
Maria Kondek 
 
Urodziła się w Bydgoszczy, mieszka w Łodzi. Tutaj w 
1951 r. skończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pla-
stycznych. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką 
użytkową, projektowaniem zabawek i scenografii dla 
teatrów lalek. Pisze wiersze (należy do Łódzkiej Grupy-
Poetyckiej „Centauro”). 

Maria i Wacław Kondkowie (1963) 

Wacław Kondek  
                

               ur. 18 stycznia 1917 w Dąbrowie Górniczej 
             zm. 17 stycznia 1976 w Łodzi 
  

Był twórcą wszechstronnie utalentowanym. Malował, 
rysował, tworzył grafiki i rzeźby, filmy autorskie i albu-
my, scenografie teatralne i filmowe, pisał felietony. 

Przyszedł na świat na Śląsku, w rodzinie od pokoleń 
związanej z Zagłębiem Dąbrowskim. Jego ojciec, Józef, 
był dziennikarzem. Kiedy Wacław miał cztery lata, Kond-
kowie przenieśli się do Olkusza. W 1928 zmarła matka 
Artysty. Po latach motyw matki (kobiety-madonny) będzie 
powracał w jego twórczości. 

Wstąpił do Instytutu Sztuk Plastycznych w Krako-
wie, gdzie poznał wspaniałych pedagogów (wśród nich: 
Karol Homolacs, Henryk Uziembło, Witold Chomicz). Na-
ukę ukończył w 1939 i otrzymał dwuletnie stypendium we 
Włoszech. Wybuch wojny przekreślił  plany. W pierw-
szych latach okupacji ukrywał się na wsi koło Kielc.  
W 1942 przeniósł się do Starachowic, pracował przy 
rozlewaniu i rozwożeniu wody sodowej. Nieprzerwanie 
rysował (z wielu szkicowników zachował się zaledwie je-
den). Dwa lata później został wywieziony na roboty do 
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W połowie lat 60. zaczął 
współpracować z tygodnikiem  
„Odgłosy”, dla którego wykonał 
wiele rysunków z widokami Łodzi. 
Nie wyruszał w miasto bez szkicow-
nika, dzięki czemu powstały publi-
kowane w prasie cykle „Z teki Wa-
cława Kondka”, „Rysuje Wacław 
Kondek”, „Twarze” oraz „Ulica 
Piotrkowska”.  

Zachęcony przez redakcję pi-
sma zaczął pisać reportaże. Felieto-
ny "Listy do redaktora "Odgłosów" 
poświęcał wycieczkom po woje-
wództwie łódzkim. Ilustrowane wize-
runkami zabytków i malowniczymi 
pejzażami, opowiadały m.in. o Sule-
jowie, Mokrej, pałacach w Kruszy-
nach, Nieborowie i Uniejowie. Z wy-
jazdów tych powstała książka pt.  
„Rysunki i słowa” (1971). Rysunki, 

niektóre obrazy i teksty Kondka wy-
dają się z pozoru proste i lekkie, 
pełne łagodnego humoru, jakby po-
wstały mimochodem. Ale kryje się w 
nich celna obserwacja, głębsza re-
fleksja, poetycki nastrój, czasem też 
ironia. W latach 70. publikował ry-
sunki tuszem i piórkiem w cyklach  
„Łódzkie pałace” i „Fabryki łódzkie” 
na łamach „Dziennika Łódzkiego”. 

            We wrześniu 1969 Kondek 
odbył podróż do Włoch. Dwa tygo-
dnie w Rzymie i Florencji zaowoco-
wały napisaniem i zilustrowaniem  
„Listów z Italii” - listów od Józefa 
do Wacława [Kondek był dwojga 
imion – Józef Wacław]. Teksty te 
były emitowane przez Radio Łódź.  

            Jesienią 1972 Wacław i 
Maria Kondkowie zwiedzili kilka 
miast włoskich (m.in. Mediolan, We-
necję, Padwę). Efektem wyprawy 
był cykl reportaży drukowanych w  
„Dzienniku Łódzkim” pt. „Impresje 
włoskie”. 

Jakim człowiekiem był Wacław 
Kondek? Wspomina Maria Kon-
dek: 

            Skromny, cichy, trochę  
„przepraszający, że żyje...” potrafił, 
gdy się już rozgadał, godzinami mó-
wić o swojej pracy... zagubiony wśród 
ludzi i zdarzeń... zakochany w swoich 
psach i kotach. 

Miał niesamowite poczucie humoru  
i był niezwykle pogodny. Inaczej nie 
zwróciłabym na niego uwagi.  

Niemiec. W 1946 wrócił do kraju, 
pracował w fabryce porcelany  
w Wałbrzychu. W 1947 został 
przyjęty na trzeci rok studiów do 
łódzkiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych. Kształ-
cił się pod kierunkiem wybitnych ar-
tystów: Ludwika Tyrowicza (w jego 
pracowni grafiki uzyskał dyplom), 
Władysława Strzemińskiego i Ste-
fana Wegnera.  

W 1949 poślubił koleżankę  
ze studiów Marię Fiedler. 

„Studia plastyczne kończyliśmy razem 
w 1951 roku, mając na naszym 
wspólnym koncie dziecię płci żeńskiej, 
całkiem udane [Barbara]. Rok potem 
zjawiło się niechcący i drugie 
[Krystyna]. Próżno usiłowałam namó-
wić Wacława do zainteresowania się 
sprawami tego świata.” Interesowała 
go mitologia, astronomia, filozofia. 
Studiował religie i rysował, rysował, 
rysował... (Maria Kondek) 

W 1950 został zatrudniony 
jako dekorator w Teatrze Lalek  
„Arlekin”. Pomysłów scenograficz-
nych miał tak wiele, że realizował je 
dla różnych teatrów w Polsce (dla 
łódzkiego „Pinokia”, scen lalko-
wych w Lublinie, Toruniu, Szczecinie, 
Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu). 
Pracował dla Studia Filmów Rysun-
kowych w Łodzi, „Se-Ma-Fora”, Stu-
dia w Bielsku-Białej, skąd po rocz-
nym pobycie (w 1953) Kondkowie 
powrócili do Łodzi. W 1951 został 
członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków. 

„Baśń o pięknej Parysadzie” Leśmiana, Teatr „Pinokio” 1963 
Fot. M. Vogt Scena z filmu „Ondraszek” Kondka, 1959 

Fot. M. Biełous, L. Olejniczak 
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„Don Kichot”, 1967, litografia, 48,5x66cm 

Z cyklu „Kobiety”, tusz, piórko, 16,5x34 

Pracowity jak Benedyktyni, potrafił 
na całe dni przepadać w pracowni, 
nie zamykał się nigdy, zapracowywał 
się, aż do bólu serca, kładł się wtedy 
i zasypiał. Można go było wynieść 
razem z tapczanem. Tak bezgranicz-
nie ufał innym, nie dopuszczał do 
siebie myśli, że ktoś może mieć złe 
zamiary. 

Wacek to ścicha pęk i prześmiewca. 
Pisał wierszyki, fraszki i rozdawał 
znajomym i przyjaciołom. Cieszył się, 
gdy inni się cieszyli. Kpiarz w towa-
rzystwie... Mimo że zdawało się,  
iż był człowiekiem poważnym. 

Nigdy o sobie nie myślał. Propozycja 
wciągnięcia go do sklepu w celu ku-
pienia palta, butów czy innej części 
garderoby, której bez delikwenta 
kupić nie można, równała się wejściu 
na Mont Everest bez zabezpieczenia. 
Zajęty projektami scenografii (...) nie 
zauważył nawet, że urodziła mu się 
wnuczka. 

Ból głowy i oczu utrudniał mu 
pracę. W wrześniu 1975 trafił do 
neurochirurga i przeszedł operację 
mózgu (usunięcia nowotworu złośli-
wego). W 10 dni po kolejnym za-
biegu, 17 stycznia 1976, zmarł. 
Wacław Kondek został pochowany 
na Cmentarzu Komunalnym na Do-
łach. 

 

 

 

 

Twórczość 

Był artystą płodnym i znanym 
z ogromnej pracowitości.  

„Pracował – dużo i szybko, nie 
liczył, ile narysował” (Maria Kon-
dek).   

W 1961 otrzymał pracownię 
plastyczną na najwyższym piętrze 
nowego bloku mieszkalnego przy 
ul. Wawelskiej.  

Maria Kondek: „Znajomi mówili na 
niego Wacuś-pracuś. Kiedy umawia-
liśmy się na drugą na obiad i przy-
chodził za pięć druga, to bardzo de-
nerwował się, że traci czas. Potrafił 

jednocześnie pracować nad monu-
mentalną rzeźbą, nad filmami 
"Gore" i "Largetto" oraz przygoto-
wywać wystawę. Wszystko go inspi-
rowało, masę rysował z natury.” 

Sięgał do różnych technik 
plastycznych poszukując nowych 
form pozwalających nadać kształt 
przeżyciom, których nie mógł dotąd 
wyrazić. Próbował: linorytu, drze-
worytu, grafiki, malarstwa olejne-
go, akwareli i tuszu. Stworzył wie-
le rysunków piórkiem, interesował 
się rzeźbą. Ważne miejsce w jego 
dorobku artystycznym zajmują fi-
gurki ceramiczne (współpracował z 
ludowymi garncarzami z Sieradza i 
Nowego Sącza). Najpełniej wypo-
wiadał się w grafice i rysunku. Choć 
namalował prawie 300 obrazów 
olejnych, nie mają one tej siły wyra-
zu, co tempery. Malował nawet na 
kuchennych deskach.  

„Kochał temperę i doszedł do wnio-
sku, że skoro kiedyś malowano nią 
nie na papierze tylko na desce, to on 
też spróbuje. Chodził na rynek i ku-
pował deseczki do krojenia. Najpierw 
obcinał im rączki, ale jako że potem 
i tak musiał je za coś wieszać, żeby 
schły, więc przestał. W Łodzi mówiło 
się wtedy, że brakuje desek do kroje-
nia cebuli, bo Kondek wszystkie wy-
kupuje. Potem narzekali architekci, 
że im co lepsze wyciąga, bo zaczął 
malować na dużych deskach kreślar-
skich.”( Maria Kondek) 

„Przez całe życie poszukiwał własnej 
drogi twórczej, nie ulegając wpływom 
swoich nauczycieli.” (Małgorzata Lau-
rentowicz) Nie znalazł wspólnego 

Wacław Kondek (styczeń 1965) ul. W. Kondka 
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języka z artystami z kręgu Włady-
sława Strzemińskiego. Nie uległ 
wpływom swoich nauczycieli. Miał 
własny światopogląd, daleki od po-
pularnych, modnych kierunków arty-
stycznych.   

Rysował, malował, rzeźbił, 
projektował, robił grafiki, filmy ry-
sunkowe i lalkowe - a wszystko to z 
jednakową starannością i warszta-
tową doskonałością. Stworzył indy-
widualny niepowtarzalny styl, od-
rębny świat, często baśniowy, pełen 
groteski i charakterystycznych po-
staci. Jego twórcze wypowiedzi 
charakteryzowało zamiłowanie do 
sztuki ludowej, wiejskiego fanta-
stycznego bajania, wierzeń i obrzę-
dów. Frasobliwy Chrystus, Madon-
ny, diabły i anioły to powracające 
tematy twórczość, także przejawy 
poszukiwania polskości. Realizm za-
barwiał fantazją, mistycyzmem.  
O pracach Kondka pisano, że jest 
to „malarstwo uśmiechnięte”. Po-
stawa ludyczna z czasem ustąpiła 
nastrojom melancholii. Groteskę, 
beztroskę i niefrasobliwość zastąpił 
coraz mocniejszy, narastający nie-
pokój. Twórczość Kondka emanuje 
radością życia, pogodą ducha, 
zmysłem humoru. Tworzył to, co 
sprawiało mu przyjemność. Ryso-
wanie było dla niego sposobem 
na życie. „Nosił w butonierce patyk i 
pojemnik z tuszem. Stąd zawsze jego 
ubranie było tym właśnie tuszem za-
brudzone. Ten patyk i tusz były jego 
atrybutami” (Maria Kondek). 

„Wacław zauroczył się Leśmia-
nem, ponieważ sam był trochę 
"leśmianowski". Dzięki ogromnej wy-
obraźni w każdej leśnej dziupli i w tra-
wie dostrzegał dziwne baśniowe stwo-
rzenia. Później każde z nich chciał 
uwiecznić” (Maria Kondek). Inspiracje 
twórczością Leśmiana można odna-
leźć w serii linorytów "Łąka".  

Kondek podejmował także re-
alistyczne tematy. Są to zazwyczaj 
wizerunki miejsc, w których przeby-
wał na przykład podczas letnich ple-
nerów oraz obrazy Łodzi. Artysta z 
wielkim upodobaniem przedstawiał 
swoje miasto. Najbardziej lubił dziel-
nice: Chojny i Bałuty (cykle obrazów 
"Domy na Bałutach"). Zarówno  
w swych obrazach jak i w licznych 
rysunkach, które są dziś cennym źró-
dłem ikonograficznym przedstawiał 
dawną Łódź (fabryki, pałace, ulice), 
często obiekty już nieistniejące. Pocią-
gał go „smutny urok rzeczy opusz-
czonych”. 

W 1959 r. został opublikowany 
jego album złożony z rysunków piór-
kiem pt. "Ulica Piotrkowska", później 
wykonał dwa inne wielkie cykle: 
"Fabryki łódzkie" i "Pałace łódzkie". 
Miłość do Łodzi pokazał w rysunkach 
detali architektonicznych. "Wrażliwy 
na piękno architektury łódzkiej, stwo-
rzył jej portret, dokumentując i utrwa-
lając w rysunkach poszczególne zabyt-
ki i detale architektoniczne" - pisała 
we wstępie do katalogu wystawy 
monograficznej artysty Małgorzata 
Laurentowicz.  

„Matka”, 1964, siwak, 92 cm 

Siwak — naczynie nieglazurowane, które w zależności od 
gatunku gliny nabiera przy wypalaniu różnych odcieni, od 
koloru siwego aż do intensywnej czerni. Sposób ich przy-
gotowania i wypalania jest niezmienny od setek lat. Siwaki 
muszą być wypalane w tradycyjnym piecu, bez dostępu 
powietrza. 

Maria i Wacław Kondkowie z córkami, Gwiazdka 1963 

Maria i Wacław Kondkowie  
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ży i rysunków o tematyce łódzkiej 
otrzymał w 1967 nagrodę Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.  

Był laureatem Honorowej Od-
znaki Miasta Łodzi (1965), Nagro-
dy Miasta Łodzi za osiągnięcia w 
dziedzinie upowszechniania kultury 
(1968). W 1970 r. za upowszech-
nianie kultury zdobył tytuł Łodziani-
na Roku (plebiscyt przeprowadził 
wychodzący wówczas tygodnik spo-
łeczno-kulturalny "Odgłosy"). W 
1975 został wyróżniony Złotym 
Krzyżem Zasługi. 

Artysta doczekał się w Łodzi 
swojej ulicy. „To dębowa aleja” - 
mówi z dumą Maria Kondek. 

Pozostawił po sobie niezliczo-
ną ilość dzieł. Bogaty w formie  
i treści, cenny dorobek popularyzuje 
Żona Artysty.  Maria Kondek prze-
kazała w darze Muzeum Historii 
Miasta Łodzi kolekcję 170 rysunków 
oraz 39 litografii reprezentatyw-
nych dla twórczości Wacława Kond-
ka. Zdeponowała ponadto rzeźby 
ceramiczne i malarstwo olejne, które 
w połączeniu z muzealną kolekcją 
prac, odzwierciedlają w znaczącym 
stopniu wizerunek tego niezwykłego 
Artysty. 

Prace Kondka znajdują się  
w zbiorach państwowych, min.  
w WiMBP im. J. Piłsudskiego.  
W wielu mieszkaniach od dziesię-
cioleci wiszą na ścianach rysunki, 
drzeworyty, linoryty, obrazy olejne, 
malowane temperą kuchenne  
i kreślarskie deski oraz siwaki  
i rzeźby biskwitowe (zwane  
w łódzkim środowisku „kondkami”). 
Dzięki nim nie umiera pamięć o ich 
autorze. 
http://www.muzeum-lodz.pl/archiwum_wystaw/
kondek/index.php 
Wacław Kondek 1917-1976 : madonny, demony i 
człowieczy świat : wystawa monograficzna : 
[katalog] / [oprac. katalogu na podstawie dokumen-
tacji Marii Kondek Małgorzata Laurentowicz]. – Łódź, 
1996 
Wacław Kondek :  dokumentacja działalności / 
oprac. Honorata Sych. – Łódź, 2001 
Świat Wacława Kondka / z Marią Fiedler-Kondek 
rozmawiała Małgorzata Ludwisiak // GW Łódź nr 
35, wydanie z dnia 11/02/2005 KULTURA, str. 10. 
Dostępny http://szukaj.wyborcza.pl/archiwum/ 
Baju, baju, baj / Marta Skłodowska // CO JEST 
GRANE nr 12 dodatek do CO JEST GRANE nr 70, 
wydanie z dnia 23/03/2007 SZTUKA, str. 15 . Do-
stępny http://szukaj.wyborcza.pl/ 
Rysuję więc jestem : Wacław Kondek (1917-1976). 
W: Łodzianie / Marek Budziarek. - Łódź:  
„Literatura”, 2000. - s. 180-187 

Artyści na ogół nie przywią-
zują wagi do porządkowania i do-
kumentowania swej twórczości.  
Tak było również w przypadku 
Kondka. Według spisów katalogo-
wych, dokumentów, oryginałów, 
zdjęć i zapisków Maria Kondek 
wymienia w  dorobku Męża: 

285 prac techniką malarstwa olej-
nego, 346 prac malowanych tem-
perą na drewnie, 42 rzeźby w 
drewnie, 660 prac ceramicznych, 
463 grafiki, 358 prac temperą na 
papierze i tekturze, 185 prac wy-
konanych akwarelą, kredą, tuszem 
lawowanym, 1655 prac w technice 
tusz-piórko, ponad 100 prac w 
ołówku. Oprócz tego: liczne szkice, 
projekty do 50 scenografii teatral-
nych i filmowych (lalki, szkice), 
opracowania graficzne książek, 
kalendarzy, ex librisów. W dorob-
ku literackim: około 100 felietonów 
i humoresek (ponad 60 drukowa-
nych  w pras ie  i  k s iążce  
„Rysunki i słowa”), około 10 scena-
riuszy i scenopisów filmowych i te-
atralnych, pamiętniki. Zrealizował  
4 filmy autorskie: „Ondraszek”  
1959, „Złodzieje” 1960, „Gore!” 
1966, „Larghetto” 1967. 

Wystawy i Nagrody 

W sumie swoje prace poka-
zywał na ponad dwustu wysta-
wach, zarówno indywidualnych, jak 
i zbiorowych. Uczestniczył w wielu 
konkursach, zdobywał nagrody  
i wyróżnienia.  

W latach 1952-1975  brał 
udział w 81 wystawach zbiorowych 
w kraju i 9 za granicą (Niemcy, 
Czechosłowacja, Węgry, Jugosła-
wia, Finlandia, ZSRR). Począwszy 
od 1956 r. miał 29 wystaw indywi-
dualnych w kraju i 9 w Danii, Szwe-
cji, na Węgrzech i w Niemczech. 

Muzeum Historii Miasta Łodzi 
trzykrotnie organizowało wystawy 
poświęcone twórczości Wacława 
Kondka (w 1987 – „Od Krakusa 
do wesołego diabła”; w 1991 –  
„Pa łace Ziemi  Obiecanej” ;  
w 1996 – „Wacław Kondek 191-
1917 – 1976 Madonny, demony, 
człowieczy świat”). Za cykl reporta-

Lalka z „Konika Garbuska” Jerszowa, 
Teatr „Arlekin”” 1962 (Fot. W. Pohorecki) 

„Diabeł pękaty”, 1969, biskwit, wys. 36 cm 

Biskwit - wyrób ceramiczny, wystudzony po pierw-
szym wypaleniu.  
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            Oglądałem wiele grafik 
Wacława Kondka, prac urzekających 
w swojej prostocie i fantazji. Wszyst-
kie one, jak i malarstwo, zawierały 
pierwiastki demonologiczne. Świat 
upadłych aniołów fascynował go  
w równym stopniu, co wizerunki świę-
tych. Jego „madonny” nie mają so-
bie równych. Są ze słońca i życia, na-
tomiast diabły tworzą świat odrębny: 
złośliwe, przekorne, wszędobylskie, 
pełne żywotności. Pojawiają się wszę-
dzie: w dziuplach starych drzew, na 
basztach, nad polami, wśród ruin, ha-
sają na płotach, wygrzewają się na 
dachach czy urządzają sabatowe 
tańce. I mimo groźnych min, złośliwie 
wykrzywionych ciał, diabły Wacława 
Kondka są sympatyczne, bliskie, swoj-
skie. 
Wydawało się, że Wacław Kondek 
jest pochłonięty całkowicie swoją sztu-
ką: zawsze gdzieś się spieszył, 
gnał, nie miał czasu. Przy bliższym 
poznaniu okazywało się, że jest czło-
wiekiem towarzyskim, lubiącym kole-
żeńskie bibki, spotkania, choć alkohol 
nie był jego ulubionym napojem.  
Ale kiedy wypijał kieliszek lub dwa, 
stawał się błyskotliwym, pełnym hu-
moru gawędziarzem. 
Gdy przez dłuższy czas przebywa 
się z człowiekiem niezwykłym, a do 
takich należał Wacław Kondek, prze-
staje się spontanicznie reagować na 
jego wielkość, nie dostrzega się już 
tego, co jeszcze nie tak dawno fascy-
nowało, wprawiało w zdumienie. Za-
czyna się patrzeć oczyma samego 
artysty, chce się pojąć i zrozumieć ów 
świat barw, proporcji, kształtów, nie 
jest to sprawa prosta(...) Dopiero bliż-
sze poznanie człowieka sprawia,  
że zaczynamy widzieć tak, jak on to 
widzi. Wacław Kondek, oprowadza-
jąc mnie po swojej pracowni przy uli-
cy Wawelskiej 18/22, mówił: „Niech 
pan nie sugeruje się kształtem ani bar-
wą rzeczy, niech pan zawsze ogląda ją 
w kontekście innych przedmiotów. 
Weźmy dla przykładu, zwyczajny ta-
boret. Oglądany z bliska jest tylko 
dziełem rzemieślnika. Wystarczy jed-
nak tenże taboret przenieść do umeblo-
wanego wnętrza, albo dajmy na to, 
umieścić na otwartej przestrzeni – 
zmieni się diametralnie. Przedmioty na 
siebie wzajemnie oddziałują, a więc 
zmieniają się.” 
Kiedyś zapytałem go o diabły. Dłuż-
szy czas się tylko uśmiechał i rozglą-

dał, jakby szukając odpowiedzi.  
W końcu podszedł do mnie blisko, 
bardzo blisko i wyszeptał: „A pan ich 
nie widzi?” 
Najczęściej rozmawialiśmy o spra-
wach doczesnych, o zdobyciu pienię-
dzy na doraźne potrzeby, rzadziej  
o sztuce. Nie wiedziałem, że było mu 
ciężko, że borykał się z niedostat-
kiem, że „dla chleba” chwytał się 
chałtur. Jedynie teksty i rysunki, jakie 
zamieszczał w „Odgłosach”, powsta-
wały z potrzeby serca. Narzekał,  
że nikt nie chce kupować jego obra-
zów, za to każdy chce być nimi ob-
darowany. Dla pieniędzy przyjął po-
sadę w „Dzienniku Łódzkim”, lecz za-
miast stabilizacji, przeżył piekło upo-
korzeń. 
Czasami myślę, że sztuka Wacława 
Kondka w czasach „realnego socjali-
zmu” nie przystawała do propagan-
dowych zadęć, nie odzwierciedlała 
zapędów gigantomanii, pozostawała 
jakby w opozycji do ideologii. Bo-
wiem jak wytłumaczyć powstanie 
owych cudownych Madonn, gdzie 
mieszanina złota, czerni i czerwieni 
wydobywała ich łagodną boskość; 
jak wyjaśnić pojawienie się całych 
tabunów krotochwilnych diablików 
hasających po ziemi; wreszcie jak 
zrozumieć tłumy w salonach wystawo-
wych, które z zachwytem, w skupieniu 
komplementowały fantastyczny i zwi-
chrowany świat będący światem Wa-
cława Kondka? Ale on nie umiał być 
koniunkturalistą, nie zabiegał o ofi-
cjalne uznanie, profity, nagrody, od-
znaczenia. Zawsze skromny, spokoj-
ny, zaabsorbowany kolejnym po-
mysłem. A miał ich sporo: zamierzał 
wydać album rysunków zabytkowych 
kościołów i pałaców pofabrykanckich, 
album starych, secesyjnych kamieni-
czek... A wszystko chciał uzupełnić 
własnymi tekstami, objaśnieniami, ko-
mentarzem. W czasie szkicowania 
budynku na Gdańskiej, w którym mie-
ściła się wówczas Wojskowa Służba 
Wewnętrzna, został uznany za szpie-
ga i aresztowany. 
Są malarze, którzy nie przerastają 
własnych obrazów, ale są i tacy, któ-
rych wielkość rośnie wraz z ich 
dziełem. Im dalej odchodzą w prze-
szłość, tym stają się więksi. Odnosi 
się to także do Wacława Kondka. 
 

Pro memoria / Eugeniusz Iwanicki. -
Łódź: „Piktor”, 2007. - s . 27-36 

Z cyklu „Ballady”, 1968, tusz, piórko, 32x23 cm 

Z cyklu „Madonny”, 1972, tusz, piórko, 28x21,5 

Czarownica V, 1975, litografia, 48,5x33 cm 
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Z kalendarium twórczości  
Wacława Kondka 
 

1951 – cykl rysunków i grafik „Praca” 
1952 – początek „filmowej przygody” 
i dekoracje do filmu „Przygody Gucia 
pingwina”  
1953-54 – I nagroda w konkursie na 
projekt ozdób choinkowych ; cykl ry-
sunków „Piękne dzielnice”, cykl „Sfora” 
1955 – cykl rysunków „Sulejów”,  
„Kazimierz”, „Piotrków”, „Wariacje ar-
chitektoniczne”, „Łódzkie sylwetki te-
atralne”, cykl drzeworytów „Rodzina” 
1956 – pierwsza scenografia dla Te-
atru „Arlekin” do spektaklu „Ptasie mle-
ko” 
1957 – cykl na tekturze (ok. 277 
prac) „Drobiazgi” ; rzeźby z gliny nie-
wypalanej do filmu lalkowego pt.  
„Tajemnicze sygnały” 
1959-60 – rzeźby z gliny niewypala-
nej, polichromowej do pierwszego au-
torskiego filmu pt.  
„Ondraszek” (wyróżniony na festiwalu 
filmowym w Oberhausen) 
1961 – cykl drzeworytów „Diabły” 
1962-63 – 12 dużych rzeźb w drewnie 
min. „Matka Bolesna” ; cykle olejne  
„Domy na Balutach”, „Ziemia łódzka”, 
linoryty „Przedmieścia” ; początek cy-
klu temperą na deseczkach  
pt. „Scherza” 
1965 – litografie min. „Dom”,  
„Portrety” ; linoryt „Łąka” ; rzeźby ce-
ramiczne do filmu autorskiego  
„Gore!” ; rysunki z cyklu  
„Twarze” (druk. w „Odgłosach” 1966-
68) 
1966 – cykle litografii „Teatrzyk lalek 
Makabreska”, „Opuszczone domy”,  
„Humus” 
1967 – cykle graficzne „Don Kichot”,  
„Czarne Anioły”, „Pejzaże” ; obrazy 
olejne „Stary Sącz” ; ok. 70 rysunków z 
cyklu „Ulica Piotrkowska” 
1970 – cykl obrazów malowanych 
temperą na deskach (na stolnicach i 
deskach kreślarskich) „Domek jednoro-
dzinny”, „Pejzaż dla Don Kichota”, cy-
kle rysunków „Oporów”, „Diabły opo-
rowskie” 
1971 – cykle rysunków, szkiców, lito-
grafii „Ballady o hucie”, „Madonna”,  
„Pieta” 
1972 – cykle „Przerywniki”,  
„Drewienka”, „Scherza” (rysunki piór-
kiem) ; „Drewniaki” (linoryty) ;  
„Ogrodzieniec” (obrazy olejne) 
1973-74 – cykle rysunków  
„Madonna”, „Kobiety”,„Pandemonium” 
1975 – cykle litografii „Don Kichot”,  
„Czarownice” ; 88 ostatnich rysunków 
wykonanych w ołówku 

Madonna IV, 1971, litografia, 68x46 cm 

Scherzo XI [Tfu, diabeł], 
1970, tempera, deska, 
39,5x18 cm 

Scherzo, tempera, de-
ska, 13x15 cm 

Wacław Kondek, Łódź 

Maria Kondek 
Wiersz z tomu  
„W zielonej korze drzew” 
 
W zielonej korze drzew 
obrazy twarze 
ikony nadrzewne 
 
wystarczy tylko 
pędzel 
piórko 
czy pastele 
wystarczy tylko... 
 
Zielona kora 
porosty to czy mech 
 
Niesamowite stwory 
w głębinach kory drzew 
 
wystarczy tylko 
pędzel 
piórko 
czy pastele 
wystarczy tylko... 

Rys. Maria Kondek 

„Dziadek grający na wąsie”, z cyklu „
Rodzina”, 1955, drzeworyt, 24x18,5 
cm 
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10 listopada o godz. 17.00 
na spotkanie  

Dyskusyjnego Klubu Książki 
przy WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego  

sala konferencyjna Biblioteki (II piętro) 
ul. Gdańska 100/102 

 
Zapraszamy do dyskusji o „Dolinie radości” Stefana Chwina.  

 

W dniach 12 – 31 października w holu Biblioteki na parterze zapraszamy  
do obejrzenia wystawy „Warsztat Samuela Tyszkiewicza”.  

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Biblioteki Narodowej,  
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – Oddziału Muzeum Historycznego m. st. Warszawy,  

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,  
Wojciecha Kochlewskiego oraz z innych zbiorów prywatnych.  

 

Partnerzy wystawy: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki,  
Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie.  

 

Samuel Tyszkiewicz ( 1889-1954) – typograf i wydawca, twórca i właściciel florenckiej oficyny wydawniczej  
„Stamperia Polacca” działającej w latach 1926-1954.  

W swojej oficynie drukarskiej tworzył książki będące dziełami sztuki typograficznej.  

23 października o godz. 17.00  
na spotkanie  

z Henrykiem Skwarczyńskim 

łodzianinem, pisarzem mieszkającym w USA  

Henryk Skwarczyński (ur. w 1952 r.), pisarz, podróżnik, absol-
went polonistyki Uniwersytetu  Warszawskiego (1977), doktorant 
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, historyk z zamiłowania. 
Od lutego 1980 r. uchodźca polityczny we Francji. W 1986 r. 
przyjął obywatelstwo USA. Był wykładowcą  Defence Language 
Institute  w Monterey w Kalifornii, współpracownikiem Radia 
Wolna Europa oraz korespondentem „Głosu Ameryki”. 
Książki wydane w Polsce: „Męka stawania się Amerykani-
nem” (1989), „Sweeney wśród słowików” (2000), „Słomiane 
Morze” (2002), „Z Różą i Księżycem w herbie” (2004), „Uczta 
głupców” (2008), „Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza” (2009).  


