
ZROZUMCIE ŻE TO CO ROBIMY JEST POŻYTECZNE  

I CZYNI NAS BARDZIEJ WARTOŚCIOWYMI LUDZMI - 

ZARÓWNO WOBEC SIEBIE SAMYCH JAK I INNYCH 

Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy w Bogatyni  

zaprasza do zwiedzania wystawy  
„GALAXIS RYSZARDA SAWICKIEGO” 

  od pn. do pt. w godz: od 09:00 do 16:00 

    Szkło wykorzystywane jest przez ludzi od czasów 

niepamiętnych. Człowiek używał go jeszcze zanim 

posiadł sztukę jego  wytwarzania - wykorzystywał  na 

przykład kawałki stopionej skały. Najważniejsze jednak  

z punktu widzenia witrażysty jest wykorzystywanie szkła 

jako szyby. Tej sztuki, według wszelkich znaków na 

niebie, dokonali jako pierwsi Rzymianie. Początkowo 

tafle szkła były ledwie przejrzyste ale z czasem 

umiejętności techniczne rozwinęły się i uzyskano 

przezroczystość. 

Jednak szyba w oknie to jeszcze nie witraż. A ten, w 

formie jaką znamy, narodził się, kiedy sztuka szklarska  

dotarła do Francji.  W 1850 roku  przywrócona została 

średniowieczna  formuła  wytwarzania  kolorowego  

szkła. 

Mało tego - piękno to rozkwitło w nowych formach. Stało 

się to w dużej części zasługą Williama Morrisa i Edmunda 

Burne'a - Jonesa, którzy tworzyli witraże nie tylko na 

potrzeby kościelne, lecz również dla budynków publicznych 

i prywatnych rezydencji. Tak rozpoczął się nowy rozdział  

w sztuce witrażowej - witraż świecki.  

    Inną postacią, która miała wielki wpływ na rozwój 

witrażownictwa w  skali światowej był  Louis Comfort 

Tiffany - Amerykanin, który dokonał przełomu w technice 

łączenia szkła, jak również w samej metodzie jego 

wytwarzania. Dotychczas wykorzystywanym do tworzenia 

witraży materiałem było tzw. szkło katedralne 

(jednobarwne i przezroczyste). Tiffany na drodze 

eksperymentów stworzył szkło opalizujące, 

charakteryzujące się zmniejszoną przejrzystością i 

różnobarwnością (zdobią je piękne smugi, cienie i plamki). 

Najważniejszym jednak jego wynalazkiem jest technika 

polegająca na łączeniu kawałków szkła za pomocą taśmy 

miedzianej zamiast profili ołowianych. 

Dało to możliwość tworzenia dzieł nieporównywalnie 

bardziej finezyjnych.  

Repliki skradzionych witraży  wykonanych przez witrażystę  

C. A. Turcke w Zittau z willi Rollego, fabrykanta soków,  

wina i marmolady  przy ul Daszyńskiego 41 

„obok marketu Tesco”. 



   Jestem rodowitym Bogatynianinem. 

Już w młodzieńczym wieku potrafiłem 

wydobywać z otoczenia piękno tego 

świata początkowo za pomocą 

aparatu fotograficznego Druch potem 

była  Smiena, Zorka, Kijew czy też 

Start. Niesamowitego kopa, olśnienia 

doznałem w epoce techniki cyfrowej, 

gdzie to można  bawić się  

w nieskończoność i   jednocześnie szacować swoją pracę, 

było to nieodpartym impulsem do zgłębienia grafiki 

komputerowej.  Od wielu lat jestem członkiem 

stowarzyszenia „Bractwo Ziemi Bogatyńskiej” gdzie mam 

niesamowitą możliwość dalej uzupełniać się w tym 

kierunku. I tak przy kolejnej, organizowanej wystawie na 

temat regionalnych obiektów sakralnych miałem możliwość 

zetknięcia się - poznania gry światła, koloru i formy  

w technice witrażowej i to jest to, o co mi całe życie 

chodziło.  Zagłębiając się coraz bardziej w poznawanie 

techniki witrażownictwa podjąłem pierwsze próby 

tworzenia małych form witrażowych w tzw. Technice 

Tiffaniego.  Bardzo mnie zajmują witraże o tematyce 

sakralnej gdzie to światło, kolor i powaga postaci przemawia 

– skupia uwagę widza. Ostatnio miałem też okazję, 

możliwość do wykonania kilku replik skradzionych witraży  

z willi „Rolego” przy ulicy Daszyńskiego. (była winiania  

w Bogatyni willa obok marketu ”TESCO”) oraz wykonania 

renowacji dwóch witraży z osiemnastego wieku.     

Obecnie próbuję wykonywać inne formy przestrzenne 

techniką witrażową: świeczniki lampy zegary itp.. 

Podczas organizacji nowej wystawy w Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy w Bogatyni doznałem kolejnego olśnienia  

a mianowicie zapragnąłem zwiedzić naszą galaktykę czyli 

„Drogę Mleczną” ale  raczej bez pomocy czasu i światła nie 

będzie to możliwe. Bardziej realnym moim marzeniem jest  

odbycie pielgrzymki do „Santiago de Compostela” tj. 800km 

pieszo lub rowerem. 

Dlaczego zbieramy różne rzeczy, kolekcjonujemy 

świnki skarbonki, muszelki, książki albo w ogóle 

wszystko. Ja moją manię kolekcjonerską ograniczyłem 

do minimum, choć początki były trudne, ale nic na 

siłę. Dopóki nasze kolekcje nie spadają nam na głowę, 

a mieszkanie nie przypomina graciarni to wszystko jest 

dobrze. Problem zaczyna się w momencie, gdy każda 

rzecz, którą mamy wydaje się nam niezbędna do 

egzystencji.   

 

Zbierałem to i owo i z czasem mi to przechodzi. 

Zwykle w momencie gdy stwierdzam, że i tak 

wszystkiego mieć nie będę...  

„Różne są przyczyny zajmowania się jakimś hobby,  

ale najczęściej sprawia to po prostu przyjemność. 

Takie zainteresowania odprężają i pozwalają oderwać 

się od szarej codzienności”. Mi przypadło od kilku 

zaledwie lat kolekcjonować zegarki. W kilku słowach 

dlaczego: po pierwsze odmierzają czas a co niektóre 

mają też duszę. Z kolei czas w połączeniu ze światłem 

oczywiście w moich najskrytszych marzeniach 

pozwoliłby mi na zwiedzenie przynajmniej naszej 

galaktyki „Drogi Mlecznej GALAXIS”. 


