicielom obiektów
wytworzonych w Fabryce Wyrobów Ceramicznych
„Czyn” i posiadaczom materiałów związanych z jej
historią, a w szczególności pani Agacie Ostaszewskiej
i członkom rodziny Ostaszewskich – za ich udostępnienie oraz współpracę z Muzeum Częstochowskim.
Dzięki niej mogliśmy wielopłaszczyznowo przedstawić sporadycznie lub nigdy nieprezentowaną spuściznę zakładu na wystawie i w katalogu. Dziękuję
dr Katarzynie Sucharkiewicz za wnikliwe opracowanie badawcze tematu i wieloaspektową koordynację
tego wymagającego i złożonego projektu. Dziękuję
wszystkim, którzy mają swój wkład w powstanie
katalogu i ekspozycji, zarówno zespołowi muzeum,
jak i osobom spoza instytucji, m.in.: dr. hab. Jerzemu
Piwowarskiemu, prof. UJD za recenzję wydawniczą
katalogu oraz prof. dr. hab. Pawłowi Taranczewskiemu
za esej wprowadzający na temat estetyki dewocjonaliów. Dziękuję również Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie finansowe projektu
– bez niego to cenne działanie nie mogłoby zostać
zrealizowane.
Życzę dobrej lektury!

Przedmowa
Każde miejsce ma swoją specyfikę, coś, co
wyróżnia je na tle innych punktów na mapie. Coś – na
czym oparta jest jego tożsamość, co stanowi jego
sedno. Dla Częstochowy w szczególności jest to obecność w mieście jasnogórskiego klasztoru i związany
z ruchem pielgrzymkowym przemysł dewocjonaliów.
Historia przedmiotów kultu religijnego, jako zjawiska
z pogranicza sztuki, etnografii, religii i estetyki kiczu
stanowi zatem jedno z kluczowych zagadnień, jakie
pozwalają dziś lepiej określić istotę miasta, oswoić i zrozumieć jego przeszłość i teraźniejszość.
Dlatego też tak ważne jest niełatwe zadanie,
którego podjęła się z ogromną starannością i pasją
dr Katarzyna Sucharkiewicz, kierująca Działem Sztuki
Muzeum Częstochowskiego, opracowując intrygujący fenomen działającej w latach 1945-1953 w Częstochowie Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”. Bogato ilustrowany katalog, będący efektem licznych kwerend, rozmów z ostatnimi żyjącymi świadkami, powstał w ramach dwuletniego projektu badawczo-wystawienniczego. Zawiera on szeroką monografię dziejów i dokonań artystycznych zapomnianej wytwórni
dewocjonaliów, zaprezentowaną w historycznym i kulturowym kontekście na tle dokonań środowiska artystycznego Częstochowy oraz historii pamiątkarstwa
religijnego, i stanowi rozbudowany komentarz dla zwiedzających. Jest jednocześnie opracowaniem promującym przygotowaną przez Muzeum Częstochowskie
ekspozycję. Publikacja przybliża wyjątkowe dokonania fabryki „Czyn” w następujących obszarach: edukacji, wystawiennictwa, produkcji, handlu czy popularyzacji dewocjonaliów artystycznych, jak również przedstawia sylwetki osób współpracujących z fabryką.
Warto podkreślić, że z „Czynem” związanych było
wiele znamienitych, wszechstronnie wykształconych
artystek, takich jak m.in: Wanda Szrajberówna, Zofia
Trzcińska-Kamińska, czy Zofia Baudouin de Courtenay. Na ekspozycji i w katalogu zaprezentowanych
zostało ponad 100 wyrobów fabryki „Czyn”. Niezwykle cenne są unikalne archiwalne zdjęcia dokumentujące pokazy dorobku zakładu, m.in. na ekspozycjach
w Częstochowie, zorganizowanych w latach 1946
i 1947, oraz w Paryżu w 1948 r.

Katarzyna Ozimek
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego
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The common effort of artists gathering
around the manufacturing company, consisting in an
inventive attempt to improve the artistic level of
devotional items, has finally been duly appreciated
and I truly hope that the activity of “Czyn” shall enjoy
greater popularity. The exhibition is accompanied
with a rich offer of meetings, lectures, art workshops,
and a folder printed in Braille for people with eyesight deficiencies. I hope that these actions will contribute to the popularisation of the history of 20th
century devotional items in Częstochowa, their
artistic character, and to the development of the
collection of Częstochowa Museum in that area.
I would like to thank all the institutions and
private persons – current owners of goods manufactured in “Czyn” Ceramics Manufacturing Company,
holders of materials concerning its history, and especially Ms Agata Ostaszewska and other members of
the Ostaszewski family – for making them available,
and their cooperation with Częstochowa Museum.
Their generosity made it possible to present in the
form of our exhibition and catalogue many aspects of
the company’s legacy that so far have been shown
rarely or have not been displayed at all. I address my
thanks to Katarzyna Sucharkiewicz, PhD, for her
in-depth scientific study of the topic and multidimensional coordination of this demanding and complex
project. I am grateful to all the people who have
contributed to the publication of the catalogue and
the organization of the exhibition, both the museum
employees and people beyond our institution,
among all, Jerzy Piwowarski, doctorus habilitatus,
professor of UJD (Jan Dlugosz University in Częstochowa) for his review of the catalogue, and Paweł
Taranczewski, doctorus habilitatus, for an introductory essay on devotional items’ esthetics. I also thank
the Ministry of Culture and National Heritage for its
financial support of our project, without which this
activity could not have been realised.
Enjoy your reading!

Introduction
Each place has its own character, something
that makes it unique among other places on the map.
Something which constitutes its identity, something
that makes its essence. For Częstochowa, it is primarily the presence of the Jasna Góra Monastery and the
industry of devotional items connected with the
pilgrimage movement. Therefore, the history of objects of religious cult, as a phenomenon combining
art, ethnography, religion and the aesthetics of kitsch
constitutes one of key issues that help to define the
essence of the city, familiarize oneself with and comprehend its past and present.
That is why the task undertaken with utmost
care and passion by Katarzyna Sucharkiewicz, PhD, is
so important though not easy. As the Head of the Arts
Department of Częstochowa Museum, she focused
on an intriguing phenomenon of “Czyn” Ceramics
Manufacturing Company operating in Częstochowa
in the years 1945-1953. A richly illustrated catalogue,
the result of numerous studies, interviews with last
living witnesses, was developed within the framework of a two-year research-exhibition project. It
contains a thorough monograph of the history and
artistic achievements of this forgotten manufacture
of devotional items, presented against the historical
and cultural background of Częstochowa artistic
circle and the history of religious souvenirs, constituting an ample commentary for exhibition visitors. It is
also a study promoting the exhibition prepared by
Częstochowa Museum. The publication presents exceptional achievements of “Czyn” manufacturing
company in the following areas: education,
exhibitions, manufacture, trade, and popularization
of art- istic devotional items. It also portrays people
cooperating with the company. It is worth emphasizing that many distinguished and versatile artists
were wor- king for “Czyn”. Among them were Wanda
Szrajberówna, Zofia Trzcińska-Kamińska, or Zofia
Baudouin de Courtenay. Over 100 products of “Czyn”
manufacturing company were presented in the
exhibition and the catalogue. They also display priceless archival photographs documenting former
exhibitions of the company’s products, for instance,
exhibitions in Częstochowa taking place in the years
1946 and 1947, and one in Paris in 1948.

Katarzyna Ozimek
Head of Częstochowa Museum
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Stanisław Pospieszalski oraz miłośniczki sztuki: Janina
Orynżyna i Irena Lachowicz. W dalszej części omówieni
zostali „Inni współpracujący z «Czynem» artyści oraz
pracownicy fizyczni”.
W trzecim rozdziale opracowania pt. „Dziedzictwo kulturowe «Czynu»” zaprezentowano dwa wydzielone śródtytułami fragmenty: „Działalność edukacyjna”, a także „Udział w wystawach i targach sztuki oraz
sprzedaż wyrobów fabryki «Czyn»”, w których przedstawiono projekty z zakresu edukacji, handlu i wystawiennictwa realizowane przez wytwórnię.
Finalny rozdział nosi tytuł: „Spuścizna artystyczna fabryki «Czyn»”. W jego ramach omówiono „Atrybucję wyrobów fabryki «Czyn»” oraz zaprezentowano
dorobek twórców: Wandy Szrajberówny, s. Anieli Józefowicz, Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej i Donaty Pospieszalskiej.
W opracowaniu zamieszczona została także
antologia wybranych tekstów prasowych dotyczących działalności fabryki „Czyn”, katalog jej wyrobów,
bibliografia oraz indeks osób i spis ilustracji (istotną
częścią publikacji jest bogaty materiał ikonograficzny, obejmujący 170 fotografii).
Celem zrealizowanego projektu jest rekonstrukcja dziejów prowadzonej przez Kazimierę i Stanisława Ostaszewskich Fabryki Wyrobów Ceramicznych
„Czyn”: od niecodziennych okoliczności jej utworzenia i funkcjonowania w latach 1945-1953, aż do chwili
upaństwowienia i późniejszych starań o reaktywację.
Istotnym było również przypomnienie grona współpracowników, którzy wprowadzali nowatorskie wzory pamiątek religijnych, produkowanego asortymentu wyrobów, a także związanego z fabryką dziedzictwa kulturowego. Wymienione informacje ukazane
zostały w poprzedzającym je, szerszym kontekście
historycznym podjasnogórskiej wytwórczości pamiątek religijnych.
Fabryka funkcjonowała w środowisku producentów licznych dewocjonaliów, których estetyka zdeterminowana była kosztami produkcji i – najczęściej –
niewyrobionym gustem odbiorców; jej dokonania
stanowiły interesujący wyjątek od tej reguły. Szczególne walory jej produkcji, przeciwstawiającej się
ogólnej tandecie, skutkowały np. uzyskaniem zgody
na eksport wyrobów za granicę. Niestety, aktywność
„Czynu” przypadła na lata, podczas których nowa
władza podjęła walkę z własnością prywatną (vide:

Recenzja katalogu wystawy
„Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej
Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»”

Wydana przez Muzeum Częstochowskie publikacja pt. „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»” jest
katalogiem towarzyszącym wystawie pod tym samym tytułem. Projekt zrealizowany został dzięki środkom finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, uzyskanym w ramach programu: „Wspieranie działań muzealnych” oraz funduszom
Muzeum Częstochowskiego i wnioskowanej dotacji
Urzędu Miasta Częstochowy.
Pomysłodawczynią i realizatorką zaplanowanych na lata 2021-2022 działań (m.in. niniejszej publikacji) jest Katarzyna Sucharkiewicz, która koordynowała także działania zajmującego się projektem grona współpracowników z Muzeum.
Zasadnicza część katalogu składa się z czterech rozdziałów, które podzielono na podrozdziały
lub merytoryczne jednostki oznaczone śródtytułami.
Jako pierwsze zostały omówione: „Historia fabryki «Czyn»
oraz zarys dziejów i charakterystyka częstochowskiego
pamiątkarstwa religijnego”, w której zaprezentowano
(podrozdział 1.) „Zarys historii częstochowskiego pamiątkarstwa religijnego”, obejmujący części o następujących tytułach: „Wytwórnie figur ceramicznych i gipsowych oraz warsztaty i zakłady przemysłu dewocyjnego w XX- wiecznej Częstochowie”, a także: „Tam, gdzie
narodził się «Czyn»”. Ponadto zaprezentowano (podrozdział 2.) „Dzieje fabryki Wyrobów Ceramicznych
«Czyn» – genezę, rozwój i likwidację zakładu”.
Kolejny rozdział, „Środowisko artystyczne
Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»”, zawiera
imienną prezentację związanych z nią twórców,
którzy przyczynili się do jej sukcesu. Należeli do nich
artyści z cenzusem uzyskanym w krajowych i zagranicznych szkołach artystycznych, posiadający bogate
biografie artystyczne: Wanda Szrajberówna, s. Aniela
Józefowicz, Zofia Trzcińska-Kamińska i Zofia Baudouin de Courtenay. Ważnymi współpracownikami byli
również: Donata Pospieszalska, która – prawdopodobnie z powodów rodzinnych – nie ukończyła warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jej mąż – architekt
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kolektywizacja, nacjonalizacja, czy „wojna o handel”
[1947-1949]), a także Kościołem. W efekcie nastąpiło
upaństwowienie fabryki, która w 1953 r. zakończyła
swą działalność. Mimo podejmowanych w 2. poł. lat 50.,
a więc po odwilży październikowej, starań o reaktywację, nie udało się jej osiągnąć.
Autorka katalogu, podejmując badania o charakterze rekonstrukcyjnym, które zrealizowane zostały z użyciem metody historycznej, stworzyła bogatą
bazę faktograficzną, co możliwe stało się dzięki bardzo licznie zebranym materiałom źródłowym. Znajdowały się one m.in. w Archiwach Państwowych w Częstochowie, Kielcach i Łodzi, Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Archiwum Jasnogórskim w Częstochowie, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Archiwum
Muzeum Częstochowskiego i rodzinnym archiwum
Ostaszewskich. Uzupełniły je – szczególnie w części dotyczącej biografii artystów – wywiady. Pozyskane materiały źródłowe wykorzystano zgodnie z potrzebami
merytorycznymi poszczególnych rozdziałów.
Katalog, ukazując się pod auspicjami Muzeum Częstochowskiego, wpisuje się w jego naturalne
i wieloletnie zainteresowania sztuką sakralną i dewocyjną związaną z Sanktuarium Jasnogórskim. Potwierdzającym to przykładem było stworzenie w 1948 r. –
w ówczesnym Muzeum Regionalnym kierowanym
przez Helenę Hohensee-Ciszewską – działów zainteresowanych lokalną sztuką, obejmującą także wytwórczość dewocyjno-pamiątkarską, którą zaczęto
zbierać, opracowywać i udostępniać w postaci wystaw
czasowych (działanie to poprzedzone było organizacją Częstochowskiej Wystawy Sztuki Regionalnej
[1946], w której udział wzięła m.in. fabryka „Czyn”).
W późniejszych latach autorem publikacji na ten
temat był Aleksander Jaśkiewicz, który w 1991 r., wraz
z Reginą Rok, przygotował wystawę „Sztuka dewocyjna Częstochowy”.
Recenzowana praca stanowi pierwszą publikację, w której tak obszernie omówiono funkcjonowanie fabryki „Czyn”. Wysoka wartość merytoryczna
opracowania stanowi wynik kompetencji naukowych
autorki, Katarzyny Sucharkiewicz, która licznie wykorzystała – pozyskane w wyniku wieloletnich kwerend
– bogate i zróżnicowane materiały źródłowe. Obecny
katalog uznać można za finalizację jej badań, których
pierwszym efektem był artykuł Krucjata przeciw ba-

nałowi i tandecie. Działalność częstochowskiej Fabryki
Wyrobów Ceramicznych „Czyn” („Częstochowskie Teki
Historyczne” 2018, t. VIII, s. 160).
Niniejsza publikacja przygotowana została
w sposób usystematyzowany i przejrzysty. Zawartość
merytoryczna poszczególnych rozdziałów jest zgodna z ich tytułami, a język wypowiedzi – mimo specjalistycznego charakteru – pozbawiony hermetyczności, co z pewnością sprzyjać będzie poszerzeniu grona czytelników o osoby nie posiadające fachowego
wykształcenia. Podobną rolę spełni zawarty w opracowaniu aparat naukowy, natomiast anglojęzyczne
streszczenia poszczególnych rozdziałów i eseju na
temat estetyki dewocjonaliów autorstwa prof. dr.
hab. Pawła Taranczewskiego sprzyjać będą odbiorcom z zagranicy.
Interesującym elementem katalogu jest zestawienie informacji prasowych, które dotyczą fabryki. Wzbogacając wartość merytoryczną opracowania,
pozwalają także zapoznać się z językiem i duchem
opisywanej epoki.
Konkludując: przygotowany katalog stanowi
bardzo interesującą pozycję wydawniczą, w której
omówiono funkcjonowanie częstochowskiej Fabryki
Wyrobów Ceramicznych „Czyn”, co w istotny sposób
uzupełnia wiedzę na temat lokalnego środowiska
producentów pamiątek religijnych po 1945 r. W przeciwieństwie do innych firm, jej ambicją było stworzenie oferty dewocjonaliów o wysokich walorach estetycznych. Jakość publikacji, tak w warstwie merytorycznej, jak i tej związanej z warsztatem naukowym,
pozwalają uznać, że znajdzie ona uznanie u szerokiego – wykraczającego poza środowisko specjalistów –
grona PT Czytelników.

Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD
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husband and architect, Stanisław Pospieszalski, and
lovers of art: Janina Orynżyna and Irena Lachowicz.
The next part presents information on “Other artists
and manual workers cooperating with “Czyn””.
The third chapter entitled “Cultural heritage
of “Czyn” presents two aspects of “Czyn’s” activity:
“Educational activity” and “Participation in art
exhibitions and fairs and the sale of “Czyn” products”,
offering more information on its projects concerning
education, commerce and exhibitions realized by the
factory.
The final chapter bears the title “Artistic
legacy of “Czyn””. It discusses ”The attribution of
”Czyn’s” products and presents artistic achievements
of Wanda Szrajberówna, sister Aniela Józefowicz,
Zofia Trzcińska-Kamińska and Donata Pospieszalska.
The publication also contains an anthology
of press articles concerning the activity of “Czyn”
manufacture, a catalogue of its products, bibliography and an index of names and illustrations (a rich
iconographic material comprising 170 photographs
constitutes an important part of the publication).
The aim of the project is to reconstruct the
history of “Czyn” Ceramics Manufacturing Company
run by Kazimiera and Stanisław Otaszewski: beginning with unusual circumstances of its establishment
and functioning in the years 1945-1953, till the
moment of its nationalization and further attempts
focused on its reactivation. It was also crucial to bring
to light the group of associates who introduced innovative design of religious souvenirs and the produced
range of goods, and cultural heritage connected with
the factory. The aforesaid information was presented
against a larger historical background pertaining to
religious souvenirs production in the vicinity of the
Jasna Góra Monastery.
The factory functioned in the environment of
numerous devotional items’ producers, whose
esthetics was determined by production costs and –
most often – purchasers with little taste; its achievements constituted an exception to the rule. In particular, the quality of its products was so good and
standing out against other poorly designed produce
that it obtained permission to export its goods
abroad. Unfortunately, “Czyn” operated in the years
when new authorities combated all private property
(vide: collectivization, nationalization, or “trade war”
[1947-1949]), and the Church. As a result, the factory
was nationalized, and in 1953 it finished its activity.

The review of the catalogue of the exhibition
”Creating beauty. The activity of “Czyn”
Ceramics Manufacturing Company
in Częstochowa”
The publication entitled “Creating beauty.
The activity of “Czyn” Ceramics Manufacturing Company in Częstochowa”, issued by Częstochowa Museum, is a catalogue accompanying the exhibition
bearing the same title. The project was realized
thanks to the financial support of the Ministry of
Culture, National Heritage and Sport, obtained within
the framework of the programme “Supporting
Museum Activity”, the funds of Częstochowa Museum, and the subsidy from the City Council in Częstochowa.
Katarzyna Sucharkiewicz is an author and a director of the project planned for the years 2021-2022
(including this publication). She has also coordinated
all the activities of her colleagues from the Museum.
The main body of the catalogue consists of
four chapters, which are divided into sub-chapters or
factual units marked with subheadings. The first
chapter is devoted to “The History of “Czyn” Ceramics
Manufacturing Company and the historical outline
and characteristics of Częstochowa religious souvenirs industry” and its first subchapter presents “The
historical outline and characteristics of Częstochowa
religious souvenirs industry”, including the parts
bearing the following titles: “Manufacturing companies of ceramic and gypsum figurines, and
workshops and factories of devotional industry in
20th century Częstochowa”, “Where “Czyn” was born”.
What is more, the second subchapter presents “The
history of “Czyn” Ceramics Manufacturing Company –
its origins, development and dissolution”.
The following chapter “Artistic environment
of “Czyn” Ceramics Manufacturing Company” makes
us familiar with particular artists cooperating with
the manufacture and contributing to its success.
These were the artists who had graduated from state
and foreign artistic schools, with rich artistic
biographies: Wanda Szrajberówna, sister Aniela Józefowicz, Zofia Trzcińska-Kamińska and Zofia Baudouin
de Courtenay. The following employees were also
important for the whole undertaking: Donata Pospieszalska, who did not finally graduate from the Academy of Fine Arts, probably due to family reasons, her
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nałowi i tandecie. Działalność częstochowskiej Fabryki
Wyrobów Ceramicznych „Czyn”) (”Częstochowskie Teki
Historyczne” 2018, vol. VIII, pp. 160).
This publication was prepared in a systematic
way and its structure is well thought-over. The factual
content of particular chapters reflects their titles, and
the language of the whole publication, though
specialist, is far from being esoteric, which should
attract new readers without any specialist education
in this area. A similar role is played by the scientific
body included in the study, whereas English summaries of particular chapters and an essay on the
aesthetics of devotional items written by prof. dr. hab.
Paweł Taranczewski should attract foreign readers.
A selection of press releases concerning the
factory is an interesting element of the catalogue.
They enrich its factual value and let the readers get
familiar with the language and the spirit of the described period.
To conclude, the catalogue is a very interesting publication presenting the history of “Czyn”
Ceramics Manufacturing Company from Częstochowa, which significantly broadens our knowledge on
the subject of the local environment of religious
souvenirs producers after 1945. Contrary to other
companies, the factory’s ambition was to create an
offer of devotional items with high aesthetic value.
The factual quality of the publication and its side
connected with scientific research tools let us state
that it should enjoy considerable popularity with
readers, going far beyond specialist recipients.

attempts undertaken in the second half of the 50s.,
i.e. after October political thaw, to re-activate the
factory failed.
The author of the catalogue, initiating her
reconstructive research, which was realised with the
help of the historical method, created a rich database, which was possible due to numerous written
source materials collected. They were found, among
all, in the State Archives in Częstochowa, Kielce and
Łódź, the Archive of the Polish Academy of Sciences
(PAN) and the PAN Art Institute in Warsaw, the Jasna
Góra Archive in Częstochowa, the Archive of the
Polish Province of the Dominican Order in Cracow,
the Archive of Częstochowa Museum and the family
archive of the Ostaszewski family. They were completed – especially in the part concerning the artists’
biographies – by interviews. The source materials
gathered in this way were used in accordance with
information needs of particular chapters.
The subject matter undertaken by K. Sucharkiewicz has been described in so much detail for the
first time. The catalogue, published under the auspices of Częstochowa Museum, corresponds to its
natural and long standing interests in sacral and
devotional art linked with the Jasna Góra Sanctuary.
In 1948, it was reflected in the creation of departments – in the then Regional Museum managed by
Helena Hohensee-Ciszewska – interested in local art,
covering also the production of devotional items and
souvenirs, which were collected, described and
temporarily exhibited (this activity was preceded by
the organization of the Regional Art Exhibition in
Częstochowa [1946], which “Czyn” factory also participated in). Further on, Aleksander Jaśkiewicz was the
author of a publication on this subject. In 1991,
together with Regina Rok, he prepared an exhibition
entitled “Devotional art of Częstochowa”.
This work is the first publication devoting so
much space to the activity of “Czyn” factory. High
scientific quality of this study demonstrates scientific
competencies of its author, Katarzyna Sucharkiewicz,
who skillfully used rich and varied source materials
collected during many years of preliminary archival
research and preliminary survey of library holdings.
The current catalogue can be regarded as the finalization of her research, whose first outcome was an
article entitled “A Crusade Against Banality and
Rubbish. The Activity of “Czyn” Ceramics Manufacturing Company in Częstochowa” (Krucjata przeciw

Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD
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Jednak nie to było celem. Ludziom „Czynu” chodziło
przede wszystkim o to, by dewocjonalia miały wysoki
poziom artystyczny i nie wypaczały religijności. Złemu dziedzictwu wieku XIX przeciwstawili styl bardziej modern, zbliżony do art déco, sztuki obowiązującej w latach dwudziestych i trzydziestych wieku XX.
Po II wojnie światowej art déco zeszła ze sceny.
Wprawdzie idea odnowy proponowana przez „Czyn”
była jak najbardziej aktualna, jednak styl, w którym
znalazła ucieleśnienie, już przeminął. Ale w stosunku
do zastanych dewocjonaliów częstochowskich był to
krok naprzód. Paradoksalnie wyrobów „Czynu” nie
naznaczył duch czasu, jaki nadszedł po 1945. Widoczny na Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki
Nowoczesnej 1948/1949 w krakowskim Pałacu Sztuki
en bloc, raczej nie inspirował sztuki religijnej. Naturalnie o socrealizmie nie mogło być tu mowy! Zaryzykowałbym twierdzenie: „Czyn” podjął odnowę wedle
wartości niedawno minionych.
Myślenie takie nie jest jednak zadowalające!
Na wyroby „Czynu” wolno spojrzeć wprost, dostrzegając artystyczną wartość figurek; spojrzeć, próbując
tę wartość wydobyć nie tylko w przeżyciu religijnym,
ale także estetycznym – z religijnym splecionym.
W przeżyciu tym – jak chce Roman Ingarden – dochodzi ostatecznie do widzenia wartości dzieła, której to
wartości nie wiążemy z epoką. Podziwiając wdzięk
figurynki Madonny, nie pytam o kontekst historyczny,
o epokę jej powstania; jestem po prostu urzeczony jej
wdziękiem, który daje mi skupienie do modlitwy.
Wartość estetyczna w tym przypadku wiąże się z wartością religijną, czy religijnym znaczeniem, jak chcą
niektórzy. Artyści „Czynu” spontanicznie sięgnęli do
art déco, dzisiaj natomiast nie bardzo jest się czym
inspirować. Jeżeli duch XIX stulecia był historyczny
i eklektyczny, zaś duch pierwszej połowy wieku XX
modernistyczny, to duch jego drugiej połowy, a także
początku obecnego stulecia jest w sztuce religijnej
pozbawiony oblicza – o czym świadczą powstające
kościoły, świadczą ich wnętrza z żenującym wystrojem i figurami bez religijnego ducha, z ikonami, które,
przestrzegając kanonu, nie zostały jednak „napisane”.
Są naturalnie wyjątki: na przykład architektura projektowana przez św. pamięci Stanisława Niemczyka,
Ukrzyżowania – i nie tylko – zapoznanego, niestety,
rzeźbiarza Jana Sieka, czy Ukrzyżowanie Bronisława
Chromego w nowohuckiej Arce Pana. To jednak wła-

Dewocjonalia
Encyklopedia PWN stwierdza, że „Dewocjonalia (z łac. devovere – poświęcić) [to] miniaturowe przedmioty przedstawiające świętych lub symbolizujące
prawdy wiary chrześcijańskiej oraz przedmioty używane w praktykach religijnych”. Dewocjonalia mogą
prowadzić swego czciciela do idolatrii, jeśli traktuje je
jako magiczne obiekty działające same przez się.
Zasadniczo są natomiast uobecnieniem przedstawionej osoby, analogicznie jak ikona.
Dodałbym, że symbolizują prawdy wiary nie
tylko chrześcijańskiej. Dewocjonalia towarzyszyły
kultom, odkąd istnieją religie. Dewocjonalia babilońskie, perskie, egipskie, greckie, rzymskie; potem
chrześcijańskie – starożytne, średniowieczne, renesansowe, barokowe… powstałe w wieku XIX. Oczywiście
dewocjonalia – już w XVIII stuleciu, jeśli nie wcześniej
– rodziły się także z inspiracji kultem Najświętszej
Panny Marii Częstochowskiej. Wszystkie dzieła sztuki
dewocyjnej zawsze nosiły na sobie znamię epoki, te
częstochowskie również, przy czym na ich postaci
zaciążył zwłaszcza wiek XIX, którego zdegenerowany
wpływ widoczny jest do dziś. Nie zastanawiając się
chyba wcale nad wartością artystyczną figurek i obrazków, wytwarzano je po prostu na bieżąco, kierując się
popytem, który to popyt też stopniowo się degenerował. Odbiorca chciał kiczu, więc dostarczano kicz.
Max Dvořák widział historię sztuki jako historię ducha. Otóż, jeśli przyjąć takie spojrzenie, duch
wieku XIX widziany poprzez powstające wówczas
dewocjonalia miał się ku zachodowi, zaś zmierzch
nastąpił w okresie powojennym, po 1945. Jednakże
poddanej biegowi czasu wytwórczości dewocjonaliów usiłowano nadać nowy kierunek poprzez próbę
jej odrodzenia. Podjął ją „Czyn”. Takie miano przybrała
grupa ludzi – w tym profesjonalnych artystów – która
tę samą nazwę nadała stworzonej przez siebie Fabryce Wyrobów Ceramicznych. Członków „Czynu” łączyła
nie tylko chęć odnowy wytwórstwa dewocjonaliów
w Częstochowie; zawiązali również coś na kształt
instytutu świeckiego, pragnąc nadać swemu wysiłkowi religijny charakter. Wytwórczość „Czynu” różniła się
radykalnie od tzw. sacrobiznesu. Owszem, wyroby
wystawiano, prezentowano na ekspozycjach w Polsce i za granicą – głównie we Francji – sprzedawano…
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śnie wyjątki. Generalnie sztuka religijna i dewocjonalia naszego wieku nie mają własnego oblicza.
Niemniej Nowy Duch, który przyniesie nową
sztukę religijną, zapewne już się narodził – prześwituje bowiem w nowych i odnawiających się zakonach
tak czynnych, jak i kontemplacyjnych – i chociaż nie
tchnął w nas jeszcze nowych idei, to jednak podsuwa
przejściową propozycję: sięgnięcie do technologii.
Umożliwia ona miniaturyzację arcydzieł, na przykład
wykonanie skanu Ukrzyżowania Wita Stwosza lub Krucyfiksu Wawelskiego Królowej Jadwigi i pomniejszenie go komputerowo, tworząc miniaturę, którą można na różne sposoby powielać. Analogicznie można
powielać miniatury arcydzieł malarstwa religijnego.
W ten sposób – nie będąc twórczy – możemy uniknąć
kiczu.
Wprawdzie taka miniaturyzacja dzieł sztuki
będzie miała sens także jutro, niemniej warto pomyśleć również o nowych dewocjonaliach. Na razie,
patrząc wokół, nie spodziewam się niczego dobrego.
Wytwórcy kiczu są utwierdzeni w swych przekonaniach i nie ustąpią pola, a nowych propozycji nie
widać. Zobaczymy je dopiero wówczas, gdy znajdą
się ludzie o sposobie myślenia analogicznym do
sposobu myślenia zespołu „Czynu”, którzy dostrzegą
wagę dewocjonaliów dla rozwoju życia duchowego.
Co mogliby zaproponować? Wiem, że każde nawiązanie do przeszłości, każde „neo”, będzie bez sensu.
Wyobrażam sobie, że władny jestem poprosić
wybranych przez siebie rzeźbiarzy i malarzy o stworzenie figur i namalowanie obrazów kultowych, a potem przedstawienie ich mnie do wyboru. Obowiązywałaby zasada: „Styka, ty mnie nie maluj na kolanach,
ty mnie maluj dobrze”. Dlaczego mieliby je przedstawiać mnie, a nie którejś kurialnej czy zakonnej komisji? Otóż dlatego, że z takimi komisjami miałem do
czynienia; że byłem świadkiem obalania przez nie
najlepszych projektów.
Wyboru rzeźbiarzy i malarzy też dokonywałbym sam, przyjrzawszy się najpierw twórczości tych
artystów i zasięgając opinii zaufanych doradców.
Propozycjom nie stawiałbym ograniczeń, preferując
jednak – w przypadku utrwalonych w kulturze figur,
powiedzmy, Najświętszej Marii Panny z Lourdes –
zachowanie jak najdalej idącego realizmu. Oczekiwałbym realistycznej rzeźby o doskonałej formie,
wykutej na nowo w szlachetnym materiale, którą mo-

żna by zmniejszyć i powielać. Wykluczyłbym przedstawienia ukrzyżowanego Chrystusa z drutu lub z korzenioplastyki, figury o komiksowym charakterze, czy
postacie Jezusa, Marii i świętych o wątłych ciałach,
dużych głowach i ogromnych oczach. Odrzuciłbym
a limine plastikowe, przezroczyste Matki Boże z Lourdes z uzdrowicielską wodą wewnątrz, której można
się napić, odkręciwszy uprzednio Madonnie głowę.
Wybrane figurki poleciłbym zeskanować, pomniejszyć, odlać i wprowadzić na rynek dewocjonaliów. Kryje się tu pewna pułapka, która rzuca się
w oczy: figurek i obrazków wykonanych według nowych wzorów nikt nie kupuje, pobożność pątników je
odrzuca. Ponoszę klęskę. Możliwe jednak także, że
nowe modele zwracają na siebie uwagę, że znajdują
się kupujący, że powolutku dokonuje się przemiana
świadomości.
Moje przedsięwzięcie byłoby więc próbą wstawienia w miejsce arcydzieł nowych wzorów – według
mnie artystycznie wartościowych. Wybór potwierdzaliby kupujący, co naturalnie nic nie znaczy, bo ileż
to razy arcydzieła były przez kapryśny rynek odrzucane. Nie jest też wcale powiedziane, że wybrałbym
arcydzieła…
Wyobrażenia to utopijne, jednak myśl o wyłonieniu nowych wzorów, nie tyle w drodze konkursu,
ile zapraszając artystów, by wysunęli własne propozycje, wydaje się słuszna.

Prof. dr hab. Paweł Taranczewski
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look, noticing an artistic value of its figurines; trying
to discover this value not only in a religious but also
in an aesthetic experience – which is intertwined
with the religious one. This experience, like Roman
Ingarden says, makes one see the value of a given
work of art not linked with any particular epoch. If the
spirit of the 19th century was historical and eclectic,
and the spirit of the first part of the 20th century was
modern, the spirit of the second half of the latter and
the beginning of this century is devoid of any image
as far as religious art is concerned. It is reflected in
currently built churches, their lamentable interior
design and figures without any religious spirit, in
icons which, though canonic, have not been “written”.
Of course, there are exceptions, but in general,
religious art and devotional items of our century do
not have their own face.
Looking around, I do not expect any changes
for the better. Kitsch producers are firm in their
beliefs and they are going to stand their ground,
whereas new options cannot be seen. We will see
them only when there are people with a way of
thinking similar to this represented by “Czyn” members, who can discern the role of devotional items for
the development of spiritual life.

Devotional items
Encyclopaedia published by PWN states that
“Devotional items (Latin devovere – devote) [are]
miniature objects presenting saints or symbolizing
truths of the Christian faith and objects used in
religious practices.” Devotional items can lead their
worshipper to idolatry if they are treated as magical
objects acting on their own. Generally, they are manifestations of a presented person, similarly to an icon.
I would add that they symbolize truths not
only of the Christian faith. All works of devotional art
have always born the characteristics of a given
epoch, these ones from Częstochowa as well, whereas their shape is influenced the most by the 19th
century, whose degenerate influence can still be seen
today.
Max Dvořák saw the history of art as the
history of spirit. If we accept such an approach, the
spirit of the 19th century seen through devotional
items created at that time was already at dusk, and its
twilight took place in the post-war period, after 1945.
However, there were attempts to revive the manufacturing of devotional items by giving it a new direction. The task was undertaken by “Czyn”. That was the
name for a group of people – professional artists
included – who gave the same name to the Ceramics
Manufacturing Company they created. Members of
“Czyn” were not only united by their willingness to
revive the industry of devotional items in Częstochowa; they also established a type of secular institute as
they wanted to invest their effort with a religious
dimension. The activity of “Czyn” was radically different from the so-called “sacrobusiness”. Its artists
primarily wanted devotional items to be distinguished by their high artistic level and not to distort
religiousness. They opposed the bad heritage of the
19th century to a more modern style, close to some
art deco realizations. Although the idea of revival
proposed by “Czyn” was a timely response, the style it
was carried out in had already passed away. On the
other hand, it was a big step forward in comparison
to contemporary devotional items from Częstochowa. I would risk a statement that “Czyn” undertook
the revival task following the values that were there
no more.
However, such a way of thinking is not satisfying! The products of “Czyn” can be given a straight
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Środowisko artystyczne Częstochowy kształtowali przede wszystkim malarze, sztycharze i snycerze, których wytwórczość nie przewyższała poziomem rzemiosła cechowego. Potrzeba rywalizowania
o klienta sprawiła, że pojawiła się konieczność sprzedawania prac za niższą cenę, a w takim razie ich
produkowania niższym kosztem. W ten sposób
wytwarzanie wizerunków przerodziło się w seryjną
produkcję, niestaranną i skutkującą ich prymitywizacją4. W celu przyspieszenia pracy korzystano na przykład z „przepróch”, papierowych szablonów z wydziurkowanymi konturami rysunku, za pomocą
których przenoszono na podobrazie obrys wizerunku
Matki Boskiej. Wykonane w ten sposób dzieła rzadko
wyróżniały się wysoką klasą artystyczną, choć Adrian
Głębocki, pisząc o malarstwie w Częstochowie,
dowodzi, że: „Można […] znaleźć obrazy odrobione
z zadziwiającą starannością, a nawet ze smakiem;
najcenniejszy to rodzaj malatur, bo obrazy M. B.
bywają płacone, po kilkadziesiąt a nawet po kilkaset
rubli. […] Są malarze malujący prócz M. B. i inne
obrazy do kościołów starannie i znośnie”5. Niemniej
obok tych prezentujących zadowalający poziom
częściej spotykało się prace tandetne, niewykończone, niestaranne. Malowano też szybsze w przygotowaniu kompozycje „wodne”, gwaszowe. Popularność
zaczęły również zyskiwać sztychy dewocyjne. Wyroby
podjasnogórskiego ośrodka były na ogół oceniane
niepochlebnie, o czym świadczy fakt, że określano je
jako „bohomazy częstochowskie”, a ich twórców jako
„bogorobów”6. Głębocki przytacza zasłyszane złośliwe opinie, „jakoby w Częstochowie malowano na
płótnie rozciągniętym na płocie, siedząc na koniu dla
śpieszniejszego przebiegania pędzlem po malowidle”7.
Już na początku XVIII w. zaczęto podejmować
pierwsze próby powstrzymania procesu prymitywizacji i upadku artystycznego częstochowskich wyro-

1. Zarys historii częstochowskiego
pamiątkarstwa religijnego
1. The outline of Częstochowa
religious souvenirs production

W Częstochowie, w związku z obecnością
klasztoru na Jasnej Górze, w którym umieszczono
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, wykształciła się
i rozwinęła produkcja wyrobów dewocyjnych oraz
pamiątkarskich. Obrazy, pasyjki, figury świętych stały
się rodzajem pamiątki religijnej, która przypominała
o odbytej pielgrzymce na Jasną Górę. Przez dziesięciolecia dewocjonalia wykonywano w bliskim sąsiedztwie klasztoru, w Nowej Częstochowie. Tutaj
usytuowane były warsztaty rzemieślnicze, jak
również kramy, w których pielgrzymi mogli zaopatrywać się w pamiątki.
W pracowniach artystów powstawały przeważnie kopie cudownego wizerunku Matki Boskiej
Częstochowskiej. Częstokroć były to obrazy półplastyczne, „płaskorzeźbowe”1, wykonane techniką wysadzaną2, przedstawiające postacie „z ciemnymi
twarzami, w złotych płaszczach i koronach”3. Szaty
i ornamenty wytłaczano przy pomocy tzw. stempelków, a sztuczne kamienie i złocenia miały służyć
podkreśleniu bogactwa tych „świętych” wizerunków.
Technika ta stosowana była w XIX i na początku XX w.
Powodzeniem wśród pątników cieszyły się też prace
malarskie z przedstawieniem innych świętych patronów, m.in. św. Barbary, św. Rozalii, św. Mikołaja, św.
Józefa, św. Jana Nepomucena, św. Antoniego Padewskiego oraz Matki Boskiej Gidelskiej i św. Anny z Przyrowa, czczonych w ośrodkach położonych nieopodal
Częstochowy.
1 T. Seweryn, Polskie malarstwo ludowe, Kraków 1937, s. 13.

2 Sukienki są wypukłe, wymodelowane w masie kredowo-klejowej. Ich powierzchnię ozdabiają motywy ornamentalne, wyciskane np. patyczkami,
stemplami z krzyżykiem, kwiatami czy gwiazdką, a nierzadko też sztuczne kamienie. Tła są urozmaicone tzw. grzebykowaniem. Zob. A. Jaśkiewicz, R. Rok,
Sztuka dewocyjna Częstochowy, Muzeum Okręgowe w Częstochowie, Częstochowa 1991, s. 9; T. Seweryn, Polskie malarstwo ludowe, dz. cyt., s. 14.
3 J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, „Polska Sztuka Ludowa” 1976, nr 2, s. 115.
4 Odtwarzano wizerunek w sposób umowny, stosowano np. pogrubienie konturu, posługiwano się jaskrawą kolorystyką, a ornamenty rozmieszczano na
całej powierzchni malowidła. Za: A. Kunczyńska-Iracka, Matka Boska Częstochowska w sztuce ludu polskiego. Uwagi o wystawie, „Polska Sztuka Ludowa”
1984, nr 3, s. 140-141. Por. A. Jacher-Tyszkowa, Z problematyki wystawy „Matka Boska Częstochowska w polskiej sztuce ludowej i popularnej”, „Polska Sztuka
Ludowa” 1984, nr 3, s. 151.
5 A.M. Głębocki, Kilka słów o malarstwie w Częstochowie, „Wiek” 1874, nr 27, s. 3.
6 J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, dz. cyt., s. 115.
7 A.M. Głębocki, Kilka słów o malarstwie w Częstochowie, „Wiek” 1874, nr 24, s. 2.
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bów o charakterze religijnym i pamiątkarskim. Stanem lokalnego rzemiosła zaniepokojeni byli zarówno
ojcowie paulini, jak i grupa miejscowych malarzy,
którzy dbali o swą reputację i zdecydowanie pragnęli
odciąć się od tandetnej wytwórczości. Wprowadzono
m.in. obowiązek przedkładania prac do zaopiniowania cenzorom wskazanym przez burmistrza częstochowskiego i przeora Jasnej Góry. Niestety, efekt
działań mających na celu utrzymanie właściwego
standardu wyrobów dewocyjnych zaspokajających
potrzeby pątników okazał się – jak pokazały kolejne
dziesięciolecia – połowiczny.
Warto jednak przedstawić nie tylko ową
negatywną stronę częstochowskiego wytwórstwa,
ale i dalsze próby powstrzymania procesu obniżania
się jego poziomu oraz – w zarysie – jego rozwój
w kierunku osiągnięcia odpowiedniej jakości artystycznej. Dla kształtującego się częstochowskiego
środowiska twórczego ważnym wydarzeniem było
założenie w XVIII w. cechu malarzy8. Na jego pierwotny statut wpływ mieli ojcowie paulini, którzy dali
szereg wskazówek dotyczących m.in. organizacji
kontroli obrazów i sposobu ich sprzedaży. Zakonnicy,
sprawując nad malarzami zwierzchność administracyjną, dostarczając im wzory ikonograficzne i egzekwując zasadę ich wiernego replikowania, nie troszczyli się jednak w ogóle o szkolenie nowych adeptów
sztuki malarskiej – choć istniał wyjątek od tej reguły.
Szczególnym zaangażowaniem w sprawy artystyczne
wykazał się ojciec Maciej Cichocki (malarz i syn malarza Ignacego Cichockiego), który dbał o odpowiedni
poziom wytwórczości, służył malarzom fachowymi
radami, a także rozdawał rysunki i sztychy, które miały
pomagać w poprawnym wykonywaniu kompozycji.
Napisał też traktat, rodzaj podręcznika dotyczącego
sztuki malarskiej9. Była to jednak, nad czym można
ubolewać, postawa odosobniona.

W XIX w. zrezygnowano z urzędu cenzorów,
a należyty poziom artystyczny wykonywanych obrazów miały weryfikować i określać egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Oprócz obowiązkowych praktyk
w warsztatach majstrów funkcjonowały też szkoły
wieczorowe.
W drugiej połowie XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX w. zapotrzebowanie na kopie wizerunku Matki Boskiej, różańce, medaliki, szkaplerze,
obrazy i figury świętych było wciąż bardzo duże10.
Zastrzeżenia budziła natomiast niezmiennie strona
estetyczna wyrobów z podjasnogórskich pracowni –
niedbałe wykonanie, powtarzalność wzorów, krzykliwa kolorystyka i zamiłowanie do przesadnej dekoracyjności11.
Jednakże w Częstochowie tworzyli również
uzdolnieni artyści, którzy traktowali uprawianą przez
siebie profesję z należytą powagą i szacunkiem,
okazując je zarówno wobec samych dzieł, jak i ich
nabywców. Dążyli do podniesienia poziomu malarstwa i rzeźby religijnej. W tym miejscu należy przywołać chociażby dokonania Adriana Głębockiego (1833-1905), Jana Nepomucena Grotta (1858-1919) i Mateusza Mączyńskiego (1840-1913).
Analizując zagadnienie kondycji wytwórczości religijnej i dewocyjnej ośrodka częstochowskiego,
nie powinno się zapominać o innych inicjatywach –
szkołach, pracowniach artystycznych, wystawach –
organizowanych z myślą o zapewnieniu odpowiedniej jakości tych wyrobów. W latach 90. XIX wieku
w Częstochowie nauką malarstwa zajmował się
Pantaleon Szyndler (1846-1905). Prowadził pracownię w bliskim sąsiedztwie klasztoru, miał też atelier na
Jasnej Górze. W tym okresie malował głównie obrazy
religijne, najprawdopodobniej na zamówienie handlarzy przedmiotami dewocyjnymi12. W mieście działały też inne warsztaty artystyczne wyspecjalizowane

8 Księga wiecznych przywilejów służących przechlubnej Kongregacji Malarskiej panów artystów, pryncypałów, towarzyszów, subiektów sztuki wolnej i pięknej
malarstwa pod Senioratem obojga miast połączonych Starej i Nowej Częstochowy: od roku 1718 przez rozmaite władze uchwalanych i dotąd zachować się
mianych, Miejska Biblioteka Publiczna w Częstochowie, rkops sygn. 130. Anna Kunczyńska-Iracka dowodzi, że cech malarzy powstał przed 1728 r. Zob. A.
Kunczyńska-Iracka, Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, Studia z historii sztuki, t. XXVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 30-31.
9 A.M. Głębocki, Kilka słów o malarstwie w Częstochowie, „Wiek” 1874, nr 28, s. 2. Dokument, dołączony pierwotnie do Diariusza obchodu pierwszego
odpustu w dniu św. Łukasza w kościele św. Rocha pod Jasną Górą, spisanego przez ks. Macieja Cichockiego dr teologii i superiora paulinów na Jasnej Górze, dn.
15 listopada 1841, nie zachował się. Zob. A. Kunczyńska-Iracka, Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, dz. cyt., s. 43-44.
10 W XIX w. roczną produkcję szacowano na 60-70 tysięcy, ale znane są też wyliczenia mówiące, że w XVIII i XIX w. w Częstochowie pielgrzymi zakupili
ponad 2 miliony dewocjonaliów. Za: W. Mścichowski, Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry, „Niedziela” 2002, nr 28, s. 17. Zob. J. Górecki, Dewocjonalia,
lektury robotnicze – obraz Częstochowy z przełomu XIX i XX wieku, „Almanach Częstochowy” 2002, s. 106.
11 XVIII-1937. Dewocjonalia, AJG, sygn. 2097, s. 65-67, 87, 125.
12 L.n., Ś.P. Pantaleon Szyndler, „Biesiada Literacka” 1905, nr 9, s. 132.
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w sztuce religijnej i kościelnej, np. Pracownia Rzeźbiarska Robót Kościelnych prowadzona przez Aleksandra Nowaka oraz pracownia rzeźbiarska Natalii
Andriolli rozwijająca się w kierunku sztuki kościelnej
i przemysłu artystycznego13. Na uwagę zasługuje
działalność tzw. Salonu Artystycznego z Wystawą
Sztuk Pięknych w budynku przy ul. 7 Kamienic,
nieopodal klasztoru, który na początku XX w. zorganizował rzeźbiarz Baltazar Józef Proszowski (1860-1906). Dzięki obecności salonu mieszkańcy Częstochowy, turyści i pielgrzymi mieli możliwość obejrzenia i nabycia dzieł artystycznych o wysokim poziomie
wykonania. Na pobliskich kramach i straganach
wciąż sprzedawano bowiem bezwartościowe i przykre dla oka dewocjonalia. Celem tej wystawy była też
swoiście pojęta edukacja artystyczna i rozwijanie
dobrego gustu u odbiorców sztuki. Smutne jest to, że
tak cennej inicjatywy wystawienniczej nie wsparło
ani duchowieństwo14, ani – co szczególnie dziwi –
miejscowi malarze. Ich stosunek do działalności
handlowej Proszowskiego był jawnie wrogi15. Salon,
który w zamierzeniu miał służyć przede wszystkim
podniesieniu poziomu sztuki religijnej, działał tylko
przez krótki czas.
W okresie międzywojennym podobną intencją kierowali się organizatorzy Wystawy Sztuki Religijnej i Kościelnej, którą udostępniono w Częstochowie
w Muzeum mieszczącym się w Parku Staszica w dniu
9 czerwca 193416. Podobnie jak we wcześniejszych
dziesięcioleciach, za jeden z najlepszych środków
przeciwdziałania pseudoartystycznej twórczości
uważano upowszechnianie sztuki religijnej na wysokim poziomie. Na ekspozycji zaprezentowano prace
uznanych ludzi sztuki, w tym obrazy, rzeźby, dzieła
graficzne, ceramiczne, książki, mszały, hafty, modele

architektoniczne takich autorów jak m.in. Stanisław
Ostoja-Chrostowski, Konrad Srzednicki, Vlastimil
Hofman, Wiktoria Goryńska. Pojawiły się także realizacje Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, Wandy Szrajberówny czy siostry zmartwychwstanki Anieli Józefowicz,
czyli artystek, które w przyszłości będą współpracować z fabryką „Czyn” i których nazwiska staną się
nieodłącznie związane z reformą częstochowskiej
sztuki religijnej.
W 2. połowie lat 30. XX wieku w mieście
odbywały się też mniejsze pokazy chrześcijańskiego
rzemiosła i drobnego przemysłu, urządzane przez
Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Częstochowie17. Zainteresowanie imprezami było duże, także
wśród pątników18. Organizowano je od połowy sierpnia do września, czyli w czasie największego natężenia ruchu pielgrzymkowego. Dla miejscowych rzemieślników, również tych specjalizujących się w produkcji dewocjonaliów, wystawy stanowiły dobrą okazję
do popularyzacji wyrobów i nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z odbiorcami.
Należy nadmienić, że osoby związane z branżą dewocyjną zrzeszone były w różnych organizacjach. W Częstochowie dużą aktywnością wykazywało się Stowarzyszenie Kupców Polskich19, w ramach
którego działały sekcje i koła branżowe. Sekcja Dewocjonalistów w 1936 r. zgromadziła 185 członków, przy
czym osób zajmujących się sprzedażą dewocjonaliów było w mieście prawie 60020.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej
wskazywano na dwa niepokojące fakty – poziom
estetyczny produkowanych w Częstochowie wyrobów dewocyjnych, określając go jako „hańbę narodową”21, i konieczność importowania tego rodzaju
towarów. Zapotrzebowanie na pamiątki religijne

13 J. Wiercińska, Andriolli Natalia, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. I, pod red. J. Maurin-Białostockiej, H. Bartnickiej-Górskiej,
J. Derwojeda i in., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 31-32.
14 Z Częstochowy, „Tydzień” 1904, nr 41, s. 4.
15 Kronika Powszechna. Wystawa Sztuk Pięknych w Częstochowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 21, s. 417.
16 A. Jaśkiewicz, Wystawa sztuki religijnej w 1934 roku i niektórzy uczestniczący w niej artyści, [w:] Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce Odrodzonej
1918-1939, pod red. R. Szweda, W. Palusa, Częstochowa 1996, s. 166.
17 Rzemiosło częstochowskie na drogach rozwoju handlowego, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 122, s. 6.
18 Otwarcie pokazu wytwórczości Rzemiosła i Drobnego Przemysłu, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 185, s. 7.
19 Prezesem częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia Kupców Polskich w l. 1932-1939 był Franciszek Dionizy Wilkoszewski (1875-1941), właściciel
drukarni i księgarni, redaktor, publicysta, działacz społeczny i samorządowy. Był on założycielem, wydawcą i redaktorem pierwszego pisma codziennego
w Częstochowie, „Gońca Częstochowskiego”. Za: Wilkoszewski Franciszek Dionizy, [w:] J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny,
Częstochowa 2005, s. 337.
20 Hurtownia dewocjonalii powstaje z udziałów chrześcijańskiego kupiectwa w Częstochowie. Z zebrania sekcji dewocjonalistów przy Stow. Kupców. Polsk.,
„Goniec Częstochowski” 1936, nr 251, s. 4.
21 Współpraca artystów w przemyśle dewocyjnym, „Cychry” 1946, nr 2-3, s. 19.
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„spod Jasnej Góry” znacznie bowiem przewyższało
możliwości wytwórcze miejscowych manufaktur,
zakładów i fabryk. Nie dziwi więc, że nabywców
znajdowały niezmiennie nawet najbardziej tandetne
wyroby.

I / Pracownicy Wytwórni Figur Porcelanowych na podwórzu zakładu (pierwszy z prawej Bogusław Hazler, syn Bronisława, współwłaściciela Spółki Wyrobów Porcelanowych), Częstochowa, ul. św. Rocha 38, 1939
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czym) oraz fabryka świec, a także pracownie malarskie i rzeźbiarskie. Działało około czterdziestu malarzy-rzemieślników. W dokumencie przeczytamy też
o zakładach specjalizujących się w produkcji rzeźb
religijnych: „[…] Kilka pracowni rzeźbiarskich wykonuje z drzewa figury świętych, krucyfiksy, feretrony,
ozdobne ramy. Reszta rzeźbiarzy wykonuje sukienki
Matki Boskiej i inne bardziej stolarskie roboty. Razem
jest ich około 15-u”23. Autorka opracowania poświęca
dość obszerny akapit produkcji wyrobów gipsowych.
Sprzedawane w podjasnogórskich sklepikach i kramach figury gipsowe wytwarzane były na miejscu.
W mieście działały cztery większe odlewnie i około
dwadzieścia mniejszych zakładów chałupniczych
(„gipsiarzy trudniących się w swych izbach odlewaniem figur gipsowych”24). W tym samym dokumencie
przeczytamy: „W dzielnicach przez nich zamieszkanych można spotkać w południe w czasie sezonowym gromady chłopaków, obładowanych gipsowymi figurami, dostarczających towar kupcom. Ci gipsiarze często do środka figury pakują rozmaite śmiecie czy kamienie, aby otrzymać masywniejszą wagę,
gdyż to w oczach wieśniaków przedstawia większą
wartość”25. W Częstochowie w omawianym okresie
funkcjonowało również dziesięć pracowni haftu
kościelnego i rzesze chałupników zajmujących się
wyrobem szkaplerzy i różańców. Paciorki szklane do
różańców sprowadzano z Czech, kokosowe i hebanowe – z Belgii, „a tzw. pestki z Włoch”26. Działalność
prowadziły ponadto dwa zakłady drukarskie wytwarzające obrazki religijne, jedna drukarnia książek do
nabożeństwa, jeden zakład lampek wiecznych, sześć
wytwórni listew do ram i osiem pracowni ramiarskich.
Większą uwagę wypada poświęcić zakładom
i pracowniom produkującym wyroby ceramiczne,
porcelanowe i gipsowe – w takiej działalności specjalizowała się bowiem, choć już w latach powojennych,
fabryka „Czyn”.
Na początku XX wieku w Częstochowie
rozpoczęły działalność pracownie religijnej ceramiki

Wytwórnie figur ceramicznych
i gipsowych oraz warsztaty
i zakłady przemysłu dewocyjnego
w XX-wiecznej Częstochowie
Manufacturing companies of ceramic
and gypsum figures, and workshops
and factories of devotional industry
in 20th century Częstochowa

Zakres artykułów dewocyjnych wytwarzanych w Częstochowie był bardzo różnorodny. Produkowano: „święte” obrazki na blasze, płótnie czy papierze, miniatury na szkle („oczka” do medalików i pierścionków), figury i płaskorzeźby, stacje Męki Pańskiej,
ulotne grafiki dewocyjne, świece, butelki na wodę
święconą, oleodruki, książeczki do nabożeństwa,
puszki na różańce, krzyżyki, lichtarze, kropielniczki,
paciorki do różańców oraz metalowe medaliki z wizerunkiem Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych.
Zajmowano się też produkcją przedmiotów nie mających wiele wspólnego z wiarą, a będących jedynie
wspomnieniem pobytu na Jasnej Górze, w tym
kubków i pocztówek z widokami Jasnej Góry czy np.
kościoła świętej Barbary.
Warto przywołać anonimowy i niedatowany
dokument z jednego z prywatnych archiwów z opisem wytwórczości i rynku dewocjonaliów częstochowskich w l. 40. XX w.22 Wynika z niego, że w Częstochowie czynne były wówczas dwa zakłady brązownicze, pięć wytwórni metalowych lichtarzy, krzyży
i krzyżyków oraz również pięć niewielkich zakładów
wyrobu medalików i medalionów. Odlewaniem
medalików aluminiowych zajmowała się też grupa
chałupników. Ponadto funkcjonowały warsztaty
introligatorskie (dziesięć większych zakładów i około
sześćdziesięciu mniejszych o charakterze chałupni-

22 Dokument z archiwum rodziny Ostaszewskich, l. 40. XX w., maszynopis, b.p.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże. Por. s. A. Józefowicz, Dwie wilnianki, maszynopis, AZSZ w Kętach, s. 40.
26 Dokument z archiwum rodziny Ostaszewskich, l. 40. XX w., dz. cyt.
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artystycznej. W latach 1902-191227 istniała fabryka
wyrobów porcelanowych galanteryjnych Walentego
Salamona. Wytwarzano w niej „porcelanowe przedmioty religijne”28, figurki świętych, kropielniczki,
a także zabawki dla dzieci. Dla tych wyrobów –
niestety, nieznakowanych, a przez to trudnych do
identyfikacji – charakterystyczne było m.in. stosowanie złoceń. W wytwórni zatrudnienie znaleźli m.in.
Władysław Czakiert i Stanisław Stysiński, późniejsi
pracownicy „Czynu”.
Szukając zakładów o specjalizacji podobnej
do obranej w okresie powojennym przez fabrykę
Ostaszewskich, należy przywołać te, w których
wytwarzano ceramiczne i gipsowe przedstawienia
religijne. W 1. poł. XX w. w Częstochowie czynnych
było kilka tego rodzaju fabryczek. Powstały one po
1905 r., gdyż wcześniej władze carskie nie wyrażały
zgody na zakładanie wytwórni dewocjonaliów29.
Statuetki świętych produkowano w zakładzie Adama
Kucharzewskiego30 i Stefana Kucharzewskiego31. Wyrobem figur religijnych i fantazyjnych zajmowali się
też Ludwik Koch (ul. Wieluńska 11)32 i Józef Dymowicz, który prowadził „Wytwórnię Figur Gipsowych
Religijnych i Fantazyjnych” przy ul. św. Barbary 533.
Na szczególną uwagę zasługuje powstała tuż
przed wybuchem wojny, w 1938 r., z inicjatywy Stani-

sława Placyda Bednarskiego34, częstochowska pracownia ceramiki artystycznej „Elektroceramika”35.
Nastawiona była na wyrób posągów kościelnych,
płaskorzeźb w ceramice i mozaice oraz wazonów
i figurek. Współpracowali z nią lokalni artyści, m.in.:
Władysław Rudlicki, Stefan Policiński, Władysław
Wagner36. Charakteryzując ceramikę Placyda, pisano:
„Współczesne kierunki sztuki plastycznej łączą się
z tradycjami ludowymi, tworząc całość o wysokim
poziomie artystycznym”37. Swoje wyroby, zarówno
o tematyce świeckiej, jak i religijnej, firma prezentowała m.in. na częstochowskiej Wystawie Społeczno-Gospodarczej w 1947 r.38
Warto wspomnieć o pracowni Stanisława
Kozikowskiego (1890-1967)39. Zakład, początkowo
określany jako „sztukatorski”40, a później noszący
nazwę „Artystyczna Pracownia Figur Gipsowych”,
zlokalizowany przy ul. św. Rocha 8, a następnie przy
ul. Kiedrzyńskiej 241 (obecnie ul. Łódzka 2), specjalizował się w figurkach religijnych. Powstawały w nim
również portrety i popiersia znanych osobistości.
Zakład sprawnie działał aż do pierwszych lat powojennych, wytwarzając figury świętych i kompozycje
fantazyjne, ale też godła państwowe42. W l. 50. XX w.
został upaństwowiony i przejęty przez przedsiębiorstwo „Veritas”43.

27 F. Sobalski, Rozwój wytwórczości związany z ruchem pielgrzymkowym na Jasną Górę w Częstochowie na przełomie XIX i XX w., „Studia Claromontana” 1988,
t. XVIII, s. 184-185; tenże, Przemysł częstochowski (1882-1914), Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2009, s. 158; A. Jaśkiewicz, R. Rok, Sztuka dewocyjna
Częstochowy, dz. cyt., s. 14.
28 F. Sobalski, Przemysł częstochowski (1882-1914), dz. cyt., s. 158; Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim R. VI, oprac. i wyd. A. R. Sroka, Warszawa 1910,
nr 1476. W obu publikacjach nieprawidłowo zapisano nazwisko właściciela fabryki jako „Salomon”.
29 J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, dz. cyt., s. 119.
30 Przewodnik Gospodarczy województw: kieleckiego, krakowskiego i śląskiego. 1938, Sosnowiec 1938, s. 23.
31 Tamże. Zob. też: Wytwórnia dewocjonalji. Stefan Kucharzewski, reklama, „Goniec Częstochowski” 1935, nr 290, s. 1.
32 „Przegląd Galanteryjno-Dewocyjny” 1927, nr 1, s. 8; „Przegląd Handlowo-Przemysłowy” 1927/1928, s. 4.
33 „Przegląd Galanteryjno-Dewocyjny” 1927, nr 1, s. 6.
34 A. Jaśkiewicz, Artyści Częstochowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, katalog wystawy, Muzeum Częstochowskie, brak roku wydania, s. 7.
35 M. Swinarski, L. Chrościcki, Znaki Porcelany Europejskiej i Polskiej Ceramiki, Poznań 1949, s. 13.
36 Tamże, s.14.
37 Tamże.
38 Godnie reprezentują częstochowskie rękodzieło artystyczne firmy „Placyd” i „Czyn”, „Życie Częstochowy” 1947, nr 48, s. 4.
39 Pierwotnie założył ją w 1882 r. przybyły do Częstochowy z Włocławka Jan Kozikowski (zm. 1916), jego ojciec, po czym w 1912 r. przekazał ją Stanisławowi. Za: Reklama zakładu zamieszczona w „Przeglądzie Galanteryjno-Dewocyjnym” 1927, nr 1, na stronach ogłoszeniowych; A. Jaśkiewicz, Pamiątki
z Częstochowy, [w:] Bezczasowy ogród jedności. Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna ze zbiorów polskich, Szreniawa 2005, s. 100.
40 W Rejestrze handlowym odnajdziemy informację, że zakład sztukatorski Stanisława Kozikowskiego w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 2 powstał
w 1918 r. Za: Rejestr handlowy, APCz, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie (SOPWZC), sygn. 3244.
41 Dokument: Wciągnięcie do rejestru handlowego, APCz, SOPWZC, sygn. 2025, s. 2-3; Podanie o wykreślenie z rejestru handlowego zakładu sztukatorskiego
Stanisława Kozikowskiego, APCz, SOPWZC, sygn. 2025, s. 9.
42 Reklama Artystycznej wytwórni figur Stanisława Kozikowskiego, „Życie Częstochowy” 1948, nr 176, s. 6; „Życie Częstochowy” 1948, nr 354, s. 6; „Życie
Częstochowy” 1949, nr 105, s. 6; „Życie Częstochowy” 1949, nr 247, s. 3; „Życie Częstochowy” 1950, nr 1, s. 7.
43 Relacja Marii Kotnowskiej, wnuczki Stanisława Kozikowskiego, Częstochowa, 19.09.2019 r.
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Skorupińskiego przy ul. św. Rocha 5045 i OktawiuszaDymowicza przy ul. św. Barbary 4. Produkowano
figury, których wielkość wynosiła od 10 cm do 2 m.
Najliczniejsze były dość dużych rozmiarów posągi
stojące: św. Antoni, św. Franciszek, św. Józef, św. Teresa,
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny,
Matka Boska z Lourdes, Serce Pana Jezusa. Wytwarzano ponadto figury leżące o wymiarach od 35 do 80 cm:
Groby Pana Jezusa i Żłóbki. Nabywców znajdowały
też Baranki Wielkanocne, Stacje Męki Pańskiej i figury
do feretronów. Statuetki wykonywano przeważnie
z gipsu i specjalnych mas sztucznych. Ten pierwszy
materiał pozyskiwano z okolic Jędrzejowa oraz z Łużyc
i z terenów Dolnego Śląska, Nowego Lądu i Pszowa.

Podsumowując rozważania na temat zakładów i wytwórni figur ceramicznych i gipsowych,
dobrze będzie odwołać się do pracy dyplomowej
Zygmunta Grochulskiego zatytułowanej Dewocjonalia Częstochowskie44. Badacz skoncentrował się na
przedsiębiorstwach produkujących figury, płaskorzeźby oraz odlewy z gipsu i porcelany. Dowodzi, że
pod koniec l. 30. i w l. 40 XX w. istniało w Częstochowie siedem tego typu wytwórni. Największymi były:
fabryka „Czyn” oraz „Wytwórnia Figur Gipsowych –
Stanisław Kozikowski”. Działalność o tej specjalizacji
prowadziły ponadto: „Wytwórnia Figur Gipsowych”
Kazimierza Turka przy ul. św. Barbary 56, zakłady:
Władysława Nacinalca w Kawodrzy Dolnej nr 26,
Kazimierza Pifana przy ul. Wręczyckiej 68/70, Jana

II / Pracownia malowania figur gipsowych w fabryce „Czyn”, przełom l. 40. i 50. XX w.

44 Z. Grochulski, Dewocjonalia Częstochowskie, praca dyplomowa z Geografii Gospodarczej, W.S.A.H. w Częstochowie, Częstochowa 1950, odpis maszynopisu, AZSZ w Kętach, s. 1-3. W tym miejscu składam swoje serdeczne podziękowania Siostrze Sylwii Bekus kierującej Archiwum Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstanek w Kętach za jej pomoc i życzliwość, umożliwienie przeprowadzenia kwerendy, udostępnienie materiałów archiwalnych i użyczenie
prac na wystawę.
45 Z. Grochulski przy tej wytwórni dodaje dopisek „1947”, który może wskazywać, że zakład istniał do tego roku lub, co jednak mało prawdopodobne,
działał tylko w 1947 r.
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III / Fabryka „Czyn”. Obrazek wykonany przez pracowników fabryki jako prezent dla Stanisława Ostaszewskiego

Do ok. 1904 r. działało tam przedsiębiorstwo
zajmujące się wyrobem obrazków religijnych46, które
jednak przebranżowiło się i ukierunkowało na wytwórstwo w porcelanie. Od 1913 r. przyjęło nazwę „Spółka
Wyrobów Porcelanowych w Częstochowie”47, nieoficjalnie natomiast określane było jako zakład wyrobów porcelanowych. Udziałowcami spółki byli m.in.
Józef Stysiński, Euzebiusz Organa, Ignacy Kowalczyk,
Władysław Czakiert. W zakładzie zatrudnionych było
12 pracowników48.
Z przechowywanych w Archiwum Państwowym w Łodzi dokumentów wynika, że projekt wybudowania pieca został złożony przez udziałowców
spółki w 1910 r.49, a wniosek o uruchomienie warszta-

Tam, gdzie narodził się „Czyn”

Where ”Czyn” was born
Do wytwórni produkujących figury dewocyjne należał również zakład zlokalizowany w Częstochowie przy ul. św. Rocha 38. Zasługuje on na bardziej szczegółowe przedstawienie jako swego rodzaju fundament, na którym powstała później Fabryka
Wyrobów Ceramicznych „Czyn”.

IV / Członkowie rodziny Hazlerów przed budynkiem Spółki Wyrobów Porcelanowych,Częstochowa, ul. św. Rocha 38, przełom l. 20. i 30. XX w.

46 A. Jaśkiewicz, Pamiątki z Częstochowy, dz. cyt., s. 100.
47 „Spółka Wyrobów Porcelanowych” przy ul. św. Rocha 38 jest wymieniona w kalendarzu handlowym Częstochowy na 1913 r. W niektórych archiwalnych

dokumentach jako datę jej powstania wskazuje się rok 1914. Za: Projekt na budowę budynku z piecem do wypalania porcelany i magazynu Spółki Wyrobów
Porcelanowych przy ul. Św. Rocha nr 38 w Częstochowie, Archiwum Państwowe w Kielcach (AP w Kielcach), Urząd Wojewódzki Kielecki I sygn. 17515, s. 4;
„Handlowiec”: kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy i okolic na rok 1913, Częstochowa 1913, s. 228 i s. XII.
48 APCz, Akta Miasta Częstochowy, sygn. 1277, 1400, 1497; Przemysł robotniczy, dz. cyt., nr 1746. Por. F. Sobalski, Przemysł częstochowski (1882-1914), dz.
cyt., s. 158. Franciszek Sobalski dowodzi: „W 1913 r. zakład [Salamona] był wymieniony jako zamknięty. […] Być może J. Stysiński zakupił ten zakład od W.
Salomona i dalej istniał on pod nową firmą”. Za: F. Sobalski, Rozwój wytwórczości związany z ruchem pielgrzymkowym na Jasną Górę w Częstochowie na
przełomie XIX i XX w., dz. cyt., s. 185.
49 O założeniu przez Józefa Stysińskiego, Stanisława Łuczkiewicza, Stanisława Organa i innych pieca cegielnianego w Częstochowie, Archiwum Państwowe
w Łodzi (APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski, sygn. 10432.
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V / Fragment tableau Zarządów Kooperatywy Spożywczej Częstochowy z 1913 z wizerunkami udziałowców Spółki Wyrobów Porcelanowych w Częstochowie przy ul. św. Rocha 38

VI / Członkowie rodzin Hazlerów i Stysińskich, współwłaścicieli Spółki Wyrobów Porcelanowych, Częstochowa, ul. św. Rocha 38, przełom l. 20. i 30. XX w.
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tu wyrobu porcelany przy ulicy św. Rocha w 191450.
W 1921 r. wytwórnia uzyskała pozwolenie na postawienie budynku z nowym piecem do wypalania
porcelany i magazynu, a w 1927 pozwolenie na
rozbudowę51. Spółka z ul. św. Rocha 38 jest wzmiankowana w 1927 r. w „Przeglądzie Galanteryjno-Dewocyjnym”. Jej profil produkcyjny określony został
w następujący sposób: „wyroby z porcelany i gipsu:
figurki św., kropielnice, figurki fantazyjne, garnuszki
itp.”52. W 1922 r. właścicielami firmy byli: Bronisław
Hazler, Stanisław Łuczkiewicz, Euzebiusz Organa,
Stanisław Organa, Władysław Czakiert, Ignacy Kowalczyk, Paweł Heneczkowski53.
W drugiej połowie lat 20. zaplanowano i przeprowadzono rozbudowę wytwórni, o czym dowiadujemy się z dokumentów z 1927 r., przechowywanych
w Archiwum Państwowym w Kielcach54. Ciekawe są
w szczególności dołączone do akt plany sytuacyjne
i rzuty parceli. Zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki w Kielcach projekt zakładał wzniesienie w głębi
dość długiej i wąskiej działki, prostopadle do wjazdu
i równolegle do ul. św. Rocha, podpiwniczonego,
piętrowego budynku fabrycznego na planie prostokąta. Na parterze zaplanowano urządzić szamotow-

nię z miejscem do wyrabiania gliny oraz malarnię
wyposażoną w półki i długi stół. Piec do wypalania
porcelany zajmował dwukondygnacyjną obszerną
przestrzeń na prawo od wejścia. Na pierwszym
piętrze zlokalizowane miały być gisernia oraz odlewnia form i modelarnia.
Plan sytuacyjny z 1927 r. przedstawia ponadto istniejące w tamtym okresie inne zabudowania
przyszłego zakładu Ostaszewskich, m.in. sklep, malarnię, odlewnię i oficynę mieszkalną.
Od 22 lipca 1933 r. zakład z ulicy św. Rocha
należał do rodziny Sulatyckich i w tamtym czasie
nosił nazwę: „Częstochowska Wytwórnia Figur Porcelanowych, Sp. z o. o.”55. W 1939 r. w fabryce zatrudnionych było 13 osób56. Spółkę zarządzaną przez
inżyniera Romualda Sulatyckiego rozwiązano 6 maja
1939 r. na podstawie umowy notarialnej57, co zamknęło przedwojenny rozdział działalności przy ulicy
św. Rocha 38, lecz nie zakończyło jej ostatecznie,
bowiem po dłuższej, spowodowanej wojną przerwie
dawne budynki zakładu w listopadzie 1945 r. zostały
wydzierżawione Stanisławowi i Kazimierze Ostaszewskim.

50 Projekt urządzenia przez Józefa Stysińskiego, Euzebiusza Organę, Ignacego Kowalczyka warsztatu wyrobu porcelany w murowanym budynku przy ulicach
św. Rocha i Ciemnej w mieście Częstochowie, APŁ, Rząd Gubernialny Piotrkowski, sygn. 16678.
51 Zaświadczenie z dn. 1 lipca 1936 r., rękopis, odpis dokumentu, archiwum rodziny Ostaszewskich.
52 „Przegląd Galanteryjno-Dewocyjny” 1927, nr 1, s. 8, nr 3 i 4, strony reklamowe.
53 Spółka Wyrobów Porcelanowych w Częstochowie 1922-1923, AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12255, s. 32-38. Zob. też: Urząd Feliks
Pierugalski p-ko Spółce Wyrobów Porcelanowych o 789 zł 06 gr, APCz, Sąd Pracy w Częstochowie, sygn. 605. Dziękuję p. Ewie Klamie za przekazane informacje na temat działalności Spółki Wyrobów Porcelanowych i za udostępnienie fotografii z rodzinnego archiwum.
54 Projekt murów 1.piętr. budynku dla rozszerzenia egzystującej wytwórni porcelany i murów ustępu na nieruchomości firmy „SPÓŁKA WYROBÓW PORCELANY”,
AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 18146, s. 5-13.
55 Rejestr handlowy, APCz, SOPWZC, sygn. 3253.
56 Wykaz zakładów przemysłowych w Częstochowie w układzie branżowym z określeniem liczby robotników, Częstochowa, kwiecień 1939 r., kopia, maszynopis, APCz, StGrCz, sygn. 246, s. 65. Por. F. Sobalski, Z badań nad zatrudnieniem robotników przemysłowych Częstochowy w okresie międzywojennym
1918-1939, [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918-1939, pod red. R. Szweda, W. Palusa, Częstochowa 1997, s. 274.
57 Rejestr handlowy, APCz, SOPWZC, sygn. 3253.
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VII / Projekt na budowę obiektu fabrycznego Spółki Wyrobów Porcelanowych w Częstochowie przy ul. św. Rocha 38, 1921

VIII / Projekty budynków Wytwórni Porcelany w Częstochowie przy ul. św. Rocha 38, 1927

Tak o powstaniu wytwórni Ostaszewskich
mówiła Wanda Szrajberówna, jej kierowniczka artystyczna:

2. Dzieje Fabryki Wyrobów
Ceramicznych „Czyn” – geneza,
rozwój, likwidacja zakładu

Od czasu mego przeniesienia do Częstochowy znalazłam się w warunkach wyjątkowych. Postanowiliśmy
w gronie osób paru i artystów […] region częstochowski ożywić i stworzyliśmy ośrodek doświadczalny z zamiarem podniesienia poziomu artystycznego
pamiątkarstwa religijnego w ceramice. Nadaliśmy mu
nazwę „Czyn” (1947 r.). Ponieważ nie mieliśmy nic
prócz lokalu fabrycznego, pozostawała jedna droga –
własna praca i prywacja osobista60.

2. The history of ”Czyn” Ceramics
Manufacturing Company – its origins,
development, dissolution
W latach powojennych podejmowano rozmaite inicjatywy indywidualne i zespołowe, które
miały służyć odrodzeniu częstochowskiego pamiątkarstwa dewocyjnego. Jedną z nich, bardzo istotną
w skali nie tylko Częstochowy, ale i kraju, była działalność Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”.
Częstochowski zakład powstał w listopadzie
1945 r. Myślą przewodnią jego założycieli była chęć
upowszechniania pamiątek religijnych w lepszym
guście przez opracowanie nowych modeli dewocyjnych, głównie figur i płaskorzeźb. Kazimiera58 i Stanisław Ostaszewscy59 wydzierżawili w tym celu na dziesięć lat opisany wyżej zakład przy ul. św. Rocha 38,
będący własnością Jadwigi i Romualda Sulatyckich
oraz Jana Kotowskiego (brata Jadwigi), który przed II
wojną światową produkował figury z porcelany i gipsu.

Idea powstania zakładu „Czyn” wyszła od
sióstr zmartwychwstanek. Agata Ostaszewska wspomina, że to właśnie zakonnice zasugerowały jej rodzicom wydzierżawienie fabryki porcelany. Według jej
relacji, przyszli właściciele zakładu zostali wezwani
przez siostry, które zachęciły ich do działania w kierunku produkcji wyrobów dewocyjnych61.
Osobą, która odegrała znaczącą rolę w powstaniu i procesie rozwoju częstochowskiego ośrodka tworzenia sztuki religijnej „Czyn”, była siostra Jozafata (Zoe) Bogolubow62. W latach okupacji, kiedy
polskie szkolnictwo było ograniczone do absolutne-

58 Kazimiera Ostaszewska z Gościmińskich (1901-1995), działaczka niepodległościowa i społeczna. Uczyła się w Łodzi, Warszawie i Mińsku. W Mińsku
działała w POW, m.in. przenosiła meldunki. Po 1920 r. kierowała w Puławach Szkołą Gospodarczą dla Dziewcząt prowadzoną przez Towarzystwo Krzewienia Oświaty. Od 1933 r. mieszkała w Częstochowie. Działała w Kole Rodzin Wojskowych 27 pułku piechoty Nawiązała kontakty z siostrą Aniela Józefowicz
ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Obie działały na rzecz oświaty wśród żołnierzy pomagając w likwidowaniu analfabetyzmu,
tworząc świetlice żołnierskie. Obie w 1935 r. otrzymały odznakę 27 pułku piechoty. W czasie II wojny światowej organizowała pomoc humanitarną dla
rodzin wojskowych, kolportowała podziemną prasę, współpracowała z siostrami ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Po 1945 r. kierowała
wraz z mężem fabryką „Czyn”. Za: A. Kuśnierczyk, Ostaszewska z Gościmińskich Kazimiera, [w:] Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biograficzny,
pod red. J. Sętowskiego, Częstochowa 2012, s. 169-170.
59 Stanisław Ostaszewski, urodzony 21.10.1898 r. w Zabłudowie, pow. białostocki, jako syn Michała i Michaliny z Kamińskich. 11.11.1918 r. wstąpił do
Szkoły Podchorążych Piechoty Polskiej Siły Zbrojnej w Ostrowie-Komorowie. Po jej ukończeniu został skierowany do służby w 2. Dywizji Piechoty
Legionów. Awansowany na podporucznika piechoty ze starszeństwem 1.06.1919 r. We wrześniu 1939 r. dowódca Batalionu Obrony Narodowej „Kłobuck”.
Zmarł 23.08.1959 r., pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari nr 5051 za udział w walkach
Grupy Operacyjnej płk. Stanisława Kaliszka oraz Kawaler Krzyża Złotego Orderu Virtuti Militari za udział w walce z niemieckim najeźdźcą w czasie II wojny
światowej. W małżeństwie zawartym z Kazimierą z domu Gościmińską miał córki Teresę (ur. 1933) i Agatę (ur. 1938) oraz syna Radosława (ur. 1930). Za:
WBH, AP 2629; I.482.17-1068. Por. A. W. Gała, Stanisław Ostaszewski, dokument w archiwum rodziny Ostaszewskich.
60 J. Orynżyna, Wanda Szrajberówna 1886-1963, „Polska Sztuka Ludowa” 1965, nr 2, s. 126.
61 Wywiad z Agatą Ostaszewską, Częstochowa, 2.08.2018 r.
62 Jozafata Bogolubow urodziła się w 1885 r. w Słonimiu niedaleko Grodna. W 1902 r. ukończyła szkołę średnią. Od szesnastego roku życia samodzielnie
studiowała psychologię. W okresie od ok. 1904 do 1907 r. pracowała jako nauczycielka, udzielając lekcji prywatnych. W 1915 r. sama przeniosła się do
Moskwy. W tym czasie przyjęła wyznanie katolickie. Od 1921 r. przebywała w Polsce. W roku szkolnym 1922/1923 ukończyła Państwowy Kurs Robót
Ręcznych, po czym rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Zawierciu. W 1927 r. przeniosła się do Warszawy,
gdzie ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. E. Orzeszkowej. 4.07.1928 r. wstąpiła do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego. W 1938 r. siostra Jozafata została przeniesiona do Częstochowy, gdzie uczyła w Szkole Handlowej. Pomagała też s. Anieli Józefowicz w
zajęciach związanych z nauką reklamy. W czasie wojny klasztor przeniesiono z siedziby przy Alei Najświętszej Marii Panny. Wtedy ówczesna przełożona
domu s. Sabina Niedźwiedzka z inicjatywy biskupa Teodora Kubiny zorganizowała tam dla s. Anieli i s. Jozafaty pracownię, w której realizowano program
artystyczno-pedagogiczny. Pracownia, z uwagi na nadzwyczaj skromne warunki lokalowe, nazwana została „Budą”. S. Bogolubow w 1946 r. opuściła
Częstochowę. Zmarła 15.03.1955 r.
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IX / Kazimiera Ostaszewska, ok. 1917-1918

X / Stanisław Ostaszewski, ok. 1919

go minimum, w budynku klasztornym sióstr zmartwychwstanek prowadziła, wspólnie z s. Anielą Józefowicz, konspiracyjną artystyczno-pedagogiczną
pracownię dla dzieci i młodzieży, czyli Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, tzw. Budę63. Zespół dydaktyczny placówki, której większość wychowanków miała inklinacje artystyczne, starał się realizować ideę zespolenia
sztuki, nauki i religii.
W pracę z podopiecznymi „Budy” zaangażowanych było wiele postaci z rozmaitych środowisk.
Siostrom Bogolubow i Józefowicz pomagali duchow-

ni, m.in. księża Józef Grochowski, Karol Glamowski
(obydwaj uczący łaciny), Bogdan Bolz, Piotr Sobański,
a także siostry zakonne, w tym s. Piusa Trzebińska
oraz s. Renata Gaszczyńska, absolwentka kursu
malarskiego w Warszawie, która wykonywała ilustracje do książeczek z życiorysami świętych dla dzieci64.
Ich działania wspierali biskupi Teodor Kubina i Stanisław Czajka. Zajęcia w „Budzie” prowadziła też
Kazimiera Ostaszewska, późniejsza właścicielka
zakładu „Czyn”, która uczyła tam historii sztuki65.
Z konspiracyjnym ośrodkiem pedagogicznym sióstr zmartwychwstanek miały kontakt osoby,

63 Tamże, s. 13. S. A. Józefowicz tak opisuje lokal: „Na szerokim korytarzu w kącie przy oknie, oddzielonym za pomocą szaf i dykty, stworzono niewielką
klitkę, z zieloną zasłoną zamiast drzwi. Na środku, na szerokim podium z sali fizycznej, stał duży stół, a wokół szkolne jednoosobowe stoliki z krzesłami”.
Zob. s. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, [w:] Wspomnienia o Siostrze
Jozafacie Bogolubow CR, oprac. E. Hanter, Warszawa 2013, s. 19.
64 S. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 22, 32.
65 Rozmowę z panią Kazimierą Ostaszewską na temat s. Jozafaty Bogolubow prowadziła s. Eleonora Henschke dnia 6 marca 1973 roku w Częstochowie, maszynopis, AZSZ w Kętach, s. 1. Por. Przygotowała mnie do zadania zleconego przez Opatrzność, rozmowa z p. Kazimierą Ostaszewską o s. Jozafacie Bogolubow,
którą przeprowadziła Eleonora Henschke dnia 6.03.1973 r. w Częstochowie, [w:] Wspomnienia o Siostrze Jozafacie Bogolubow CR, dz. cyt., s. 238.
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W tym okresie w ich klasztorze zjawili się m.in. Janina
Orynżyna i rzeźbiarka Zofia Trzcińska-Kamińska z mężem Zygmuntem Kamińskim, profesorem rysunku na
Politechnice Warszawskiej. Siostra Bogolubow
otoczyła ponadto opieką m.in. malarkę i ilustratorkę
Wandę Romeyko-Hurko i Annę Szatkowską, córkę
Zofii Kossak-Szczuckiej66.

XI / Siostra Zoe (Jozafata) Bogolubow

które w latach powojennych zaangażują się w produkcję dewocjonaliów w fabryce przy ul. św. Rocha
38 i wspierać będą ideę odbudowy pamiątkarstwa
religijnego. Wśród nich należy wymienić Donatę
Pospieszalską (z domu Król), Stanisława Pospieszalskiego, Annę Koźmińską, a także Wandę Szrajberównę, Janinę Orynżynę i jej siostrę Irenę Lachowicz
oraz Zofię Trzcińską-Kamińską.
Naturalnie rodzi się pytanie, jak w prowincjonalnej Częstochowie doszło do zgromadzenia się tak
znamienitego grona artystów. Otóż należy pamiętać,
że po upadku Powstania w 1944 r. do klasztornego
miasta trafiło wielu mieszkańców Warszawy. Przyjeżdżającymi warszawiakami z troską zaopiekowały się
też zmartwychwstanki.

XII / Biskup Teodor Kubina

O genezie i okolicznościach powstania wytwórni
„Czyn” szczegółowo informuje s. Aniela Józefowicz
w rękopiśmiennym dokumencie zatytułowanym Jak
powstała fabryka „Czyn”67. Jak niezwykłe były te początki, pokazuje fragment rękopisu:

66 S. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 40.
67 S. A. Józefowicz, Jak powstała fabryka „Czyn”, AZSZ w Kętach. Analogiczną relację dotyczącą początków historii częstochowskiej wytwórni przedstawiła
s. Józefowicz w rękopisie, który został mi udostępniony przez Agatę Ostaszewską. Tekst nosi tytuł: Zamiast hurtowni rybnej fabryka porcelany.
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W czasie okupacji niemieckiej siostra Jozafata
zajmowała się dziećmi p-wa Sulatyckich, krewnych
Siostry Alicji Kotowskiej […]. P. Sulatycki pracował
w szwedzkim przedsiębiorstwie zapałczanym, a p. Sulatycka, rodzona siostra s. Alicji razem ze swoim bratem
i ojcem prowadzili fabrykę porcelany wyrobów dewocyjnych. W czasie okupacji wyrabiano tam przeważnie kubki i talerze.
Już, z racji mojej płaskorzeźby nawiązałyśmy
kontakt z fabryką […]. Poznałyśmy się z odlewaczem
p. Czakiertem68.
Przychodzi wiosna 1945 r. Robotnicy niezadowoleni z kierownictwa p-wa Sulatyckich starali się
przez Radę Robotniczą przeprowadzić upaństwowienie fabryki. […].
Strapiona p. Sulatycka przedstawiła sytuację
w fabryce S. Jozafacie.
W tym czasie p. Ostaszewska, której mąż
w czasie okupacji należał do AK i nie mógł z tej racji
kontaktować się z nią, musiała samodzielnie zarabiać
na życie dla siebie i trojga dzieci i matki. […] Ale oto
jedna ze znajomych zamożna osoba, proponuje
p. O. spółkę handlową rybami […]. Kapitał miał być
owej Pani, a handel – p. Ostaszewskiej. Ta ostatnia
będąc w rozterce przyszła do Siostry Jozafaty, aby się
poradzić czy podjąć się tego handlu rybami.
S. Jozafata na to: „Nie rybami pani będzie
handlować, ale weźmie fabrykę porcelany” – i przedstawia całą sytuację jaka zaistniała. „Trzeba ratować
katolicką placówkę” – dodaje.
P. Ostaszewska zaskoczona nie może się
zdecydować. Musi się poradzić męża, który w tym
samym prawie czasie w cudowny sposób został zwolniony z więzienia, gdzie się dostał jako AK i przesiedział 1/2 roku w strasznych warunkach.
Po południu w „budzie” zbierają się wszyscy
zainteresowani. Czasu mało. Jutro ma przyjść komisja
z Rady Robotniczej i decydować o istnieniu placówki.
Przychodzą ze strony Sulatyckich ojciec, brat i sama
pani Sulatycka, p. Ostaszewski i pani Ostaszewska
[…]. Zaczynają radzić. Dochodzą do przekonania, że
tylko zmiana właściciela może uratować fabrykę.

P. Ostaszewska jest pełna obaw. P. Ostaszewski
również, bo nie mają grosza w swej kasie […]. Jak
rozpoczynać przedsiębiorstwo bez pieniędzy? S. Jozafata na to: „Siostry się modliły za pana i pan wyszedł
z więzienia. Musi Pan coś dla Boga uczynić”. Ten argument przekonał i p. Ostaszewski zgodził się przejąć
fabrykę p-twa Sulatyckich w formie dzierżawy.
Na drugi dzień wśród robotników niepokój
[…]. Wtem p. Sulatycki zwołuje wszystkich robotników na salę i przedstawiając pana Ostaszewskiego
i p. Ostaszewską oświadcza, że odtąd powierza swą
fabrykę tym państwu a sam całkowicie się usuwa. […]
Przerażona odpowiedzialnością pani Ostaszewska jakby chwytając ostatniej deski ratunku,
zwraca się do przedstawiciela rządu (inteligenta),
który przyszedł wraz z delegatami z Rady Robotniczej
i radzi się go, czy się podejmować tego przedsiębiorstwa. A on wbrew jej nadziei tylko zachęcił do podjęcia się kierownictwa fabryki.
Klamka zapadła.
Państwo Ostaszewscy bez grosza w kieszeni
stali się fabrykantami. Dalsze dzieje były pełne przeżyć i rozmaitości. […].

Propozycja nazwania wytwórni „Czynem”
padła podczas jednej z narad pracowniczych i pośrednio wyszła od s. Bogolubow. Jako osoba słynąca
z działania, zakonnica przerwała przedłużającą się
dyskusję na ten temat, mówiąc: „Niech będzie czyn,
a nie słowa, dokąd tak się będziecie naradzać i marnować czas”69. Wyłowione z jej wypowiedzi słowo
„czyn” stało się nazwą wytwórni. Interesującą związaną z tym informację podaje Wanda Szrajberówna,
która w dokumencie z 1957 r. zaznacza, że właściwa
jej wersja brzmi „Czyn Katolicki”70. Nie sposób
rozstrzygnąć, czy uwaga dotyczy roku 1957 i jest
związana z próbą reaktywowania zakładu pod
nowym szyldem, czy też odnosi się do lat wcześniejszych. W żadnych pismach archiwalnych z l. 1945-1953 związanych z pracą fabryki nazwa „Czyn Katolicki” bowiem się nie pojawia.

68 W

dokumencie Zamiast hurtowni rybnej fabryka porcelany, rękopisie s. Anieli Józefowicz, przeczytamy, że Czakiert był „głównym majstrem produkcji,
retuszerem”. Archiwum rodziny Ostaszewskich, w posiadaniu Agaty Ostaszewskiej.
69 A. Koźmińska, Fabryka „Czyn”, [w:] Wspomnienia o Siostrze Jozafacie Bogolubow CR, dz. cyt., s. 127-128.
70 W. Szrajberówna, Sztuka Dewocyjno-Pamiątkarska „Czyn” utworzona przez Zespół Artystów w Częstochowie ul. św. Rocha 38, 26.04.1957, rękopis,
archiwum rodziny Ostaszewskich.
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chowską Księgarnią Wydawniczą71.
Prognozowano, że w roku 1947 fabryka
będzie mogła wytwarzać 5000 sztuk wyrobów porcelanowych i 200 obrazów malowanych na szkle72.
Nastawiona była przede wszystkim na produkcję
z tego pierwszego tworzywa – miała do tego stosowne urządzenia i odpowiednio wyszkolony personel.
Niestety, z powodu braku surowca wykorzystywała
głównie gips.

Wytwórnia na potrzeby działalności przejęła
duży obiekt fabryczny z wyposażeniem. Zakres i rodzaj
produkcji definiowano jako wyroby z porcelany i gipsu.
We wczesnym okresie funkcjonowania fabryka była
w stanie wytwarzać ok. 700 figurek miesięcznie.
Planowano zwiększenie personelu do 45 osób oraz produkcję dewocjonaliów w porcelanie, gipsie i glinie,
a także z zastosowaniem innych technik i materiałów,
m.in. metalu. Zamierzano ponadto uruchomić dział
wydawnictw, który miał współpracować z często-

XIII / Magazyn „Czynu”, Przygotowanie na eksport, 1948

XIV / Malarnia w fabryce „Czyn”, na zdjęciu: Donata Pospieszalska i Anna Siemiątkowska, 1948

71 S. Ostaszewski, Możliwości produkcyjne fabryki, dokument z 23.10.1946 r. skierowany do Centrali Przemysłu Artystycznego w Krakowie, maszynopis,
archiwum rodziny Ostaszewskich.
72 Nie słowem, lecz „Czynem” zdobywamy rynki zagraniczne z tej i tamtej strony Oceanu, „Życie Częstochowy” 1947, nr 37, s. 3.
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finansowym i zyskownością zakładu78. Pierwsze
monity i upomnienia ze strony Wydziału Finansowego w Częstochowie pojawiły się w 1952 r.79 Stanisław
Ostaszewski zabiegał o odpisanie niesłusznych „domiarów” i zniesienie blokady konta, która trwała od
1950 r. Na składane odwołania nie otrzymywano na
ogół odpowiedzi, a wszelkie wyjaśnienia przedstawiane urzędnikom przez kierownictwo „Czynu” były
opiniowane negatywnie. Zarzuty stały się wyłącznie
pretekstem do odebrania przez państwo i zlikwidowania tej prywatnej wytwórni, a zarazem placówki
o założeniach artystycznych ukierunkowanej na
twórczość religijną – jednej z niewielu, a może nawet
jedynej tego rodzaju w ówczesnej Polsce.
Już w latach wcześniejszych zdarzały się
tendencyjne inspekcje, a rzekome nieprawidłowości
były nagłaśniane i opisywane na łamach prasy.
W numerze 34. „Życia Częstochowy” z 1950 r. przeczytamy: „W ceramicznej fabryce «Czyn» stwierdzono
niebezpieczne przewody elektryczne w magazynie
i malarni, brud, niechlujstwo i brak dezynfekcji
w ubikacjach. Stwierdzono też brak umywalni, szafek
na ubrania i ubrań roboczych u pracowników”80.
Fabrykę przejęły Częstochowskie Zakłady
Przemysłu Terenowego nr 4, mimo że w maju 1953 r.
zespół „Czynu” podjął starania, by placówkę oddać
pod zarząd „Ars Christiana”, Centrali Wytwórczości
i Handlu Dewocjonaliami w Warszawie81.

Działalność „Czynu”, pionierskiej placówki
o artystycznych założeniach, została przerwana
15 kwietnia 1953 r., w tym dniu bowiem fabrykę
zamknięto73. Zarząd przymusowy, który powierzono
Częstochowskim Zakładom Przemysłu Terenowego,
został wprowadzony 11 maja 1953 r., a w dniu
15 października 1953 r. nastąpiło protokolarne przejęcie zakładu przez państwo74.
Wysuwane przeciw wytwórni zastrzeżenia
i stawiane jej zarzuty, dotyczące m.in. zbyt małej
dochodowości czy braku zgłoszenia w rejestrze
handlowym75, były bezpodstawne. W sposób nielogiczny porównywano obroty „Czynu” z przychodami
jednej z lokalnych wytwórni, a mianowicie Firmą
Kozikowski, dużym, wielobranżowym i częściowo
zmechanizowanym zakładem nastawionym na produkcję seryjną76. Wydział Finansów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie w latach 1948-1952 z roku na rok podwyższał fabryce Ostaszewskich podatek obrotowy i dochodowy, blokowano
też firmie konto w banku, aż wreszcie uznano kierownictwo wytwórni „Czyn” za dłużników. W biurach
przedsiębiorstwa, a także w mieszkaniu jego właścicieli urzędnicy skarbowi przeprowadzali kontrole
i rewizje, w wyniku których zajmowano dokumenty
i korespondencję dotyczącą działalności firmy77.
W styczniu i lutym 1952 r. przebywał w „Czynie”
Zarządca Przymusowy, który zapoznał się ze stanem

73 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 15 kwietnia 1953 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad
przedsiębiorstwem: Doświadczalny Ośrodek Ceramiczny „Czyn”, Częstochowa ul. Św. Rocha 38, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
74 Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przejęcia pod przymusowy zarząd państwowy przedsiębiorstwa pod firmą: „Doświadczalny Ośrodek Ceramiczny
«Czyn»” w Częstochowie, 15.10.1953, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich; Zaświadczenie wydane przez Doświadczalny Ośrodek Ceramiczny
„Czyn” w dniu 17 X 1953, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich. Por. Prośba Artystów-plastyków o rozpatrzenie sprawy „Czynu” skierowana do
Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie, 8.05.1954, rękopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
75 Oświadczenie artystów Zespołu D.O.C. „Czyn”, 5.10.1953, rękopis, archiwum rodziny Ostaszewskich; Opis stanu prawnego, maszynopis, archiwum rodziny
Ostaszewskich.
76 Zestawienie obrotu i wymiaru za lata 1948, 49, 50, 51, 24.09.1952, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich; Odwołanie od podatku obrotowego
i dochodowego skierowane do Departamentu Podatków Miejskich w Ministerstwie Finansów w Warszawie, 15.09.1952, maszynopis, archiwum rodziny
Ostaszewskich. Por. Decyzja 1 Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 16 XI 1948 r., archiwum rodziny Ostaszewskich. W piśmie znalazła się adnotacja:
„Obroty przyjęto w 70% w stosunku do firmy Kozikowski”. Zob. też: S. Ostaszewski, Odwołanie do Izby Skarbowej w Kielcach przez I-wszy Urząd Skarbowy
w Częstochowie, 19.11.1948, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
77 Protokół rewizji pomieszczeń u małżonków Stanisława i Kazimiery Ostaszewskich zam. przy ul. Puławskiego nr 43 w Częstochowie dokonanej w dn.
11 października 1948 r., archiwum rodziny Ostaszewskich.
78 Odwołanie od podatku obrotowego i dochodowego skierowane do Departamentu Podatków Miejskich w Ministerstwie Finansów w Warszawie, dz. cyt.
Wydział Finansowy Prezydium MRN w Częstochowie decyzją z dnia 7.01.1952 nr 31/1795/51 zarządził zajęcie „Czynu” z tytułu wymierzonych należności.
Zob. S. Ostaszewski, Prośba o uchylenie zarządzeń Wydziału Finansowego P. M. R. N. w Częstochowie skierowana do Ministerstwa Finansów w Warszawie,
2.02.1952, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
79 Odwołanie od podatku obrotowego i dochodowego skierowane do Departamentu Podatków Miejskich w Ministerstwie Finansów w Warszawie, dz. cyt.
80 Co na to Inspekcja Pracy? Niechlujstwo i brak bezpieczeństwa w prywatnych fabrykach ceramicznych, „Życie Częstochowy” 1950, nr 34, s. 6.
81 Pismo do obywatela posła J. Frankowskiego w Warszawie, 27.05.1953, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich. Fragment rozdziału dotyczący
okoliczności zamknięcia wytwórni bazuje na artykule K. Sucharkiewicz, Krucjata przeciw banałowi i tandecie. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów
Ceramicznych „Czyn”, „Częstochowskie Teki Historyczne” 2018, t. VIII, s. 160.
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W momencie przekazywania zakładu przemysłowi terenowemu część modeli i form celowo
zniszczono82. Wiele wzorów, figur, płaskorzeźb zostało natomiast zarekwirowanych: „majątek (towar, surowiec, półfabrykaty) zabrał Zarządca Tymczasowy
i natychmiast sprzedał”83. Stanisław Ostaszewski
opisuje ten dzień następująco: „Co było [w fabryce]
w d. 11 V 1953 r. zostało zabrane, mnie nie wpuszczono na teren zakładu”84. Państwo Ostaszewscy tuż po
likwidacji wytwórni, a także w latach późniejszych
zabiegali o zwrot tych obiektów85.
Zwolnienia pracowników nastąpiły na skutek
rozwiązania zespołu artystów zatrudnionych w zakładzie. Wszystkim wypowiedziano dotychczasowe warunki płacy i zaszeregowania.
Wiemy, że część dawnej załogi „Czynu” została zwolniona, a tylko nieliczni członkowie kontynuowali pracę w upaństwowionej wytwórni. Wanda
Szrajberówna pozostała w niej do 1954 r. Jednakże
ani ona sama, ani pracownicy, którzy zgodzili się na
zatrudnienie na podstawie nowych umów i na innych
stanowiskach, w efekcie zmiany profilu produkcji nie
zajmowali się już pracą twórczą i artystyczną.
Zamknięcie fabryki „Czyn” było przejawem
PRL-owskiej rzeczywistości i trudnych uwarunkowań
gospodarczo-politycznych, następstwem zjawiska
doktrynalnej likwidacji prywatnej przedsiębiorczości
w Polsce w 2. poł. l. 40. i na pocz. l. 50. XX w. Warto

przypomnieć chociażby podjętą w czerwcu 1952 r.
akcję upaństwowienia produkcji i handlu dewocjonaliami. Władze zdecydowały wówczas o nacjonalizacji zakładów i warsztatów wytwórczych oraz punktów sprzedaży wyrobów religijnych. Firmy i sklepy
zostały przekazane wspieranym przez rząd organizacjom: PAX-owskiemu „Veritasowi” i firmie „Ars Christiana”, prowadzonej przez środowisko tzw. księżypatriotów ze ZBoWiD-u86.
Wskazane jest przywołanie w tym miejscu relacji Janiny Orynżyny, która następującymi słowami opisała swoje wrażenia z pobytu w Częstochowie w l. 50. XX w.:

XV / Zofia Rydet, Częstochowa, fotografia z serii Dokumentacje 1950-1978

XVI / Zofia Rydet, Częstochowa, fotografia z serii Dokumentacje 1950-1978

W tym rozgardiaszu wkroczyłam wraz z pielgrzymami na płaskowzgórze ponad parkami. Uderzyła mnie panująca tu martwota.
Nie widać było ani budek, ani straganów,
licznych zazwyczaj, z których cały las wyrastał za
każdym odpustem.
Za zaryglowanymi bramami nie jaśniały już
kramy jasnogórskie. Wzdłuż ulicy świętej Barbary,
Siedmiu Kamienic i Wieluńskiej pozamykane sklepy
straszyły pustką.
Jedyny sklep upaństwowionego „Caritasu”
reprezentował cały częstochowski handel dewocjonaliami. Tylko po dawnemu uwijali się przy błękitnych ekranach z bohomazami klasztoru fotograficy
jako dziś należący do spółdzielni […]87.

82 Z relacji ustnej p. Agaty Ostaszewskiej wynika, że formy oraz część wyrobów zniszczyli robotnicy zatrudnieni przez nowych właścicieli Zob. też:
J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, dz. cyt., s. 119. Z przekazu ustnego p. Marka Bednarka, właściciela antykwariatu przy ul. Berka Joselewicza 9/8
w Częstochowie, z dn. 15.07.2019 r. wynika, że część form została w momencie likwidacji zakładu skradziona przez postronne osoby.
83 Prośba o rozpatrzenie sprawy zaległych domiarów skierowana do Biura Skarg i Zażaleń w Ministerstwie Finansów w Warszawie, 30.01.1958, maszynopis,
archiwum rodziny Ostaszewskich.
84 S. Ostaszewski, List do Jana Kotowskiego, 21.10.1953, rękopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
85 Oświadczenie Kazimiery Ostaszewskiej z dn. 8 grudnia 1976 r., maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
86 AAN w Warszawie, UdSW, sygn. 12/707, s. 7, 9; D. Thiriet, Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956), Warszawa 2002,
s. 216-217.
87 J. Jankowska-Orynżyna, Votum. Pamiętnik napisany na pamiątkę Roku Maryjnego, 8.12.1954, maszynopis, s. 222. Pamiętnik Orynżyny, dotychczas
nieopracowany naukowo, stanowi aktualnie przedmiot moich badań i jest przygotowywany do publikacji w formie artykułu naukowego.
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XVII / Członkowie rodziny Radzików na tle ekranu z widokiem klasztoru jasnogórskiego,
Częstochowa 1959

XVIII / Helena Nowak z córkami Bogumiłą i Zofią na tle pamiątkowego ekranu,
Częstochowa 1950

XIX / Aurelia Radzik z córką oraz pielgrzymi przed sklepem Weroniki i Bolesława Radzików, Częstochowa, ul. 7 Kamienic, 1955
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Przedstawiając przyczyny likwidacji zakładu
Ostaszewskich, produkującego wyroby artystyczne
o charakterze religijnym, nie sposób pominąć kluczowej według mnie kwestii, czyli stosunków KościółPaństwo w PRL-u. Fabryce „Czyn” przyszło funkcjonować w latach terroru stalinowskiego. Występujące
wówczas zjawiska i mechanizmy oparte na walce
z wszelkimi przejawami religijności oraz nacjonalizacja wytwórczości dewocyjnej przyczyniły się bezpośrednio do likwidacji zakładu.
Zamykając przedsiębiorstwo zajmujące się
wyrobem kompozycji religijnych, nie brano absolutnie pod uwagę idei, która przyświecała twórcom, ani
artystycznej wartości produktów. Władze komunistyczne w początkowych latach działalności fabryki
bardzo ceniły te produkty, a w oficjalnych sprawozdaniach i raportach komplementowano ich jakość. Zadecydowały zatem wyłącznie względy ideologiczne.
Warto dodać, że w 2. połowie lat 50. członkowie zespołu artystycznego „Czynu” intensywnie
zabiegali o zniesienie Przymusowego Zarządu
Państwowego nad firmą. Kierowali wnioski w tej
sprawie do instytucji, osób prywatnych i władz
państwowych, m.in. do Ministerstwa Przemysłu
Drobnego i Rzemiosła. Jak argumentowano te prośby? We wnioskach podkreślano artystyczny, pionierski charakter placówki. Wymieniane były zasługi
wytwórni, ale zwracano też uwagę na pewne uchybienia proceduralne popełnione, zdaniem kierownictwa „Czynu”, przy likwidacji zakładu. Dowodzono, że
w momencie jego zamknięcia zakaz wyrobu
artystycznych dewocjonaliów nie został jeszcze
wprowadzony, zatem nie obowiązywał w kraju; nie
było również zarządzenia, które by zabraniało ich
tworzenia i prowadzenia odpowiednich warsztatów
artystycznych. Ministerstwo nie zmieniło jednak swej
decyzji, a przymusowy zarząd państwowy nad firmą
został utrzymany88.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że o ile w pierwszych latach powojennych częstochowscy wytwórcy
pamiątek religijnych i dewocjonaliów mieli dość dużą

swobodę działania, o tyle w późniejszym okresie
władze PRL-u skutecznie ich aktywność hamowały.
Problemem stawał się z oczywistych względów profil
wytwórczości, ale oprócz niego również sam fakt
prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej
i handlowej.
Powstanie i działalność „Czynu” były swoistą
odpowiedzią na naglącą potrzebę położenia kresu
drastycznemu spadkowi artystycznej jakości wyrobów pamiątkarstwa religijnego w ośrodku częstochowskim. Pytanie brzmi, czy problem był dostrzegany przez inne podmioty lokalne? Czy oprócz zaangażowania ze strony artystów „Czynu” można wskazać
więcej inicjatyw w tym zakresie?
W istocie takie starania obserwujemy jeszcze
w okresie przedwojennym – co więcej, podejmujące
je osoby związane były w późniejszym czasie z „Czynem”.
W 2. połowie lat 30. XX w. w gmachu szkolnym
SS. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Najświętszej Marii Panny 60 w Częstochowie zorganizowano
cykl wykładów na temat kondycji wytwórczości
dewocyjnej i potrzeby jej zreformowania, skierowanych do kupców i wytwórców-dewocjonalistów89.
Miały one zachęcać do działań w kierunku podniesienia poziomu produkowanych artykułów religijnych.
Inauguracyjny wykład: Czasy, kiedy była sztuka rzemiosłem, a rzemiosło sztuką w dniu 20 kwietnia 1938 r.
wygłosiła siostra Aniela Józefowicz, ważna postać
w historii fabryki „Czyn”. Drugi z wykładów, zatytułowany Ceramika i pamiątkarstwo, połączony z pokazem wyrobów pamiątkarskich wykonanych w Płocku,
odbył się 21 kwietnia. Należy przypuszczać, że wygłosiła go znana ceramiczka, Wanda Szrajberówna,
późniejsza kierowniczka artystyczna „Czynu”. Ze wspomnień Janiny Orynżyny wiemy, że s. Aniela zorganizowała jeszcze trzy odczyty dla częstochowskich
dewocjonalistów, wytwórców i kupców, zachęcając
ich do zajęcia się, jak to określiła, „prawdziwą sztuką
religijną”90.

88 Pismo Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie podpisane przez Zdzisława Kumura Dyrektora Departamentu do Artystów Zespołu „Czyn”,

6.07.1957, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich. Por. Pismo Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie do Artystów Zespołu „Czyn”,
8.04.1957, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich; Pismo Dyrektor Departamentu Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła mgr A. Librowicz do
Wandy Szrajberówny w sprawie utrzymania zarządu przymusowego nad Doświadczalnym Ośrodkiem Ceramicznym „Czyn”, 18.06.1953, rękopis, archiwum
rodziny Ostaszewskich.
89 Cykl wykładów dla kupców dewocjonalistów, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 91, s. 4-5.
90 Dowolny opis S. Anieli przez p. Janinę Orynżynę-Jankowską, maszynopis, AZSZ w Kętach, s. 5.
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Do problemu związanego z niskim poziomem wyrobów dewocyjnych powrócono po wojnie.
Wtedy ciekawe koncepcje działań zaproponowała
częstochowska Izba Przemysłowo-Handlowa, która
trafnie rozpoznała problem jako nie tylko religijny, ale
też gospodarczy i estetyczny.
W październiku 1945 r. Izba powołała Komisję
dla Spraw Wytwórczości i Zbytu Dewocjonalii, która
miała z jednej strony zadbać o podniesienie jakości
artystycznej artykułów kultu religijnego, a z drugiej
udzielać szerokiej pomocy producentom i kupcom
tej branży91. Organ został podzielony na trzy Sekcje:
Kwalifikacyjną, Szkolenia i Dokształcania oraz Propagandową.
Sprawami nadzoru nad poziomem estetycznym i rzetelnością wykonania produktów zajmować
miała się Sekcja Kwalifikacyjna, którą reprezentowali
przedstawiciele władz państwowych (m.in. Wanda
Telakowska, Zofia Sierzputowska) oraz miejscowego
środowiska artystycznego (m.in. Józef Hollak, Maria
Wierzbicka, Heronim Orgański, Bolesław Rutkowski,
Stanisław Kozikowski, Stanisław Ostaszewski, właściciel „Czynu”, oraz siostra Aniela i Zofia Trzcińska-Kamińska, jak wiemy, współpracujące z fabryką).
Komisja miała kwalifikować do publicznej
sprzedaży wyroby dewocyjne, przedstawiane jej do
oceny przez poszczególnych autorów, prywatnych
wytwórców, rzemieślników, a także fabryki i zakłady.
Firmy, które chciały dokonać oceny artystycznej
swoich produktów, zobowiązane były zgłosić taki
zamiar na piśmie, a same artykuły wysłać do Izby
Przemysłowo-Handlowej. Dewocjonalia pozytywnie
ocenione i zakwalifikowane do obrotu handlowego
przez Komisję miały być specjalnie oznaczane „cechą”
(krzyż łaciński z wkomponowaną u jego podstawy
literą „C”), wyróżniającą je od reszty wyrobów dewocyjnych.
W wyrobieniu gustu odbiorców pomagać
miały też wystawy, pokazy, jarmarki i targi. Planowano ponadto ogłoszenie szeregu konkursów, w których mogliby wziąć udział artyści z całej Polski. Ważną

rolę spełniały w tamtym okresie zorganizowane na
terenie fabryki „Czyn” specjalne kursy pamiątek regionalnych. Prowadzone przez Wandę Szrajberównę,
miały szansę stać się cenną inicjatywą instruktorską92.
Na uwagę zasługuje bardzo wartościowa
w moim przekonaniu idea, która narodziła się w Muzeum Regionalnym. W 1948 r. w placówce, kierowanej wówczas przez Helenę Hohensee-Ciszewską,
sprecyzowano cele programowe instytucji. Sprawą
istotną było stworzenie działów odzwierciedlających
kulturalne cechy regionu i najpełniej charakteryzujących specyfikę i wartość sztuki obszaru częstochowskiego. W takim ujęciu na pierwszy plan w ocenie
specjalistów wysuwały się wytwórczość dewocyjno-pamiątkarska i „obraźnictwo” ludowe93. Rozpoczęto
gromadzenie eksponatów o zadowalających walorach artystycznych, udostępniano je publiczności w
formie wystaw czasowych, a także przystąpiono do
ich naukowego opracowywania. Praca badawcza
prowadzona nad sztuką pamiątkarsko-dewocyjną
zmierzała do uwypuklenia jej specyficznych cech
i przemian warsztatowych.
Podsumowując wątek związany z kondycją
częstochowskich dewocjonaliów, trzeba niestety
podkreślić, że sprzedawane w przyklasztornych sklepikach i kramach pamiątki religijne w przeważającej
mierze były tanie, wytwarzane masowo i w pośpiechu. Nic dziwnego, gdyż ich odbiorcą był przede
wszystkim mało zamożny nabywca – biedny pielgrzym, który w pełni akceptował tandetne wizerunki,
„raczej monstrów, niż Najświętszej Panny i Świętych
patronów”94. Ich wygląd wydawał się mieć znaczenie
małe i wtórne w stosunku do funkcji religijnej i użytkowej. Od ponad dwóch stuleci nawoływano do
zmian w tej sferze. Artyści skupieni wokół częstochowskiego „Czynu” stali się zatem powojennymi
kontynuatorami krucjaty przeciwko niskiej wartości
artystycznej dewocjonaliów.

91 O podniesienie poziomu artystycznego dewocjonalii, „Głos Narodu” 1946, nr 44, s. 4. Zob. też: O podniesienie poziomu artystycznego dewocjonalii, „Niedzie-

la” 1946, nr 7, s. 54.
92 Kursy zostaną szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.
93 H. Hohensee-Ciszewska, Perspektywy miejskiego muzeum regionalnego, „Życie Częstochowy” 1948, nr 71, s. 3.
94 A. Kunczyńska-Iracka, Ludowe obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej, „Studia Claromontana” 1981, t. II, s. 280.
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The history of “Czyn”
Ceramics Manufacturing Company
and the historical outline and characteristics
of Częstochowa religious souvenirs industry

molithographs, prayer books, boxes for rosaries,
crosses, candle holders, stoups, rosary beads and
metal medallions with the image of Christ, God’s
Mother or saints.
The most important factories and workshops
producing ceramic, porcelain and gypsum devotional items are worth mentioning. That was the scope
of activity of “Czyn” Manufacturing Company though
in the post-war period. In the first half of the 20th
century, there were a few operating little factories,
e.g. the one run by Adam Kucharzewski and Stefan
Kucharzewski, a workshop of artistic ceramics ”Elektroceramika” run by Stanisław Placyd Bednarski, or
”Artystyczna Pracownia Figur Gipsowych” (“Artistic
Workshop of Gypsum Figures”) of Stanisław Kozikowski.

1. The outline of Częstochowa
religious souvenirs production
Due to the presence of the Jasna Góra monastery in Częstochowa, the place of pilgrimage to the
picture of the Black Madonna of Częstochowa, the
production of devotional items developed and
flourished. Throughout decades religious souvenirs,
mainly copies of the miraculous picture of Our Lady
of Częstochowa, were made in the close neighbourhood of the monastery, in Nowa Częstochowa.
As the number of pilgrims was growing, there
was a bigger need for local devotional items, hence
their mass production and lack of proper care. The
produce of the Jasna Góra centre was usually unfavourably spoken of, which is shown by the fact that it
was called “Częstochowa’s daub” and its creators were
called “godmakers”.
Already at the beginning of the 18th century,
there were first attempts to stop the process of
primitivisation and artistic deterioration of Częstochowa religious items and souvenirs. In the second
half of the 19th century and the first decades of the
20th century, the need for devotional items was still
growing. Unfortunately, the esthetic side of products
coming from workshops located near the Jasna Góra
monastery still gave rise to concern – these items
were made without care, but with repeatable design,
gaudy colours and exaggerated decorativeness.

Where ”Czyn” was born
Among workshops producing devotional figurines, there was also the one located in Częstochowa,
at 38 Roch St. It deserves a more detailed description
as a kind of foundation for “Czyn” Ceramics Manufacturing Company established a bit later.
Till about 1904, there was a factory producing religious pictures, but it turned to the production of porcelain. From 1913, it was called ”Spółka
Wyrobów Porcelanowych w Częstochowie” (”Porcelain Goods Company in Częstochowa”). We know that
one of its shareholders, and in 1922 its co-owner was,
among all, Władysław Czakiert, who was working for
“Czyn” later on. Its production profile was described
in 1927 in “Przegląd Galanteryjno-Dewocyjny” paper
in the following way: “goods made from porcelain
and gypsum: holy figurines, stoups, fanciful figurines,
pots, etc.”
From 22 July 1933, the factory of St. Roch St.
belonged to the Sulatycki family and at that time it
bore a name of “Częstochowska Wytwórnia Figur
Porcelanowych, Sp. z o. o.” (“Częstochowa Porcelain
Figurines Manufacturing Company Ltd.”). The company managed by engineer Romuald Sulatycki was
dissolved on 6 May 1939, which closed the pre-war
period of its activity at 38 St. Roch St., but was not its
end as after a longer break caused by the war, the
factory’s buildings were leased to Stanisław and
Kazimiera Ostaszewski.

Manufacturing companies
of ceramic and gypsum figures,
and workshops and factories
of devotional industry
in 20th century Częstochowa
The range of devotional items produced in
Częstochowa was quite versatile. Among them one
could find “holy” pictures painted on metal sheets,
canvas or paper, miniatures painted on glass, figures
and low reliefs, Stations of the Cross, occasional
devotional drawings, candles, bottles for holy water,
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also confiscated. We know that part of “Czyn” staff
was fired, and only few employees continued
working in this state-owned factory.
Reservations and charges against “Czyn”,
concerning its too low profitability or lack of entry in
the register of companies were groundless. They
were solely a pretext so that the state could take over
and liquidate that private factory, a place with artistic
ambitions geared towards religion-oriented art – one
of very few and maybe even the only one of that kind
in contemporary Poland.
Closing “Czyn” Manufacturing Company was
a manifestation of life in the Polish People Republic’s
reality and difficult economic and political
conditions, an aftermath of the phenomenon of
doctrinal closedown of private entrepreneurship in
Poland in the second half of the 40s and at the beginning of the 50s of the 20th century. Presenting the
reasons for closing down the Ostaszewski factory,
one cannot ignore the key issue, i.e. the Church-State
relations in the PPR. “Czyn’s” activity coincided with
the years of Stalinist terror. The phenomena and
mechanisms consisting in combating any manifestations of religiousness, and nationalisation of devotional items production directly contributed to the
liquidation of this factory.

2. The history of ”Czyn” Ceramics
Manufacturing Company – its origins,
development, dissolution

“Czyn” Ceramics Manufacturing Company
was established in November 1945. Its owners
wanted first and foremost to propagate religious
souvenirs made with better taste by developing new
devotional design, mainly figurines and low reliefs. To
achieve this goal, Kazimiera and Stanisław Ostaszewski leased the aforesaid factory at 38 St. Roch St.
The idea of establishing ”Czyn” came from
Sisters of the Resurrection. The person who played an
important role in the birth and development of
“Czyn” centre of religious art in Częstochowa was
sister Jozafata (Zoe) Bogolubow. During the occupation years, together with sister Aniela Józefowicz, in
the convent building, she ran a clandestine educational institution – Experimental Pedagogical Centre of
the Sisters of the Resurrection, the so-called “Buda”.
People who had contact with this underground
pedagogical institution, in the post-war period were
engaged in devotional items production in the factory at 38 St. Roch St. Among them one should mention
Donata Pospieszalska (née Król), Stanisław Pospieszalski, Kazimiera Ostaszewska, Anna Koźmińska, and
Wanda Szrajberówna, Janina Orynżyna and her sister
Irena Lachowicz, and Zofia Trzcińska-Kamińska.
In 1945, for production purposes, the factory
took over vast factory premises with its equipment. It
produced mainly gypsum items, less frequently
porcelain ones. There were many new designs of
religious nature developed, the factory produced
figurines inspired by folk art, and former designs
were modernized. The establishment and activity of
“Czyn” was a sort of answer to a burning need of
putting an end to a drastic decline in artistic quality
of religious souvenirs in the Częstochowa centre.
The activity of “Czyn”, a pioneer institution
with artistic ambitions, was interrupted in April 1953.
The factory was closed then, and in October it was
officially taken over by the state. At the time when
the factory’s ownership was reassigned to state local
industry, some models and moulds were deliberately
destroyed. Many designs, figurines, low reliefs were
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Środowisko artystyczne
Fabryki Wyrobów Ceramicznych
„Czyn”
Artistic environment of “Czyn”
Ceramics Manufacturing Company
„Czyn” skupił grupę artystów tworzących
w nurcie sztuki religijnej: Wandę Szrajberównę, Zofię
Trzcińską-Kamińską, s. Anielę Józefowicz, Donatę
Pospieszalską, Stanisława Pospieszalskiego, Zofię Bauudouin de Courtenay, Irenę Lachowicz. Działania
wytwórni czasowo wspierali m.in. Anna Koźmińska,
Janina Orynżyna, Anna Siemiątkowska-Grabiec, prof.
Czesław Knothe, Tadeusz Szymaczek i prof. Jan Kurzątkowski. Jak wynika z archiwalnych dokumentów,
członkami zespołu byli również: o. Klemens Izdebski
z zakonu paulinów, Maria Kuleszyna, Krystyna Pieniążkówna oraz Maria Berbecka, niemniej o ich udziale i pracy twórczej dla wytwórni wiadomo niewiele.

Wanda Szrajberówna

Posadę kierownika artystycznego wytwórni
powierzono Wandzie Szrajberównie, która w sposób
przemyślany realizowała założenia zmierzające do
uczynienia z zakładu „Czyn” miejsca odnowy sztuki
dewocyjnej i religijnej. Z uwagi na jej znaczącą rolę
dla fabryki warto szczegółowo zaprezentować jej
życiorys.
Wanda Szrajberówna (1886-1962) była cenioną malarką, ceramiczką i pedagogiem. Studiowała
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1904-1906),
następnie w Académie da la Grande Chaumière

w Paryżu i w Miluzie95. Przed wstąpieniem w 1938 r.
do Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanej trudniła się pracą pedagogiczną.
Uczyła m.in. robót ręcznych w Szkole Towarzystwa
Akcyjnego „Zawiercie” w Zawierciu (1910-1914), a następnie w Płocku, do którego przyjechała w 1916 r.:
w Żeńskiej Szkole Udziałowej (1916-1919), w II Gimnazjum Żeńskim (1917-1919) oraz w Państwowym
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim (1919-1921).
W 1918 r. zainicjowała utworzenie Wieczorowych
Kursów Rysunkowych w tym mieście96. W latach 20.
współpracowała najprawdopodobniej z warszawską
pracownią ceramiczną „Kazimierz Czechowski –
Andrzej Wojnacki”97 (podobnie zresztą jak m.in.
Zygmunt Kamiński, mąż Zofii Trzcińskiej, oraz Maria
Kuleszyna, późniejsza członkini zespołu artystycznego „Czynu”), a także ze znakomitymi artystami, Janiną
i Bolesławem Czarkowskimi (w l. 1922-1923). W tym
okresie uczęszczała na zajęcia na Wydziale Ceramiki
Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego w Poznaniu. Jej nauczycielem był
spokrewniony z nią Stanisław Jagmin98.

95 M. Starzewska, Polska ceramika artystyczna pierwszej połowy XX w., Wrocław 1952, s. 75; B. Kostuch, Wanda Szrajberówna (1886-1962). Szkic do portretu,

„Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie” 2017, t. X, s. 211-212.
96 T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasie wielkiej wojny światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932, s. 151.
97 Pracownia ta istniała w latach 1918-1931 i mieściła się przy ul. Czerniakowskiej 166 w Warszawie. Jej wyroby miały charakter dekoracyjny. Wytwarzano
wazony, talerze, figurki, detale architektoniczne. Produkty wytwórni były prezentowane m.in. na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej
i Wzornictwa w Paryżu w 1925 r. Zob. M. Starzewska, Polska ceramika artystyczna pierwszej połowy XX w., dz. cyt., s. 21-23; J. Warchałowski, Polska sztuka
dekoracyjna, Warszawa-Kraków 1928, s. 151.
98 B. Kostuch, Wanda Szrajberówna (1886-1962). Szkic do portretu, dz. cyt., s. 213.
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To właśnie w wydzierżawionym od Jagmina
budynku w Wiśniewie pod Warszawą artystka w 1923 r.
zaczęła prowadzić własną pracownię ceramiczną99.
Szybko jednak, bo już rok później – nie rezygnując
przy tym z samodzielnych poszukiwań twórczych –
nawiązała współpracę z instytucją gromadzącą ludzi,
którym zależało na przetrwaniu wytwórczości ludowej: warszawskim Towarzystwem Popierania Przemysłu Ludowego100. Działalność Towarzystwa w okresie
międzywojennym koncentrowała się głównie na
szkolnictwie i instruktażu. Przy organizacji tej istniały
m.in. Szkoła Instruktorów Przemysłu Ludowego oraz
powstała w 1924 r. Stacja Doświadczalna Ceramiki
Ludowej w Wiśniowie. Wanda Szrajberówna do 1931 r.
pełniła w tej ostatniej placówce funkcję kierowniczki
i instruktorki w zakresie rozwijania przemysłu garncarskiego. Prowadziła kursy dokształcające dla garncarzy, a przede wszystkim w specjalnie urządzonym
laboratorium opracowywała nowe technologie, by
móc poprawić jakość wyrobów, głównie trwałość
polew101. Pod okiem ceramiczki wykonywano też
galanterię pamiątkarską.
Piotr Korduba w książce Ludowość na sprzedaż informuje: „Prowadziła ją [Stację Doświadczalną]
wykształcona w Paryżu Wanda Szrajberówna, miłośniczka i tropicielka ludowej ceramiki. Wychodząc
naprzeciw zapotrzebowaniu handlowemu, starała się
wyeliminować przesiąkliwość tej ceramiki [majoliki
pokuckiej], czego jednak bez nowoczesnego pieca
nie udało się osiągnąć”102. Podobnie jednak jak w sferze nauki, eksperymenty i poszukiwania artystyczne
nie zawsze kończą się sukcesem: „Gdy wreszcie
powiodły się doświadczenia nad udoskonaleniem
technicznym polew, okazało się, że ich efektem jest
zatracenie walorów i urody wyrobu ludowego”103.
Szrajberówna jako kierowniczka Stacji Doświadczalnej i jedna z pierwszych propagatorek ludo-

wej ceramiki w naszym kraju w latach 1925-1930
prowadziła ponadto szczegółowe badania nad zasięgiem garncarstwa ludowego w Polsce. Na podstawie
objazdów, własnych obserwacji, zgłoszeń sejmików
i objazdów poprzedniego instruktora, K. Czechowskiego, sporządziła wykaz ośrodków i określiła liczbę
zatrudnionych w nich garncarzy. Badała też właściwości surowca ceramicznego, tj. zabarwienie i skład
gliny. Dzięki temu stacja w Wiśniowie opracowała
zestawienie glin dla większości rodzimych ośrodków,
co miało uprościć pracę garncarzom i przynieść im
praktyczne ułatwienia. W ośrodku organizowano
konferencje fachowców, dzielono się doświadczeniami, omawiano plany wspierania ceramiki ludowej.
Urządzając pokazy regionalne, przeprowadzano
selekcję wytwórczości kierunkowaną na jej oczyszczenie z niefortunnych naleciałości. W swojej prywatnej wiśniewskiej pracowni artystka organizowała
z kolei zajęcia z ceramiki dla dziewcząt.
Z inicjatywy Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego i samej Wandy Szrajberówny założono
w 1926 r. w Iłży Spółdzielnię „Chałupnik” („Spółdzielnię Wytwórców Garncarskich”). Ceramiczka uczyła
miejscowych garncarzy m.in. sporządzania polew,
zapraszała na szkolenia do Wiśniewa, na miejscu
organizowała kursy i wystawy, pomagała w organizacji handlu i zbycie wyrobów104. Jako instruktorka
garncarstwa pracowała również na odległej Huculszczyźnie w 1928 r. W 2. poł. l. 30. Szrajberówna znów
działała w Płocku: jako nauczycielka rysunku i robót
ręcznych w Prywatnej Żeńskiej Średniej Szkole Zawodowej Bolesławy Jarząbkówny, a także, w latach
1936-1938, kierowniczka Kursu Pamiątkarstwa Regionalnego, zorganizowanego z jej inicjatywy105. Prace
wykonywane przez uczniów kursu, m.in. figurki Matki
Boskiej Skępskiej, figurki jasełkowe, zabawki – kogutki, pieski – cieszyły się dużym zainteresowaniem

99 E. Miecznikowska, Święte Figurki z chłopskiej gliny. Indeks Ceramików, „Szkło i ceramika” 2017, nr 6, s. 29.
100 Towarzystwo

Popierania Przemysłu Ludowego (TPPL) to instytucja założona w Warszawie w 1907 r. Inicjatorami jej powołania byli: Seweryn książę
Czetwertyński, Adam hrabia Krasiński i Antoni Osuchowski. Pierwsza siedziba TPPL mieściła się przy Krakowskim Przedmieściu 5. W 1914 r. przeniesiona
została do gmachu przy ul. Tamka 1. Celem Towarzystwa były m.in. „zachowanie i rozwój istniejącego przemysłu ludowego oraz wytworzenie nowych
gałęzi tego przemysłu”. Zob. J. Orynżyna, Przemysł ludowy w Polsce, Warszawa 1938, s. 205, 210; P. Korduba, Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania
Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2013, s. 29-30.
101 Stacja doświadczalna dla ceramiki, „Kobieta Współczesna” 1927, nr 31, s. 2; J. Orynżyna, Wanda Szrajberówna 1886-1963, dz. cyt., s. 125-126.
102 P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, dz. cyt., s. 40. Zob. też: J. Orynżyna, O sztukę ludową. Pamiętnik pracy, Warszawa 1965, s. 58.
103 P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, dz. cyt., s. 40.
104 I. Bal, Cepelia (Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego), [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960, pod red. A. Wojciechowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 357. S. Pastuszkiewicz, Garncarstwo w Iłży w pierwszej połowie XX w., Iłża 2018, s. 18, 28, 72-81, 106-111.
105 D. Kacprzyk, Kursy pamiątkarstwa regionalnego w Płocku (1936-1938), „Notatki Płockie” 51, 2006, nr 3, s. 39-43.
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w kraju. Zamówienia na te wyroby napływały m.in.
z warszawskiej firmy „Verbum”, Częstochowy, Krakowa, Poznania106. W kwietniu 1937 r. Wanda Szrajberówna wraz z jedną ze słuchaczek kursów, Marią
Bogulanką, pojechała na zebranie dewocjonalistów
do Częstochowy. Prace podopiecznych, które zabrała
ze sobą, zostały zaprezentowane na jednodniowym
pokazie, a ceramiczka podczas pobytu w Częstochowie wygłosiła referat107. Przedłużeniem i kontynuacją
myśli twórczej oraz działań zmierzających w kierunku
uruchomienia artystycznej produkcji pamiątkarskiej
będzie praca Szrajberówny dla wytwórni „Czyn”. Przy
fabryce zorganizowane zostaną kursy regionalnego
pamiątkarstwa porównywalne z płockimi (więcej na
ten temat w następnym rozdziale katalogu).
Drugi nurt w życiu zawodowym artystki to jej
własna działalność twórcza – prace, które w okresie
międzywojennym prezentowała na wystawach krajowych i zagranicznych. W 1923 r. brała udział w dwóch
ekspozycjach: wystawie artystycznej ceramiki polskiej w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Międzynarodowej Wystawie Przemysłu
Artystycznego w Monzy pod Mediolanem. Na pierwszej z wymienionych edycji, której skądinąd była
organizatorką, pokazała dewocjonalia o charakterze
straganowym, m.in. medaliki, kropielnice, kapliczki108.
W 1924 r. uczestniczyła wraz z m.in. Stanisławem Jagminem, Bolesławem Czarkowskim i Franciszkiem Naclem w zbiorowej wystawie ceramiki artystycznej w warszawskiej Zachęcie. Nie można zapomnieć o udziale Szrajberówny w przeglądowej
prezentacji przemysłu artystycznego w warszawskiej
kamienicy Baryczków w 1925 r., będącej swoistym
etapem przygotowawczym do paryskiej Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa
urządzonej w tym samym roku. Przyszła kierowniczka
artystyczna „Czynu” pokazała drewnianą kapliczkę
przydrożną z ceramiczną figurką Chrystusa Frasobliwego i „parą boleściwych aniołków”109. W dziale ceramicznym wystawy umieszczono też wazy wykonane

XX / Wanda Szrajberówna, Matka Boska Skępska, 1945, kat. 52

106 M. Wójcik, Szkoły zawodowe Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej z Mariówki w Płocku w latach 1934-1939, „Studia Płockie” 16-17, 1988-1989, s. 79.
107 D. Kacprzyk, Kursy pamiątkarstwa regionalnego w Płocku (1936-1938), dz. cyt., s. 41.
108 „Pani” 1923, nr 3, s. 30. Por. „Świat” 1923, nr 14, s. 17; B. Kostuch, Wanda Szrajberówna (1886-1962). Szkic do portretu, dz. cyt., s. 215; J. Orynżyna, Wystawa

przemysłu artystycznego w Monzy, „Południe: miesięcznik poświęcony sztuce i krytyce artystycznej” 1923, nr 5, s. 56.
109 T. S. [Seweryn], Wystawa „zdobnictwa” w Domu Baryczków, „Rzeczy Piękne” 1925, z. 3, s. 67. Por. A. Kostrzyńska-Miłosz, Wystawa w kamienicy Baryczków

– przygotowania do wystawy paryskiej, [w:] Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, pod red. J. Sosnowskiej, Warszawa 2007,
s. 106-107.
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przez Szrajberównę – niektóre dekorowane przez jej
młodych uczniów w wieku od 12 do 14 lat.
W 1925 r. artystka wzięła udział w dwóch
ekspozycjach: w Międzynarodowej Wystawie Sztuki
Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu, prezentując
zaprojektowany przez siebie, a wykonany przez Marię
Karczewską obrus haftowany na ołtarz z Kapliczki
Bożego Narodzenia110 i ceramiczną kapliczkę z figurą
Chrystusa, oraz ponownie w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Monzy. W 1929 r. uczeststniczyła w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, w następnym roku w Salonie Listopadowym

w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie111,
a w 1932 r. wystawiała prace na ekspozycji polskiej
sztuki kościelnej w warszawskiej Zachęcie112. W tym
miejscu jej biografia ponownie zbiega się z życiorysami dwóch innych przyszłych członkiń „Czynu”, gdyż
w ostatnim z wymienionych pokazów brały też udział
Zofia Trzcińska-Kamińska i Maria Kuleszyna, które
miały później współtworzyć z nią powojenny zespół
częstochowskiej fabryki dewocjonaliów. Warto odnotować, że Szrajberówna współpracowała także z Salonem Czesława Garlińskiego, w którym swoje prace
pokazywała kolejna artystka „Czynu”, Zofia Baudouin
de Courtenay. Obie panie wystawiały tam
w 1924 r., a Wanda również na przełomie 1932
i 1933 r.113 Na ostatniej z wymienionych prezentacji ceramiczka pokazała stylizowane świątki ludowe.
Warto przypomnieć rok 1934, kiedy
to Szrajberówna po raz pierwszy zaprezentowała swoje wyroby na ekspozycji w Częstochowie. Na wspomnianej już Wystawie Sztuki
Religijnej i Kościelnej urządzonej w Parku
Staszica wyeksponowano ponad dwadzieścia
jej prac. W recenzji z pokazu przeczytamy:
„Wanda Szrajberówna, która w dziale ceramiki
niepodzielnie króluje […] dała kapitalną kapliczkę przydrożną z 3-figurami”114.
Charakteryzując dorobek twórczy
Szrajberówny, dostrzega się jej szczególne
zamiłowanie do form, stylistyki i ornamentyki
ludowej, która opierała się na motywach
roślinnych. Wykonywała różne świątki, krzyżyki, aniołki, kropielniczki, kapliczki przydrożne
z Chrystusami Frasobliwymi. Mówiono o niej
jako o „twórczyni pięknych a stylizowanych na
modłę ludową majolik”115.
Artystka była ponadto autorką artykułów na temat sztuki i ceramiki ludowej.
Opublikowała m.in. teksty: Uwagi o sztuce
ludowej. Rola instruktora garncarstwa (1928),

XXI / List Wandy Szrajberówny do Haliny Stypułkowskiej, 3.11.1925
110 J. Warchałowski, Polska sztuka dekoracyjna, dz. cyt., s. 130, 172. Por. Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, dz. cyt., s. 227.
111

Katalog: Wystawa dzieł sztuki pod nazwą Salon Listopadowy, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa 1930, s. 23. Wanda Szrajberówna zaprezentowała
ceramiczną statuę Matka Boska ze Skępna.
112 Polska Sztuka Kościelna. XVIII, XIX i XX w. Malarstwo, rzeźba, grafika, przewodnik, wyd. II, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 1932, s. 41.
Zob. też: Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za 1932 r.
113 W. Bunikiewicz, Sztuka wykwintnego otoczenia, „Świat” 1933, nr 2, s. 7.
114 W. Kośmiński, Znaczenie Wystawy Sztuki Religijnej w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1934, nr 146, s. 3.
115 Polska sztuka kościelna XVIII, XIX i XX w. Malarstwo, rzeźba, grafika, przewodnik, dz. cyt., s. 57.
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XXII / Wanda Szrajberówna, Matka Boska Skępska, kat. 98

XXIII / Zaświadczenie o przyznaniu Wandzie Szrajberównie nagrody na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w 1925
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wicz116. Sytuację ułatwiał fakt, że zgromadzenie to
miało też swoją siedzibę w Częstochowie. Szrajberówna mieszkała w domu przy ul. Kościuszki 15117,
a następnie czasowo przy ul. Jasnogórskiej, w oficynie kamienicy, w której mieściło się Liceum „Nauka
i Praca”. Po objęciu posady kierowniczki artystycznej
w „Czynie” przeniosła swoją pracownię rzeźbiarską na
teren fabryki118. Zamieszkała w „wyremontowanym
pokoiku w oficynie na podwórzu, gdzie mogła w ciszy
i większym skupieniu pracować”119.
Dla wytwórni wykonała wiele projektów figur
i płaskorzeźb, głównie w gipsie, choć planowano
uruchomienie produkcji w szlachetnych materiałach,
m.in. w porcelanie. Mimo osiągnięć artystycznych
żyła skromnie, unikała rozgłosu. Pisano o niej: „pracuje w odosobnieniu, reklamy koło siebie i swej produkcji robić nie umie, czy nie chce”120.

XXIV / Wanda Szrajberówna, kapliczka z figurką Matki Boskiej Skępskiej

Rozważania o popieraniu sztuki ludowej i ludowego
przemysłu artystycznego (1929), Ceramika ludowa na
ziemiach polskich (1936).
Szrajberówna w latach wojny, prawdopodobnie już od ok. 1940 r., mieszkała w Częstochowie.
Podobnie jak s. Aniela Józefowicz i s. Jozafata Bogolubow, znane z poprzedniego rozdziału, należała do
zespołu „Budy”, ośrodka pedagogicznego założonego przez zakon sióstr zmartwychwstanek. Rozmowy
o jej współpracy z tą konspiracyjną szkołą były
prowadzone w porozumieniu z prowincjałką sióstr
służek NMP Niepokalanej w Mariówce. Z artystką
korespondencyjnie kontaktowała się s. Aniela JózefoXXV / Wanda Szrajberówna, Adoracja, repr. za: „Świat” 1933, nr 2

116

Listy w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach. Zob. też: J. Orynżyna, Sztuka przy klasztorze. Wychowanie artystów, maszynopis,
AZSZ w Kętach, s. 1-2.
117 S. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 43-44.
118 Wywiad z Agatą Ostaszewską, Częstochowa, 15.12.2018 r. Por. s. A. Józefowicz, Praca twórcza w fabryce „Czyn”, maszynopis, AZSZ w Kętach, s. 37.
119 S. A. Józefowicz, Praca twórcza w fabryce „Czyn”, dz. cyt., s. 37.
120 Sylwetki pozostałych plastyków, „Życie Częstochowy” 1948, nr 168, s. 3.
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Oprócz pracy twórczej zajmowała się nauczaniem młodzieży, organizowała zajęcia i warsztaty
ceramiczne oraz kursy obraźnictwa na szkle, które
odbywały się w jednej z oficyn na terenie fabryki
„Czyn”. Artystka podjęła tę pracę z dziećmi i młodzieżą już w pierwszych tygodniach funkcjonowania
zakładu. Była też zatrudniona na stanowisku nauczyciela ceramiki w powołanej w 1945 r. częstochowskiej
Szkole Sztuk Pięknych121.
Uzupełniając jej życiorys, należy dodać, że
w latach powojennych prezentowała swoje dokonania z zakresu ceramiki na ekspozycjach prac plastycznych członków częstochowskiego Oddziału ZPAP (choć
do organizacji nie należała)122. Udostępniano je w salach Muzeum Miejskiego: w 1949 r. na Wiosennej
Wystawie123, potem kolejno w 1954, w 1955124,
w 1956, na Wystawie Jubileuszowej Dziesięciolecia
Delegatury Oddziału ZPAP w 1957125 oraz na ekspozycji w 1958. Reprezentowała częstochowskie środowisko artystyczne na pokazach krajowych, m.in.
w 1948 r. w Radomiu na IV Ogólnopolskim Salonie
Zimowym. Zaprojektowane i wykonane przez nią
wyroby pojawiły się oczywiście również na ekspozycjach krajowych i zagranicznych, na których prezentowano dokonania wytwórni „Czyn”, m.in. w 1946 r.
na Wystawie Sztuki Regionalnej w Częstochowie
i w 1947 na Wystawie Społeczno-Gospodarczej.
Z kolei w 1954 r. na I Ogólnopolskiej Wystawie Ceramiki i Szkła Artystycznego we Wrocławiu Szrajberówna pokazała dwa wazoniki z gliny „o szkliwie zabarwionym i rytej dekoracji”126.

Jak ustalono, po likwidacji fabryki artystka
nie opuściła Częstochowy. O jej pobycie w mieście
klasztornym informuje m.in. Zygmunt Kamiński
w spisanych w 1957 r. i opublikowanych po przeszło
dwudziestu latach wspomnieniach Dzieje życia.
W pogoni za sztuką. Podaje: „Wanda Szrajberówna,
która poświęciła się ceramice artystycznej, dotąd jest
czynna i pracuje w Częstochowie”127.
Z życiorysu Szrajberówny, który opracowała
i udostępniła mi s. Janina Cyburt ze Zgromadzenia
Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce, wynika,
że po upaństwowieniu wytwórni plastyczka została
w niej zatrudniona na nowych warunkach, jako
pracownica fizyczna. Pozostała tam do 1958 r.128. Na
pewno projektowała dla upaństwowionego zakładu
wzory ceramiki użytkowej. Fakt ten potwierdzają
informacje prasowe.
Artystka wyjechała z Częstochowy w 1960 r.,
po przejściu na przymusową emeryturę. Zamieszkała
w Poniatowie pod Żurominem. Zmarła 19 maja 1962 r.
Pochowano ją na tamtejszym cmentarzu129.
Wanda Szrajberówna była centralną postacią
„Czynu”. Jej obecność w zespole miała pierwszorzędne znaczenie dla realizowanego w zakładzie programu odnowy jakościowej dewocjonaliów. Kluczowa
była przede wszystkim jej rola w projektowaniu
nowych wzorów. Dorobek artystki w tym zakresie
zostanie szczegółowo przedstawiony w dalszej części
katalogu.

121 70. wydanie jubileuszowe katalogu Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, Częstochowa 2017, s. 46.
122 Sylwetki pozostałych plastyków, dz. cyt., s. 3.
123 Kierowniczka artystyczna „Czynu” zaprezentowała trzy kompozycje: Matkę Boską Skępską, Matkę Boską z Dzieciątkiem i Matkę Boską Częstochowską. Za:
Katalog malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku i [sztuki] dekoracyjnej Związku Polskich Artystów Plastyków, Częstochowa 1949, s. 12; Otwarcie salonu częstochowskich plastyków, „Życie Częstochowy” 1949, nr 75, s. 4. Por. A. Straszewska, A. Szablowska, Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960, t. 3: Rok 1949, pod red.
A. Wierzbickiej i A. Straszewskiej, Warszawa 2014, s. 73.
124 W. Szrajberówna przedstawiła wykonane w ceramice garnuszki i kwasiarki. Za: Katalog VIII Wystawy Malarstwa, Rzeźby i Grafiki Oddziału ZPAP
w Częstochowie, Częstochowa 1955, b.p.; VIII Wystawa Częstochowskich Plastyków, „Życie Częstochowy” 1954, nr 222, s. 6.
125 Artystka zaprezentowała kompozycje: Matka Boska Skępska, Matka Boska „Matka Kościoła”, Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Stolica Mądrości,
Wniebowzięcie, Matka Boska Ostrobramska, Anioł Pański, Zwiastowanie. Na podstawie: Wanda Szrajber. Prace wykonane w warsztacie zespołu artystów D. O. C.
„Czyn”/kierownik administracyjny S. Ostaszewski/ św. Rocha 38 do roku 1953, archiwum rodziny Ostaszewskich. Por. X Jubileuszowa Wystawa częstochowskich
plastyków, „Życie Częstochowy” 1957, nr 203, s. 6.
126 I ogólnopolska wystawa ceramiki i szkła artystycznego. Katalog wystawy, Muzeum Śląskie we Wrocławiu, Wrocław 1954, s. 111, poz. 1207-1208.
127 Z. Kamiński, Dzieje życia. W pogoni za sztuką, Warszawa 1975, s. 180.
128 Życiorys Wandy Szrajberówny, Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej – Mariówka; Prośba Artystów-plastyków o rozpatrzenie
sprawy „Czynu” skierowana do Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie, 8.05.1954, dz. cyt.
129 Zapisy w księdze domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Częstochowie.
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Wanda Szrajberówna
XXVI / Wanda Szrajberówna, Sedes Sapientiae, 1946, kat. 78

Kolejna członkini zespołu „Czynu”, Halina
Jadwiga Józefowicz (siostra Aniela), zmartwychwstanka (1900-1980), należała do powojennego
zespołu artystów „monumentalistów”, którzy swój
styl malarski kształtowali pod kierunkiem Zofii
Baudouin (o samej Baudouin w dalszej części rozdziału)130. Urodziła się w Carycynie nad Wołgą (ob.
Wołgograd). W 1917 r. ukończyła tamtejsze Rosyjskie
Gimnazjum Żeńskie, a także Średnią Szkołę Muzyczną. W latach 1919-1921 studiowała na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
a w 1923 r. rozpoczęła studia w Szkole Sztuk Pięknych
w Warszawie. Jej nauczycielami byli m.in. Mieczysław
Kotarbiński, Stanisław Noakowski, Edward Trojanowski (malarstwo dekoracyjne), Edmund Bartłomiejczyk
(grafika użytkowa), Władysław Skoczylas (grafika
artystyczna) i Tadeusz Pruszkowski (malarstwo). Do
zakonu wstąpiła w 1924 r. Od września 1926 r. kontynuowała studia artystyczne w warszawskiej Szkole
Sztuk Pięknych, które ukończyła w czerwcu 1928.
Wyjechała następnie do Częstochowy, gdzie podjęła
pracę jako nauczycielka rysunku i reklamy w Żeńskiej
Szkole Przemysłowo-Handlowej Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Nauczała również śpiewu i prowadziła chór.
Po zdobyciu w 1930 r. dyplomu i uprawnień
do wykonywania zawodu nauczyciela nadal szkoliła
się w zakresie dydaktyki, m.in. na kursach Kuratorium
Okręgu Szkolnego Krakowskiego w Częstochowie
i Państwowego Seminarium Nauczycieli Rzemiosł
w Warszawie. Równolegle jednak stale rozwijała swój
warsztat artystyczny. W 1932 r. uczestniczyła w zajęciach Klasy Zawodowej Wydziału Specjalnego
Tekstylnego Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych
w Krakowie. Odbyła też m.in. w 1936 r. kurs grafiki
u prof. Edmunda Bartłomiejczyka w Szkole Sztuk
Pięknych w Warszawie. W 1937 r. Józefowicz otrzymała stypendium z Ministerstwa Wyznań Religijnych

Siostra Aniela Józefowicz

Siostra Aniela Józefowicz

i Oświecenia Publicznego na wyjazd do Paryża i Włoch,
gdzie mogła zaznajomić się ze sztuką średniowieczną
oraz wytwórczością przedmiotów kultu religijnego.
Echa tej podróży i fascynacja mistrzami włoskiego
Renesansu widoczne będą w jej własnej twórczości.
Po powrocie s. Aniela ponownie związała się
z Częstochową. W latach 1939-1945 współpracowała
z siostrą Jozafatą Bogolubow, w wielokrotnie przywoływanej „Budzie”, nad wprowadzeniem w szkołach
zakonu zmartwychwstanek nowego systemu wychowawczego i metod pracy z dziećmi uzdolnionymi lub
zaniedbanymi pedagogicznie. Siostra Bogolubow
przyjechała do Częstochowy w 1938 r. i podobnie jak
Aniela Józefowicz nauczała w Szkole Przemysłowo-Handlowej, a w trakcie okupacji na tajnych kompletach. Od 1942 obie zakonnice działały we wspomnianym konspiracyjnym ośrodku. W 1947 r. Józefowicz
wyjechała do Warszawy. Studiowała na wydziale
teologii katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Do
Częstochowy wróciła na stałe w 1962 r., lecz wcześniej okresowo ją odwiedzała, czego dowodem jest
m.in. jej ścisła współpraca z wytwórnią „Czyn”131.

130 Ks. W. Smoleń, Twórczość malarska Zofii Baudouin de Courtenay, „Roczniki Humanistyczne” 17, 1969, z. 5, s. 41.
131

Dane biograficzne s. Anieli Józefowicz zostały mi udostępnione przez archiwum sióstr zmartwychwstanek w Rzymie. Za pomoc dziękuję Matce
Dorocie Zygmunt, Przełożonej Generalnej zgromadzenia sióstr zmartwychwstanek, i S. Teresie Dorocie Kowalczyk, Przełożonej zgromadzenia sióstr
zmartwychwstanek w Częstochowie. Szczególnie cenne i wartościowe materiały o życiu i działalności s. Anieli Józefowicz udostępniło archiwum sióstr
zmartwychwstanek w Kętach. Moje wielkie wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem kierującej archiwum S. Sylwii Bekus. Zob.: Spuścizna s. Anieli
Józefowicz, AZSZ w Kętach. Por.: s. E. Henschke, Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce
w latach 1918-1939, „Nasza przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 1985, t. 63, s. 205.
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XXVII / Indeks s. Anieli Józefowicz ze studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 1923

XXVIII / Świadectwo s. Anieli Józefowicz ze Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, 1928
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Siostra Józefowicz realizowała się na polu
sztuki. Zajmowała się rysunkiem, grafiką, rzeźbą,
malarstwem monumentalnym. Była autorką ilustrowanego kalendarza z przedstawieniem świętych na
każdy dzień. Wykonała obrazki wykorzystywane przy
nauce religii, przedstawiające wydarzenia oraz postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Projektowała
witraże i ornaty, malowała freski w kościołach. Była
znana i ceniona w częstochowskim środowisku artystycznym. W 1937 r. zasiadała obok m.in. Jana Antoniego Studenckiego i Stanisława Barylskiego w sekcji
artystycznej obywatelskiego Komitetu Ufundowania
i Wręczenia Sztandaru miejscowemu pułkowi artylerii132. Pokazywała swoje dokonania na lokalnych
ekspozycjach sztuki (Salon Wiosenny, 1945; Wystawa
Sztuki Regionalnej, 1946). Od 1945 r. należała do
sekcji kwalifikacyjnej częstochowskiej Komisji do
Spraw Wytwórczości i Zbytu Dewocjonalii. Dla „Czynu” opracowała wzór m.in. Kropielniczki z Aniołkiem
oraz płaskorzeźb z cyklu: Tajemnice Różańca Świętego.

XXX / S. Aniela Józefowicz, projekt witraża

XXIX / S. Aniela Józefowicz, Pokój głoszą wszędzie Anieli
132 Z zebrania organizacyjnego, „Życie Częstochowy” 1937, nr 191, s. 4.
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XXXI / S. Aniela Józefowicz, projekt witraża
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Siostra Aniela Józefowicz
XXXII / S. Aniela Józefowicz, projekty witraży

Następną artystką, z której talentu czerpał
„Czyn”, była Zofia Trzcińska-Kamińska (1890-1977),
rzeźbiarka i medalierka, żona Zygmunta Kamińskiego
(1888-1969), grafika, malarza, profesora Politechniki
Warszawskiej.
Kształciła się w prywatnej szkole malarskiej
Miłosza Kotarbińskiego w Warszawie, w Berlinie
u prof. A. Lewina-Funckego i u prof. Lovisa Corintha
(1907), w warszawskiej SSP u Xawerego Dunikowskiego133 oraz w prywatnej pracowni malarskiej
Władysława Ślewińskiego, a także w paryskiej
Académie Ranson u Maurisa Denisa134 i wiedeńskiej
Kunstgewerbeschule. Odbyła też kurs rzeźby na warszawskiej ASP u Edwarda Wittiga (1916)135. W międzyczasie w związku z nadejściem I wojny światowej
włączyła się w działalność patriotyczną, zaciągając się
we wrześniu 1915 roku pod pseudonimem Zygmunt
Tarło do II Brygady Legionów Polskich. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu przez Polskę niepodległości
artystka otworzyła własną pracownię w Warszawie136.
Należała do ugrupowania artystycznego „Rytm”, Towarzystwa „Sztuka”, grupy „Sztuka Krakowska”.
Trzcińska-Kamińska była autorką rzeźb i płaskorzeźb religijnych, projektów pomników137, wyobrażeń portretowych (w tym Stefana Żeromskiego,
Zofii Kossak-Szczuckiej, Haliny Konopackiej-Matuszewskiej, Stanisława Michalskiego, Artura Górskiego, Franciszka Fiszera, Matki Róży Czackiej, generała
Ludomiła Rayskiego) oraz historycznych, m.in. popiersi Stefana Batorego, Władysława Łokietka i marszałka Józefa, a także posągu Bolesława Chrobrego
wykonanego dla pawilonu polskiego na Wystawie

Zofia Trzcińska-Kamińska

Zofia Trzcińska-Kamińska

Powszechnej w Paryżu w 1937 r.138 Uprawiała ponadto rzeźbę architektoniczną, projektowała monety,
medale i ryngrafy139. Z jej twórczości powojennej
warto wymienić monumentalne godło państwowe
umieszczone w sali obrad plenarnych w gmachu
Sejmu w Warszawie (1947), tablicę pamiątkową
ślubów jasnogórskich Jana Kazimierza w Sali Rycerskiej klasztoru na Jasnej Górze (1956), pomnik kardynała Augusta Hlonda w archikatedrze św. Jana w Warszawie (1960), figurę św. Józefa w kościele oo. dominikanów na warszawskim Służewie, figurę Chrystusa
Pana jako Króla Pokoju (1962) oraz grupę ogrodową

133 Zofia Trzcińska-Kamińska. Art.-Rzeźb. Życiorys, Warszawa, 23.07.1967, maszynopis, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów (APPD) w Krakowie,
sygn. 1 (sygn. robocza), s. 1; Słownik Artystów Plastyków. Okręg warszawski ZPAP 1945-1970, Warszawa 1972, s. 594.
134 E. Bobrowska, Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku, „Archiwum Emigracji. Studia-szkice-dokumenty” 2012, z. 16-17, s. 16.
135 Zofia Trzcińska-Kamińska. Art.-Rzeźb. Życiorys, dz. cyt., s. 2; Słownik Artystów Plastyków. Okręg warszawski ZPAP 1945-1970, dz. cyt., s. 594.
136 M. Pałaszewska, Życie nie oszczędziło jej krzyży, „Nowa Myśl Polska: tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu” 2003, nr 29/30, s. 15; Zofia Trzcińska-Kamińska. Art.-Rzeźb. Życiorys, dz. cyt., s. 2-3.
137 Opracowała m.in. projekty konkursowe na pomnik prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu w 1927 r. oraz na
pomnik Tadeusza Kościuszki w Łodzi (1926-1927). Zaprojektowała ponadto m.in. pomnik Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (1930), Stefana Czarnieckiego
w Czarncy w woj. świętokrzyskim (1953) i Najświętszego Serca Chrystusa Króla na Placu Zbawiciela w Warszawie.
138 Kurier Warszawski. Międzynarodowa Wystawa w Paryżu, maj-listopad 1937, s. 44. Por. Katalog oficjalny Działu Polskiego na Międzynarodowej Wystawie
Sztuka i Technika 1937 w Paryżu, Warszawa 1937, s. A18.
139 W. Pieńkowska, Plastyka w służbie kościoła, „Słowo Powszechne” 1951, nr 138, s. 4; A. Sołtys, Antoni Madejski (1862-1939). Szkic monograficzny, „Rocznik
Tarnowski”, Tarnów 1990, s. 72; Zofia Trzcińska-Kamińska. Art.-Rzeźb. Życiorys, dz. cyt., s. 3;
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/193679/a4b1693db554f69e51aa2daf8400a394/, data dostępu: 2.07.2019 r.
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nazwaną przez artystkę Matką Kościoła w warszawskiej rezydencji prymasa140. Jej rzeźby można również odnaleźć na Cmentarzu Powązkowskim i w Ogrodzie Saskim141.
Rzeźbiarka była ponadto autorką tekstów
krytycznych Rola artysty w życiu społecznym, Piękno
i kobieta oraz Przyczyny upadku sztuki religijnej142.
Pierwszą wystawę prac Trzcińskiej-Kamińskiej zorganizowało Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie w 1923 r.143 Indywidualne
pokazy miała też w Poznaniu (1929) i w Katowicach
w Gmachu Województwa Śląskiego (1939). Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych, np. w 1920 r.
w Wenecji i w 1932 r. w ekspozycji Polska sztuka
kościelna XVIII, XIX i XX w. Malarstwo, rzeźba, grafika
w warszawskiej Zachęcie144. Jej prace eksponowane
były ponadto na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu (1929)145, Wystawie Sztuki Sakralnej
w Radomiu (1934), na Międzynarodowej Wystawie
Sztuki i Techniki w Paryżu (1937)146 oraz Wystawie
Sztuki Polskiej na Światowej Wystawie w Nowym
Jorku (1939). Uczestniczyła w ekspozycjach organizowanych w latach wojny, m.in. w pokazie polskiej
rzeźby i grafiki przygotowanej w warszawskim Salonie Sztuki Nike (grudzień 1943), i prezentacjach
powojennych, m.in. w 1946 r. (wystawa rzeźby i tkanin, również w Salonie Sztuki Nike)147.
Była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia
artystyczne. Oprócz medali w Paryżu zdobyła liczne
odznaczenia krajowe, m.in. Duży Złoty Medal na
Wystawie Sztuki Sakralnej w Radomiu (1934)148,
Srebrny Medal w 1928 r. na wystawie w „Zachęcie”149,
czy Złoty Krzyż Zasługi za działalność artystyczną150.

XXXIII / Zofia Trzcińska-Kamińska, Matka Róża Czacka

140 Zofia Trzcińska-Kamińska. Art.-Rzeźb. Życiorys, dz. cyt., s. 8.
141

Dwie rzeźby Zofii Kamińskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 44, s. 705. Za udostępnienie materiałów rodzinnych i przekazanie cennych informacji
o Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej serdecznie dziękuję p. dr. Adamowi Trzcińskiemu.
142 Z. Trzcińska-Kamińska, Rola artysty w życiu społecznym, „Młoda Architektura” 1938, nr 3, s. 2-6; taż, Piękno i kobieta, „Słowo Powszechne” 1949, nr 165,
s. 3-4; taż, Przyczyny upadku sztuki religijnej, „Znak” 1947, nr 7, s. 745-749.
143 J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 140; Zaproszenie na otwarcie
wystawy rzeźb Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 27.10.1923 r., Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN
w Warszawie, nr inw. 1404; „Kurier Warszawski” 1924, nr 160-161, s. 14; Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za 1923 r.,
Warszawa 1924, s. 4.
144 Polska sztuka kościelna XVIII, XIX i XX w. Malarstwo, rzeźba, grafika, przewodnik, dz. cyt., s. 42; Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
za 1932 r. Zob. też: M. Skrudlik, Prawda o wystawie polskiej sztuki kościelnej w Zachęcie, Warszawa 1932, s. 22.
145 Katalog Działu Sztuki. Powszechna Wystawa Krajowa Poznań. 1929, Poznań 1929, s. 23, 129.
146 Na paryskiej wystawie otrzymała dwa Medale Złote: w Grupie VI „Sztuka graficzna i plastyczna” w klasie rzeźby i w Grupie VII „Budownictwo i rzemiosło
artystyczne”. Zob.: Sprawozdanie o pracach Jury Międzynarodowego oraz pełny wykaz nagród i dyplomów przyznanych uczestnikom Sekcji Polskiej sporządzony na podstawie listy oficjalnej ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej, aneks z dnia 22 lipca 1938 r., Warszawa 1939, s. 28, 30.
147 K. Zakrzewska, Salon Sztuki Nike, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960, pod red. A. Wojciechowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 88.
148 W. Skrodzki, Polska sztuka religijna 1900-1945, Warszawa 1990, s. 125.
149 Spis artystów nagrodzonych na wystawach w Zachęcie od 1923 r., Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, nr inw. 1491.
150 Zofia Trzcińska-Kamińska. Art.-Rzeźb. Życiorys, dz. cyt., s. 5.
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XXXIV / Zaproszenie na otwarcie wystawy prac Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, 1923
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XXXV / Zofia Trzcińska-Kamińska podczas pracy
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W czasie II wojny światowej warszawska
pracownia artystki przy ul. Myśliwieckiej 10 dwukrotnie została zrujnowana, a ona sama straciła znaczną
część dorobku twórczego. Rzeźbiarka zaangażowała
się w działalność w organizacji Front Odrodzenia
Polski. Utrzymywała w tamtym czasie bliskie kontakty ze współorganizatorką Frontu Zofią Kossak-Szczucką. W domu Kamińskich znalazł schronienie syn pisarki, Tadeusz, a córka Anna dzięki ich pomocy trafiła na
prowadzoną przez Siostry Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny bezpieczną pensję w Szumanowie151. Rzeźbiarka w 1944 r., po Powstaniu
Warszawskim, razem z mężem, Zygmuntem Kamińskim, znalazła się w Częstochowie. Mieszkali u rodziny
Usakiewiczów przy ul. Garibaldiego, na terenie
byłego getta, a także czasowo w folwarku rodziny
Barylskich w dzielnicy Lisiniec. Zygmunt wraz ze
swym byłym studentem, architektem
Edwardem Usakiewiczem, zorganizowali
w Częstochowie tajną filię Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej.
Zofia otworzyła pracownię rzeźbiarską
w obserwatorium astronomicznym w podjasnogórskim Parku im. Stanisława Staszica152. Odnowiła kontakt z Anielą Józefowicz, z którą poznała się wcześniej w Warszawie, a zapewne i z Wandą Szrajberówną, koleżanką z lat studenckich jej męża
Zygmunta. Zbliżyła się do środowiska
„Budy”, choć nie była zaangażowana w prowadzoną tam pracę pedagogiczną153. Ponownie dopomogła Zofii Kossak- Szczuckiej, która dzięki Kamińskim znalazła wraz
z córką schronienie w Częstochowie.

Warszawska rzeźbiarka podjęła współpracę
z fabryką „Czyn”. Dla zakładu Ostaszewskich zaprojektowała płaskorzeźby (Matka Boska Ostrobramska),
krucyfiksy, figurki (m.in. Zwiastowanie, Matka Boska
Gidelska). Okres współdziałania z częstochowską wytwórnią to czas, w którym artystka podjęła się wykonywania niedużych kompozycji religijnych w gipsie.
W 1948 r. wzięła udział w konkursie na „małe dewocjonalia”, ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki, nadsyłając pięć rzeźb154.
Trzcińska-Kamińska przebywała w Częstochowie dość krótko, z tego też powodu w jej życiorysach ten „częstochowski epizod” jest przemilczany.
Już latem 1945 r. mieszkała w Warszawie155.
Po powrocie do stolicy kontynuowała działalność w nurcie sztuki religijnej. Jej rzeźby znajdują się
w wielu kościołach na terenie całego kraju.

001 / zdjęcie pracowników „Czyn”, rok 1952

XXXVI / Zofia Trzcińska-Kamińska (w kapeluszu) z grupą znajomych przed kościołem w Szwelicach, 1960
151 B. Gdak, Okupacyjna twórczość literacka i dziennikarska Zofii Kossak, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 2012, s. 58.
152 S. Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka, Warszawa 1965, s. 310. Por. S. Błaut, Częstochowa pamięta o powstańcach, „Niedziela” 2013, nr 30, s. 5.
153 Wspomnienie o ks. Leonie Cieślaku S. Anieli, rękopis, AZSZ w Kętach.
154 Z. Trzcińska-Kamińska, Opis. Do Redakcji Słownika Artystów Pamiętnika TPSP, maszynopis, APPD w Krakowie, sygn. 11 (sygn. robocza), s. 2.
155 J. Dobraczyński, „Ciotka”, [w:] Zwyczajna świętość. Wspomnienia o Zofii Kossak, pod. red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice-Cieszyn 1997, s. 97.
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XXXVII / Zofia Trzcińska-Kamińska, Głowa Stefana Żeromskiego, przed 1939

XXXVIII / Zofia Trzcińska-Kamińska, Figura Matki Boskiej Akademickiej na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1938

W zespole artystów współpracujących z fabryką „Czyn” znalazła się również ceniona malarka
Zofia Baudouin de Courtenay (1887-1967), córka Jana
Niecisława Baudouin de Courtenay, światowej sławy
językoznawcy, i Romualdy z Bagnickich156. Artystka
uprawiała głównie malarstwo monumentalne.
Znamy ją jako autorkę wielkoformatowych fresków
i zespołów witraży. Uważana jest za prekursorkę
nowych form sztuki religijnej w Polsce.
Uczyła się w pracowni Jana Ciąglińskiego,
uczestnicząc w prywatnych zajęciach157. Brała też
udział w lekcjach z malarstwa plenerowego organizowanych przez Jana Stanisławskiego w Krakowie158.
Podobnie jak inna artystka „Czynu”, Zofia Trzcińska-Kamińska, studiowała ponadto w paryskiej
Académie Ranson, w której zajęcia prowadzili Paul
Sérusier i Maurice Denis159. W Paryżu poznała ukraińskiego artystę, Michaiła Bojczuka160, twórcę nowobizantyjskiej szkoły malarskiej. Pod jego wpływem rozwijała swoje zainteresowania i warsztat artystyczny,
studiowała zabytki cerkiewne, polichromie, poznała
zasady pisania ikon. Ten okres ukształtował sztukę
Zofii Baudouin, wyraźnie określając ramy jej zainteresowań twórczych.
Malarka prezentowała swoje dzieła na wystawach i pokazach w salonach artystycznych (Petersburg, 1910, 1911; Helsinki, 1917)161. W latach 1910-1915 brała udział w ekspozycjach „Związku Młodych
Malarzy” w Petersburgu162.
W 1919 r. zamieszkała w Warszawie. Wzięła
udział w konkursowej wystawie obrazów religijnych
zorganizowanej przez Departament Sztuki. W latach
późniejszych prezentowała swój dorobek m.in. w warszawskim Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego (1924

Zofia Baudouin de Courtenay

Zofia Baudouin de Courtenay

i 1927), antykwariusza, kolekcjonera i miłośnika dzieł
artystycznych.
W dojrzałym okresie twórczości skoncentrowała się głównie na monumentalnej sztuce sakralnej.
Jej dorobek w zakresie polichromii kościelnych i witrażownictwa jest ogromny. Wykonała m.in. freski
w kościołach w Jarosławiu (1921), Starachowicach
(1922), Wierzbniku (1922-1923). Jest autorką dekoracji malarskich w kościołach w Raciążku koło Włocławka (1925), św. Wojciecha w Grodźcu Kujawskim (1928)
i św. Michała w Chruślinie koło Łowicza (1929) oraz
fresków w kościołach w Bielawie, Złakowie Kościelnym, Pomiechówku niedaleko Modlina i św. Jerzego
w Sopocie. Zwraca uwagę styl tych malowideł,
bardzo oryginalny, bliski konwencji bizantyńsko-średniowiecznej163.

156 D. Zamojska, Materiały rodziny Baudouin de Courtenay. III-298, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2000, nr 41, s. 23.
157 J. Borowski, Zofia Baudouin de Courtenay /sylwetka artystyczna/, 12.04.1964, maszynopis, Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298, j.a. 69, k. 7; Kwestionariusz ewidencyjny członka ZPAP Zofii Baudouin de Courtenay, Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298, j.a. 65, k. 1.
158 Ks. W. Smoleń, Twórczość malarska Zofii Baudouin de Courtenay, dz. cyt., s. 34.
159 E. Bobrowska, Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku, dz. cyt., s. 16.
160 J. Borowski, Zofia Baudouin de Courtenay /sylwetka artystyczna/, dz. cyt., s. 10.
161 M. Ehrenkreutz-Jasińska, Malarka kościołów Mazowsza – Zofia Baudouin de Courtenay, „Rocznik Mazowiecki” 28, 2017-2018, s. 233; R. Baudouin
de Courtenay, Z pamiętnika dla rodziny, rękopis, Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298, j.a. 69, k. 133-134.
162 J. Borowski, Zofia Baudouin de Courtenay /sylwetka artystyczna/, dz. cyt., s. 7.
163 Artystka zgłębiała tajniki warsztatu i technikę dawnych mistrzów malarstwa freskowego podczas podróży do Włoch. Zwiedziła zabytki Rzymu oraz
wykopaliska w Pompejach. Zob. R. Baudouin de Courtenay, Z pamiętnika dla rodziny, dz. cyt., s. 139.
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XXXIX / Legitymacja Zofii Baudouin de Courtenay poświadczająca przynależność do ZPAP, 1950

XL / Zofia Baudouin de Courtenay w Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego w Warszawie, 1924
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Na koniec lat 20. przypada początek fascynacji malarki kolejną sferą twórczości, witrażownictwem. Inspirowała ją specyficzna i wyjątkowa dla tej
techniki malarstwa monumentalnego synteza barwy
i światła164.
Przybliżając dokonania i charakteryzując
spuściznę twórczą Zofii Baudouin, należy podkreślić,
że była artystką wszechstronną. Dziedziną, w której
realizowała się w pełni i z zaangażowaniem, było
monumentalne malarstwo sakralne (freski, witraże,
mozaiki). Równocześnie jednak uprawiała malarstwo
sztalugowe (portrety, obrazy ołtarzowe i wotywne
dla kościołów, stacje Męki Pańskiej), zajmowała się
konserwacją dzieł malarskich. Prócz tego projektowała tkaniny165. Tworzyła ilustracje do książek, a także do Pisma Świętego, służące jako pomoc dydaktyczna na lekcjach religii. Zajmowała się również
działalnością naukową. Pisała artykuły i rozprawy
z zakresu teorii i historii sztuki, publikując je m.in.
w stołecznym miesięczniku historyczno-kulturalnym
„Skarpa warszawska”166.
Zofia od najmłodszych lat miała kontakt z religią. Zamierzała nawet przyjąć święcenia zakonne:
najpierw w klasztorze wizytek w Wilnie, a następnie,
w 1925 r., w konwencie dominikanek. Niestety, w roku
1926 z uwagi na pogarszający się stan zdrowia i poważne problemy z płucami zmuszona była opuścić
zgromadzenie.
Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, w jaki
sposób artystka związała się z „Czynem”. Otóż Wandę
Szrajberównę poznała już w latach 20., a na początku
następnej dekady odwiedzała przyszłą kierowniczkę
artystyczną częstochowskiej wytwórni w jej warsztatach ceramicznych, gdyż należała do grupy twórców
planujących założenie w Wiśniewie „Spółdzielni Artystów Ceramików”167.

W zbiorach archiwalnych PAN w Warszawie
znajduje się już powojenny list Szrajberówny do
Baudouin, który warto zacytować:
Szanowna Droga Pani, pragnę wyrazić moją radość
z powodu obietnicy, jaką otrzymał „Czyn” przyjazdu
do nas Pani Szanownej. Spełni się moje pragnienie,
aby obecność artysty tej miary była nie tylko jako
gość przelotny, lecz w jakiejś współpracy, przy czem
porozumiewanie się tak jest cenne, wytwarzając
atmosferę, która zasila – podnosi – kształci. Będę starała się jak zdołam, aby jako miejscowa być pomocną
w otoczeniu Pani Drogiej potrzebną opieką zabezpieczając spokój do pracy i warunki dla zdrowia. Oczekując z upragnieniem wiadomości o terminie przyjazdu
do nas Szan. Pani, pozostaję z głębokim poważaniem
Wanda Szrajberówna168.
Artystka przyjechała do Częstochowy z porady s. Jozafaty Bogolubow. O okolicznościach jej
przybycia pisze w jednym z listów s. Aniela Józefowicz: „[…] gdy […] nastąpiły zaburzenia i nieporozumienia wspólnie uradziliśmy o sprowadzeniu p. Zofii
B. z jej witrażami. Główny cel był personalny, a że
został osiągnięty – oto dowód. P. Wanda pisze: «Czuję
się jak nowonarodzona od czasu przyjazdu p. Baudouin do Czynu. Jej mocna postawa w prawdzie sztuki,
przy cichości osobistej i dobroci wpływa cudownie
ożywczo. Daj Boże, aby ta łaska Boża nie była w Czynie zmarnowana»”169.
Początkowo Baudouin miała trudności ze
znalezieniem mieszkania i stosownej przestrzeni na
pracownię. Ostatecznie zamieszkała w hospicjum dla
księży emerytów w pobliżu klasztoru. Z relacji s. Józefowicz wiemy, że przyniosła i rozwiesiła na ścianach

164 W

1935 r. wykonała swoje pierwsze witraże, dekorując nimi wnętrze kościoła w Grodzisku Mazowieckim. Na lata 40. datowane są kolejne, w kościele
w Niegowie. Zaprojektowała też m.in. kompozycje do okien kilku gdańskich świątyń: Katedry w Oliwie oraz kościołów Marii Panny, św. Jakuba i św.
Elżbiety, gdzie oprócz witraży wykonała okazałe freski pokrywające ściany naw i prezbiterium. Opracowała ponadto 15 kartonów – projektów niestety
niezrealizowanych witraży do średniowiecznego kościoła świętej Anny w Wilnie. Za: J. Borowski, Zofia Baudouin de Courtenay /sylwetka artystyczna/, dz.
cyt., s. 14; P. Śledziewski, O witraże do kościoła św. Anny w Wilnie, „Kurier Wileński” 1938, nr 95, s. 3.
165 W 1936 r. zaprojektowała kilim z wyobrażeniem karcianych postaci Króla i Damy dla Spółdzielni „Ład”. Za: J. Borowski, Zofia Baudouin de Courtenay
/sylwetka artystyczna/, dz. cyt., s. 14. Kilim był reprodukowany w „Arkadach” 1956, nr 7.
166 Tamże, s. 16.
167 R. Baudouin de Courtenay, Z pamiętnika dla rodziny, dz. cyt., s. 140.
168 List Wandy Szrajberówny do Zofii Baudouin de Courtenay, rękopis, Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298, j.a. 67, k. 134.
169 List s. Anieli Józefowicz do państwa Ostaszewskich, archiwum rodziny Ostaszewskich. Aktywna współpraca Baudouin z „Czynem” rozpoczęła się już po
tym, jak siostry Józefowicz i Bogolubow opuściły Częstochowę. Orynżyna przytacza w pamiętniku słowa Kazimiery Ostaszewskiej: „Teraz, gdy siostry
odjechały […], Pan Bóg nam przyprowadził nową artystkę, która prześcignęła poprzedników. Jest profesorem malarstwa ściennego. Robi freski i witraże.
Święta i dziwna osoba. Chuchro takie, że nie ma na co spojrzeć […], ale podbija wszystkich jakimś niepojętym wewnętrznym urokiem”.
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XLI / Montaż witraży w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, 1954

XLII / Zofia Baudouin de Courtenay, projekt witraża do kościoła
Podwyższenia Krzyża Świetego w Częstochowie
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fabryki „Czyn” swoje kartony do projektów witraży,
które wzbudziły zainteresowanie i zachwyt pracowników zakładu170. O współpracy Baudouin z częstochowską wytwórnią świadczą zachowane dokumenty i korespondencja przechowywana w zbiorach
prywatnych rodziny Ostaszewskich oraz w archiwum
PAN w Warszawie.
Jakie konkretnie prace wykonała dla częstochowskiego zakładu, niestety nie wiemy. Mogła
projektować kompozycje witrażowe, a także tworzyć
w innej technice, po którą sięgała już wcześniej – w latach 20. malowała bowiem obrazki na szkle i ołtarzyki, przeważnie na zamówienie duchownych171. Matka
artystki w pamiętniku zanotowała informację, że

w 1922 r. Zofia przywiozła pokazać jej „śliczne obrazki
na szkle”, i dodała, że córka „prędko przyswoiła sobie
tę technikę”172.
O współpracy z częstochowską fabryką
Baudouin informuje w Kwestionariuszu ewidencyjnym
członka ZPAP, który własnoręcznie wypełniła prawdopodobnie w 2. poł. l. 40. W punkcie 29 tego dokumentu, tj. Zamierzenia twórcze na przyszłość, notuje:
„współpraca z fabryką «Czyn» w Częstochowie”173.
Od końca tej samej dekady Zofia mieszkała
w Częstochowie czasowo. Zachowała się jej bogata
korespondencja z tego okresu, m.in. nadawane tam
listy adresowane w głównej mierze do siostry, Eweliny Małachowskiej. Malarka często opowiada w nich

XLIII / Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, stan budowy jesienią 1953

170 List s. Anieli Józefowicz do państwa Ostaszewskich, archiwum rodziny Ostaszewskich.
171 J. Borowski, Zofia Baudouin de Courtenay /sylwetka artystyczna/, dz. cyt., s. 11.
172

R. Baudouin de Courtenay, Z pamiętnika dla rodziny, dz. cyt., s. 132. W 1929 r. obrazki Z. Baudouin wykonane techniką temperową na szkle zostały
pokazane na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Wystawiono je w gabinecie zaprojektowanym przez Czesława Knothego, artystę, który
również współpracować będzie z „Czynem”. Zob.: Katalog Działu Sztuki. Powszechna Wystawa Krajowa Poznań. 1929, dz. cyt., s. 104-105.
173 Kwestionariusz ewidencyjny członka ZPAP Zofii Baudouin de Courtenay, dz. cyt., s. 4.
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o mieście klasztornym, choć należy stwierdzić, że
bezpośrednich odniesień do jej działalności w fabryce „Czyn” jest niewiele. Pisze m.in.: „Myślę, że w Częstochowie będzie dobrze. Ludzie b. mili, [?] robota
[…] ciekawa”174. W innym miejscu z kolei: „Wobec
tego przeniosłam się do innego pokoju, nieco mniejszego, za to od południa […]. Okna na park, w bok
Jasna Góra. […] Robota dobrze idzie – ale co będzie
nie wiadomo. Obiecują coraz większą pensję, ale
odwleka się organizowanie […]”175. W latach 50.
współpracowała z wytwórnią i jednocześnie realizowała zamówienia na prace witrażowe do częstochowskich kościołów (Podwyższenia Krzyża Świętego, katedry, kaplicy ss. pielęgniarek przy dworcu
kolejowym i kościoła św. Antoniego Padewskiego176).
Malarka na stałe przeprowadziła się do Częstochowy w 1957 r., czyli w czasie, gdy fabryka „Czyn”
już oficjalnie nie funkcjonowała. Zofia Baudouin de
Courtenay skupiła wokół siebie grono utalentowanych uczniów, m.in. Barbarę Pawłowską, Janinę Polównę i artystów ze środowiska częstochowskiego –
Stanisława Pospieszalskiego, siostrę Anielę Józefowicz oraz Marię Antoninę Kozłowską i Zofię Szczerbę177. Są oni uważani za kontynuatorów i propagatorów stylu oraz sztuki Baudouin, która udzielała młodszym współpracownikom i uczniom cennych rad,
dzieliła się doświadczeniami, uczyła trudnych technik
malarstwa monumentalnego. Zmarła 28 marca 1967 r.
w Częstochowie. W ostatnim okresie życia opieką
otoczyły ją siostry urszulanki szare178.
Częstochowscy plastycy korzystali z wielkiej
wiedzy, kultury i intelektu malarki. Antoni Pospieszalski w relacji ustnej przekazał, że już po przymusowym
zlikwidowaniu wytwórni artyści tego kręgu uczestniczyli w zajęciach przygotowywanych nie tylko przez
Zofię Baudouin, ale też Wandę Szrajberównę i Anielę
Józefowicz. Spotkania odbywały się w rodzinnym
domu Pospieszalskich. Synowie Stanisława wspomi-

nają, że na ścianach mieszkania ojciec doskonalił
swój warsztat, wykonując freski o tematyce religijnej.
W trakcie spotkań układano martwe natury, które
następnie malowali artyści. Najważniejsze były jednak dyskusje o wierze, sztuce i jej teorii. Zofia, co
wiadomo z przekazu pozostawionego przez Stanisława Pospieszalskiego, w jednym z listów napisała: „Ja
osobiście nie mam zaufania do nauczania przez
pisanie. Pisane rzeczy każdy po swojemu rozumie.
[…] Przez kontakt osobisty, pokazanie pracy w trakcie
pracy, bardzo dużo można zrobić”179.

XLIV / Zofia Baudouin de Courtenay, Święta Łucja, rysunek

174 List Zofii Baudouin de Courtenay z 4 II 1950, Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298, j.a. 66, k. 30.
175 List Zofii Baudouin de Courtenay do Eweliny Małachowskiej z 12 II 1951, Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298, j.a. 66, k. 36.
176 Kronika Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, s. 293 i 311; W. Skrodzki, Archika-

tedra Świętej Rodziny w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 87-88; A. Jaśkiewicz, Kościół św. Antoniego Padewskiego, „Aleje 3” 2008, nr 68, s. 26; W. Ratusiński, Świątynie Częstochowy. Kościół św. Antoniego Padewskiego, „Aleje 3” 2008, nr 68, s. 29-30.
177 W zbiorach Archiwum PAN w Warszawie przechowywane są dokumenty (zespół Rodziny Baudouin de Courtenay, sygn. III-298), wśród których znajduje się odręczna notatka z wykazem uczniów malarki. Rękopis, Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298 E, j.a. 62, k. 11.
178 „Życie Częstochowy” 1967, nr 75, s. 5.
179 S. Pospieszalski, Słowo o autorce, maszynopis, Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298, j.a. 69, k. 162.
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XLV / Zofia Baudouin de Courtenay, projekt witraża

Donata Pospieszalska (1925-1992) uczyła
się w częstochowskim Gimnazjum Kupieckim, a w latach II wojny światowej uczęszczała na zajęcia prowadzone przez siostry zmartwychwstanki w „Budzie”.
Lekcji rysunku i kreślenia udzielał jej w tym ośrodku
późniejszy mąż Stanisław, ówcześnie student architektury. Egzamin maturalny zdała w Gimnazjum SS.
Nazaretanek w Częstochowie. Od najmłodszych lat
wykazywała zdolności plastyczne i muzyczne. Pod
okiem s. Jozafaty Bogolubow i s. Anieli Józefowicz
samodzielnie ilustrowała cykle opowiadań, książeczki
do nabożeństwa dla dzieci, życiorysy świętych180.
W archiwum rodziny Pospieszalskich zachowała się
niewielka książeczka z nauką wiary dla najmłodszych,
zatytułowana Trzyletnia Jadwinia w kościele, wydrukowana w 1947 r. przez Wydawnictwo Księży Pallotynów w Poznaniu, które dwa lata później opublikowało
także Mszalik Henia ministranta: jak chłopiec w wieku
szkolnym uczestniczy we mszy św. Szatę graficzną do
obu książeczek opracowanych przez siostry ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego wykonała
Donata181. Zilustrowała ponadto m.in. opowiadanie
Czerwony Berecik oparte na tekście Pii Górskiej o św.
Franciszku182, Książeczkę z obrazkami do obietnic
Najświętszego Serca Jezusa, Obrazki do życiorysu św.
Marii Małgorzaty, Krótki życiorys św. Tereni183 oraz
czwarte wydanie książki siostry Barbary Żulińskiej
Mały Jezus. Legendy i opowiadania z dzieciństwa
Chrystusa Pana.

180

Donata i Stanisław Pospieszalscy

W działalność wytwórni „Czyn” włączyli się
także wspomniany wyżej Stanisław Pospieszalski
i jego żona Donata Pospieszalska, z domu Król.

Donata Pospieszalska

Donata i Stanisław Pospieszalscy

Ilustratorką książeczek dziecięcych w „Budzie” była też s. Renata Gaszyńska. Za: s. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 32-33.
181 Z kilku opracowanych w „Budzie” mszalików wydane zostały jedynie dwa: Trzyletnia Jadwinia i Mszalik Henia. Drugi z wymienionych został przeredagowany przez wydawnictwo Księży Pallotynów. Za: s. A. Józefowicz, Dlaczego jest tak trudno opisać pracę Siostry Jozafaty?, [w:] Wspomnienia o Siostrze
Jozafacie Bogolubow CR, dz. cyt., s. 24-25.
182 S. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 34-35.
183 Tamże, s. 24-25.
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XLVI / Trzyletnia Jadwinia w kościele, książeczka z ilustracjami autorstwa Donaty Pospieszalskiej
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XLVII / Donata Pospieszalska, Matka Boska z Dzieciątkiem

XLVIII / Donata Pospieszalska, Matka Boska Częstochowska
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Donata rozpoczęła studia na warszawskiej

184 oraz w konserwatorium muzycznym. Przerwa-

ASP
ła naukę, prawdopodobnie z powodu narodzin
dzieci, jednak w latach późniejszych opiekę nad
liczną rodziną potrafiła łączyć z działalnością
artystyczną. Specjalizowała się w malowaniu kopii
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej185. Wzięła
udział w wystawie Jasnogórska Bogurodzica w podobiznach i kopiach od XVI do XX wieku (Jasna Góra,
1985). Zaprezentowała obraz olejny na desce, Podobizna Matki Boskiej Częstochowskiej186. Wykonywała też

L / Mszalik Henina, wyd. 1948, ilustracje: Donata Pospieszalska

XLIX / Donata Pospieszalska, Siedzący chłopiec

miniaturowe wyobrażenia Matki Boskiej Ostrobramskiej187. Malowała na zamówienie portrety biskupów.
Wraz z mężem Stanisławem zaprojektowała i wykonała polichromie kościołów w Prusicku i Kiełczygłowie188, a w 1954 r., we współpracy z Janiną Pol i Barbarą Pawłowską, dekoracje sgraffitowe na ścianach
kościoła w Żarkach Letnisku189. Zajmowała się też
rzeźbą.

184

Z informacji przekazanych przez Antoniego Pospieszalskiego (korespondencja z dn. 21.05.2019 r.) wiem, że Donata studiowała rzeźbę, natomiast
późniejsze jej działania w obszarze sztuk plastycznych ogniskowały się głównie na malarstwie.
185 Dziękuję p. Marcinowi Pospieszalskiemu, synowi, oraz p. Barbarze Certowicz, siostrze Donaty, za przekazane informacje na temat jej życia i pracy
twórczej. O obrazach z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej pędzla Donaty Pospieszalskiej opowiadały mi p. Ewa Moczorodyńska (wywiad,
Warszawa, 21.10.2019) i p. Agata Ostaszewska (wywiad, Częstochowa, 24.10.2019), za co dziękuję. Ksiądz Zdzisław Hatlapa, wspominając twórczość
Donaty, powiedział: „Malowała Matki Boskie Częstochowskie, samą twarz, bez korony, bez sukienki. Ikony. Miały swoją wartość. Robiła to dobrze, czuć
było w nich wiarę, duszę. To była jej twórcza produkcja”. Wywiad z ks. prał. Zdzisławem Hatlapą, Częstochowa, 6.07.2020 r.
186 Jasnogórska Bogurodzica w podobiznach i kopiach od XVI do XX wieku, pod red. J. Golonki, ZP, folder wystawy, Jasna Góra 1985.
187 Wywiad z Agatą Ostaszewską, Częstochowa, 19.11.2018 r.
188 List Antoniego Pospieszalskiego z dn. 21.05.2019 r.
189 Żarki Letnisko. Historia Parafii, praca zbiorowa, Żarki Letnisko 2011, s. 48.
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Stanisław Pospieszalski

Stanisław Pospieszalski (1917-2003) był architektem, wykładowcą historii sztuki, autorem szkiców
teoretycznych o sztuce. Zajmował się też konserwacją dzieł sztuki. Ukończył Wydział Architektury na
Politechnice Warszawskiej190. Pochodził z Poznania,
był synem tamtejszego architekta Antoniego Mariana Pospieszalskiego. W 1939 r. rodzina Pospieszalskich, jak wielu mieszkańców tego miasta, została
wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa i zamieszkała w Częstochowie191.
Stanisław był twórcą licznych realizacji z zakresu sztuki sakralnej, w tym polichromii i witraży.
Projektował elementy wyposażenia wnętrz kościelnych: ławki, konfesjonały, balustrady, ołtarze, tabernakula, epitafia192. Współdecydował o dekoracji wnętrza częstochowskiej katedry, wykonując m.in. projekty tabernakulum, konfesjonałów, ławek, ambony,
ołtarzy bocznych, sarkofagu biskupa T. Kubiny193 oraz
pięciu witraży w oknach Kaplicy Najświętszego Sakramentu. Z ważniejszych jego prac należy wymienić:
projekt kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Kiełczygłowie (koniec l. 40. – l. 50.) i wykonane w jego
wnętrzu elementy wystroju, m.in. malaturę w prezbiterium (1955). Dziełem Pospieszalskiego, stworzonym we współpracy z Włodzimierzem Ściegiennym,
jest też kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Radomsku194. Artysta zajmował się również malarstwem monumentalnym195. Brał udział w pracach
restauracyjnych kościoła św. Jakuba w Częstochowie,
projektując wnętrze utrzymane w stylistyce świątyni
starochrześcijańskiej196.

Z inicjatywy pierwszego ordynariusza częstochowskiego, biskupa Teodora Kubiny, gromadził zabytkowe przedmioty, które zostały wycofane z kościołów i przestały pełnić funkcję liturgiczną. Zgodnie
z zamierzeniami, kolekcja miała stanowić zalążek
przyszłego muzeum diecezjalnego197. Przez wiele lat
sprawował funkcję architekta Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, a od 1990 r. pełnił obowiązki zastępcy
diecezjalnego konserwatora zabytków198. Był członkiem Diecezjalnej Komisji do Spraw Budownictwa
i Sztuki Sakralnej199.

190

Dyplom Politechniki Warszawskiej nr 7768 Stanisława Pospieszalskiego, archiwum rodziny Pospieszalskich. Za udostępnienie dokumentów serdecznie
dziękuję p. Teresie Pospieszalskiej.
191 Informacje przekazał mi Antoni Pospieszalski, syn Stanisława Pospieszalskiego, dn. 3.11.2019 r.
192 Dla kościołów projektował m.in. tabernakula (Siewierz, Węglewice), ambony (Zielona Dąbrowa), chrzcielnice (Pińczyce, Żarki Letnisko), ołtarze
(Sanktuarium Maryjne Górka Klasztorna) i inne elementy wyposażenia, takie jak ławki, konfesjonały czy drzwi (kościoły w Myszkowie, Poczesnej oraz
w Brzeźnicy, gdzie przeprojektował także sygnaturkę i wykonał witraże nawy głównej). Realizował też zlecenia na prace w kościołach w Dąbrowie
Górniczej, Grodzisku, kościele rektorackim w Częstochowie, Żarkach Letnisku, Choroniu, Poraju, Skarżysku Kościelnym, Strzelcach Wielkich, Przystajni,
Pławnie, Rększowicach, Łobodnie i Wieluniu, a także w Żelisławicach. Za: Rękopis z wykazem zrealizowanych przez Stanisława Pospieszalskiego prac
artystycznych w kościołach, archiwum rodziny Pospieszalskich.
193 J. Braun, Częstochowa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1959, s. 76; W. Skrodzki, Archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie, dz. cyt.,
s. 71, 73-74, 86, 100, 108-109.
194 Wywiad z ks. prał. Zdzisławem Hatlapą, Częstochowa, 6.07.2020 r.
195 Dziełem Pospieszalskiego są witraże z wyobrażeniami chórów anielskich w prezbiterium kościoła w Łazach, cykl trzech kompozycji w oknach kościoła
w Łobodnie koło Kłobucka oraz witraż nad ołtarzem głównym w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, a także w kościele pw. św.
Antoniego Padewskiego. Wraz z żoną Donatą dekorował wnętrze kościoła w Prusicku (freski i sgraffita). Za: Wywiad z Antonim Pospieszalskim, synem
Stanisława Pospieszalskiego, Częstochowa, 2.11.2018 r.; M. Pogorzelska, Nekrolog Stanisława Pospieszalskiego, „Gazeta Wyborcza”, 12.09.2003 r., s. 8;
A. Jaśkiewicz, Kościół św. Antoniego Padewskiego, dz. cyt., s. 25.
196 Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. VI: Miasto Częstochowa, cz. 1: Stare i Nowe Miasto, Częstochówka i przedmieścia, pod red. Z. Rozanow,
E. Smulikowskiej, Warszawa 1995, s. 48.
197 J. Pospieszalski, Wspomnienie o śp. Stanisławie Pospieszalskim, „Niedziela” 2003, nr 11, s. 11.
198 Pismo biskupa częstochowskiego z dn. 19.11.1990 r., archiwum rodziny Pospieszalskich.
199 Dekret biskupa częstochowskiego powołujący Diecezjalną Komisję do Spraw Budownictwa i Sztuki Sakralnej z dnia 19.11.1990 r., archiwum rodziny Pospieszalskich.
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LI / Dyplom Stanisława Pospieszalskiego, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 1949

LII / Stanisław Pospieszalski, projekt kraty okiennej do Pawilonu Muzeum Częstochowskiego w Parku Staszica
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LIII / Stanisław Pospieszalski, ołtarz w kaplicy zw. Studzienką, Górka Klasztorna
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Ponadto prowadził działalność edukacyjną.
Współpracował z „Budą”, ucząc m.in. historii Polski i rysunku200. Wykładał też estetykę w powołanym w 1945 r.
Instytucie Katolickim w Częstochowie.
Brał udział w wystawach zbiorowych sztuki religijnej, m.in. pokazie Rodzinny dom. Wystawa sztuki
współczesnej (1988), gdzie zaprezentował projekty
witraży201.
W l. 50. i 60. Stanisław Pospieszalski był nie
tylko, jak wspomniano, uczniem Zofii Baudouin, lecz
również asystentem tej wybitnej witrażystki. Wspólnie pisali książki popularnonaukowe, tworzyli projekty polichromii i witraży. Stanisław sporządzał skrupulatne i dokładne notatki z wykładów prof. Baudouin
de Courtenay.

Zarówno Stanisław, jak i Donata należeli do
osób, które miały swój udział w powstaniu „Czynu”,
i aktywnie wspierali działalność fabryki przez cały
okres jej funkcjonowania. Informacje na temat zadań
wykonywanych przez Pospieszalskiego w zakładzie
i jego konkretnych realizacji dla „Czynu” są, niestety,
bardzo szczątkowe. S. Józefowicz pisze: „Raz po raz,
ktoś z Budy wyruszał w stronę ul. św. Rocha […],
p. Stanisław szedł po glinkę do swego projektu
kościoła […]”202. Więcej wiemy o pracach artystycznych wykonanych dla „Czynu” przez Donatę. Jej
autorstwa są m.in. figurka Dzieciątka Jezus w żłóbku
oraz płaskorzeźba z przedstawieniem św. Franciszka
z wilkiem z Gubbio.

LIV / Donata Pospieszalska i Stanisław Pospieszalski, polichromia w kościele w Kiełczygłowie, 1955

200 A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 78.
201 Rodzinny dom. Wystawa sztuki współczesnej, katalog wystawy, oprac. W. Skrodzki, ks. J. Wilk, Częstochowa 1988, b.p.
202 S. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 49.
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LV / Stanisław Pospieszalski, Jasna Góra, portal główny Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
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Janina Orynżyna

Janina Orynżyna i Irena Lachowicz

Z zakładem Ostaszewskich związane były też
urodzone w Wilnie siostry Janina Orynżyna i Irena
Lachowicz.

Janina Orynżyna (1893-1986) z wykształcenia była nauczycielką języków obcych. W Wilnie
uczyła się malarstwa. Już jako młoda dziewczyna
pisała artykuły o sztuce do branżowych czasopism.
Jej wielką pasją okazało się ludowe rękodzieło i szeroko rozumiany przemysł ludowy. Miała rozległą wiedzę etnograficzną. Była współzałożycielką i szefową
Referatu Ludowego Przemysłu Zdobniczego utworzonego w 1920 r. przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Po wojnie objęła kierownictwo Wydziału Sztuki
Ludowej w Centralnym Instytucie Kultury, powołanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 1949 r.
organizowała od podstaw Wydział Sztuki Ludowej
w Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego,
zwanej w skrócie Cepelią. W 1958 r. w Związku Spółdzielni ,,Cepelia” został powołany Wydział Artystycznej Wytwórczości Ludowej, którego zadaniem było
porządkowanie i systematyzowanie twórczości z zakresu sztuki ludowej. Janina Orynżyna opracowała
wówczas m.in. koncepcję regionalnych izb twórczych. Pisała artykuły i książki popularyzujące sztukę
ludową (Przemysł ludowy w Polsce, 1937, O sztukę
ludową, 1965, Pamiętnik pracy, Piękno użyteczne,
1967). Będąc na emeryturze, zachęcona wypowiedzianymi przed laty słowami s. Jozafaty Bogolubow
i s. Anieli Józefowicz: „nigdy nie jest za późno, by
tworzyć”, zajęła się pracą artystyczną, uprawiała
malarstwo i rysunek.
Janina Orynżyna (nazywana w środowisku
„Budy” Panią Wiz lub Panią Wizytatorką) podobnie
jak Irena Lachowicz trafiła do Częstochowy po upadku Powstania Warszawskiego. Obie współpracowały
z „Budą” i siostrami zmartwychwstankami. Zakonnice
otoczyły je troskliwą opieką po dramatycznych prze-

życiach wojennych. O pracy wychowawczej i artystycznej sióstr dla tajnego ośrodka szkolnego, a w późniejszych latach dla fabryki dewocjonaliów, zdecydował
przypadek. Janina Orynżyna nieoczekiwanie spotkała pewnego dnia na przykatedralnym placu w Częstochowie znajomą ceramiczkę Wandę Szrajberównę,
która wprowadziła ją w środowisko twórcze zakonu203.
Siostra Bogolubow znalazła dla Orynżyny i Lachowicz
zajęcia zgodne z ich temperamentem i upodobaniami. Orynżyna kopiowała, rysowała i wykonywała
ilustracje m.in. do życiorysu św. Marii Małgorzaty
Alacoque, św. Pawła oraz do szopki bożonarodzeniowej204. Jej zainteresowania ogniskowały się jednak
głównie na sztuce ludowej. Rozpoczęła badania nad
wytwórczością dewocyjną miejscowych rzemieślników. Prowadziła obserwacje metod pracy w warsztatach zlokalizowanych w przyklasztornych dzielnicach, na Rynku Wieluńskim oraz przy ul. św. Barbary
i 7 Kamienic. Siostra Józefowicz dowodzi, że badacz-

203 Uwagi pani Janiny Orynżyny Jankowskiej o siostrze Jozafacie. System nauczania rysunku s. Jozafaty dla Wiz, maszynopis, AZSZ w Kętach, s. 1-3.
204

J. Orynżyna, Sztuka przy klasztorze. Szopka, maszynopis, AZSZ w Kętach, s. 11; s. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 51.
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ka wyszukiwała, notowała i dokładnie opisywała
wyroby nawiązujące do starych tradycji malarskich,
m.in. obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej wykonywane na złoconym tle i w złocistej sukience205. Orynżyna w styczniu 1946 r. wygłosiła w Sali Biblioteki
Miejskiej w Częstochowie referat Swojszczyzna w odbudowie206. Była jedną ze współorganizatorek wystawy poświęconej sztuce regionu częstochowskiego,
urządzonej w salach Muzeum Regionalnego w 1946 r.
Ekspozycja, na której pokazano też wyroby „Czynu”,
zostanie opisana szczegółowo w dalszej części katalogu.
Epizod częstochowski jest często pomijany
w biografii Orynżyny, co można jednak tłumaczyć
faktem, że przebywała w mieście dość krótko. Pokłosiem jej pracy badawczej i odbytych tu kwerend jest
artykuł Dewocjonalia częstochowskie opublikowany
w „Polskiej Sztuce Ludowej” w 1976 r. W jakim zakresie Orynżyna angażowała się w działalność fabryki?
Ona sama wyjaśniała: „Przyszłam tu, aby pracować
nad odrodzeniem sztuki religijnej. Boli mnie fabryczna tandeta dewocji, którymi po brzegi przepełniona
jest Częstochowa i jej kościoły. Gipsy i oleodruki są
tak szpetne, że trzeba zamykać oczy, aby móc się
modlić […]”207. Siostra Józefowicz wspomina, że Pani
Wiz (Orynżyna) była w „Czynie” ceniona jako
rzeczoznawca. Przychodziła do wytwórni zainteresowana jej pracą, nierzadko udzielając życzliwej korekty. Pisze: „Jej krytyka, nieraz surowa, była przyjmowana ze spo- kojem, lecz nie zawsze można było stosować się do najwyższych wymagań artystycznych ze
względu na brak artystów, a także ze względu na
zapotrzebowanie klienteli, przyzwyczajonej do
utartych wzorów”208.
Pracą ściśle artystyczną zajmowała się w Częstochowie siostra Orynżyny, Irena Lachowicz. Co ciekawe, przed wojną nie miała ona żadnych doświadczeń ze sztukami plastycznymi, natomiast studiowała

ną akompaniatorką. Dopiero w środowisku „Budy” i za
namową s. Bogolubow rozwinęła talent plastyczny.
W archiwalnym dokumencie sama Lachowicz wspomina: „Z Siostrą Jozafatą kontaktowałam się mało.
Kiedy przyszłam pierwszy raz do Budy, spojrzała na
mnie […] i powiedziała, że jestem artystką i że powinnam wstąpić do «Czynu» i tam malować ku chwale
Bożej. Muszę zaznaczyć, że nigdy nie malowałam
dewocjonalii na gipsie. […] Ale, co się okazało, że
wkrótce potem zostałam zaangażowana […]”209. Lachowicz w pierwszym okresie współpracy z „Czynem” przygotowywała dla fabryki katalogi pisane na
maszynie. Jednak już wkrótce jej głównym zajęciem
stało się malowanie i polichromowanie figurek. Poświęciła sporo czasu ćwiczeniu nanoszenia farb na
gips, który jest materiałem trudnym w obróbce: „Po
pracy, gdy wszyscy wracali do domu, ja zostawałam
i szukałam dróg, jak to malować”210. Pewnych wskazówek i porad udzielała jej w tej materii siostra. Orynżyna i s. Jozafata Bogolubow ponadto skontaktowały
Irenę z Zofią Baudouin, która wówczas jeszcze mieszkała w Zalesiu. Lachowicz zaopiekowała się coraz
bardziej niedomagającą witrażystką, najpierw na
miejscu, a później także po jej przeprowadzce do
Częstochowy, a Baudouin z kolei podczas spotkań
uczyła Irenę technik malarskich, przekazywała jej „sekrety farb i patyn średniowiecznych”.
Irena Lachowicz malowała i patynowała produkowane w „Czynie” figurki i płaskorzeźby, m.in.
przedstawienia Matki Boskiej Łaskawej, gipsową
Matkę Boską Skępską, płaskorzeźbioną Matkę Boską
Częstochowską211.

205 S. A. Józefowicz, Dwie wilnianki, dz. cyt., s. 40-41.
206 „Głos Narodu” 1946, nr 9, s. 4.
207 J. Jankowska-Orynżyna, Votum. Pamiętnik napisany na pamiątkę Roku Maryjnego, dz. cyt., s. 117.
208 S. A. Józefowicz, Dwie wilnianki, dz. cyt., s. 41.
209 Tamże.
210 Tamże, s. 43.
211 J. Orynżyna, Dewocjonalia z Fabryki „Czyn” / własność Zespołu „Budy”, lista dewocjonaliów z fabryki „Czyn”, maszynopis, AZSZ w Kętach.
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W pierwszym okresie działalności wytwórni
udział w pracach organizacyjnych i produkcyjnych
miały Anna Koźmińska212 i Anna Siemiątkowska213.
Obie uczęszczały do „Budy”. Koźmińska, zwana później w zespole Hanką „Papierówną” (w czasie wojny
zatrudniona była w drukarni Wilkoszewskiego), zjawiła się w zakonie na zamkniętych rekolekcjach. Zaintrygowana i zachęcona atmosferą panującą w ośrodku, zaczęła częściej go odwiedzać i została przez
s. Jozafatę zaangażowana w działania o charakterze
pedagogicznym. Wykonywała m.in. ilustracje do książeczek dla dzieci. Siemiątkowska z kolei pracowała na
przełomie 1941/1942 r. w częstochowskiej fabryce
wyrobów ceramicznych. Przypadek zrządził, że to ona
oprowadziła po tym zakładzie s. Jozafatę i s. Anielę
Józefowicz, gdy pewnego dnia zjawiły się tam, prosząc o wykonanie ceramicznej płaskorzeźby. Zakonnice, poznawszy się na artystycznym talencie Anny,
zaprosiły ją do „Budy”. Od tego momentu chętnie
bywała u nich, by później włączyć się w pracę twórczą
w „Czynie” na początkowym etapie działalności zakładu. Siemiątkowska jest autorką niewielkiego żłóbka
dla dzieci, który masowo produkowano w fabryce
i który chętnie nabywany był przed świętami Bożego
Narodzenia. Anna Koźmińska podczas rozmowy ze
mną przekonywała, że w fabryce pracowano zespołowo, a każda osoba miała przydzielone konkretne
zadania. Ona sama dobierała kolory i kładła patyny.

Anna Koźmińska

Inni współpracujący z „Czynem” artyści oraz
pracownicy fizyczni

Dość często zajmowała się sprawami organizacyjnymi oraz dystrybucją produktów, oferując kupno figurek i płaskorzeźb właścicielom podjasnogórskich sklepików i kramów. Dbała o odpowiednią organizację
pracy i dobrą atmosferę w zakładzie. Wynagrodzenie
odbierała w formie wyprodukowanych w nim figurek,
stąd jest w posiadaniu dużego zbioru „czynowych”
produktów214. W 1947 r., po wyjeździe z Częstochowy, zamieszkała w Warszawie.
W dokumentach archiwalnych związanych
z historią „Czynu” pojawia się osoba Marii Kuleszyny
(1892-1971). O jej pracy twórczej na rzecz wytwórni
nie można, niestety, podać żadnych pewnych informacji. Wiadomo natomiast, że artystka wspierała bardzo
aktywnie starania o jej reaktywowanie w 1956 r.

212

Anna Koźmińska (1919-2021), córka Wawrzyńca i Bronisławy. Ojciec walczył w Legionach. W 1920 r., za udział w wojnie polsko-bolszewickiej został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Niestety, z frontu powrócił ciężko chory na gruźlicę, którą zaraził całą rodzinę. Najpierw umarł
młodszy brat Anny, Tadeusz, potem jej mama, następnie babcia, a gdy Anna miała 7 lat – ojciec. Przed śmiercią Wawrzyniec ożenił się drugi raz z daleką
kuzynką Marią, aby zapewnić opiekę córce. Maria i Anna mieszkały w Częstochowie. W czasie okupacji ukrywały żydowskie dziecko, Abrahama Jabłońskiego. Chłopiec dzięki ich pomocy przeżył wojnę i w 1945 r. wyemigrował do Izraela. Czasowo udzieliły schronienia p. Rubinsteinowi i jego znajomej
Ricie wraz z jej matką Stefą. Za odważną postawę zostały odznaczone medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Anna wyjechała do Warszawy
w 1947 r. Ukończyła szkołę pomaturalną dla wychowawczyń przedszkoli i teologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w „Zakładzie dla chłopców
nerwicowych” w Rybienku k. Wyszkowa, a następnie w Głównej Poradni Zdrowia Psychicznego i Świetlicy Obserwacyjno-Terapeutycznej w Warszawie.
Razem z Janiną Magnuską i Teresą Danielewicz opracowały Terapię uspokajającą i rozwijającą dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych – metoda leczniczo-pedagogiczna (Warszawa, wyd. I 1972 r.) wraz z wieloma pomocami dydaktycznymi. W 2016 r. Anna otrzymała przyznany przez Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2020 r. prezydent Andrzej Duda uhonorował ją Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za ratowanie Żydów
w czasie II wojny światowej. Za: E. Moczorodyńska, Życiorys Anny Koźmińskiej, rkopis, archiwum E. Moczorodyńskiej (kserokopia w zbiorach autorki).
213 Anna Siemiątkowska-Grabiec współpracowała z „Budą” w początkowym stadium jej działalności. Wykształcenie pedagogiczne (w pocz. l. 40. uczyła się
w Studium Nauczycielskim), a także doświadczenie w pracy z dziećmi wykorzystała w dorosłym życiu zawodowym. Pracowała m.in. w Wojewódzkim
Domu Kultury we Wrocławiu. Zajmowała się organizowaniem życia kulturalnego i ośrodków kulturalnych na wsi. Za: Teatr jako metoda samowychowania.
Czego uczyliśmy się w Budzie. Rozmowa z panią Anną Siemiątkowską-Grabiec o Siostrze Jozafacie, którą przeprowadziła s. Eleonora Henschke dnia 11 marca
1973 r. w Częstochowie, [w:] Wspomnienia o Siostrze Jozafacie Bogolubow CR, dz. cyt., s. 203-204.
214 E. Moczorodyńska, Życiorys Anny Koźmińskiej, rkopis, archiwum E. Moczorodyńskiej (kserokopia w zbiorach autorki).
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Tadeusz Szymaczek

Oprócz wymienionych osób z fabryką dewocjonaliów kierowaną przez Ostaszewskich współpracę na różnych polach nawiązali inni twórcy, m.in.
lokalny artysta Tadeusz Szymaczek, prof. Czesław
Knothe i prof. Jan Kurzątkowski. Ich nazwiska pojawiają się w komentarzach i podpisach na odwrocie
archiwalnych fotografii oraz w zanotowanych przez
pracowników „Czynu” wspomnieniach.
Częstochowski rzeźbiarz Tadeusz Szymaczek
miał w „Czynie” nadzorować prace nad posągiem
Miłosierdzia Bożego. Na odwrocie archiwalnego zdjęcia z przedstawieniem figury Chrystusa Miłosiernego
widnieje napis: Miłosierdzie Boże. Praca zespołu pod kierunkiem Tadeusza Szymaczka, wym. 132 cm, 3 STYCZ
1952215.
Rzeźbiarz Tadeusz Szymaczek był synem Adama, malarza i również rzeźbiarza, działającego w środowisku artystów częstochowskich. Zajmował się
głównie rzeźbą sakralną do kościołów Częstochowy
i okolic. Realizował też zamówienia od osób prywatnych. Wykonał m.in. elementy drewniane (ornamenty w kształcie falistych wstęg) do ołtarza głównego
Archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie216.
Znamy go jako autora rzeźby św. Tadeusza zrealizowanej dla kościoła św. Zygmunta w Częstochowie
(1950) oraz obrazu na desce dla częstochowskiego
kościoła św. Rocha z przedstawieniem świętych Kryspina i Kryspiniana, z charakterystycznymi dla warsztatu Szymaczków wypukło modelowanymi i bogato
zdobionymi sukienkami (praca wykonana wspólnie
z ojcem)217. W jego pracowni powstawały też popiersia portretowe, płaskorzeźbione patery i plakiety, krucyfiksy i statuy świętych. W 1951 r., przypuszczalnie
z powodu podjęcia współpracy z fabryką „Czyn”218,

wstąpił do Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa, Ceramiki i Pokrewnych Zawodów w Polsce219.
Czesław Knothe, jak wspominała s. Aniela
Józefowicz, patynował dla „Czynu” gipsowe figurki
Matki Boskiej. Jego prace znalazły się na częstochowskiej Wystawie Sztuki Regionalnej w 1946 r.220 Knothe
był członkiem Spółdzielni „Ład”221. Prezentował swoje realizacje m.in. na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu w 1929 r., a w 1937 wraz z Anną Pawlikowską i Hanną Laudańską zaprojektował stronę dekoracyjną ekspozycji sztuki ludowej w Polskim Pawilonie na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu.
Z Janem Kurzątkowskim kierowniczka artystyczna „Czynu” Wanda Szrajberówna znała się z okre-

215 Archiwum rodziny Ostaszewskich. Artysta podczas pracy nad figurą Chrystusa Miłosiernego został uwieczniony na jednym ze zdjęć.
216 W. Ratusiński, Świątynie Częstochowy. Archikatedra Świętej Rodziny, dz. cyt., s. 7.
217 Życiorys Tadeusza Walentego Szymaczka został opracowany i udostępniony mi przez p. Helenę Szymaczek, za co serdecznie dziękuję.
218 Na Związkowej Legitymacji Członkowskiej (nr 575222) Tadeusza Szymaczka w jej górnej części dopisano odręcznie objaśnienie: „Czyn”.
219 Sylwetki pozostałych plastyków, dz. cyt., s. 3.
220

S. A. Józefowicz, Dwie wilnianki, dz. cyt., s. 41; s. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Częstochowie, dz. cyt., s. 51.
221 Do „Ładu” należeli również Zofia Baudouin de Courtenay i Jan Kurzątkowski, artyści zaangażowani w pracę wytwórczą „Czynu”. Spółdzielnia „Ład”
została założona w 1926 r. z inicjatywy wykładowców i uczniów warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, a reaktywowana po latach wojny w 1945 r. Skupiała
większość warszawskich twórców związanych z dziedziną architektury wnętrz i sztuki dekoracyjnej. Celem działalności były projektowanie, wyrób i zbyt
produktów przemysłu artystycznego, przedmiotów wyposażenia wnętrz mieszkalnych, mebli, ceramiki, kilimów. W 1950 r. Spółdzielnię podporządkowano nadrzędnej instytucji, tj. Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego zw. „Cepelią”, tym samym utraciła ona samodzielność. Za: Katalog Działu Sztuki.
Powszechna Wystawa Krajowa Poznań. 1929, dz. cyt., s. 94-100, 105; I. Huml, Spółdzielnia Artystów Plastyków Ład, [w:] Polskie życie artystyczne w latach
1945-1960, pod red. A. Wojciechowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 11-18; I. Huml, „Ład”. Geneza – Idee – Program, [w:] Spółdzielnia Artystów
ŁAD, pod red. A. Frąckiewicz, Warszawa 1998, s. 17.
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LVI / Tadeusz Szymaczek, Święty Józef

su przedwojennego. Oboje byli wychowankami Konrada Krzyżanowskiego222 i spotykali się na organizowanych przez malarza plenerach, m.in. w Płocku
w 1919 r. W kolejnych latach brali udział w tych
samych pokazach zbiorowych, np. w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w 1925 r. Kurzątkowskiego znamy głównie jako
projektanta mebli. Dla częstochowskiej fabryki wykonywał polichromie niektórych figur, m.in. statuetek
Matki Boskiej Skępskiej i Kodeńskiej223. Janina Orynżyna pisze: „Na zamówienie «Czynu» do tej – jak
nazwano – sztuki ludowej, opracował prof. Jan Kurzątkowski piękne polichromie, odbiegające jednak
od stylu samorodnej twórczości”224.
Na rewersach zdjęć z Archiwum Zgromadzenia
Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, przedstawiających pracowników fabryki w trakcie odlewania i malowania figur, odnotowane są również nazwiska:
Jasińskiego, Aleksandra Kowalczyka, Wiśniewskiego
(tj. malarzy figur wyszkolonych przez Wandę Szrajberównę), Zygmunta Jagusiaka (zajmującego się odlewaniem i retuszowaniem) i Wł. Klomy (retuszerki,
podano jedynie inicjał imienia). Agata Ostaszewska
precyzuje i uzupełnia przekaz, informując, że Zygmunt Jagusiak z siostrą Emilią, pracującą w administracji fabryki, mieszkali na terenie zakładu. W „Czynie” zatrudnieni byli też pani Maria Leszczyńska,
Ferdynand Idziak i Antoni Nabiałek oraz Stanisław
Wojtkiewicz i Stanisław Stysiński225. Z zakładem
współpracowała również W. Borowska226. Od 1947 r.
obowiązki dyrektora handlowego w „Czynie” pełnił
Stanisław Tylczyński.
Osoba Wiśniewskiego – jednego z malarzy
figur – pojawia się w jednym z listów s. Anieli Józefowicz227. Współpracował z Zofią Baudouin, ujawniając
duży talent i zainteresowanie techniką witrażową.
Z zapisów s. Anieli wynika, że Wiśniewski zamierzał
doskonalić swój warsztat witrażowniczy, a ona nama-

222

Konrad Krzyżanowski od 1900 r. prowadził prywatną szkołę malarstwa w Warszawie. Reaktywował jej działalność w październiku 1918 r. Zajęcia
odbywały się w pracowniach przy ul. Złotej 37, Poznańskiej i Koszykowej. Wraz ze studentami wyjeżdżał na letnie plenery: w 1919 r. do Płocka, w 1920
i 1921 do Kartuz. Do uczniów Krzyżanowskiego należeli m.in. T. Pruszkowski, P. Potworowski, I. Weissowa. Za: I. Bal, Krzyżanowski Konrad, [w:] Słownik
artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. IV, pod red. J. Białostockiej i J. Derwojeda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1986, s. 311-312.
223 Z. S., Fabryka „Czyn” pionierem artystycznej produkcji, „Głos Narodu” 1946, nr 172, s. 3.
224 J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, dz. cyt., s. 119.
225 A. Jaśkiewicz, R. Rok, Sztuka dewocyjna Częstochowy, dz. cyt., s. 14.
226 Zebranie poświęcone podniesieniu poziomu dewocjonalii w Polsce, „Caritas” 1952, nr 8, s. 87-88.
227 List s Anieli Józefowicz do państwa Ostaszewskich, archiwum rodziny Ostaszewskich.
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niu” wspierać. Wyjaśniała: „Jeśli chodzi o Baudouin –
to pożyczenie jej Wiśniewskiego na pracę przy witrażach zobowiąże ją względem fabryki i uczyni z niej
przyjaciela, a z nią i innych artystów”228.
Ważną osobą w zespole był wspomniany
Władysław Czakiert, główny majster produkcji i retuszer, zwolennik figur powtarzających dawne, tradycyjne formy. Miał duże doświadczenie i umiejętności
w zakresie produkcji wyrobów gipsowych, ceramicznych i porcelanowych. W jednym z rękopisów siostra
Józefowicz wróciła pamięcią do dnia, gdy Czakiert
odlewał jej pierwszą płaskorzeźbę, aniołka z dzieckiem oraz reliefy różańcowe. Zanotowała: „z niezwykłym pietyzmem wygładzał i wysładzał moje płaskorzeźby. […] patrzyłam na jego dobrą wolę i prawdziwe umiłowanie swego rzemiosła. To był prawdziwy
średniowieczny artifeks”229. Janina Orynżyna we wspomnieniach nazwała go „wytrawnym mistrzem odlew-

niczym” i krótko scharakteryzowała jego postać230.
Według jej wiedzy Czakiert pochodził ze znanej
rodziny rzemieślników częstochowskich, którzy zajmowali się produkcją dewocjonaliów. Miał pojawić
się pewnego dnia w klasztorze zmartwychwstanek
i bezinteresownie zaoferować swą pracę, „dopóki
warsztat nie ruszy i nie stanie na nogi”. To on przyciągnął do fabryki kolejnych robotników i nauczał członków zespołu rzemiosła oraz techniki odlewania figur
gipsowych.
Z częstochowską wytwórnią współpracowały
wyjątkowe indywidualności artystyczne, postacie
bardzo zaangażowane w pracę, ambitne i kreatywne.
Bez zespołu tych zdolnych i pełnych zapału twórczego ludzi funkcjonowanie fabryki – zmagającej się
przecież z dużymi trudnościami finansowymi i niesprzyjającą sytuacją społeczno-polityczną – nie byłoby możliwe.

228 Tamże.
229 S. A. Józefowicz, Praca twórcza w fabryce „Czyn”, dz. cyt., s. 39.
230 J. Jankowska-Orynżyna, Votum. Pamiętnik napisany na pamiątkę Roku Maryjnego, dz. cyt., s. 132.
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02

Artistic environment
of “Czyn” Ceramics
Manufacturing Company

the International Exhibition of Modern Industrial and
Decorative Arts in Paris and at the International
Exhibition of Decorative Arts in Monzy – both in
1925, at the National Exposition in Poznań in 1919. In
1934, for the first time Szrajberówna presented her
works in Częstochowa at the Exhibition of Religious
and Church Art.
Characterising her professional achievement,
one should emphasise her special passion for folk
forms, style and decoration based on floral motives.
During war years, probably already from
1940, Szrajberówna was living in Częstochowa. She
belonged to “Buda”, a pedagogical centre established
by the Sisters of the Resurrection. Once she became
the artistic director of “Czyn”, she moved her sculpture workshop to the company’s premises. She made
many designs of figurines and low reliefs for the company, mainly in gypsum, though their production in
precious materials, e.g. in porcelain was planned.
Apart from artistic activity, she devoted her
time to teaching, organising ceramics classes and
workshops, and glass painting courses, which took
place in one outhouse on the premises of “Czyn”.
Once the company was nationalised, the
artist was employed in it on new conditions as a
manual worker. She stayed there till 30 June 1954,
designing applied ceramics.
Wanda Szrajberówna was a central figure of
”Czyn”. Her presence in the team was of an utmost
importance for the project of quality revival of
devotional items. And above all, she was a leader in
making new designs.

Artistic environment
of “Czyn” Ceramics
Manufacturing Company
”Czyn” gathered a group of artists belonging
to the trend of religious art.: Wanda Szrajberówna,
Zofia Trzcińska-Kamińska, sister Aniela Józefowicz,
Donata Pospieszalska, Stanisław Pospieszalski, Zofia
Baudouin de Courtenay, Irena Lachowicz. Occasionally ”Czyn’s” activity was also supported by, among
others, Anna Koźmińska, Janina Orynżyna, Anna
Siemiątkowska, prof. Czesław Knothe, Tadeusz Szymaczek and prof. Jan Kurzątkowski.

Wanda Szrajberówna
The post of artistic director of the manufacturing company was given to Wanda Szrajberówna,
who, in a well-thought-out way, realized the guidelines that aimed at making “Czyn” the place of devotional and religious art revival.
Wanda Szrajberówna (1886-1962) was a reputable painter, ceramicist and teacher. She studied at
the School of Fine Arts in Warsaw, Académie da la
Grande Chaumière in Paris, and in Mulhouse. She also
participated in lectures and workshops offered by the
Faculty of Ceramics of the Poznań State School of
Decorative Arts and Artistic Industry. Her teacher was
a family relative, Stanisław Jagmin.
In 1923, she started running her own ceramics workshop in Wiśniewo, near Warsaw. She cooperated with the Warsaw Society of Supporting Folk
Industry, occupying the post of the head of the Experimental Centre of Folk Ceramics (from 1931) and an
instructor in developing pottery industry. In the
second half of the 30s, Szrajberówna was active in
Płock: as a drawing and craftwork teacher in the
Private Vocational Secondary School for Women run
by Bolesława Jarząbkówna, and also in the years
1936-1938, as the head of the Regional Souvenirs
Course organized on her own initiative.
The second thread in the artist’s professional
life is her own artistic activity – works that in the
interwar period were presented at many exhibitions,
both in the country and abroad, e.g. at the Society for
the Encouragement of the Fine Arts in Warsaw in

Sister Aniela Józefowicz
Another member of “Czyn’s” team was Halina
Jadwiga Józefowicz (sister Aniela), of the Order of the
Resurrection (1900-1990), belonging to the post-war
team of artists called “monumentalists”, developing
their painting style under the supervision of Zofia
Baudouin.
She studied at the Faculty of Fine Arts of the
Stefan Batory University in Vilnius and the School of
Fine Arts in Warsaw. In 1936, she also completed a
graphics course run by prof. Edmund Bartłomiejczyk
at the School of Fine Arts in Warsaw. She joined the
convent in 1924. She was occupied with pedagogical
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work, improving her artistic skills at the same time.
In the years 1939-1945, she cooperated with sister
Jozafata Bogolubow in the aforementioned “Buda”.
Sister Józefowicz’s passion was art. She dealt
with drawing, graphics, sculpture, monumental painting. She was the author of a calendar presenting a
saint for each day. She painted pictures used during
religion lessons. She designed stained glass and
chasubles, painted frescoes in churches. She was well
known and reputable in the Częstochowa artistic
circle. For “Czyn” she designed, among all, A Stoup
with an Angel (Kropielniczka z Aniołkiem) and a low
relief cycle The Mysteries of the Rosary (Tajemnice
Różańca Świętego).

in St. John metropolitan church in Warsaw (1960). Her
sculptures can also be found at the Powązki cemetery
and the Saxon Garden.
She presented her works at many exhibitions,
among all, in Katowice in the building of the Province
of Silesia (1939), at the National Exposition in Poznań
(1929), at the International Exhibition of Arts and
Technology in Paris (1937) and the Exhibition of
Polish Art at the International Exhibition in New York
(1939). She received many awards in recognition of
her talent.
During WWII, after the Warsaw Uprising, Zofia
and her husband landed in Częstochowa. She renewed contact with Aniela Józefowicz who she had met
earlier in Warsaw and started her cooperation with
“Czyn”. She designed low reliefs (Our Lady of the the
Gate of Dawn - Matka Boska Ostrobramska), crucifixes,
figurines (e.g. the Annunciation - Zwiastowanie, Our
Lady of Gidle - Matka Boska Gidelska). This period
of cooperation with the factory in Częstochowa was
marked with the artist’s attempts to create small
religious works in gypsum.

Zofia Trzcińska-Kamińska
Another artist whose talent “Czyn” benefited
from was Zofia Trzcińska-Kamińska (1890-1977), a
sculptor and medallion maker, wife of Zygmunt
Kamiński, graphic artist, painter, professor of the
Warsaw University of Technology.
She studied, among all, in a private painting
school of Miłosz Kotarbiński in Warsaw, at the School
of Fine Arts in Warsaw, under the supervision of
Xawery Dunikowski, and in a private painting
workshop of Władysław Ślewiński, not to mention
Académie Janson in Paris and Kunstgewerbeschule
in Vienna. She also completed a sculpture course at
the Academy of Fine Arts in Warsaw, under the
supervision of Edward Wittig. In 1919, she opened
her own workshop in Warsaw. She belonged to an
artistic group “Rhythm” (“Rytm”), “Art” (“Sztuka”) Association, “Cracow’s Art” (“Sztuka Krakowska”) group.
Trzcińska-Kamińska was an author of religious sculptures and low reliefs, statues’ designs, portraits and historical images, among all, the statue of king
Bolesław the Brave made for the Polish pavilion at
the International Exhibition in Paris in 1937. She was
also occupied with architectural sculpture, designed
coins, medals and gorgets. As far as her post-war
artistic activity is concerned, one has to mention a
monumental national emblem placed in the plenary
room of the Seym building in Warsaw (1947), a commemorative plaque of the Jasna Góra vows of John II
Casimir Vasa in the Knights’ Hall at the Jasna Góra
Monastery (1956), a statue of cardinal August Hlond

Zofia Baudouin de Courtenay
The team of artists cooperating with “Czyn”
company also counted a distinguished painter, Zofia
Baudouin de Courtenay (1887-1967). The artists was
mainly fascinated with monumental painting. She is
known as the author of large-format frescoes and
stained glass sets. She is regarded as a pioneer of new
forms of religious art in Poland.
She studied at the workshop of Jan Ciągliński
and at Académie Janson in Paris. In the capital of
France, she met a Ukrainian artist, Mykhailo Boychuk,
the creator of his studio-school promoting the revival
of Byzantine art. She developed her interests and
skills under his influence.
The painter presented her works at
exhibitions and shows in artistic salons (St. Petersburg, 1910, 1911; Helsinki, 1917; Warsaw, Czesław
Garliński’s salon, 1924, 1927).
In the mature period of her artistic activity
she mainly concentrated on monumental sacral art.
Nowadays, we can admire her considerable achievements in the area of church polychrome and stained
glass.
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Discussing and characterising the artistic
achievements of Zofia Baudouin, one has to emphasise that she was a versatile artist. The area in which
she realized her full potential was monumental sacral
painting (frescoes, strained glass, mosaics). At the
same time, she worked at her easel (portraits, altar
and votive paintings for churches, stations of the way
of the cross), and was engaged in conservation of
works of art. Apart from that, she designed fabrics
and created book illustrations.
Already before the war, in the 20s, Baudouin
de Courtenay met the future artistic director of the
Ostaszewski factory, Wanda Szrajberówna. She
arrived in Częstochowa in the post-war period, advised to do so by sister Jozafata Bogolubow. Her
cooperation with “Czyn” is shown in ample documentation and correspondence kept in private and state
archives.
Unfortunately, we do not know what she was
commissioned to do for the factory. She might have
designed stained glass and done some glass painting.
In the 50s, while cooperating with the factory, she realised orders for stained glass commissioned
by Częstochowa churches.
Zofia Baudouin de Courtenay gathered
around her a group of talented students, e.g. Barbara
Pawłowska, Janina Polówna, and artists from the
Częstochowa artistic circle, i.e. Stanisław Pospieszalski, sister Aniela Józefowicz and Maria Antonina
Kozłowska and Zofia Szczerba. They are also regarded
as continuators and propagators of Baudouin’s style
and art.

Donata started her studies at the Academy of
Fine Arts in Warsaw and in the music conservatory.
She quit probably due to her children’s birth, yet in
the years to come she was able to combine caring for
her big family and her artistic activity. She specialized
in painting copies of the picture of the Black Madonna of Częstochowa. She was also a sculptor.
Stanisław Pospieszalski (1917-2003) was an
architect, a history of art lecturer, author of theoretical discussions about art. He also dealt with
conservation of works of art. He graduated from the
Faculty of Architecture at the Warsaw University of
Technology. He was the author of numerous works of
art in the area of sacral art, including polychrome and
stained glass. He designed elements of church
interior: pews, confessionals, balustrades, altars,
tabernacles, epitaphs. He contributed his expertise to
the interior design of the Częstochowa cathedral.
Both Stanisław and Donata were the persons
who were party to the establishment of “Czyn” and
actively supported the factory’s activity during the
whole period of its functioning. Unfortunately, the
information on tasks completed by Pospieszalski and
his particular contribution to the factory is scarce. We
know more about works of art created for “Czyn” by
Donata. She is the author of, e.g., a figurine of the
Infant Jesus in the manger and a low relief presenting
St. Francis with the wolf of Gubbio.

Janina Orynżyna
and Irena Lachowicz
Both sisters born in Vilnius, Janina Orynżyna
and Irena Lachowicz were also connected with the
Ostaszewski factory. They arrived in Częstochowa
after the fall of the Warsaw Uprising. They both
cooperated with “Buda” and the Sisters of the Resurrection.
Janina Orynżyna was appreciated in “Czyn” as
a competent expert. She arrived at the factory
genuinely interested in its performance, frequently
making friendly corrections. In Częstochowa, she
conducted research on devotional items production
of local craftsmen. She looked for, noted down and
thoroughly described goods referring to old painting
traditions. Her article “Częstochowa Devotional Items”
(“Dewocjonalia częstochowskie”) published in the

Donata and Stanisław Pospieszalski
Stanisław Pospieszalski and his wife Donata
were also engaged in the activity of “Czyn” Ceramisc
Manufacturing Company.
During the years of WWII, Donata Pospieszalska, née Król (1925-1992) attended classes run by the
Sisters of the Resurrection in “Buda”, where drawing
and technical drawing lessons were given by her
future husband Stanisław, an architecture student at
that time. Under the supervision of sister Jozafata
Bogolubow and sister Aniela Józefowicz, she illustrated
story series, prayer books for children, lives of saints.
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journal Polish Folk Art (Polska Sztuka Ludowa) in 1976
is an aftermath of this research and performed source
reviews. Orynżyna was one of co-organisers of an
exhibition devoted to the art of the Częstochowa
region, taking place in the rooms of the Regional
Museum in 1946.
It was Orynżyna’s sister, Irena Lachowicz, who
was occupied with strictly artistic work in Częstochowa. She painted and patinated figurines and low
reliefs produced in “Czyn”, e.g. representations of Our
Lady of Grace, Our Lady of Skępe made of gypsum,
a low relief of Our Lady of Częstochowa. She learned
painting techniques from Zofia Baudouin de Courtenay.

tions. He was in favour of figurines and their old,
traditional forms.
Częstochowa’s factory benefited from the
cooperation with exceptional artistic individuals,
ambitious and creative characters. Without this team
of people full of enthusiasm for creative work, the
factory, which used to face serious financial issues
and unfavourable social and political circumstances,
would not have functioned.

Other artists and manual workers
cooperating with “Czyn”
During the first period of the company’s
activity, Anna Koźmińska and Anna Siemiątkowska
took part in organizational and production work.
Koźmińska matched colours and patinated products
made in “Czyn”. She was often engaged in organisational matters and product distribution, offering the
purchase of figurines and low reliefs to the owners of
little shops and stands located near the monastery.
Siemiątkowska is the author of a little manger for
children, which was mass produced in the factory
and willingly purchased before each Christmas.
In the archives linked with the history of the
company, one can also find the names of prof.
Czesław Knothe, prof. Jan Kurzątkowski and a local
artist, Tadeusz Szymaczek. Szymaczek’s task was to
supervise the works on the statue of Divine Mercy.
Czesław Knothe patinated for the factory gypsum
figures of Our Lady. His works were exhibited at the
Częstochowa Exhibition of Regional Art in 1946. Jan
Kurzątkowski made the polychromy of some figurines, among others, statuettes of Our Lady of Skępe
and Our Lady of Kodeń.
The following persons were also employed at
the Ostaszewski factory: Zygmunt Jagusiak, Aleksander Kowalczyk, Wiśniewski (figurine painter educated
by Wanda Szrajberówna), Ferdynand Idziak, Stanisław Stasiński. Władysław Czakiert was an important
member of the team, occupying the position of the
main production foreman, and making small altera-
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Dziedzictwo kulturowe „Czynu”

Działalność edukacyjna

Cultural heritage of “Czyn”

W fabryce uruchomiono, przy współudziale
Centralnego Instytutu Kultury w Warszawie oraz
dyrekcji częstochowskiej Szkoły Sztuk Pięknych,
Kursy Pamiątkarstwa Regionalnego. O planowanych
trzymiesięcznych szkoleniach artystycznych z zakresu ceramiki informowała miejscowa prasa. W numerze
270 „Głosu Narodu” z 1946 r. zamieszczono anons:
„Uzdolniona młodzież, nie mogąca kształcić się w Szkole Sztuk Pięknych, jednakże, mająca zamiłowania artystyczne, może przygotować się do zarobkowania, na
kursie, prowadzonym przez tę samą szkołę. Zdolni
uczniowie, w miarę postępów będą mieli okazję
zarobkowania w czasie kursu, który rozpoczyna się 16
listopada b.r., ul. św. Rocha nr 38 przy fabryce «Czyn»”.
Kursy Pamiątkarstwa Regionalnego prowadziła Wanda Szrajberówna. Ich przedmiotem było doradzdztwo artystyczne, a celem, jak napisali pomysłodawcy,

Fabryka Wyrobów Ceramicznych „Czyn” była
bez wątpienia placówką stawiającą sobie szczytne
cele – wychowania i wykształcenia smaku artystycznego zarówno u samych wykonawców, jak i u nabywców wyrobów dewocyjnych. W ramach tych dążeń
oprócz prac stricte artystycznych realizowano liczne
pionierskie projekty z zakresu edukacji, handlu i wystawiennictwa oraz propagowania wyrobów religijnych: i tych tradycyjnych, i nowo opracowanych wzorów.
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„budzenie w słuchaczach instynktu regionalizmu”
i wspieranie nowoczesnego rozwoju artystycznego.
Organizatorzy szkolenia przekonywali, że: „Częstochowa posiada […] wielowiekowe zabytki dawnych
szlachetnych technik, będące niejednokrotnie na wysokim poziomie artystycznym, obecnie zupełnie zanikających. Zadaniem kierownictwa kursów będzie,
dać możliwość słuchaczom zapoznania się z tym co
zasługuje na uznanie jako wartość kulturalna w danym regionie”231. Warsztaty służyły wyszukiwaniu
nowych talentów, osób uzdolnionych artystycznie,
które mogłyby w przyszłości podjąć pracę zawodową
w zakresie projektowania i produkcji wyrobów religijnych o walorach estetycznych232. Wanda Szrajberówna precyzowała: „myślą przewodnią kursów było – wydobyć jednostki utalentowane ze sfer robotniczych
i wiejskich” oraz „rozwijanie twórczości samorodnych
talentów w miarę ich indywidualnych osobowości
i [w] przejawach regionalnych”233. Kursy miały też
umożliwić nawiązanie kontaktu z przedstawicielami
dawnej, zanikającej już tradycji w dziedzinie ludowej
twórczości artystycznej i przekazanie tego dziedzictwa nowemu pokoleniu234.
Program zajęć Kursów Pamiątkarstwa Regionalnego wraz z metodologią nauczania zostały opracowane przez Szrajberównę. Artystka starała się
poszerzać horyzonty kulturalne uczniów (mówiła o „pogłębieniu kulturalnym”) poprzez wykłady o sztuce
i wspólne zwiedzanie wystaw muzealnych. Zależało
jej bardzo, żeby słuchacze zdobywali wiedzę w sposób fachowy. Dlatego też stosowała pomoce techniczne, objaśniała im ze szczegółami zasady formowania i odlewu, malowania polichromii, nanoszenia

patyn i złoceń. Dbała, żeby tę wiedzę jej wychowankowie mieli możliwość zastosować i wykorzystać we
własnych kompozycjach. Ostatni etap nauki określała
jako „okres uprzemysłowienia”, tj. poznania sposobów reprodukcji i powielania seryjnego własnej
twórczości.
Szczegółowe informacje o przebiegu, programie i efektach szkolenia znajdujemy w sprawozdaniu
sporządzonym przez samą Szrajberównę. Kurs rozpoczął się nieco później niż planowano – nie w listopadzie, lecz 1.12.1946 r., i trwał do 31.03.1947 r. Odbywał się w trzech etapach – w grudniu, lutym i marcu235.
Pierwszy zorganizowano w dniach 1.-16.12.1946 r.
Uczestniczyło w nim 26 osób236. Ogłoszono wtedy
m.in. konkurs plastyczny na szopkę237. Punkty programu kursu zostały w większości zrealizowane. Nie
udało się jedynie przeprowadzić szkoleń z miejscowymi majstrami – Błasikiewiczem238 i Zofią Parkitną.
Twórcy ci początkowo obiecywali współpracę, ale
z braku wolnego czasu – a prawdopodobnie i z obawy
przed ujawnieniem tajemnic warsztatu, co mogłoby
poskutkować potencjalnym wzrostem konkurencji –
wycofali się z wcześniej złożonych zobowiązań.
Inicjatorzy szkoleń ukierunkowanych na wytwórczość pamiątkarską, wybierając ich termin, mieli na
uwadze planowaną w maju 1947 r. wielką wystawę
krajową w Częstochowie i przygotowywane z tej
okazji prezentacje dokonań twórczych.
Zakres i charakter prac wykonywanych podczas kursów opisuje również Janina Orynżyna239.
Według badaczki zajmowano się rzeźbą i malarstwem na szkle. W glinie lepiono modele starochrześcijańskich symboli i inicjałów, świeczniki, wazony do

231 Kursy pamiątkarstwa regionalnego. Doświadczenia i obserwacje, maszynopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
232 S. Peters, Walka z brzydotą dewocjonaliów, „Dziennik Polski” 1947, nr 177, s. 3. Autor artykułu dowodzi: „Zdarzają się tu zadziwiające fenomeny, jak np.

chłopak 6-letni […], który zasiadł do stołu i ulepił kilka drobiazgów świadczących o nieprzeciętnym talencie. Wśród kursistów znalazło się kilku, którzy
zajęli się na stałe malowaniem na szkle. Spod ich rąk wychodzą rzeczy, jakie się dzisiaj widzi już tylko po muzeach sztuki ludowej”.
233 W. Szrajberówna, Sprawozdanie z przebiegu trzymiesięcznego kursu Pamiątkarstwa Regionalnego, maszynopis, AP w Kielcach, zespół 21/305/0, Urząd
Wojewódzki Kielecki II, sygn. 2153, s. 16.
234 Z. Ogulewicz, Zagadnienie wytwórczości dewocjonalii, „Informator Gospodarczy Okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie” 1946, nr 20, s. 158.
235 W styczniu zrezygnowano z prowadzenia zajęć z powodu niesprzyjających warunków pogodowych (silnego mrozu), a także w związku z trwającym
wówczas okresem wyborczym.
236 Szrajberówna podaje w swoim podsumowaniu inną liczbę, informując o 20 uczestnikach. Należy jednak pamiętać, że przekazane przez nią statystyki
dotyczą całego trzymiesięcznego kursu. Być może więc liczba uczniów zmalała i naukę ukończyło jedynie 20 osób. Za: W. Szrajberówna, Sprawozdanie
z przebiegu trzymiesięcznego kursu Pamiątkarstwa Regionalnego, dz. cyt., s.16.
237 Kursy pamiątkarstwa regionalnego. Doświadczenia i obserwacje, dz. cyt. Por. S. Peters, Walka z brzydotą dewocjonaliów, dz. cyt.
238 W przywołanym już sprawozdaniu z przebiegu trzymiesięcznego kursu Pamiątkarstwa Regionalnego (maszynopis, AP w Kielcach, sygn. 2153, s. 16)
Szrajberówna zanotowała inicjał imienia „W. Błasikiewicz”. Zarówno Wacław, jak i Wincenty w latach 40. już nie żyli. Instruktorami kursów mogli więc być
jedynie Edward lub Kazimierz Błasikiewiczowie.
239 J. Orynżyna, Kursy pamiątkarstwa w Częstochowie, dokument z dn. 6.06.1973, AZSZ w Kętach.
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kwiatów na ołtarze kościelne, kropielniczki, figurki
aniołków i Matki Boskiej z miejsc świętych słynących
łaskami, żłóbki oraz szopki. Wykonywano kompozycje płaskorzeźbione: wyobrażenia Matki Boskiej
Częstochowskiej techniką wysadzaną, Matki Boskiej
Ostrobramskiej, a także „pamiątki patriotyczne, syrenkę warszawską, klasztor jasnogórski, gwiazdki, zabawki, lwy Paulinów, kurki, konie, rycerzy, Twardowski[ego]”240. Podczas szkoleń z zakresu techniki malarstwa na szkle podejmowano temat św. Rodziny,
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Ostrobramskiej
i klasztoru jasnogórskiego; kopiowano też kompozycje
prezentowane na Wystawie Sztuki Regionalnej urządzonej w Muzeum Częstochowskim w 1946 r. Ponadto zajęto się wykonywaniem miniaturowych medalików wzorowanych na pracach wspomnianej wyżej
Zofii Parkitnej („według Parkitnej”)241.
Czy udało się urzeczywistnić dążenia, jakie
stawiali przed sobą inicjatorzy kursu i sama ich pomysłodawczyni? Tu również odpowiedzi udziela Wanda
Szrajberówna, która w dokumencie Wyniki praktyczne
[kursów pamiątkarstwa przy Szkole Sztuk Pięknych
w Częstochowie] skrupulatnie wylicza ich efekty.
Pisze m.in.: „zrobiono krok naprzód w podniesieniu
poziomu artystycznego dewocjonalii, stwarzając modele odbiegające od używanych […]”, a „trzech uczestników kursów zaangażowała fabryka «Czyn» którzy
wykazują się lepszymi pracami”242. Twórczyni akcentuje „wskrzeszenie” techniki malowania na szkle poprzez uruchomienie produkcji pamiątek wykonanych
tym sposobem, zaznaczając, że cieszyły się one dużym
powodzeniem, a kilkanaście obrazków uzyskało za-

mówienia od wzorcowni. Piętnaście malowideł na
szkle wykonanych pod okiem ceramiczki przez jej
uczniów zakupiło Ministerstwo Kultury i Sztuki, co
bez wątpienia można uznać za wymierny sukces kursów243. Szrajberówna wspomina o opracowaniu wielu
modeli „nadających się do reprodukowania” oraz
o udziale kursantów w wystawie szkolnictwa zawodowego. Prezentowane na tej ekspozycji prace „stanowiły atrakcję i znalazły przychylny oddźwięk w prasie
częstochowskiej”244.
Pamiętajmy, że dla Szrajberówny częstochowskie kursy były swoistym powrotem do i rozwinięciem projektu, który realizowała w l. 30. w Płocku245.

LVIII / Matka Boska Częstochowska, 1946-1947, kat. 124
240 Tamże.
241 Malowane medaliki i oczka do pierścionków z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej wytwarzano i sprzedawano w Częstochowie już od
XVIII w. Początkowo wykonywane były na blachach ołowiowo-cynkowej lub miedzianej, później malowano je na szklanych oczkach oprawionych
w metal. „Oczka” do medalików i pierścionków wytwarzano masowo od 2. poł. XIX w. Zajmowały się tym m.in. Zofia Mączyńska, Barbara Kędzierska,
Antonina Barańska i Zofia Parkitna. Ostatnia z wymienionych była spadkobierczynią rodzinnej tradycji, gdyż tym samym trudnili się jej dziadek i mama.
Okrągłe i owalne „oczka” malowano farbami olejnymi na „czeskim szkle”. Gotowe medaliki i oczka do pierścionków sprzedawano jubilerom, którzy po
oprawieniu zbywali je kramarzom. Zofia Parkitna malowała jedynie wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej, ale w jej rodzinie wykonywano też
przedstawienia Świętej Rodziny oraz świętych Anny i Barbary. Zob. A. Kunczyńska-Iracka, Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, dz. cyt., s. 97-98. Por.
T. Seweryn, Polskie malarstwo ludowe, dz. cyt., s. 23.
242 W. Szrajberówna, Wyniki praktyczne [kursów pamiątkarstwa przy Szkole Sztuk Pięknych w Częstochowie], maszynopis, AP w Kielcach, Urząd
Wojewódzki Kielecki II, sygn. 2153, s. 16V.
243 Szkoła Sztuk Pięknych w Częstochowie [sprawozdanie o szkole złożone do Izby Rzemieślniczej w Kielcach, 6.11.1947 r.], maszynopis, AP w Kielcach,
zespół 21/305/0, Urząd Wojewódzki Kielecki II, sygn. 2153, s. 19.
244 Tamże.
245 D. Kacprzyk, Kursy pamiątkarstwa regionalnego w Płocku (1936-1938), dz. cyt., s. 39-43. Kursy trwały w Płocku dwa lata. Program nauczania, założenia
metodyczne i preliminarz kosztów w obu przypadkach opracowała Szrajberówna. D. Kacprzyk dowodzi: „W prowadzonej przez W. Szrajberównę części
Kursu koncentrowano się na ceramicznej rzeźbie figuralnej. […] wykonywano projekty rzeźbiarskie w masie gipsowej polichromowanej. […] Świątkarstwo było kierunkiem dominującym wśród uczestników Kursu zaś figura mazowieckiej Madonny [Matki Boskiej Skępskiej] pozostała motywem ulubionym. Wykonywano też krzyże, postacie świętych […], postacie Chrystusa «frasobliwego» i ukrzyżowanego. Powstawały także rzeźby oddające kształty
płockich zabytków […]. Próbowano też tworzyć formy zabawkarskie”.
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LIX / Afisz do Wystawy Sztuki Regionalnej w Częstochowie, 1946
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Udział w wystawach i targach sztuki oraz sprzedaż
wyrobów fabryki „Czyn”

Po raz pierwszy swoje prace „Czyn” przedstawił na Częstochowskiej Wystawie Sztuki Regionalnej
w 1946 r. Jej organizatorzy mieli w planach utworzenie
działu regionalnego w miejscowym Muzeum, stąd
też chęć zaprezentowania publiczności religijnego
malarstwa ludowego i pamiątek dewocyjnych, czyli
wyrobów tak typowych dla Częstochowy. W lokalnej
prasie zamieszczano komunikaty informujące o planowanej ekspozycji, kierując prośbę do właścicieli
zabytkowych obrazów, rzeźb, figur, krzyży i dewocjonaliów wytwarzanych w mieście lub okolicy o ich
wypożyczenie246. Koncepcję wystawy w muzealnym
pawilonie w Parku Staszica opracowały Janina Orynżyna, Helena Hohensee-Ciszewska, kustosz muzeum,
oraz Maria Wierzbicka, dyrektorka miejscowej Szkoły
Sztuk Pięknych.
Wydaje się, że to Janina Orynżyna wzięła na
siebie ciężar związany zarówno z organizacyjną, jak
i merytoryczną stroną tego wystawienniczego przedsięwzięcia. W związku z przygotowywaną prezentacją odwiedziła wiele podjasnogórskich sklepów, pracowni i warsztatów rzemieślniczych. Odbyła rozmowy m.in. z właścicielami sklepów z dewocjonaliami
czy malarzami kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej: Błasikiewiczem i Bieleckim. Kupowała eksponaty na wystawę. Wypożyczyła dawne obrazy,
świątki i feretrony od biskupa Kubiny. Pozyskała też
obrazy z klasztoru jasnogórskiego.
Uroczyste otwarcie ekspozycji nastąpiło 11 sierpnia 1946 r. Wystawa składała się z trzech działów:
retrospektywy dawnej sztuki kościelnej z Ziemi Częstochowskiej, częstochowskich dewocjonaliów o charakkterze zabytkowym oraz współczesnej pamiątki religijnej, którego zawartość określono jako „obecne
próby podniesienia poziomu artystycznego dewocjonaliów”247.
Ten ostatni dział wypełniła głównie prezentacja dokonań wytwórni „Czyn”. Wyróżniały się one,

w zgodnej opinii recenzentów, wysokimi wartościami
artystycznymi, pełną umiaru stylizacją i wypracowanymi, dostojnymi formami248. Autorami prezentowanych prac byli: Wanda Szrajberówna, siostra Aniela
Józefowicz, Zofia Trzcińska-Kamińska i prof. Jan Kurzątkowski.
Wystawione dzieła pierwszej z twórczyń poznajemy dość szczegółowo dzięki artykułowi z kieleckiego czasopisma „Cychry”:
Bardzo znamienne są krucyfiksy Szrajberówny: Chrystus, nie bezwładnie zwisający z krzyża, ale
raczej na nim symbolicznie rozpostarty. Chrystus
Król, który pozwolił się umęczyć za ludzkość, ale nie
Człowiek cierpiący. Pełne prostoty i dostojeństwa są
polichromowane płaskorzeźby Matki Boskiej Częstochowskiej, również projektowane przez artystkę.
Madonna z Fatimy – oryginalne połączenie postaci
Madonny w płaszczu z gałęziami dębu, na którym się
objawiła. Odrębny dział w pracach artystki stanowią
reprodukcje sztuki ludowej np. Matka Boska Skępska,
pojęta jako dziewczątko, postać Chrystusa w szacie
purpurowej (Ecce Homo) i figurki Chrystusa Frasobliwego, specjalność czysto polska, niespotykana gdzie
indziej. Szkoda, że nie ma tu ani jednej z tych
uroczych kropielniczek domowych Szrajberówny,
opartych na motywach ludowych, które znane były
powszechnie przed wojną249.
Ekspozycja zyskała pozytywne opinie w prasie. Silnie akcentowano znaczenie działu dewocjonaliów, ważnego dla przyszłości wytwórstwa pamiątek
religijnych. Z jednej strony prezentował bowiem przykłady dawnej regionalnej tradycji, a z drugiej – nowe
możliwości, zachęcając producentów do podniesienia poziomu artystycznego własnych wyrobów.
W dniu 15 grudnia 1946 r. w gmachu Muzeum Miejskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych w imieniu Ministra Kultury i Sztuki
przez Urząd Wojewódzki w Kielcach osobom specjalnie
zasłużonym przy organizowaniu wystawy oraz za prezentowane na niej prace250. Wyróżniono Janinę Oryn-

246 Z Miejskiego Muzeum Regionalnego, „Głos Narodu” 1946, nr 174, s. 4; „Głos Narodu” 1946, nr 175, s. 3; „Głos Narodu” 1946, nr 176, s. 4; „Głos Narodu” 1946,

nr 177, s. 3.
247 Z życia kulturalnego. Wystawa Sztuki Regionalnej, „Głos Narodu” 1946, nr 190, s. 3.
248 Wystawa sztuki regionalnej w Częstochowie, „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 37, s. 7.
249 S. Podhorska-Okołów, Wystawa Artystów Plastyków w Częstochowie, „Cychry” 1946, nr 7-8, s. 17.
250 Rozdanie nagród za udział w Wystawie Regionalnej w Częstochowie, „Głos Narodu” 1946, nr 296, s. 5.
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żynę za działania organizacyjne, natomiast Józefa
i Łucję Oźminów, siostrę Anielę i Wandę Szrajberównę za wystawione dzieła251.
W roku 1946 r. w Częstochowie miało miejsce
jeszcze jedno ważne dla miasta wydarzenie ekspozycyjne – Wystawa Przemysłowo-Rolnicza, która na
stałe wejdzie do kalendarza miejskich imprez i będzie
organizowana cyklicznie na obszarach podjasnogórskich. Wytwórnia „Czyn” wzięła udział również w tym
inauguracyjnym pokazie. W pawilonie przemysłu prywatnego, gdzie przygotowano ekspozycję artystycznego przemysłu dewocjonalnego, oprócz „Czynu”
swoje wyroby wystawiła też fabryka Henryka Kucharzewskiego. Pisano, że „stoiska tych firm budziły powszechne zainteresowanie”252.
W roku 1947 zorganizowano w Częstochowie
z dużym rozmachem Wystawę Szkolnictwa Zawodowego. Wśród prac z dziedziny sztuk plastycznych,
które zajęły przestrzeń pawilonu nr 4, znalazły się te
stworzone na Kursach Pamiątkarstwa Regionalnego
fabryki „Czyn”, organizowanych przy Szkole Sztuk
Pięknych w Częstochowie. W artykule z nr 138 „Głosu
Narodu” z 1947 r. przeczytamy:
Na specjalną uwagę zasługują Kursy Pamiątkarstwa Regionalnego przy Szkole Sztuk Pięknych,
prowadzone przy fabryce „Czyn” w Częstochowie
z funduszu Centralnego Instytutu Kultury. Przeznaczone one są dla jednostek utalentowanych spośród
mas rolniczych i robotniczych, jednostek pragnących
zarobkować w zakresie swych umiłowań artystycznych. Okazało się, że na kurs najliczniej zgłosili się kandydaci z wiosek w liczbie 22 osób. Znacznie słabsze
było zainteresowanie sfer pracowniczych w Częstochowie. Metoda polegała na badaniu zdolności kursantów bez uprzedniego nauczania, a to w celu rozpoznania ich instynktu regionalnego i indywidualnych

skłonności. Dała ona na ogół dobre rezultaty, przy
tym dostępniejsza jest dla ludzi pracy. […] Fabryka
„Czyn” przyjęła jednak po ukończeniu kursu kilku
uczniów do pracy zarobkowej, kontynuując w ten
sposób linię ideową kursu. A jak wyglądają eksponaty? Najudatniejsze są wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej w płaskorzeźbie imitującej kamień lub
brąz. Ciekawe i wartościowe jako prymitywy są malowidła na szkle wykonane przez ludzi, którzy nigdy nie
uczyli się rysunku, ani malarstwa. Kurs Pamiątkarstwa
Regionalnego, to w całym tym słowa znaczeniu praca
pionierska docierająca do źródeł ginącej sztuki ludowej253.
Jeszcze w tym samym roku w Częstochowie
odbyła się Wystawa Społeczno-Gospodarcza połączona ze specjalnymi jarmarkami. Uczestniczyły w niej
państwowe i prywatne firmy i instytucje z całej Polski,
również te zajmujące się produkcją dewocjonaliów,
np. wytwórnia artystycznych dewocjonaliów „Veritas”
z Warszawy254. Swoje wyroby zaprezentował oczywiście także „Czyn”, zdobywając za prace i osiągnięte
wyniki tytuł pionierski i złoty medal255. Dorobek
fabryki Ostaszewskich pokazano na Jarmarkach Częstochowskich, stanowiących integralną część Wystawy. Produkty „Czynu” zajmowały naczelne miejsce
w pawilonie wspomnianej firmy „Veritas”256. Stoisko
zaprojektowała artystka Maria Wierzbicka.
Co dawał wytwórni udział w wystawach?
Przede wszystkim szeroka publiczność mogła poznać
charakter i gamę jej wyrobów. Był to najlepszy sposób reklamy i dotarcia do potencjalnej klienteli. Ponadto istniała możliwość bezpośredniej sprzedaży
prezentowanych produktów na miejscu.
Zespół artystyczny „Czynu” prowadził swą
działalność w sposób bardzo innowacyjny, szeroko
i całościowo. Poszukiwano dla niej nowych obszarów,

251 Tamże. Należy nadmienić, że po zakończeniu wystawy fabryka „Czyn” przekazała częstochowskiemu Muzeum kilka figurek w depozyt. Obecnie w ko-

lekcji muzealnej są przechowywane jedynie cztery z nich: płaskorzeźba Matka Boska Ostrobramska i figurki: Matka Boska Gidelska, Chrystus przed Sądem
i Chrystus Frasobliwy. Za: R. Rok, Zbiory Etnografii II, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego. Vademecum zbiorów” 2005, t. 7, s. 75.
252 Z. Ogulewicz, Zagadnienie wytwórczości dewocjonalii, dz. cyt., s. 158.
253 Pawilon Szkół Artystycznych na Wystawie Szkolnictwa Zaw. w Częstochowie, „Głos Narodu” 1947, nr 138, s. 4.
254 Zgłoszenia z całej Polski płyną na Wystawę sierpniową, „Życie Częstochowy” 1947, nr 25, s. 3. Zob. też: Wygodne i ładne mieszkanie we Wzorcowej
Zagrodzie Wiejskiej, ale niewygodne meble i brzydkie „obrazy”, „Życie Częstochowy” 1947, nr 71, s. 3.
255 Sprawozdawczość z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Sprawozdanie za III kwartał 1947 r., APCz, Zarząd Miejski i Miejska Rada
Narodowa w Częstochowie, sygn. 522, s. 124.
256 Od maszyn rolniczych do smoczków. Co można kupić na Jarmarkach Częstochowskich, „Życie Częstochowy” 1947, nr 61, s. 4.
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LX / Dyplom pamiątkowy dla Fabryki „Czyn” z okazji przyznania Złotego Medalu na Wystawie Społeczno-Przemysłowej w Częstochowie w 1947

LXI / Kazimiera Ostaszewska odbierająca nagrodę na Wystawie Społeczno-Gospodarczej w Częstochowie w 1947
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LXII / Pokaz wyrobów „Czynu” na Wystawie Społeczno-Gospodarczej w Częstochowie w 1947

LXIII / Prezentacja wyrobów „Czynu” na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Częstochowie w 1946
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wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców.
Kładziono nacisk na jej rozpropagowanie i na reklamę, choć nie było to celem „samym w sobie” ani głównym motorem działań257. Ogłaszając wyrób dewocjonaliów tak w dawnym, jak i nowoczesnym stylu,
członkowie „Czynu” zachęcali pielgrzymów do zwiedzania fabryki oraz oglądania wystawowych eksponatów w Księgarni Klasztornej na Jasnej Górze.
Z pełną ofertą fabryki można było się zapoznać
w specjalnie wydrukowanym i rozpowszechnionym
cenniku. Zamieszczono w nim fotografie wybranych
produktów wraz z wymiarami oraz dość szczegółową
tabelę z nazwą fabrykatu, opisem, formatem, sposobem jego dekoracji i ceną detaliczną258. W ulotce
informowano, że fabryka przyjmuje również zamówienia na wyroby nie ujęte w katalogu259.
Figurki i płaskorzeźby noszące sygnaturę
„Czynu” można było nabywać w kilku punktach
w Częstochowie: w Instytucie Maryjnym przy ul. 7 Kamienic 29 (sklep księży pallotynów), Składnicy „Caritas” przy al. NMP 64, Księgarni św. Jacka i sklepach
podklasztornych, gdzie wyroby były systematycznie
oddawane w komis. W czasie świąt i odpustów ojcowie paulini udostępnili wytwórni jeden z lokali handlowych usytuowanych w murach klasztornych. Nie
był to jednak punkt stały. Sprzedaż odbywała się tam
okolicznościowo, a dyżury pełnili pracownicy fabryki,
m.in. pani Jagusiak, i syn właścicieli, Radosław. Poza
Częstochową produkty „czynowe” trafiały m.in. do
Poznania (księgarnia pallotynów), Opola (Księgarnia
św. Krzyża) oraz sklepów w Katowicach (Księgarnia
św. Jacka, ul. Warszawska 58) i Krakowie260.
Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że próby
dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców nie zawsze

się udawały. Z żalem pisano, że artystyczne wyroby
„Czynu” nie mogą znaleźć miejsca w licznych
sklepach i kramach podjasnogórskich, w dużej części
przepełnionych tandetą, i że wyroby fabryki są w kramach lekceważone261. Figurek wytwarzanych przy ul.
Rocha 38 nie można było kupić w większej liczbie
w przyklasztornych kramach i punktach sprzedaży,
choć polityka handlowa „Czynu” miała przecież na
celu ich popularyzację. Zdarzało się jednak, że wystawiano do sprzedaży pojedynczy posążek. Jak relacjonował dziennikarz „Życia Częstochowy”, w sklepiku
obok „srebrnych ryngrafów”, porcelanowego Chrystusa z różowymi policzkami oraz glinianych kogutków i piesków zobaczył „skromnie maleńką, błękitną,
pastelową figurynkę Madonny «Czynu». Wynurzyła
się z listowia polnej gruszy i prosi: «Jezus chce, abym
była więcej miłowana»”262. Opis odnosi się bez
wątpienia do statuetki Matki Boskiej Fatimskiej, którą
wytwarzano w fabryce w pierwszym okresie jej
działalności.
Jednym ze sposobów zainteresowania klientów pracami „Czynu” była prezentacja produktów
wytwórni również poza Częstochową – na targach i ekspozycjach nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.
Jej wyroby oprócz polskich miast (Warszawa, Poznań,
Gdynia) odwiedziły zatem Szwecję (Sztokholm),
Kanadę, Brazylię, Francję (Lyon, Bordeaux i Paryż,
w którym gościły aż dwa razy) oraz Stany Zjednoczone (Nowy Jork i Chicago, w których także znalazły się
dwukrotnie).
Na tych zagranicznych wystawach produkty
„Czynu” wzbudzały duże zainteresowanie, czego
dowodem są m.in. zamówienia z Francji263. Figurki
częstochowskiego zakładu prezentowano na Między-

257 „Czyn” był reklamowany m.in. przez Ambasadę Polską w Paryżu w dzienniku polskim dla uchodźców we Francji i w Belgii. Za: Pismo do Izby Skarbowej

w Kielcach, 5.10.1949 r., archiwum rodziny Ostaszewskich.
258 Cennik znajduje się w zasobach archiwalnych rodziny Ostaszewskich.
259 Do fabryki były kierowane zapytania i prośby związane z opracowaniem konkretnych modeli figur. Bezpośrednio do Wandy Szrajberówny, z polecenia

Anny Koźmińskiej, zwróciły się siostry niepokalanki z pytaniem o możliwość i koszty opracowania modelu i wykonania posążku Matki Boskiej Jazłowieckiej, której oryginalną figurę wyrzeźbił w marmurze Tomasz Oskar Sosnowski. Zob. List s. Krysty, Niepokalanki do Wandy Szrajber, sierpień 1952 r., archiwum
rodziny Ostaszewskich. List w tej samej sprawie wysłała do Wandy Szrajberówny Zofia Trzcińska-Kamińska. Siostry niepokalanki zamierzały zamówić 100
sztuk 25-centymetrowych posążków Matki Bożej Jazłowieckiej. Zob. List Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej do Wandy Szrajber, archiwum rodziny Ostaszewskich;
List Wandy Szrajber do Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, Częstochowa, 10.10.1952, archiwum rodziny Ostaszewskich.
260 Cennych informacji na temat działalności handlowej fabryki udzielił mi p. Radosław Ostaszewski, syn właścicieli wytwórni (wywiad przeprowadzony
w dniu 10.12.2019 r.). Analizując zagadnienie sprzedaży i rynku zbytu „czynowych” towarów, korzystałam też z artykułów prasowych i dokumentów
z archiwum rodziny Ostaszewskich.
261 Co już eksportujemy a co będziemy eksportować z produkcji przemysłu prywatnego, „Życie Częstochowy” 1947, nr 12, s. 3.
262 Jasna Góra w dzień powszedni. Stroje ludowe i Chevrolety. Maleńka Madonna otwiera drogę dla „Czynu” pod strzechy wieśniacze, „Życie Częstochowy”
1947, nr 19, s. 3.
263 Nie słowem, lecz „Czynem” zdobywamy rynki zagraniczne z tej i tamtej strony Oceanu, dz. cyt., s. 3.
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LXIV / Wystawa wyrobów „Czynu”, Paryż 1948

narodowych Targach w tym ostatnim kraju w 1946 r.
Ekspozycja miała aż trzy odsłony: w Lyonie (27.04.-5.05.), w Paryżu (25.05.-10.06.) i w Bordeaux (23.06.-8.07.)264. Figurki i płaskorzeźby wytwarzane w Częstochowie pod okiem Wandy Szrajberówny trafiły też
na wystawy do Szwecji, Ameryki i Meksyku.
Wytwórnię w działaniach eksportowych i handlowych wspierał klasztor oo. paulinów. W 1947 r.
przeor jasnogórski, ojciec Kajetan Raczyński wystosował do Rady Polonii Amerykańskiej w Chicago list
polecający, w którym rekomendował płaskorzeźby
Matki Boskiej Częstochowskiej z fabryki „Czyn” jako
wyroby „oparte na tradycji w rozwiązaniu nowoczesnym”, wykonane zgodnie z „przepisami religijnego

kultu”265. Dokument o podobnej treści został przekazany w 1948 r. Lidze Katolickiej w Chicago.
Zakład bardzo szybko uzyskał zgodę na
wytwarzanie wzorów na eksport, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki266. Już w 1947 r. wysłano do
Ameryki 10 000 sztuk płaskorzeźb Matki Boskiej
Częstochowskiej w nowym opracowaniu.
Formą promocji działalności „Czynu” były też
bez wątpienia artykuły oraz dziennikarskie felietony
i relacje. O działalności częstochowskiej wytwórni informowano w prasie aż kilkadziesiąt razy, w tym
sześciokrotnie poświęcono jej specjalne reportaże267.
Wzmianki zamieszczono m.in. w czasopismach:
„Niedziela. Tygodnik Katolicki”268, „Słowo Powszech-

264 Międzynarodowe Targi we Francji, „Głos Narodu” 1946, nr 56, s. 4.
265 Pismo do Rady Polonii Amerykańskiej w Chicago, 9.10.1947, archiwum rodziny Ostaszewskich.
266 Dokument z dn. 12.07.1946 r., archiwum rodziny Ostaszewskich. Por. Zaświadczenie Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury w Częstochowie, 5.11.1948 r.,

archiwum rodziny Ostaszewskich.
Odwołanie do Izby Skarbowej w Kielcach przez I Urząd Skarbowy w Częstochowie, dokument z dnia 23.02.1950 r. podpisany przez S. Ostaszewskiego,
archiwum rodziny Ostaszewskich.
268 Płaskorzeźby Matki Boskiej Częstochowskiej jadą do Ameryki, „Niedziela. Tygodnik Katolicki” 1948, nr 4, s. 27.
267
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LXV / Pismo o. Kajetana Raczyńskiego, przeora klasztoru na Jasnej Górze do Ligi Katolickiej w Chicago rekomendujące płaskorzeźby produkowane w fabryce „Czyn”

ne”269, „Caritas”270, „Dziennik Polski”271, „Głos Narodu”272,
„Dziennik Zachodni”273, „Częstochowski Kurier Ilustrowany”274 i „Życie Częstochowy”275. Ze wszystkich
tych tekstów wyłania się bardzo pozytywny obraz
fabryki – mimo że, o czym warto pamiętać, władze
PRL-u cenzurowały niektóre tytuły, kontrolując informacje przeznaczone do rozpowszechniania. Chcąc
być w zgodzie z ideologią, nie należało zbyt dużo
i dobrze pisać o dewocjonaliach, twórczości religijnej
czy sztuce kościelnej. Tymczasem w przywołanych
artykułach dokonania „Czynu” ocenione zostały
bardzo pochlebnie.

Artyści związani z fabryką Ostaszewskich analizowali potrzeby klienta i mieli dobre rozeznanie w rynku dewocjonaliów w Częstochowie i w Polsce. Dostrzegali m.in. brak odpowiedniej organizacji handlowej i, co
za tym idzie, nieprzygotowanie przemysłu artystycznego do realizacji większych zamówień276. Umiejętnie
wybrali profil produkcji. Aby eksport był opłacalny,
należało wytwarzać to, czego inni nie produkowali, lub
produkować w inny sposób. Ów „pierwiastek odrębności” nie został przez częstochowskich twórców
zlekceważony. „Czyn” kładł akcent na stronę artystyczną dewocjonaliów, co stanowiło istotny wyróżnik wykonywanych prac.

LXVI / Karta Katalogu Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”

269

Krucjata przeciw banałowi i tandecie. Figury i statuetki Matki Najświętszej muszą być dziełami sztuki, dz. cyt., s. 4; W. Pieńkowska, Plastyka w służbie
kościoła, dz. cyt., s. 4.
270 Zebranie poświęcone podniesieniu poziomu dewocjonalii w Polsce, dz. cyt. s. 87-88.
271 S. Peters, Walka z brzydotą dewocjonaliów, dz. cyt.
272 Z. S., Fabryka „Czyn” pionierem artystycznej produkcji, dz. cyt., s. 3.
273 Możliwości eksportowe przemysłu częstochowskiego, „Dziennik Zachodni” 1947, nr 76, s. 5; ten sam artykuł opublikowany został w „Dzienniku Zachodnim Wieczornym” 1947, nr 70, s. 2.
274 Z Częstochowy na kiermasz w Nowym Jorku powędrują kruche figurki z gipsu, gliny i porcelany, „Częstochowski Kurier Ilustrowany”, 1947, nr 8.
275 Co już eksportujemy a co będziemy eksportować z produkcji przemysłu prywatnego, dz. cyt., s. 3; Godnie reprezentują częstochowskie rękodzieło artystyczne
firmy „Placyd” i „Czyn”, dz. cyt., s. 4; Naczynia kamionkowe produkować będą CZPT, „Życie Częstochowy” 1954, nr 36, s. 4.
276 Uwagi dla dalszego istnienia „Czynu”, rękopis Wandy Szrajberówny, archiwum rodziny Ostaszewskich.
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LXVII / Wanda Szrajberówna, Uwagi dla dalszego istnienia „Czynu”, rękopis
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Cultural heritage of
“Czyn”

Participation in art exhibitions and fairs and the
sale of “Czyn” products

Cultural heritage of
“Czyn”

“Czyn” presented its products for the first
time at the Częstochowa Exhibition of Regional Art in
1946. The concept of the exhibition in the museum
pavilion in Staszic Park was developed by Helena
Hohensee-Ciszewska, museum curator, Maria Wierzbicka, head of the local School of Fine Arts, and
Janina Orynżyna, who undertook both the organizational and professional task of preparing this
exhibiting event. The exhibition consisted of three
parts: retrospective of ancient Church art of the
Częstochowa region, Częstochowa devotional items
of a historic character, and contemporary religious
souvenirs. The latter one was realized mainly by
presenting “Czyn” factory’s achievements. Its
products, as reviewers unanimously said, stood out
due to their high artistic value, well-balanced stylization and well-developed design. Wanda Szrajberówna, sister Aniela Józefowicz, Zofia Trzcińska-Kamińska
and prof. Jan Kurzątkowski were the authors of the
works in question.
In 1946, one more important event for the
city took place in Częstochowa, namely an exhibition
called the Industrial and Agricultural Exhibition,
which became a cyclical municipal event. “Czyn”
factory also took part in this inaugural show.
In 1947, the Ostaszewski factory presented its
products at two local exhibitions: at the Vocational
Education Exhibition, where it showed works of art
created during the Courses of Regional Souvenirs,
and at the Socio-Economic Exhibition, where “Czyn”
was awarded a pioneer title and a golden medal for
its works and achievements.
The artistic team of “Czyn” worked in a very
innovative way. It looked for new areas of activity,
meeting its customers’ expectations. An emphasis
was put on propagating its activity and advertising,
though it was not an end in itself or its main motivation. A catalogue comprising the factory’s products
and prices was developed.
Figurines and low reliefs bearing the brand
name of “Czyn” could be purchased in a few locations
in Częstochowa: at the Marian Institute at 29, 7
Kamienic St., “Caritas” storehouse at 64 NMP St., St.
Jack’s bookshop and in little shops near the monastery, where these products were systematically consigned for sale on a commission basis.

“Czyn” Ceramics Manufacturing Company
was an institution setting ambitious goals – developing artistic taste in the very artists and purchasers of
devotional items. Within this framework, apart from
strictly artistic work, the factory realised numerous
pioneer projects in the fields of education, trade and
the art of exhibition.
Educational activity
The company launched Courses of Regional
Souvenirs, which were developed and run by Wanda
Szrajberówna. The workshops aimed at finding new
talents, artistically gifted persons, who, in the future,
might work in the field of designing and producing
religious products with high aesthetic value.
The syllabus of the courses together with
teaching methodology were developed by Szrajberówna. The artist was trying to broaden students’
cultural horizons by lectures on art and visiting
museum exhibitions. She explained to them in detail
artistic techniques, rules of moulding and casting,
polychromy painting, patinating and gilding. The
course had three stages, started in December 1946
and lasted till March 1947. Its syllabus contained
workshops on sculpture and painting on glass.
Students made clay models of Early Christian
symbols, stoups, figurines of angels, Virgin Mary,
mangers and cribs. They also produced low reliefs:
images of Our lady of Częstochowa and Our Lady of
the Gate of Dawn. During glass painting technique
courses one could learn how to paint the Holy Family,
Our Lady of Częstochowa, Our Lady of the Gate of
Dawn and the Jasna Góra Monastery.
The founder of the courses writes about their
outcome as follows: “One step forward has been
made to improve the artistic level of devotional items
by creating models different from those currently in
use (…)”. Glass painting was “resurrected” – souvenirs
produced in that way enjoyed significant popularity
(fifteen such works produced by her students under
the supervision of the ceramics teacher were bought
by the Ministry of Culture and Art, which was undeniably a notable success of the Courses).
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One way of winning the clients’ interest in the
activity of “Czyn” was presenting the factory’s
products also beyond Częstochowa – at fairs and
exhibitions not only in the country, but also abroad.
Thus, apart from Polish cities (Warsaw, Poznań,
Gdynia), its products were shown in Sweden (Stockholm), Canada, Brazil, France (Lyon, Bordeaux and
Paris where they were shown twice), and the United
States (New York and Chicago where they were also
shown twice). Figurines and low reliefs produced in
Częstochowa under the supervision of Wanda Szrajberówna were also exhibited in Mexico.
The Pauline monastery supported the factory
in its export and trade activity. The company quickly
obtained approval to produce for export, on the commission of the Ministry of Culture and Art. Already in
1947, 10 000 pieces of newly-designed low reliefs
presenting Our Lady of Częstochowa were sent to
America.
The activity of “Czyn” was also promoted via
press articles, features and documentaries. The activity of Częstochowa’s factory was portrayed in press
several dozen times, including six reportages devoted exclusively to it.
Artists working for the Ostaszewski factory
analysed its customers’ needs and they had a good
understanding of the devotional items market in
Częstochowa and Poland. They noticed, for instance,
lack of a proper trade organization and, what follows,
the fact that art industry was not prepared to complete bigger orders. They chose the production profile skilfully. What is more, following its objectives,
“Czyn” put an emphasis on the artistic aspect of
devotional items, which made its products truly
unique.
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Spuścizna artystyczna fabryki
„Czyn”
Artistic legacy of “Czyn”

Zespół pracowników fabryki „Czyn” pod kierunkiem Wandy Szrajberówny zajmował się głównie
ręcznym wyrobem symboli kultu religijnego: rzeźb,
płaskorzeźb, figur kościelnych i innych kompozycji
o charakterze dewocyjnym. W trakcie ośmiu lat działalności opracowano w tym zakładzie ponad 45
nowych modeli, w tym 15 na eksport, i unowocześniono 60 starych, dawnych wzorów277. Już w 1947 r.
mógł pochwalić się wykonaniem ok. 20 nowych
modeli i ok. 50 starych opracowanych w nowej
szacie278.
Fabryka Ostaszewskich podjęła się ambitnego i pionierskiego zadania „ujęcia w jednym ręku i pod
jednym kierownictwem artystycznym wszystkich działów dewocjonalii”279.
Z pism przechowywanych w archiwum rodziny Ostaszewskich dowiadujemy się o planach wobec
powstającego zakładu i o tym, jakie działania zamierzano podjąć, żeby uczynić z niego nowoczesną
wytwórnię wyrobów religijnych. Do ogólnego kierownictwa fabryki mieli należeć: Stanisław Ostaszewski,
jego dwaj zastępcy, w tym jeden nadzorujący dział
handlowy, oraz Wanda Szrajberówna, Janina Jankow-

ska (Jankowska-Orynżyna) i Maria Wierzbicka (kierownictwo artystyczne). Planowano zorganizowanie
kilku jednostek produkcyjnych. Dział artystyczny powierzono Wandzie Szrajberównie. Pracownię porcelany miał z kolei prowadzić Władysław Czakiert pod
nadzorem inżyniera firmy Giesche. Zakładano współdziałanie malarni kierowanej przez Ferdynanda Idziaka ze Szkołą Sztuk Pięknych280. Zamierzano skoncentrować się głównie na produkcji porcelanowych figurek281 (w rzeczywistości, jak już wspomniano, podstawowym materiałem, w którym pracowano, był gips),
„obrazków na cynie (Szkoła Sztuk Pięknych), medalików i obrazków na szkle (kurs)”282. W strukturze wytwórni miały też znaleźć swoje miejsce: dział medali
z kilkoma ośrodkami produkcji (m.in. warszawskim,
w którym projekty miała wykonywać Zofia Trzcińska-Kamińska)283 oraz dział wydawnictw. Wzory do
wydawnictw mieli dostarczać artyści „Czynu”, „szczególnie siostra Aniela”284. Projektowano także wyodrębnienie specjalizacji pod nazwą „różańce” z kilkoma
bazami organizacyjnymi. Dział ceramiki jako „dodatkowy ośrodek” planowano uruchomić na terenie
fabryki „Czyn” po wybudowaniu specjalistycznego
pieca do wypalania ceramiki z gliny.
Nie wszystkie te zamierzenia udało się zrealizować; przede wszystkim, inaczej niż zakładano,
produkcja koncentrowała się głównie na kompozycjach religijnych w gipsie. Mimo wszystko warto jednak docenić te ambitne plany i wskazać, że podejmowano konkretne działania, żeby je wcielić w życie – m.in.
starano się rozpocząć wytwarzanie ryngrafów285.

277 Zarys historii „Czynu”, 27.11.1953, rękopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
278 S. Peters, Walka z brzydotą dewocjonaliów, dz. cyt., s. 3.
279 S. Ostaszewski, Pismo do Centrali Przemysłu Artystycznego w Krakowie, 13.02.1947, archiwum rodziny Ostaszewskich.
280 Schemat organizacyjny, 17.02.1947, archiwum rodziny Ostaszewskich.
281

Fabryka Ostaszewskich dysponowała piecem do wypalania porcelany. Takich pieców w l. 40. XX w. było w Polsce jedynie pięć. Za: Sprawozdanie
dotyczące działalności „Czynu” opracowane na polecenie ks. Administratora Apostolskiego Bolesława Kominka, 6.04.1948, AACz, Spuścizna archiwalna po
biskupie Teodorze Kubinie, brak sygnatury.
282 Schemat organizacyjny, dz. cyt.
283 W piśmie z dn. 23.10.1946 r. zanotowano: „Kierownictwo poszczególnych działów: p. Kozłowski specjalista w metalu. Wykonywałby medaliki, ryngrafy
i krucyfiksy w fabryce metalowej w Częstochowie lub w Warszawie. Zgodę wytwórców na współpracę w fabrykach mamy. Wzory naszych artystów,
p. Kamińskiej i zespołu artystów dokooptowanych”. Za: S. Ostaszewski, Możliwości produkcyjne fabryki, dz. cyt.
284 Tamże.
285 Nawiązano m.in. współpracę z artystą kieleckim, który wykonał dla „Czynu” projekty wzorów w metalu, w tym Matkę Boską Częstochowską i Królową
Korony Polskiej. Niestety, mimo kwerend i szerokich konsultacji nie udało się ustalić autora projektów i odczytać jego sygnatury umieszczonej na
rysunkach. W tym miejscu pragnę wyrazić podziękowania p. Elżbiecie Jeżewskiej i p. Marianowi Ruminowi za przekazane informacje na temat rzeźbiarzy
i twórców ryngrafów, mieszkających i prowadzących działalność artystyczną w Kielcach w czasie okupacji i w latach powojennych.
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LXVIII / Projekt ryngrafu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej wykonany dla fabryki „Czyn”
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LXIX / Matka Boska Królowa Korony Polskiej, projekt ryngrafu wykonany dla fabryki „Czyn”
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Jak przedstawiała się historia produkcji? Infrastruktura wydzierżawionej przez Ostaszewskich nieczynnej fabryki spełniała oczekiwania zarówno nowych właścicieli, jak i zatrudnionych w wytwórni
osób. W początkowym okresie działalności nie brakowało potrzebnych surowców. Zaplecze lokalowe było
wystarczająco przestronne i wyposażone w sprzęty
i urządzenia fabryczne niezbędne dla rozpoczęcia
produkcji. Wydzielona została pracownia dla Wandy
Szrajberówny, kierowniczki artystycznej zakładu. Urządzono m.in. odlewnię z miejscem na wykonywanie
retuszy, malarnię, pomieszczenie przeznaczone do suszenia odlewów, magazyn i pakownię286.
Niestety, już wkrótce realnym problemem
stała się dostępność materiałów. Od pierwszych dni
działalności fabryka Ostaszewskich zmagała się też
z brakiem kapitału i wystarczających funduszy zapewniających (jej i zespołowi) spokojną egzystencję i pozwalających na zwiększenie produkcji.
W zakładzie kierowanym przez Ostaszewskich opracowano i wykonywano następujące kompozycje:
- płaskorzeźby – Matka Boska Częstochowska, Matka
Boska Ostrobramska, Serce Marii i Dzieciątka, Matka
Boska z Dzieciątkiem, Matka Boska Karmiąca, Matka
Boska Morska, Serce Marii, Serce Jezusa, Św. Franciszek
z wilkiem, Tajemnice Różańca Świętego, Anioł Pański
(3 części), Dzieciątko Jezus, Madonna z Dzieciątkiem,
Miłosierdzie Boże;
- figurki – Matka Boska Częstochowska, Matka Boska
Skępska, Matka Boska Fatimska, Matka Boska Norymberska, Matka Boska Gidelska, Matka Boska Ludźmierska, Matka Boska Kalwaryjska, Matka Boska Kodeńska,
Matka Boska Kłodzka, Matka Boska Niepokalana, Matka Boska z Lourdes, Matka Boska Leśniowska, Matka
Boska Łaskawa, Św. Anna Samotrzecia, Św. Antoni, Św.
Józef, Chrystus Frasobliwy, Chrystus przed Sądem, Ecce
Homo, Serce Jezusa, Miłosierdzie Boże, Serce Marii,
Baranek Wielkanocny, Matka Boska z Dzieciątkiem
(tzw. Matka Boska Akademicka), Zwiastowanie;
- krucyfiksy – proj. Z. Trzcińskiej-Kamińskiej i krucyfiks z drzewcem proj. W. Szrajberówny;

- żłóbki – m.in. z figurkami klęczących aniołów i Dzieciątkiem;
- kropielniczkę z Aniołem Stróżem;
- kompozycje: Tron Mądrości (Sedes Sapientiae), Wniebowzięcie Matki Boskiej, Adoracja Matki Boskiej przez
Anioły.
Masową skądinąd produkcję fabryki charakteryzowała inwencja w zakresie form i dekoracji.
Dany model często występował w kilku rozmiarach
i w różnych wersjach kolorystycznych, powierzchnie
prac były rozmaicie ozdabiane, malowane lub patynowane. Tym samym zestaw towarów wytwarzanych
w fabryce i oferowanych klientom był szeroki i przedstawiał się wyjątkowo atrakcyjnie. Pracowano głównie w gipsie, realizując w szlachetnej porcelanie jedynie pojedyncze projekty, m.in. niewielkich rozmiarów,
11- i 12-centymetrowe figurki Matki Boskiej Skępskiej, Matki Boskiej Leśniowskiej i Matki Boskiej Gidelskiej oraz kropielniczkę z wyobrażeniem Anioła
Stróża.
W początkowym okresie działalności wytwórni wykorzystano też interesujący pomysł s. Bogolubow tworzenia figurek wraz z książeczką z opisem
danej statuetki i z historią jej powstania. Wykonano
więc figurkę Matki Boskiej Fatimskiej w koronie
drzewa (proj. Wandy Szrajberówny) i książeczkę o niej
autorstwa Marii Kączkowskiej, pisarki katolickiej287.
Rękopis tego tekstu pisanego pod kierunkiem s. Jozafaty w 1945 r., zatytułowany Słoneczna Pani – o Matce
Bożej Fatimskiej, przechowywany jest w zbiorach
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
w Kętach. Książeczka opracowana w „Budzie” była, jak
przekonuje Ewa Moczorodyńska, jedną z pierwszych
publikacji o Matce Boskiej Fatimskiej, która ukazała
się w Polsce (1946 r.)288. Po niej dopiero powstało opowiadanie Znak na Niebie o objawieniach Matki Bożej
trojgu pastuszkom w Fatimie, napisane w 1946 r.,
a wydane w Krakowie przez Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w 1947 r. Do figurki Matki Boskiej Skępskiej przygotowano książeczkę Uśmiech dziecka.
Myśli – o życiu w głębi duszy u stóp Matki Bożej Skępskiej. Została wydana w Częstochowie w 1946 r. w za-

286 Protokół z dnia 11.05.1953 r., archiwum rodziny Ostaszewskich.
287 A. Koźmińska, Fabryka „Czyn”, dz. cyt., s. 128.
288 Wywiad z Ewą Moczorodyńską, Warszawa, 21.11.2019 r.
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LXX / Cennik Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”

łożonej przez ks. L. Cieślaka Bibliotece Samowychowania. Ta niewielkich rozmiarów 24-stronicowa broszurka przedstawia dzieje cudownej Matki Boskiej Skępskiej, ale mówi też o dzieciach i ich wychowaniu
w wierze oraz opisuje samą figurkę jako dzieło epoki
gotyckiej. W książeczce na ósmej stronie pojawia się
informacja: „rzeźbę – odlew cudownej figurki odtworzyła fabryka «Czyn» w Częstochowie w r. 1945”, a na
wewnętrznej karcie obwoluty umieszczono reklamę:
„Figurka M. B. Skępskiej w artystycznym wykonaniu
do nabycia: Fabryka «CZYN» – Częstochowa, ul. św.
Rocha 38”. W zakładzie Ostaszewskich wykonano też
w tamtym czasie krucyfiks i równolegle broszurkę
Święty całun oraz płaskorzeźby Matki Boskiej Ostrobramskiej i Częstochowskiej. Ostatnią z wymienionych uzupełniał tekst Anny Koźmińskiej Jasnogórskie
źródło wody żywej289. Z kolei płaskorzeźbie z przedstawieniem św. Franciszka z wilkiem z Gubbio (proj.
Donaty Król Pospieszalskiej) towarzyszyła książeczka
Straszny Wilk. Powstał też pomysł wydania broszury
na temat Matki Boskiej Ludźmierskiej. Jej projekt jest
przechowywany w archiwum rodziny Pospieszalskich.
Produkty w większości przypadków wyróżniały się zadowalającym poziomem wykonania i umiarem stylizacji, szczególnie odznaczającym się na tle
lokalnej wytwórczości, ale również – co nierzadko
podkreślano – w konfrontacji z wyrobami zagranicznymi. Dążono do doskonałości formalnej i technologicznej. Eksperymentowano z materiałami, wykorzystując oprócz wspomnianych gipsu i porcelany także
glinę i majolikę. Prowadzono doświadczenia z nowymi sposobami polichromowania i ozdabiania wyrobów. Dbano, by zestawienia kolorystyczne były harmonijne i nie raziły krzykliwą kolorystyką. Anna
Koźmińska dowodziła, że produkcję dzielono na
masową (wyroby tańsze, skromniej zdobione, jednobarwne) i tę w lepszym gatunku (dewocjonalia droższe, ręcznie polichromowane, wielobarwne)290.
Warto przyjrzeć się źródłom inspiracji dla
poszczególnych grup fabrykatów. W Cenniku Wyrobów Fabryki, opracowanym prawdopodobnie pod

koniec l. 40., wydzielone zostały trzy kategorie produktów. Pierwsza to „nowe modele” (nowe wzory
projektowane przez artystów „Czynu”, m.in. płaskorzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej
i Ostrobramskiej, posągi Serce Jezusa, Miłosierdzie
Boże, figurki maryjne: Matki Boskiej Fatimskiej, Matki
Boskiej Gidelskiej, Matki Boskiej Ludźmierskiej, Matki
Boskiej Norymberskiej, Matki Boskiej Skępskiej – proj.
W. Szrajberówny). Drugą kategorię określono jako
„sztukę ludową” (prace wykonane z inspiracji plastyką
ludową, m.in. figury Matki Boskiej Skępskiej, Kalwaryjskiej, Kodeńskiej, Kłodzkiej, św. Anny Samotrzeciej,
Chrystusa Frasobliwego i Chrystusa przed Sądem).
Ostatnią grupę stanowiły „stare modele” (m.in. figury:
Serce Jezusa – dwa wzory, Matka Boska Niepokalana –
dwa wzory, Matka Boska z Lourdes – dwa wzory, Serce
Marii).
Czy możliwe jest uporządkowanie i zaprezentowanie wyrobów fabryki zgodnie z chronologią ich
powstawania? Niestety, z powodu niedatowania prac,
jak również istnienia jedynie śladowych wzmianek na
ten temat w materiałach źródłowych nie da się precyzyjnie odtworzyć tej kolejności. Pewne szersze ramy
czasowe można określić np. na podstawie danych
z katalogów, a także informacji jednej z członkiń zespołu, Anny Koźmińskiej. Według niej w „Czynie” jako
pierwsze były produkowane: żłóbek z Dzieciątkiem
Jezus i aniołami, niewielki żłóbek dla dzieci autorstwa
Anny Siemiątkowskiej, płaskorzeźba św. Franciszka
z wilkiem, kropielniczka do wody święconej z Aniołem Stróżem oraz figurki Matki Boskiej Fatimskiej
i Skępskiej291. Prace te zostały wykonane częściowo
w „Budzie”, a częściowo już w „Czynie” w latach 1945-1946. W pierwszym okresie działalności fabryki powstały też: krucyfiks oraz płaskorzeźby Matki Boskiej
Częstochowskiej i Ostrobramskiej w różnych formatach, a także kompozycje z cyklu Tajemnice Różańca
Świętego, m.in. półowalna scena Zdrowaś Mario.
Podejmując zagadnienie chronologii produkcji „czynowych” modeli i próbę analizy tej kwestii, stajemy zatem, jak się wydaje, przed nierozwiązalnym
problemem, gdyż dane na ten temat są niestety dość

289 S. A. Józefowicz, Dlaczego jest tak trudno opisać pracę Siostry Jozafaty?, dz. cyt., s. 225.
290 Wywiad z Anną Koźmińską i Ewą Moczorodyńską, Warszawa, 21.10.2019 r.
291 A. Koźmińska, Fabryka „Czyn”, dz. cyt., s. 128.
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ogólne. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w l. 1948-1949 były już opracowane wszystkie produkty z wykazów umieszczonych w Katalogu
i Cenniku Wyrobów Fabryki „Czyn”. Prace te weszły do
obrotu handlowego, pokazywano je na wystawach
i targach.
Kolekcja wyrobów „Czynu” wzbogacała się
wraz z upływem lat. Prawdopodobnie w l. 1950-1952
w wytwórni były wykonywane nowe kompozycje,
m.in. „szopeczka z pastuszkami”292, płaskorzeźba zwana „Bożym Narodzeniem” lub „szopeczką”293, figury:
Święty Antoni i Święty Józef oraz Matka Boska Łaskawa294,
a także bardzo popularne płaskorzeźby i statuy Miłosierdzia Bożego295. Najpewniej w tamtym czasie w „Czynie” powstały też niewielkie porcelanowe statuetki
Matki Boskiej Leśniowskiej. Dokładne daty ich wykonania nie są jednak znane.
Powyższe konkluzje odnoszące się do chronologii produkcji, mimo że formułowane w oparciu
o dogłębną analizę archiwalnych dokumentów, fotografii i artykułów prasowych, nie pozwalają jednak na
precyzyjne określenie czasu powstania wszystkich
kompozycji.

Atrybucja wyrobów fabryki „Czyn”

Odrębnym zagadnieniem jest atrybucja „czynowych” wyrobów. Niestety, i ona stanowi problem,
ponieważ brak sygnatur i oznaczeń na produktach
utrudnia identyfikację i przypisanie danej pracy konkretnemu artyście. Zadania nie ułatwiają też rozbieżne dane podawane przez autorów wspomnień i opracowań na temat historii zakładu. Żyjący świadkowie
również są niejednomyślni w swoich opiniach.
Atrybucji dokonałam w oparciu o analizę porównawczą stylu prac, a także na podstawie dokumentów archiwalnych i wywiadów przeprowadzonych m.in. z Antonim Pospieszalskim, Agatą Ostaszewską, Teresą Jaromską, Radosławem Ostaszewskim oraz Anną Koźmińską i Ewą Moczorodyńską.
Przybliżając zagadnienia związane z autorstwem modeli, nie można pominąć niezwykle ważnej
kwestii, jaką była filozofia pracy w „Czynie”. W wytwórni Ostaszewskich pracowano zespołowo i do
pewnego stopnia anonimowo. Taką ideę działań, „bez
podpisów” i indywidualnych identyfikacji, przyjęto
i przez cały okres działalności respektowano. Na wyrobach na ogół nie umieszczano sygnatur. Wyjątkiem
są niektóre prace Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej (m.in.
krucyfiks), oznaczone monogramem z początkowych
liter jej imienia i nazwiska. Zaprojektowanych przez
siebie kompozycji nigdy natomiast nie podpisywała
Wanda Szrajberówna.
Janina Orynżyna relacjonuje: „S. Jozafata uważała fabrykę «Czyn» za dalszy ciąg Budy, za dalszy
ciąg pracy artystów dla Boga. Modele te nie były
w dalszym ciągu sygnowane, bo zasada anonimowości obowiązywała. To było grono artystów ideowych,
którzy nie dbali o własne interesy”296.

292 Dziś elementy tej kompozycji są własnością Anny Woźnickiej-Wójcik, której dziękuję za ich udostępnienie.
293 Praca znajduje się w zbiorach: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach i Anny Woźnickiej-Wójcik.
294 W. Szrajberówna, Rachunek dla Księgarni Św. Jacka w Częstochowie, 14.08.1959, rękopis, archiwum rodziny Ostaszewskich.
295 Anna Koźmińska wspomina: „Siostra [Bogolubow] miała wielkie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W ostatnim czasie istnienia fabryki produkowa-

no figury «Jezus ufam Tobie» (małe i duże, które potem można było spotkać w wielu kościołach). […] były też nieduże płaskorzeźby Serca Matki Boskiej
i Pana Jezusa, zrobione na potrzeby przeprowadzanej wtedy w domach intronizacji Serca Pana Jezusa”. Za: A. Koźmińska, Fabryka „Czyn”, dz. cyt., s. 132.
Wytworzone w „Czynie” statuy Pana Jezusa Miłosiernego trafiły do wielu częstochowskich świątyń. Jedną z nich można wciąż oglądać w kościele
Najświętszego Imienia Maryi przy Al. NMP. Wywiad z Agatą Ostaszewską, Częstochowa, 10.01.2019 r.
296 Relacja pani Janiny Orynżyny na temat fabryki „Czyn” w Częstochowie. Rozmowę prowadziła Eleonora Henschke dnia 6 maja 1973 roku, maszynopis, AZSZ
w Kętach, s. 2.
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Nad niektórymi realizacjami plastycznymi
pracowała nie jedna, a dwie lub więcej osób. Projekt
przygotowany przez danego artystę był poddawany
korektom przez innych członków zespołu. Wypracowano bliską relację i ścisłą zależność między projektantem, wykonawcą modelu (technologiem) i osobą
odpowiedzialną za jego polichromowanie lub patynowanie.
Gotowy wyrób był więc nierzadko efektem
pracy kilku osób z zespołu „Czynu”, a wpływ na jego
ostateczny wygląd miał zarówno twórca, który go
zaprojektował, jak i majster produkcji.
W przypadku pracy artystów „Czynu” można
zatem mówić o pewnym zjawisku zbiorowym i sztuce
anonimowej. Nie oznacza to jednak mechanicznego
powielania form. Dopuszczano dość duży margines
indywidualnych rozwiązań, co widać na przykładzie
prac Szrajberówny i Trzcińskiej-Kamińskiej. Oczywiście doświadczenie osobiste danego twórcy musiało
znaleźć potwierdzenie w świadomości zbiorowej zespołu, musiało odpowiadać określonym kryteriom estetycznym.
Wanda Szrajberówna

Należy przyjąć, że mimo zasady pracy zespołowej znaczący wpływ na stronę artystyczną figur i płaskorzeźb wytwarzanych w zakładzie miała przede
wszystkim Wanda Szrajberówna. Była doświadczoną
ceramiczką, osobą o dużych umiejętnościach technologicznych, twórczych, pedagogicznych i organizacyjnych. Przygotowywała nowe wzory, nadzorowała zdobienie figur, sprawowała kontrolę nad produkcją i szkoliła pracowników. Szeroka gama wyrobów

wytwarzanych w „Czynie” jest przypisywana właśnie
tej artystce. Bez wątpienia Szrajberównę można
uznać za autorkę następujących prac: Matka Boska
Skępska, gips polichromowany; Matka Boska Skępska,
porcelana; Matka Boska Matka Kościoła, gips polichromowany; Matka Boska Częstochowska, gips polichromowany (ceramiczka zaprojektowała z całą pewnością dwa wzory płaskorzeźbionych wizerunków Matki
Boskiej Częstochowskiej – „eksportowy” i „wnękowy”,
z napisem: „REGINA POLONIAE ORA PRO NOBIS”297,
które wykonywano w różnych wersjach kolorystycznych); Matka Boska Stolica Mądrości, gips polichromowany (polichromię i witraż wykonał A. Kowalczyk);
Wniebowzięcie, gips polichromowany (polichromia
A. Kowalczyk); Matka Boska Ostrobramska, gips polichromowany (dwa rodzaje dekoracji autorstwa B. Wiśniewskiego i I. Lachowicz); Anioł Pański, gips polichromowany; Zwiastowanie298; krucyfiks z drzewcem299; płaskorzeźba Serce Matki Bożej300; figura Matki Boskiej Fatimskiej301; oraz prawdopodobnie ceramicznej statuetki
Chrystus przed Sądem (Ecce Homo)302. Szrajberówna
bez wątpienia miała też udział w wykonywaniu figurek inspirowanych sztuką ludową, m.in. statuetek
Matki Boskiej Skępskiej i Chrystusa Frasobliwego.
Warto bliżej przyjrzeć się choć kilku wybranym projektom. W fabryce usytuowanej w pobliżu
jasnogórskiego klasztoru nie mogło zabraknąć przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej. Motyw
ten pojawił się w twórczości Szrajberówny dużo
wcześniej. Już w latach międzywojennych pracowała
nad wizerunkiem jasnogórskiej Madonny, czego dowodzi przechowywana w zbiorach rodziny Konopczyńskich forma gipsowa do jego odlewu datowana
na 1928 r.303 Nie może więc dziwić powrót do tego tematu w czasie pobytu i pracy artystycznej w Często-

297 Na podstawie opatrzonego podpisem zdjęcia ze zbiorów AZSZ w Kętach.
298 Powyższa lista opatrzona tytułem: „Wanda Szrajber. Prace wykonane w warsztacie artystów D. O. C. «Czyn»” była rodzajem wywieszki z wykazem prac

ceramiczki prezentowanych na Wystawie Jubileuszowej Dziesięciolecia Delegatury Oddziału ZPAP w Częstochowie w 1957 r. Za: Wanda Szrajber. Prace
wykonane w warsztacie zespołu artystów D. O. C. „Czyn”/ kierownik administracyjny S. Ostaszewski/ św. Rocha 38 do roku 1953, dz. cyt.
299 Krucjata przeciw banałowi i tandecie. Figury i statuetki Matki Najświętszej muszą być dziełami sztuki, dz. cyt., s. 4; tę atrybucję potwierdza Agata Ostaszewska.
300 J. Orynżyna, Dewocjonalia z Fabryki „Czyn” / własność Zespołu „Budy”, dz. cyt. Por. Wystawa sztuki regionalnej w Częstochowie, dz. cyt., s. 7.
301 S. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 49. Ewa Moczorodyńska
i Anna Koźmińska twierdzą, że udział w wykonaniu figurki Matki Boskiej Fatimskiej miała też s. Aniela Józefowicz. Być może to ona ją zaprojektowała, ale
przy znaczącym udziale Wandy Szrajberówny. Wywiad z Ewą Moczorodyńską i Anną Koźmińską, Warszawa, 21.10.2019 r.
302 A. Jaśkiewicz, R. Rok, Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2002, s. 168, 219.
303 Za udostępnienie fotografii form autorstwa Wandy Szrajberówny dziękuję p. Dorocie Konopczyńskiej-Aftewicz oraz pp. Pawłowi i Janowi Konopczyńskim.
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chowie. Z grupy kilku wzorów opracowanych i wykonywanych w „Czynie” szczególną pozycję zajmował
tzw. wzór eksportowy, który w dużej liczbie sprzedawano za granicę. Kompozycja ma kształt pionowo
ustawionego prostokąta. Stanowi dość wierną kopię
oryginału, obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w ikonograficznym typie Hodegetrii304. W eksportowym
wizerunku zwracają uwagę misterna dekoracja szat,
wyjątkowa precyzja i dbałość o detal, bogactwo finezyjnie i ze smakiem zestawionych ornamentów. O „koronkowych kwiatach sukienki” Matki Bożej w odniesieniu do projektu Szrajberówny pisała w latach 50.
Orynżyna, doceniając tym samym staranność i kunszt
wykonania. Całość istotnie opracowana jest wysoce
dekoracyjnie. Ornamenty dobrano i połączono w sposób przemyślany, a ich układ, mimo swoistego horror
vacui, jest klarowny. Przepych wzorów nie odciąga
uwagi od świętych postaci, wprost przeciwnie, przydaje im świetności. Pomimo mnogości wzorów zastosowanych w dekoracji szat oraz na powierzchni nimbów i koron, kompozycja pozbawiona jest krzykliwej
ekspresji, a wręcz emanuje delikatnością.
Swoistego rodzaju wizytówką Szrajberówny
jest figurka Matki Boskiej z klasztoru oo. bernardynów w Skępem. Artystka wielokrotnie podejmowała
się twórczej interpretacji tego wizerunku, a stylizowana stożkowa figurka dziewczęcej urody Matki Boskiej,
okrytej płaszczem dekorowanym ornamentem roślinnym, może uchodzić za symbol jej twórczości. W „Czynie” opracowano kilka, różniących się rozmiarami i kolorystyką, wersji tego przedstawienia. Produkowane
były zarówno w gipsie, jak i porcelanie.
Metodę pracy koncepcyjnej Wandy Szrajberówny i etapy projektowania figurki Matki Boskiej
Skępskiej obrazuje unikalny, niezwykle cenny rysunek ze zbiorów Agaty Ostaszewskiej. Ceramiczka bardzo dokładnie naszkicowała wygląd planowanego
dzieła, przedstawiając poszczególne jego fragmenty
z różnych stron i ujęć. Co ważne, opatrzyła szkice
komentarzami i uwagami kierowanymi pośrednio do
majstra Czakierta.
LXXIII / Wanda Szrajberówna, projekty rysunkowe figurki Matki Boskiej Skępskiej

304

Hodegetria – typ ikonograficznych wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ukazujący Marię, która prawą ręką wskazuje na posadowionego na jej
lewym ramieniu Chrystusa, zwracającego się w stronę widza i unoszącego prawą dłoń w geście błogosławieństwa. Przedstawienie ma charakter
reprezentacyjny za sprawą m.in. frontalnego ujęcia postaci i pewnej sztywności ich upozowania. Za: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red.
K. Kubalskiej-Sulkiewicz, M. Bielskiej-Łach, A. Manteuffel-Szaroty, Warszawa 1996, s. 153.
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Motywem równie często pojawiającym się
w twórczości Szrajberówny było wyobrażenie Chrystusa Frasobliwego. Ceramiczne figurki bolejącego
Jezusa jej autorstwa prezentowano na ekspozycjach
w l. 20., m.in. na Międzynarodowej Wystawie Sztuki
Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu, a później także
na Wystawie Sztuki Religijnej i Kościelnej w Częstochowie w 1934 r. Kierując zespołem artystycznym
częstochowskiej fabryki, artystka powróciła do tego
jakże popularnego w rodzimej rzeźbie ludowej przedstawienia, odtwarzając w gipsie postać zamyślonego
siedzącego Chrystusa z głową opartą na dłoni.
Panna Agnieszka [Wanda Szrajberówna]
przeżegnała glinę […] miała tchnąć w nią ducha. […]
Powtarzała zapamiętale werset z Mszału z Niedzieli
Palmowej: […] „Boże […] spraw, by obraz, który wyjdzie spod moich palców miał dar przyzywania modlitwy. I niech tu moją pierwszą pracą będzie Częstochowska, która przywróci mnie sztuce”. I w pokorze,
[…] starała się już tylko wyrazić swą miłość i pobożność w koronkowych kwiatach sukienki. Tu już gałązki rozkwitały same jak piosenka, której trudno było
poniechać305.
Warto raz jeszcze zaznaczyć, że Szrajberówna
odgrywała kluczową rolę w projektowaniu i produkcji wyrobów w „Czynie”, dbała o ich jakość estetyczną,
podejmowała decyzje w tej sferze i nadzorowała pracę całego zespołu.

LXXIV / Wanda Szrajberówna, Chrystus Frasobliwy, 1945-1946, kat. 113

305 J. Jankowska-Orynżyna, Votum. Pamiętnik napisany na pamiątkę Roku Maryjnego, dz. cyt., s. 133.
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Siostra Aniela Józefowicz

Siostra Aniela Józefowicz, która z wykształcenia była graficzką (ale zajmowała się też śpiewem
gregoriańskim), malowała oraz projektowała witraże,
polichromie i szaty liturgiczne, a w l. 1944-1945 zainteresowała się rzeźbą, wykonując pierwsze kompozycje w tej technice.
Ze źródeł pisanych jednoznacznie wynika, że
jest autorką produkowanej w „Czynie” kropielniczki
z postacią Anioła Stróża306. Orynżyna, relacjonując
wizytę biskupa Kubiny u sióstr zmartwychwstanek
w latach okupacji, pisze w swoim pamiętniku m.in.:
„[…] i wkrótce biskup obracał w ręku kropielniczkę
z aniołkiem. Zapatrzył się w tego Anioła Stróża […].
Po chwili wyraził życzenie poznania autorki kropielniczki”, a w innym miejscu: „Biskup nastawał, aby
[s. Aniela Józefowicz] pokazała mu kropielniczkę z Aniołem Stróżem, którą wylepiła.
Wpatrywał się w nią jak urzeczony”.
Orynżyna powtarza tę atrybucję
w artykule opublikowanym w „Polskiej Sztuce Ludowej”307.

Artystka wykonała dla fabryki oprócz kropielniczki następujące prace:
- płaskorzeźbioną Szopkę – Boże Narodzenie308 – ażurową kompozycję przedstawiającą Nowonarodzonego
Jezuska w żłóbku i klęczących, pochylających się nad
nim Rodziców;
- kompozycję zatytułowaną Adoracja Matki Boskiej
przez Anioły309;
- półkoliste płaskorzeźby z cyklu Tajemnice Różańca
Świętego – Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie Pana Jezusa, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana
Jezusa.

LXXV / S. Aniela Józefowicz, Zwiastowanie Najswietszej Maryi Pannie, 1945-1946, kat. 33

306 A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 29.
307 J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, dz. cyt., s. 119.
308 Praca ta znajduje się m.in. w prywatnych zbiorach oraz w zasobach Archiwum Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach, gdzie na jej odwro-

cie widnieje adnotacja, że autorką jest s. Aniela Józefowicz.
309 S. Podhorska-Okołów, Wystawa Artystów Plastyków w Częstochowie, dz. cyt., s. 17.
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Zofia Trzcińska-Kamińska

Zofia Trzcińska-Kamińska, warszawska rzeźbiarka, współpracowała, jak wiemy, z fabryką przy ul. Św.
Rocha podczas kilkumiesięcznego pobytu w Częstochowie po upadku Powstania. Choć trwało to dość
krótko, uważam, że jej prace wykonane dla zakładu
Ostaszewskich, obok realizacji plastycznych Wandy
Szrajberówny, należą do najciekawszych pod względem wyrazu artystycznego. Wyróżniają się z zespołu
modeli „Czynu” nietradycyjnym ujęciem tematu, nowatorstwem formy, w tym odwagą w syntetyzowaniu
brył. Przekaz emocjonalny budowany jest za pomocą
skromnych, ale nad wyraz dojrzale zastosowanych
i zestrojonych środków.
Z osobą Trzcińskiej-Kamińskiej łączone są następujące prace: figurka Matki Boskiej Gidelskiej; krucyfiks (gips); płaskorzeźby: Matka Boska Ostrobramska (oblicze), Niepokalane Serce Marii (dwie wersje)
i Matka Boska Częstochowska; figury: Zwiastowanie
i Matka Boska z Dzieciątkiem (Matka Boska Akademicka).
Krucyfiks i kompozycja Matka Boska Akademicka są sygnowane. Autorstwo pozostałych prac,
mimo braku podpisu, również nie budzi wątpliwości.
Twórczość rzeźbiarki koncentrowała się wokół kilku tematów religijnych, które wciąż powracały,
rozwijane i przekształcane. Jednym z takich motywów były sceny Męki Pańskiej (np. Drogi Krzyżowe),
w tym krucyfiksy. Nie powinno więc dziwić, że wśród
wyrobów „czynowych” znalazł się ten konkretny motyw pasyjny.
Wiemy, że Zofia Trzcińska-Kamińska projektowała dla wytwórni płaskorzeźby z wizerunkami Matki
Boskiej Częstochowskiej. Wspomina o tym m.in. Janina Orynżyna w swoim artykule, pisząc: „Odlano również płaskorzeźbę Z. Trzcińskiej-Kamińskiej, wyobrażającą Matkę Boską Częstochowską (bez ozdobnych
sukienek)”310.

Warszawska artystka z całą pewnością zaprojektowała też płaskorzeźbę Matka Boska Ostrobramska, jak również wyróżniające się wysoką klasą artystyczną płaskorzeźby Niepokalane Serce Marii, które
znane mi są wyłącznie z archiwalnych fotografii311.
Można założyć, choć nie jest to pewna atrybucja, że Trzcińska-Kamińska przygotowała dla „Czynu” jeszcze trzy utwory plastyczne: Serce Marii i Dzieciątka (statyw), płaskorzeźbę Matka Boska Morska
i całopostaciowe przedstawienie Madonna z Dzieciątkiem (statyw).

LXXVI / Zofia Trzcińska-Kamińska, Matka Boska Ostrobramska [fragment], 1945-1946, kat. 12

310 J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, dz. cyt., s. 119. Por. Wystawa sztuki regionalnej w Częstochowie, dz. cyt., s. 7.
311 Zbiory rodziny Ostaszewskich.
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Donata Pospieszalska

jak wspomniano, figurek aniołów do bożonarodzeniowego żłóbka.

Donata Pospieszalska, która uczyła się u sióstr
zmartwychwstanek w „Budzie”, a następnie wraz z innymi wychowankami i pedagogami tego ośrodka
rozpoczęła pracę w fabryce Ostaszewskich, miała
udział w powstaniu kilku „czynowych” kompozycji.
Najpełniej udokumentowana jest realizacja
płaskorzeźby z przedstawieniem św. Franciszka z wilkiem. S. Józefowicz wspomina: „Danusia [takim imieniem zwracano się do Donaty] do swej książeczki […]
dorobiła płaskorzeźbę przedstawiającą św. Franciszka z wilkiem z Gubbio”312. Pospieszalska jest również
autorką figurki Dzieciątka Jezus w żłóbku313 (wizerunki aniołów uzupełniające tę bożonarodzeniową
kompozycję zaprojektował i wykonał Władysław Czakiert). Z Pospieszalską łączona jest ponadto płaskorzeźba Matka Boska Częstochowska
w welonie. Przy tej ostatniej atrybucji
stawiam jednak znak zapytania, kompozycję mogła bowiem wykonać także Zofia Trzcińska-Kamińska.

Wyroby „Czynu” jako dewocjonalia są szczególnym rodzajem wytworu plastycznego, usytuowanym niejako na styku dwóch dziedzin: sztuki i religii.
Ich autor, w aspekcie czysto artystycznym niepozbawiony swobody twórczej, zobowiązany jest do
respektowania kanonu religijnego, a także, co szczególnie ważne, uwzględnienia oczekiwań klientów.
Wytwarzane w zakładzie Ostaszewskich figury i kompozycje religijne przeznaczone były dla nabywców
oczekujących formy tradycyjnej, łatwej do rozpoznania i zrozumienia, akceptowalnej ze względów kulturowych i sakralnych. Ich odbiór, tak jak każdego
dzieła sztuki religijnej, był i jest połączeniem doświadczeń czysto estetycznych z religijnymi314.

Kończąc wątek atrybucji i autorstwa poszczególnych „czynowych”
prac, warto wspomnieć o Annie Siemiątkowskiej, która wykonała miniaturowy żłóbeczek, oraz o rzeźbiarzu
Tadeuszu Szymaczku, który kierował
pracą zespołu fabryki podczas realizacji figury Chrystusa Miłosiernego.
Nie można pominąć osoby Władysława Czakierta, z którym konsultowano
zarówno charakter i kształt poszczególnych projektów, jak też sprawy techniczne związane z przygotowaniem
form i samym procesem odlewania
(o czym świadczą np. uwagi w szkicu
koncepcyjnym figurki Matki Boskiej
Skępskiej, wspomnianym w tym samym rozdziale). Czakiert sam opracowywał też wzory. Był autorem m.in.,

LXXVII / Donata Pospieszalska, Święty Franciszek z wilkiem, 1945, kat. 28

312 S. A. Józefowicz, „Buda”. Eksperymentalny Ośrodek Pedagogiczny Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, dz. cyt., s. 49.
313 Tamże. Żłóbek, według informacji uzyskanych od Agaty Ostaszewskiej i Antoniego Pospieszalskiego, syna Danuty i Stanisława, zaprojektować mogła

s. Aniela Józefowicz, a wykonać Donata Pospieszalska.
314 A. Królikowska, Obrazy i obrazki religijne w aspekcie wartości, „Opuscula Sociologica” 2013, nr 1, s. 18.
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Artyści „Czynu” tworzyli prace osadzone w pewnym typie przedstawień dewocyjnych, lecz jednocześnie starali się unikać w swoich projektach przejaskrawień, wątpliwych przyozdobień i dosłowności. Proponowali nowy rodzaj pamiątki religijnej w lepszym
guście. Projektowane kompozycje były oryginalne,
oparte na indywidualnym talencie i wyobraźni twórcy.
Niemniej należy pamiętać, że dewocjonalia –
także te powstające w częstochowskiej fabryce – były
produktami masowymi, wyrobami do pewnego stopnia stypizowanymi. Trudno traktować je jako dzieła
unikatowe i niepowtarzalne oraz analizować wyłącznie stylistykę i cechy formalne w oderwaniu od znaczenia religijnego.
Figurka gipsowa czy kopia malarska z wizerunkiem świętej postaci po opuszczeniu pracowni
czy zakładu produkcyjnego stawały się przedmiotami kultu. Niezmiennie służyły pogłębieniu i umocnieniu wiary oraz sprawowaniu ochrony i opieki nad właścicielem i jego domostwem. Dlatego też dokonując
oceny kondycji estetycznej wyrobów „Czynu”, powinniśmy widzieć w nich wytwory wielowarstwowe
i uwzględnić wszystkie przedstawione powyżej uwarunkowania, również te pozaartystyczne.
Jak natomiast oceniamy samą wartość artystyczną wyrobów produkowanych w zakładzie Ostaszewskich? Zbiór jako całość jest dość eklektyczny,
a także nierówny pod względem poziomu wykonania
i estetyki. Wyraźnie rozpada się na trzy grupy: wyroby
nowoczesne, tradycyjne i powstałe z inspiracji sztuką
ludową. W pojedynczych kompozycjach style nakładają się jednak na siebie i przenikają. Poza tym należy
stwierdzić, że obok dzieł ujawniających wysoką klasę
artystyczną występują też prace przeciętne i konwencjonalne.
Pewne aspekty zasługują na uwydatnienie.
Cała oryginalność „Czynu” polegała na opracowywaniu gamy zupełnie nowych modeli, czego nie robili
inni ówcześni wytwórcy. Wielką zasługą fabryki było
też to, że tworząc nowe wzory wyrobów religijnych,
zadbano o metody pielęgnowania i rozwijania sztuki
ludowej. Podejmowano z dobrymi rezultatami wiele
wyzwań, m.in. odwzorowywania i przenoszenia wyobrażeń malarskich na formę rzeźbiarską (np. Miłosierdzie Boże) oraz modyfikacji skali przedstawień (jak
zminiaturyzowanie figurki Matki Boskiej Skępskiej).
„Czyn” starał się odwrócić złą tendencję w procesie

wytwórczym i zapobiec zastąpieniu prawdziwej sztuki przez pozbawiony pierwiastka artystycznego przemysł dewocyjny. Oczywiście produkował przede wszystkim odlewy gipsowe, które bezsprzecznie są mechanicznym powtórzeniem wzoru. Dany model był
w „Czynie” wykonywany seryjnie, w postaci niemal
identycznej, a odtwarzany wzór powielano w setkach
lub nawet tysiącach egzemplarzy. Moment twórczy
występował więc tylko przy wyborze, przy podjęciu
tematu i projektowaniu. Niektóre figurki i płaskorzeźby zyskiwały artystyczny szlif w czasie nanoszenia polichromii. Niemniej w zakładzie Ostaszewskich, przy
wszystkich ograniczeniach i specyfice wynikających
z produkcji fabrycznej, dbano o oryginalność, artyzm
i zadowalającą jakość wytwarzanych dewocjonaliów.
W latach 40. XX w. w Częstochowie, najważniejszym polskim centrum pielgrzymkowym, powstał zakład wytwórczy, który zaproponował wartościową ofertę wyrobów dewocyjnych. W „Czynie” produkowano figurki gipsowe udanie łączące w sobie
funkcje religijne, dekoracyjne i użytkowe. Była to nowa oferta dla rzemiosła i przemysłu dewocyjnego –
wyroby o zadowalających walorach artystycznych,
zachowujące przy tym głęboki przekaz duchowy.
Reforma produkcji dewocjonaliów w ośrodku
częstochowskim zapoczątkowana przez wytwórnię
Ostaszewskich, mimo że wysoce racjonalna, dokładnie zdefiniowana i różnokierunkowa, nie przyniosła
oczekiwanych trwałych rezultatów. Po likwidacji fabryki żadna pracownia ani żaden miejscowy wytwórca
nie podążyli drogą wyznaczoną przez Szrajberównę
i jej asystentów. Dość szybko zostały zaprzepaszczone wszystkie wypracowane przez „Czyn” zdobycze
artystyczne. Nie rozwinięto nowatorskich koncepcji
zaproponowanych przez częstochowskich twórców,
w tym idei odnowy sztuki pamiątkarstwa religijnego,
w myśl której doświadczeni artyści mieli brać udział
w procesie projektowania i wytwarzania dewocjonaliów.
Obecnie coraz mniej jest w Częstochowie pracowni rękodzielniczych, a wytwórnie przekształcają
się w hurtownie dewocjonaliów. Do obrotu handlowego trafiają produkty importowane. Wyroby, w tym
figury religijne, pozbawione są ekspresji, wyrazu, indywidualizmu, „sakralnej formy”. Dawne historyczne modele w sposób rażący poddaje się estetycznej banalizacji. Coraz rzadziej na rynku spotkać można nowe,
artystycznie opracowane wzory.
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LXXVIII / Projekty rysunkowe wykonane w fabryce „Czyn”

LXXIX / Pracownia malowania wyrobów i pracownia odlewania, suszenia oraz retuszowania figur gipsowych w fabryce „Czyn”, przełom l. 40. i 50. XX w.

148
Spuścizna artystyczna fabryki „Czyn”

LXXX / Malarnia i pracownia odlewania oraz suszenia figur gipsowych w fabryce „Czyn”, przełom l. 40. i 50. XX w.
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LXXXI / List ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP do Wandy Szrajberówny dotyczący wykonania modelu posążku Matki Boskiej Jazłowieckiej, 1952
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angels and the baby Jesus;
- a stoup with the Guardian Angel;
- works: the Throne of Wisdom (Sedes Sapientiae), the
Assumption, Adoration of the Virgin Mary by Angels.

Artistic legacy of
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The factory’s mass production was characterised by innovation in the field of forms and decorations. A given model often had several sizes and different colour versions, work surfaces were decorated in
many ways, painted or patinated. In most cases, the
products stood out due to the way they were made,
their refined stylization, especially against the background of other local works of art. What is more, they
did pretty well in comparison with the offer of foreign
companies, which was emphasized quite often.
The works of “Czyn” can be divided into three
categories: the so called “new models”, design inspired by “folk art” and the so-called “old models”.
Unfortunately, due to the fact that the works
were not dated, and information on them in written
sources is scarce, it is impossible to establish the
exact chronology of their creation. Similarly, it is
difficult to attribute particular devotional items
produced in “Czyn” to the aforementioned artists –
lack of signatures and markings makes their identification challenging. In the Ostaszewski factory people
worked in teams and, to a certain extent, anonymously. This ideal of working without individual identification was accepted and respected during the whole
period of the factory’s activity. Some projects were
executed not by one but two or several artists. Thus,
in case of “Czyn’s” artists, one can talk about a certain
phenomenon of collective and anonymous work.
One should assume that despite the rule of
collective work, Wanda Szrajberówna was the figure
that had considerable impact on the artistic aspect of
figurines and low reliefs produced in the factory. She
prepared new designs, supervised figurine decoration, monitored the production process and trained
new staff members. A wide range of “Czyn” products
is attributed to this very artist (among all, the figurine
of Our Lady of Skępno, gypsum and porcelain, Our
Lady of Fatima, Our Lady of Wisdom, Pensive Christ;
reliefs: Our Lady of Częstochowa, Our Lady of the Gate
of Dawn, the Angelus, the Annunciation, the Heart of
Mary).
On the basis of written sources and the
stylistic analysis of the works in question, we can

The team of “Czyn” factory employees, managed by Wanda Szrajberówna, was mostly occupied
with manual production of religious cult symbols:
sculptures, low reliefs, church statues and other
structures of a devotional nature. During eight years
of the factory’s activity, it developed 45 new designs,
including 15 for export, and 60 ancient designs were
modernized.
The Ostaszewski factory undertook an
ambitious and pioneering task of “concentrating in
one place and under one artistic direction all devotional art departments”. The main focus was to be on the
production of porcelain figurines (in fact, as it has
already been mentioned, gypsum was the main
material), “paintings on tin, religious medallions and
paintings on glass”. The organizational structure of
the factory was also to contain, among others,
departments of medals and publications.
The factory run by the Ostaszewski family
developed and executed, among others, the following projects:
- low reliefs – Our Lady of Częstochowa, Our Lady of the
Gate of Dawn, the Heart of Mary and baby Jesus, the
Virgin Mary with the Child, the Virgin Mary Breastfeeding, the Virgin Mary of the Sea, the Heart of Mary, the
Heart of Jesus, St. Francis with the wolf, the Mysteries of
the Rosary, the Angelus (3 parts), the Baby Jesus,
Madonna with the Child, Divine Mercy;
- figurines – Our Lady of Częstochowa, Our Lady of
Skępne, Our Lady of Fatima, Our Lady of Nuremberg,
Our Lady of Gidle, Our Lady of Ludźmierz, Our Lady of
Calvary, Our Lady of Kodeń, Our Lady of Kłodzko, Immaculate Mother of God, Our Lady of Lourdes, Our Lady of
Leśniów, Our Lady of Grace, The Virgin and Child with
Saint Anne, St. Anthony, St. Joseph, Pensive Christ,
Christ Facing Judgement, Ecce Homo, the Heart of Jesus,
Divine Mercy, the Heart of Mary, the Easter Lamb, the
Virgin Mary with the Child (the so-called Our Lady of
the Academy), the Annunciation;
- crucifixes – designed by Z. Trzcińska-Kamińska and a
crucifix with a flagpole designed by W. Szrajberówna;
- mangers – among all, with the figurines of kneeling
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attribute some, selected works of “Czyn” to particular
artists. Sister Aniela Józefowicz designer a porcelain
stoup with the figurine of the Guardian Angel, and
the following low reliefs: the Nativity Scene, Adoration
of the Virgin Mary by Angels, works from the cycle
entitled the Mysteries of the Rosary. Zofia Trzcińska-Kamińska is the author of, among all, the figurine of Our
Lady of Gidle, a crucifix, low reliefs such as Our Lady of
the Gate of Dawn (the face), Our Lady of Częstochowa,
and the figurines of the Annunciation and the Virgin
Mary with the Child (the so-called Our Lady of the
Academy). Further on, Donata Pospieszalska designer
the low relief presenting St. Francis with the wolf.
“Czyn” artists created works of art rooted in a
certain type of devotional aesthetics, yet, at the same
time, in their designs they were trying to avoid exaggeration and literalism. They proposed a new type of
religious souvenirs in better taste. Their projects were
original, based on individual talent and imagination.
However, one has to bear in mind that
devotional items – also those produced in the Częstochowa factory – were mass products typicalised to
some extent. Thus, the evaluation of the artistic value
of “Czyn” products is neither easy nor unambiguous.
The collection as a whole is quite eclectic and changeable as far as craftsmanship and aesthetics are
concerned. Among artistically sophisticated works of
art, one can find mediocre and conventional ones.
In the 40s of the 20th century, Częstochowa,
the leading Polish pilgrimage centre, witnessed the
establishment of a factory with a valuable offer of
devotional items. “Czyn” produced gypsum figurines,
skillfully combining religious, decorative and practical functions. It was a new offer for devotional crafts
and industry – goods of a satisfactory artistic value,
maintaining at the same time deep spiritual dimension.
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Fabryka „Czyn” pionierem artystycznej produkcji,
„Głos Narodu” 1946, nr 172, s. 3.
Fabryka wyrobów ceramicznych „Czyn” w Częstochowie już przed wojną produkowała dewocjonalia, stały one jednak na
bardzo niskim poziomie artystycznym. Podczas wojny produkcja z konieczności nastawiona była wyłącznie na wyroby zasięgu praktycznego.
Obecnie „Czyn” dokonał kompletnego przeobrażenia swojej produkcji, stając się pod nowym kierownictwem wykwalifikowanych artystów, warsztatem wybitnie artystycznym, aczkolwiek chwilowo pracuje jako warsztat doświadczalny z powodu
braku odpowiedniego surowca, jakim jest masa porcelanowa. Są jednak pozytywne dane, że brak ten niebawem zostanie
uzupełniony i obecnie używany do produkcji gips zastąpi porcelana, pod każdym względem odpowiedniejsza i dająca lepsze
wyniki.
Każdy może zaobserwować na jak niskim poziomie artystycznym stoją dziś jeszcze nasze wyroby dewocjonalii. Wystarczy
przejść się pod Jasną Górą i obejrzeć liczne kramy przepełnione dewocjonaliami, urągającymi wymogom estetycznym.
Sprężysta dyrekcja fabryki „Czyn” potrafiła zainteresować tym zaniedbanym działem wytwórczości rodzimej miarodajne
czynniki w Polsce i nawiązać kontakt z zagranicą. I tak Ministerstwo Kultury i Sztuki zakupiło z „Czynu” kolekcję [...] modeli do
celów eksportowych. Modele te zostały wysłane na Międzynarodowe Targi do Paryża, Lyonu i do Rio de Janeiro. Centralny
Instytut Kultury zakupił również kolekcję modeli, wzorowanych na starej sztuce ludowej. Ceramicznymi wyrobami „Czynu”
zainteresował się delegat Polonii amerykańskiej prof. Osiński, zapewniając, że fabryka może liczyć na pełne poparcie ze
strony Polonii amerykańskiej. Nawiązując w ten sposób zagraniczny kontakt, „Czyn” weźmie udział w naszym eksporcie,
przyczyniając się do zaopatrzenia kraju w obce dewizy, niezbędne do dokonania koniecznych zakupów za granicą. Stanowi
to bardzo istotną pozycję na koncie fabryki.
Kilkumiesięczny zaledwie dorobek pracy nowego Zarządu jest wprost imponujący.
W okresie, w którym zwiedzałam fabrykę, przywiezione zostały do „Czynu” statuetki Matki Boskiej Skępskiej i Kodeńskiej,
które artysta plastyk Korzetkowski [Kurzątkowski] pokrył barwną polichromią. Przedstawiają się one prześlicznie w swoim
różnorodnym zabarwieniu – nie wiadomo wprost której oddać pierwszeństwo.
Na uprzejme zaproszenie kierownika zwiedzam fabrykę szczegółowo. Pracowników jest 20-tu, praca wyłącznie ręczna,
podług wzorów wykonywanych przez artystów. Modeli widzę mnóstwo – wartość ich wynosi około półtora miliona złotych.
Szeregi mniejszych i większych statuetek, płaskorzeźby patynowane lub polichromowane według wzorów staroludowych.
Niektóre płaskorzeźby naśladują arcydzieła sławnego włoskiego artysty Lucca de la Robia. Nowe projekty są dziełem współczesnych artystów i polegają w dużej mierze na zreaktywowaniu starych artystycznych form prymitywów ludowych.
W przyszłości projektowane jest powiększenie fabryki i podzielenie jej na trzy odrębne działy – dewocjonalii, użytkowy
i zabawkarski. Już za parę tygodni „Czyn” urządza wystawę swoich wyrobów w gmachu Muzeum Regionalnego w Częstochowie. Dzięki tej Wystawie szerokie masy naszego społeczeństwa będą miały możliwość zapoznać się z artystycznym dorobkiem „Czynu”, którego ogół prawie że nie zna. Niestety bowiem handlujący dewocjonaliami uparcie trzymają się starych
„okropności” i słabo reagują na piękne wyroby „Czynu”.
Poznanie i zrozumienie prawdziwego artyzmu, pouczenie naszego społeczeństwa katolickiego, że tylko artystyczne dewocjonalia powinny być przedmiotami kultu – to długa jeszcze i mozolna praca, koniecznie jednak potrzebna.
Fabryka „Czyn” niewątpliwie odegra pod tym względem wielką rolę, zważywszy, że jest to jedyna w Polsce wytwórnia dewocjonalii, pracująca na wzorach prawdziwych artystów.
S. Podhorska-Okołów, Wystawa Artystów Plastyków w Częstochowie,
„Cychry” 1946, nr 7-8, s. 15-17.
[…] Rzadkim i szczęśliwym dla Częstochowy wydarzeniem jest Wystawa Sztuki Regionalnej od niedawna otwarta w Miejskim
Muzeum w Parku Staszica. Nazwa niezupełnie ściśle przylega do rzeczywistości. Dodać do niej należy przymiotnik „religijna”.
Wystawa składa się z trzech działów: retrospektywnej starej sztuki kościelnej z Ziemi Częstochowskiej, dział dewocjonalii
częstochowskich o charakterze zabytkowym lub już ginącym, wreszcie najświeższe próby podniesienia poziomu artystycznego tak ważnej gałęzi wytwórczości rodzimej, jak dewocjonalia. […]
Ostatnimi czasy zarówno Izba Przemysłowo-Handlowa, jak i artyści nasi zainteresowali się żywiej sprawą artystycznego
poziomu dewocjonalii. Powstała wytwórnia ceramiczna „Czyn” i ona zajmuje lwią część tego działu swymi eksponatami o niezaprzeczalnej wartości artystycznej, o pełnej umiaru stylizacji i spokojnych dostojnych formach. Są to jeszcze odlewy gipsowe polichromowane, gdyż z braku odpowiedniej glinki wytwórnia nie może na razie produkować właściwej ceramiki. Są to
przeważnie modele chlubne znanej już przed wojną i zasłużonej artystki Szrajberówny i siostry Anieli Zmartwychwstanki.
Bardzo znamienne są krucyfiksy Szrajberówny: Chrystus, nie bezwładnie zwisający z krzyża, ale raczej na nim symbolicznie
rozpostarty. Chrystus Król który pozwolił się umęczyć za ludzkość, ale nie Człowiek cierpiący. Pełne prostoty i dostojeństwa
są polichromowane płaskorzeźby Matki Boskiej Częstochowskiej, również projektowane przez artystkę. Madonna z Fatimy –
oryginalne połączenie postaci Madonny w płaszczu z gałęziami dębu, na którym się objawiła. Odrębny dział w pracach
artystki stanowią reprodukcje sztuki ludowej np. Matka Boska Skempska [Skępska], pojęta jako dziewczątko, postać Chrystusa Frasobliwego, specjalność czysto polska, niespotykana gdzieindziej. Szkoda, że nie ma tu ani jednej z tych uroczych
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kropielniczek domowych Szrajberówny, opartych na motywach ludowych, które znane były powszechnie przed wojną.
Widzimy tu również prace wykonane według modeli siostry Anieli, nasuwające raczej analogię do sztuki włoskiej np. adoracja M. Boskiej przez aniołów w płaskorzeźbie.
Mniej szczęśliwą jest koncepcja Dzieciątka Jezus w Żłobku, adorowanego przez aniołków, przy czym cała grupa umieszczona
jest na trójkątnej podstawie, przypominającej raczej zabawkę niż dewocjonalia.
Na oddzielnej półeczce ustawiono figurki polichromowane przez prof. Kurzątkowskiego na zlecenie Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Świadczą one o trafnym wyczuciu materiału i jego kolorystycznych możliwości.
Zasłużona artystka-rzeźbiarka Trzcińska-Kamińska wystawiła stylizowane statuetki Madonny, krucyfiks, wizerunek Matki
Boskiej w płaskorzeźbie, Są to prace na wysokim poziomie artystycznym, pełne powagi, umiejętnie choć nieco jednostajnie
stylizowane. […].
Wystawa sztuki regionalnej w Częstochowie,
„Tygodnik Powszechny” 1946, nr 37, s. 7.
Pątnicy, napływając olbrzymimi rzeszami do Częstochowy, mają w tym roku (w sierpniu i wrześniu) niezwykłą okazję obejrzenia niewielkiej, ale rewelacyjnej Wystawy Częstochowskiej Sztuki Regionalnej. Jest ona właściwie wystawą sztuki religijnej,
bo czyż może być inaczej w stolicy duchowej katolicyzmu? […]
Oprócz rzeźb i malowideł mistrzów średniowiecznych widzimy tam i dzieła majstrów cechowych, zapewne artystów regionalnych, w których ręku gotyk nabierał surowych uroków prymitywu, tak bliskich sztuce ludowej. […] Sztukę ludową reprezentują również obrazki na szkle i dzieła obraźników i stare formy ceramiczne wskrzeszone przez fabrykę wyrobów ceramicznych „Czyn”.
Wreszcie nowoczesnym uzupełnieniem wystawy są dewocjonalia artystyczne, które po raz pierwszy zaczynają być wytwarzane w Częstochowie.
Miasto to od dawna zasila całą Polskę figurami, obrazami, aparatami kościelnymi. Wiele już szat rozdarto nad niskim poziomem tej produkcji. Nie wszystkim jednak znane są wysiłki podniesienia jej do granic istotnej sztuki. Jedynie prace Trzcińskiej-Kamińskiej mają już swoją ustaloną sławę. Znalazły i one miejsce na wystawie, gdyż wiele z nich zostały odlane w fabrykach
częstochowskich, jak płaskorzeźba i rzeźba wyobrażająca Serce Najświętszej Panny Marii, Matkę Boską Gidelską (z regionu
częstochowskiego), Oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej i inne. Zasługuje na poparcie kulturalnych sfer katolickich grupa
artystów fabryki wyrobów ceramicznych „Czyn” w Częstochowie, która w dewocjonalia nowoczesne chce tchnąć ducha
prawdziwej pobożności i istotnej wiary. […] Prace Wandy Szrajberówny, jak Serce Najświ. Panny Marii, Krucyfiks oparty na
starochrześcijańskich tradycjach, wyobrażający Boski spokój Chrystusa Króla, Matka Boska Skępska i inne, płaskorzeźby
siostry Anieli Józefowicz, a nawet dość nieporadne prace uczniów zdradzają prawdziwie głębokie uczucia religijne. Seria
starych form ceramicznych częstochowskich o charakterze prymitywów, wyobrażająca cudowne figury Matki Bożej w Polsce,
jak Skępską, Kalwaryjską, Kodeńską oraz św. Annę Samotrzecią zostały pięknie polichromowane na zlecenie Ministerstwa
Kultury i Sztuki przez art. Kurzątkowskiego do celów eksportowych. Figura Chrystusa Frasobliwego, najbardziej polskie
ujęcie Boga-Człowieka, tak bliska i znana z kapliczek na rozdrożach, znalazła również miejsce na wystawie. […]
Jasna Góra w dzień powszedni. Stroje ludowe i Chevrolety. Maleńka Madonna otwiera drogę dla „Czynu” pod strzechy wieśniacze,
„Życie Częstochowy” 1947, nr 19, s. 3.
W okresie letnim dzień powszedni na Jasnej Górze nie różni się wiele od świątecznego. Od wczesnego ranka liczni pielgrzymi
zapełniają klasztor i dzielnicę przyklasztorną. Największy ruch i gwar panuje wzdłuż kramów z dewocjonaliami i „pamiątkami”. Przejdźmy i popatrzmy. […]
Tłum ludzki faluje przed bramami. Powszedni dzień tutaj to niby wielki odpust w małej wiosce. Wiwaty kapiszonowe strzelają
raz po raz, chłopcy pieją ile sił w płucach na glinianych kogucikach, a dziewczęta stroją się w długie korale z obwarzanków.
Starsi długo chodzą, oglądają, radzą.
Wyboru dużego nie ma. Jest tylko kilka serii obrazów i posążków. […]
W powodzi „srebrnych” ryngrafów, obok porcelanowego posążka Chrystusa z uróżowanymi policzkami wśród glinianych
kogutków i piesków kryje się skromnie maleńka, błękitna, pastelowa figurynka Madonny „Czynu”. Wynurzyła się z listowia
polnej gruszy i prosi: „Jezus chce, abym była więcej miłowana”.
Gdy zapytuję o „Czyn” kramarze mieszają się nieco. „Oni” tu do nas nie przychodzą. Byli raz z tymi figurkami na gruszy i nie
pokazali się już więcej. Uważam to za wymówkę, ale… może jednak należałoby zmienić propagatora „Czynu” na nasze
miasto.
A jednak – gdy odchodzę, spod Jasnej Góry spotykam pielgrzymów udających się w swoją daleką, powrotną podróż. Niosą
wielkie obrazy, wielkie figury, masy tandetnych medalików, krzyżyków, różańców. Ale jedna młoda dziewczyna niesie przecież
maleńką Madonnę „Czynu” tę właśnie najmilszą błękitną. Może Ona utoruje drogę pod strzechy wieśniacze dla „Czynu”.
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Możliwości eksportowe przemysłu częstochowskiego,
„Dziennik Zachodni” 1947, nr 76, s. 5.
Częstochowa. W ostatnich czasach cały szereg firm zagranicznych, a także Polonia amerykańska, nadesłało liczne zamówienia na dewocjonalia artystyczne produkowane głównie przez miejscową fabrykę „Czyn”, ozdoby choinkowe, których głównym wytwórcą jest firma „Komozja”, soki owocowe, produkowane przez firmę Łempiccy oraz butelki zarówno zwykłe, jak i do
win. Zamówienia te sięgają olbrzymich sum, jednakże wywóz towarów za granicę odbywać może się w chwili obecnej
jedynie na drodze transakcji wiązanych.
Częstochowski przemysł dewocyjny ma w tej chwili przed sobą nieograniczone możliwości eksportowe, gdyż zarówno
dewocjonalia, jak i ozdoby choinkowe, dostarczane zagranicy dawniej przez firmy czeskie, nie są obecnie przez te firmy
produkowane. Istnieje przeto możliwość opanowania przez wspomniane fabryki częstochowskie tych rynków zagranicznych, które przed wojną zaopatrywane były przez przemysł częstochowski.
Zawarta z Polskim Towarzystwem Handlu Zagranicznego umowa oraz ożywiona działalność zrzeszenia Eksporterów i Importerów, zajętego obecnie opracowywaniem planu obrotu towarowego z zagranicą – rokuje pewne nadzieje na uaktywnienie
działalności wywozowej miejscowego przemysłu. Liczba członków Zrzeszenia stale wzrasta, co jest wyraźnym dowodem
coraz większego zainteresowania się eksportem za granicę.
Co już eksportujemy a co będziemy eksportować z produkcji przemysłu prywatnego,
„Życie Częstochowy” 1947, nr 12, s. 3.
Wyroby naszego rękodzielnictwa i produkcja przemysłowa znane i cenione na rynku krajowym, obecnie wychodzą lub
przygotowują się do wyjścia na rynki zagraniczne!
Pionierem eksportu w okręgu częstochowskim jest wytwórnia artystycznych dewocjonaliów „Czyn”, która eksportuje do
Francji i Szwecji wysoko cenione przez znawców i miłośników płaskorzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wytwórnia artystycznych dewocjonaliów „Czyn” spełnia ważną rolę w dziedzinie wytwórczości naszego regionu, gdyż dewocjonalia są towarem, który w Częstochowie wychodzi w ilości największej i na największy obszar. Niestety, prześliczne
wyroby „Czynu”, jak płaskorzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, figurki, „świątki” znalazły wielkie uznanie
wśród znawców i miłośników sztuki, natomiast nie mogą znaleźć miejsca w licznych sklepach i kramach podjasnogórskich,
w dużej części przepełnionych tandetą.
„Czyn” – pionier w dziedzinie artystycznych dewocjonalii, jest jednocześnie pionierem eksportu z terenu naszego przemysłu
prywatnego. Dewocjonalie „Czynu” są jedną z najpoważniejszych pozycji eksportowych w obrocie Państwowej Centrali
Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Za pośrednictwem Centrali „Czyn” wyeksportował do Francji 5000 wspomnianych
płaskorzeźb z Matką Boską a do Szwecji 10.000.
Z dużą pomocą eksporterom przyszło Ministerstwo Handlu Zagranicznego upraszczając znacznie transakcje z zagranicą, np.
dopuszczając możliwość zawierania transakcji odręcznie na Targach Międzynarodowych w Gdańsku. Prywatny przemysł
częstochowski możliwości tę wykorzysta.
Przeszkodą w realizacji planów zagranicznych naszego przemysłu są jeszcze ciągle mankamenty surowcowe i biurokratyzm
instancyj pośredniczących pomiędzy producentem a Ministerstwem.
Krucjata przeciw banałowi i tandecie. Figury i statuetki Matki Najświętszej muszą być dziełami sztuki,
„Słowo Powszechne” 1947, nr 142, s. 4.
Na wielu wystawach w Polsce (Częstochowa, Gdynia, Poznań, Warszawa) i zagranicą we Francji (Lion, Bordeaux, Paryż), w Kanadzie i Ameryce Północnej, zatrzymywali się zwiedzający najdłużej w miejscach, gdzie były rozstawione lub rozwieszone
prześliczne stylizowane statuetki Matki Najświętszej, o przeróżnych nazwach, figurki Świętych Pańskich i obrazki malowane
kunsztownie na szkle. Odznaczały się one umiarem stylizacji, dużym smakiem artystycznym, przedziwnym doborem barw
i delikatnością kształtów.
WIELKI CZYN „CZYNU”
Były to eksponaty i modele wytwórni „Czyn” z Częstochowy. Skupia ona grono artystów: jak Szrajberównę Wandę, siostrę
Anielę Zmartwychwstankę i panią Trzcińską-Kamińską. Postawili oni sobie zaszczytne, a jakże trudne zadanie, podniesienia
poziomu wyrobów przemysłu dewocjonalnego w kraju.
BRZYDOTA, TANDETA I BANAŁ
Dotąd w Polsce dewocjonalia, będące składową częścią katolickiego kultu religijnego, odznaczały się brzydotą, tandetą i banalnością. Nie nosiły one znamion naszej odrębności szczepowej, kulturalnej. Zajmowali się ich produkcją ludzie, nie posiadający zmysłu piękna i estetyki, często bez poczucia moralnej odpowiedzialności, a nawet nie będący katolikami. Za główny
cel stawiali sobie tylko zarobek. Nie troszczyli się o nowe i oryginalne modele, wzory, a najczęściej niewolniczo kopiowali
wzory, przemycane z zagranicy, z Niemiec, Czech, a nawet z Ameryki. Nic też dziwnego, że gipsowe figurki i obrazki, malowane
jaskrawymi i niezharmonizowanymi kolorami, odznaczające się banalnością formy, nie mogły pociągać oczu, ani przemawiać
do serca.
158
Antologia tekstów prasowych

USZLACHETNIENIE STARYCH I STWORZENIE NOWYCH MODELI
Firma „Czyn” wybrała ciekawą drogę do realizacji swych zamierzeń. Przystąpiła do uszlachetnienia około 50 dawnych modeli.
Równocześnie przystąpiła do opracowania nowych modeli, których posiada już ponad dwadzieścia. Do tej pracy wytwórnia
wykorzystała nie tylko znanych artystów, ale samorodne talenty i doszła w ten sposób do ciekawych wyników. Dzisiaj już
wyroby artystycznej spółdzielni „Czyn” zdobyły sobie uznanie, nie tylko w kraju. W ubiegłym roku, prof. Osiński, delegat
Polonii Amerykańskiej, oświadczył, że te wyroby mają zapewniony szybki i stały zbyt we wszystkich skupiskach Polonii za
oceanem. Inny delegat, też z Ameryki, po dokładnym zapoznaniu się z modelami, chciał od razu dokonać wielkiej transakcji,
nabycia kilku wagonów dewocjonalii. Wytwórnia nie mogła przyjąć zamówienia na skutek braku materiału. Specjalną
szlachetną glinkę porcelanową trzeba bowiem sprowadzać z Czech, Niemiec lub Francji. Poza materiałem potrzeba kredytów, które by pozwoliły pracować pełną parą i rozwinąć całą inwencję twórczą. Wytwórnia ma fachowych i pełnych zapału
pracowników, wiele naprawdę nieprzeciętnych wzorów i modeli, ma zapewniony stały rynek zbytu zagranicą, a przede
wszystkim w kraju. Można oddać ogromne usługi państwu, zdobywać dlań dewizy. Potrzebny jest jej tylko kredyt. Odpowiednie czynniki państwowe i branżowe powinny się tym zainteresować.
PAMIĄTKI Z JASNEJ GÓRY
Co roku przybywają na Jasną Górę milionowe rzesze pielgrzymów. Nabywają w dzielnicy podklasztornej figury, obrazy,
krucyfiksy i pamiątki z odpustu, przynoszą je na ołtarze do poświęcenia, a potem niosą lub wiozą wiele kilometrów do swoich
domów rodzinnych. Przez wiele lat modlą się przed tymi statuami, figurami i obrazami, spoczywają na nich codziennie
oczy… Z wzniosłymi myślami harmonizować mogą tylko wysokiej wartości dzieła sztuki. Szlachetną inicjatywę grupy ludzi,
apostołów piękna, katolicy polscy powinni poprzeć wszelkimi sposobami. Spod Jasnej Góry musi wyjść krucjata przeciw
brzydocie, tandecie i banałowi.
Godnie reprezentują częstochowskie rękodzieło artystyczne firmy „Placyd” i „Czyn”,
„Życie Częstochowy” 1947, nr 48, s. 4.
W pawilonie „inicjatywy prywatnej” (drugi po lewej stronie) miłośników rzeczy pięknych przyciągają sąsiadujące ze sobą
stoiska dwóch wytwórni artystycznych przedmiotów ozdoby i kultu – „Placyd” i „Czyn”.
Wytwórnia artystyczna „Placyd” przedstawia się na Wystawie okazalej ze względu na różnorodność tematyki, obejmującej
tematy tak religijne jak świeckie, bardziej złożoną i skomplikowaną technikę produkcji, dzięki której osiąga się bogatsze
zestawienia barw i ich odcieni oraz efekty powstałe z załamywania się promieni świetlnych na polewie.
Tym walorom „Czyn” przeciwstawia inwencję nową, subtelną i wdzięczną. Podstawowym materiałem jest tutaj gips, tak
umiejętnie przygotowany i barwiony, że stwarza z powodzeniem złudzenie drzewa (np. świetna kopia Madonny Norymberskiej Stwosza), a nawet tak szlachetnych materiałów jak marmur czy bronz [brąz].
Obrazy, figury, naczynia „Placyd’u” cechuje sui genris wirtuozerstwo przejawiające się w wielkości i kaprysie linii i kształtów.
Obrazy i figury „Czynu” odpowiadają koncepcji prymitywu artystycznego ale o artyzmie wysokiej klasy. […] Sztuce nowoczesnej zależy […] na tym samym na czym zależało naszej starej sztuce ludowej – na wydobyciu wyrazu. Im mniej elementów
ubocznych, dekoracyjnych składa się na dzieło sztuki, rozpraszając uwagę widza, tym silniej oddziałuje ono na jego psychikę
i wyobraźnię.
Efekt bardzo ważny w zestawieniu z charakterem wytwórni – dewocjonalii, które ogromna większość kupuje nie aby nimi
upiększać swoje mieszkania ale aby je czcić.
Obie wytwórnie eksportują wyroby zagranicę.
S. Peters, Walka z brzydotą dewocjonaliów,
„Dziennik Polski” 1947, nr 177, s. 3.
(od specjalnego wysłannika „Dziennika Polskiego”)
Częstochowa to drugie po Krakowie najpopularniejsze miasto wycieczek. A nawet pierwsze. Nie mam pod ręką cyfr dotyczących ilości turystów przepływających przez Kraków, ale wątpię, by którekolwiek miasto mogło się poszczycić 1 800 000 ludzi
w ciągu jednego dnia, jak to się stało w zeszłym roku w dniu 8. IX. W ciągu sezonu pątniczego przepływa trzy i pół miliona
pątników i wycieczek szkolnych przez Częstochowę. […]
Częstochowa jest dumna z Jasnej Góry, jednej z najdroższych sercu polskiemu pamiątek. Jest to drugie obok Wawelu miejsce
najbardziej odwiedzane. Jak nie można wyobrazić sobie wyjazdu z Krakowa bez pamiątki, podobnie rzecz się ma z Częstochową. Nie ma chyba domu w Polsce, w którym by nie było pamiątki częstochowskiej. Rynek częstochowski chłonął przed
wojną dewocjonalia z całego świata. Zaśmiecano go wyrobami ze wszystkich państw, nawet z Ameryki. Widocznie niemały
stąd profit czerpano. Drugim bowiem pragnieniem, które pątnik musi ugasić, to pragnienie duchowe: pamiątka z Częstochowy to dowód pobytu u źródła łaski. Gdy się porówna żarliwość wiary, jaką pątnik wkłada w pamiątkę, z jej brzydotą, muszą
przyjść głębsze refleksje. Lud polski miał wysoko rozwinięty zmysł estetyczny. Dowodzą tego okazy sztuki ludowej. Ale ten
dobry smak został spaczony przez zalew tandety.
Wspomnieliśmy w poprzedniej korespondencji o wielkich planach Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie odnośnie
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wystaw. Innym takim śmiałym planem Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie jest krucjata przeciw brzydocie
tandetnych dewocjonaliów. To nie tylko problem religijny, ale także gospodarczy i estetyczny. Wyrwać z rąk ludu naszego
obrzydliwe oleodruki, pstre „malowanki częstochowskie”, a dać rzecz piękną, powrócić do źródeł prawdziwego piękna zawartego
w dawnej sztuce ludowej. Powstała spółdzielnia, zrzeszenie artystów pod nazwą „Czyn”, które podjęło się wytwarzania dewocjonaliów o artystycznych walorach. Wykonano około 20 nowych i przerobiono 50 starych modeli. Nad ich wykonaniem pracowali artyści. Zyskały one aprobatę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Tak udoskonalone dewocjonalia nie rażą krzykliwymi kolorami. Wydobywa się tradycyjne figurki, ale kładzie się na nie nowoczesną polichromię. W ten sposób przyzwyczaja
się ludność ewolucyjnie do rzeczy o wartości artystycznej. W rękach artysty zwykła płaskorzeźba zamienia się w cacko pokryte patyną wieków. Wielki nacisk położono na współudział talentów samorodnych. Stworzono specjalne kursy pamiątkarstwa
regionalnego, które mają na celu wyszukanie nowych talentów. Zdarzają się tu zadziwiające fenomeny, jak np. chłopak
6-letni, zwabiony tajemniczymi praktykami, który zasiadł do stołu i ulepił kilka drobiazgów świadczących o nieprzeciętnym
talencie. Wśród kursistów znalazło się kilku, którzy zajęli się na stałe malowaniem na szkle. Spod ich rąk wychodzą rzeczy,
jakie się dzisiaj widzi już tylko po muzeach sztuki ludowej. Kursy spełniają więc doniosłą rolę wyszukując nowe talenty i ludzi
do pracy zawodowej.
Piękne plany „Czynu” rozbijają się na razie o szereg trudności. Spółdzielnia nie może uzyskać nawet drobnego kredytu. Nie
otrzymuje potrzebnego surowca. Pracuje się na razie w gipsie, ale ten materiał nie będzie miał zbyt wielkiego powodzenia
w Ameryce. Należało by zastosować porcelanę lub ceramikę. Na razie jednak nie można się doprosić o surowiec. Wreszcie
sam rynek wewnętrzny niełatwo zdobyć. Pątnik uparcie sięga po brzydotę i zapewne dużo czasu upłynie, nim się przekona
do rzeczy pięknych. „Czyn” musiałby więc mieć swoje kramy na jarmarkach, a stoiska na Targach, by szerzyć kult prawdziwego piękna. A można by tą drogą wiele dobrego zrobić. Dewocjonalia są towarem masowym.
Pątnicy winni dostać do ręki wydawnictwa treści religijno-historycznej również na odpowiednim poziomie. Pierwszą taką
próbą jest broszurka p. Stefanii Podhorskiej-Okołów „Św. Wojciech a Polska”, jedyne wydawnictwo, jakie się ukazało na „Dni
Gniezna”. Spółdzielnia „Czyn” posiada wzory postaci historycznych Polski, cieszących się takim wzięciem wśród szerokich
rzesz ludu. […]
Częstochowa ma więc duże plany, ale wymagają one zrozumienia i pomocy. I na nie miasto z niecierpliwością czeka.
Płaskorzeźby Matki Boskiej Częstochowskiej jadą do Ameryki,
„Niedziela. Tygodnik Katolicki” 1948, nr 4, s. 27.
Częstochowa należy do najbardziej uczęszczanych cudownych miejsc w Europie. Liczba pątników nie ustępuje nawet
Lourdes. Kopie Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej znajdują się w Wiedniu, (w kaplicy carskiej), w Bolonii, na
Węgrzech, w Istrii, w Rzymie i Kroacji.
Obecnie dowiadujemy się, że na „Batorym” odpłynęły do Ameryki tysiące płaskorzeźb artystycznych Matki Boskiej Częstochowskiej. Misterna koronkowa płaskorzeźba fabryki wyr. ceram. „Czyn” w Częstochowie rozpowszechni się w ten sposób
bodaj prędzej zagranicą, niż w Polsce, w myśl przysłowia – „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”.
Odbitkę eksportowanej do Ameryki płaskorzeźby umieszczamy obok.
Płaskorzeźby nabywać można w fabryce wyr. ceram. „Czyn”, Częstochowa, ul. św. Rocha 38.
Zebranie poświęcone podniesieniu poziomu dewocjonalii w Polsce,
„Caritas” 1952, nr 8, s. 87-88.
Z inicjatywy „Ars Christiana” Centrala Wytwórczości i Handlu Dewocjonaliami, odbyło się w dniu 9 lipca w Częstochowie
specjalne zebranie poświęcone zagadnieniu dewocjonalii w Polsce, a zwłaszcza podniesieniu ich poziomu artystycznego.
Na zebranie przybyło ponad czterdzieści osób z całego kraju spośród duchowieństwa, profesorów uniwersytetów, artystów-malarzy, katolickich działaczy społecznych i dziennikarzy.
Uroczysta Msza św. w kaplicy cudownej Matki Boskiej Częstochowskiej poprzedziła zebranie. Po nabożeństwie i śniadaniu
wszyscy udali się do lokalu szkoły powszechnej Nr 1. Zebranie zagaił i powitał obecnych ksiądz A. Lemparty, prezes Zrzeszenia Katolików „Caritas”, wskazał na ważność tego zebrania, które ma ustalić aktualne potrzeby katolickiego społeczeństwa
w zakresie dewocjonalii, omówić ich pozom artystyczny, poza tym wypowiedzieć się na temat dotychczasowej działalności
„Ars Christiana” w dziedzinie produkcji dewocjonalii, wydawnictw, szat liturgicznych i sprzętów kościelnych. […]
W przerwie między obradami uczestnicy zebrania zwiedzili wzorcowy sklep z dewocjonaliami w Częstochowie przy ulicy
Najświętszej Panny Marii Nr 64, prowadzony przez ob. Wojtalę, następnie udali się do Wytwórni Świec, przy ul. Katedralnej,
gdzie kierownik Berent zapoznał zebranych z produkcją świec kościelnych.
Na koniec zebrani zwiedzili Fabrykę Wyrobów Ceramicznych „Czyn”, przy której znajduje się również ośrodek kształcenia
pracowników dewocjonalii ceramicznych. Zebrani oglądali z zaciekawieniem cały dotychczasowy dorobek tej zasłużonej
placówki, a więc nowe oryginalne modele, wzory pięknych figurek, postaci świętych, poza tym stare popularne modele
i wzory, które zostały uszlachetnione w formie i polichromii.
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Szczegółowych informacji i objaśnień zebranym udzielała dyr. Ostaszewska.
Zapoznaje szczegółowo zebranych z kompozycjami artystów: Siostry Anieli Zmartwychwstanki, pani Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, Wandy Szrajberówny, W. Borowskiej i wielu innymi twórcami, artystami z Bożej Łaski, którzy jednak zastrzegli sobie
nieujawnianie ich nazwisk. Przedstawia nam prace nieznanych artystów ludowych, wioskowych rzeźbiarzy, z modelami
wykonanymi przez uczniów szkoły zakopiańskiej i miejscowego ośrodka kształcenia.

Po przymusowym upaństwowieniu „Czynu”
Naczynia kamionkowe produkować będą CZPT,
„Życie Częstochowy” 1954, nr 36, s. 4.
Każda gospodyni domowa wie doskonale, że mleko najlepiej kwasi się w kamionkowym garnku. Mleko w takim naczyniu
szybko się „zsiada”, jest chłodne i smaczne. Kamionkowe garnki nadają się także doskonale do innych celów gospodarstwa
domowego. Można w nich przechowywać zupy, co zapobiega skwaszeniu płynów. Masło topione, smalec, powidła i marynaty. Są jak z tego widać, bardzo praktyczne i wygodne. Tylko, że jak dotychczas… nabyć je można z wielką trudnością. Więc
dlaczego o tym piszemy?
Ano dlatego, że Częstochowskie Zakłady Przemysłu Terenowego rozpoczęły przygotowania do podjęcia produkcji wszelkiego rodzaju naczyń kamionkowych. Naczynia te wyrabiane będą w wytwórni figur i odlewów gipsowych „Czyn”.
Obecnie grupa fachowców-specjalistów opracowuje zasady procesu technologicznego dla glinki, posiadanej przez CZPT.
Próby dobiegają końca i już niedługo, prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu, załoga „Czynu” rozpocznie produkcję tak
bardzo poszukiwanych na rynku naczyń.
Oprócz garnków, balonów i rondli CZPT wyrabiać będą także kamionkowe czajniki do herbaty i – uwaga smakosze! – specjalne zastawy do parzenia kawy.
Wszystkie te artykuły ukażą się w sprzedaży prawdopodobnie w końcu lutego lub na początku marca br.

O przodującym w kraju przedsiębiorstwie. Częstochowskie ZPT-4 dostarczyły na rynek 18 nowych artykułów masowego spożycia,
„Życie Częstochowy” 1954, nr 58, s. 6.
Częstochowskie Zakłady Przemysłu Terenowego to przedsiębiorstwo młode, któremu daleko jeszcze nawet do pięciolecia.
Mimo to jednak dzięki energii kierownictwa i ofiarnej pracy załogi wywalczyło sobie ono już przodujące miejsce w kraju,
zdobywając we współzawodnictwie międzyzakładowym w IV kwartale roku ubiegłego tytuł najlepszego w Polsce, uzyskując
na stałe proporzec przechodni okręgu stalinogrodzkiego i po raz pierwszy – sztandar przechodni, który dzierżyła dotychczas
przez dwa kwartały załoga Stołecznych Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego w Warszawie.
[…] Wytwórnie CZPT-4 produkują w większości artykuły codziennego użytku – pończochy, taśmy i tasiemki, wyroby z rurek
szklanych, farby malarskie, meble. Produkcja tych i wielu innych artykułów, które nie sposób wyliczyć – wzrosła w IV kwartale
ub. roku w porównaniu z rokiem 1952 o 75,6 proc. […] Zwiększono poważnie produkcję artykułów dziewiarskich, w wytwórni odlewów gipsowych „Czyn” wprowadzono produkcję naczyń ceramicznych. […].
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s. 65. Siostra Aniela Józefowicz, fot. ze zbiorów AZSZ w Kętach.
s. 71. Zofia Trzcińska-Kamińska z mężem, Zygmuntem Kamińskim, fot. z archiwum rodzinnego dr. Adama Trzcińskiego.
s. 79. Zofia Baudouin de Courtenay, fot. ze zbiorów Archiwum PAN w Warszawie, sygn. III-298, j.a. 69, k. 121.
s. 87. Donata i Stanisław Pospieszalscy, fot. z archiwum rodzinnego Ewy Moczorodyńskiej.
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Wykaz skrótów:
al. NMP – aleja Najświętszej Maryi Panny
b.p. – brak paginacji
dz. cyt. – dzieło cytowane
j.a. – jednostka archiwalna
k. – karta
nr – numer
m.in. – między innymi
o. – ojciec
oo. – ojców
poł. – połowa
por. – porównaj
pp – pułk piechoty
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
prof. – profesor
r. – rok
red. – redakcja / redakcją
s. – strona
sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sygn. – sygnatura
św. – święta / święty
t. – tom
ul. – ulica
w. – wiek
wyd. – wydanie
z. – zeszyt
zob. – zobacz
Skróty instytucji:
AACz – Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
AAN – Archiwum Akt Nowych
AGSZP – Archiwum Generalne Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
AJG – Archiwum na Jasnej Górze
AP – Archiwum Państwowe
APCz – Archiwum Państwowe w Częstochowie
APŁ – Archiwum Państwowe w Łodzi
APPD – Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów
ASP – Akademia Sztuk Pięknych
AZSZ – Archiwum Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
CZPT – Częstochowskie Zakłady Przemysłu Terenowego
PAN – Polska Akademia Nauk
P. M. R. N. – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
SOPWZC – Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie
SSP – Szkoła Sztuk Pięknych
StGrCz – Starostwo Grodzkie Częstochowskie
TPPL – Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego
TPSP – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
UdSW – Urząd do Spraw Wyznań
W.S.A.H. – Wyższa Szkoła Administracyjno-Handlowa
ZBOWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków
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