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Pamiętam pierwsze spotkanie  

ze szkłem kryształowym. Zajęcia  

w drugiej klasie liceum plastycznego, 

przedmiot: projektowanie szkła. Za-

danie? Wykonanie projektu zdobiny 

kryształowej. Co to był za koszmar dla 

młodej osoby, która chciała tworzyć 

szkło nowoczesne, hutnicze, moder-

nistyczne. A tu każą rysować jakieś 

szlify, cięcia, ryty. Trzeba było nauczyć 

się wszystkich rodzajów siatek, młyn-

ków, palemek i innych archaicznych 

wzorów, których przecież już żaden 

szanujący się projektant nie wykorzy-

sta. O fuj.

Wtedy było to dla mnie jak cofnięcie 

się do zamierzchłych czasów starych, 

babcinych kryształów. Takie mieliśmy 

podejście jako młodzi ludzie. Przez 

wiele lat traktowaliśmy szkło kryszta-

łowe jako „kiczowate”. Jakże się myli-

liśmy!

Projekty Marii Słaboń to kwintesencja 

nowoczesności, lekkości, delikatno-

ści i ponadczasowości. To niezwykłe 

formy i genialne szlify, pięknie grające  

z załamującym się w nich światłem. 

To przemyślane projekty łączące  

w sobie dobrą starą szkołę projekto-

wania z wymaganiami technologicz-

nymi, ekonomicznymi i rynkowymi.

Poznałam panią Marię w 2020 r.,  

w trakcie pracy nad kolekcją zawier-

ciańskiego szkła, którą Miasto Zawier-

cie kupiło od Syndyka Masy Upadło-

Ikona designu niedocenionego
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ściowej HSG Zawiercie. Zależało  

mi wtedy na dokładnym opisaniu 

i atrybucji zakupionych projektów. 

Poznałam skromną Panią, która 

obdarowuje każdego niezwykłym 

uśmiechem, jest niesamowicie przy-

jazna i ma ogromną chęć współpracy. 

Wiem, że bardzo zależało jej  

na pomocy, aby ta niewielka spuści-

zna została odpowiednio opisana.

Już wtedy zrodziła się myśl, aby  

o tej niezwykłej osobie opowiedzieć  

i pokazać jej niezwykłe dokonania  

w szerszej perspektywie.

„Ikona designu niedocenionego.  

Maria Słaboń - szkło kryształowe”  

to projekt, który napisałam przy 

współpracy z Pałacem Schoena - 

Muzeum w Sosnowcu oraz z Galerią 

Stara Łaźnia w Zawierciu. Te dwie 

instytucje wspólnie uratowały reszt-

ki zbiorów z wzorcowni huty  

i wspólnie dążą do tego, aby historia 

materialna i niematerialna Zawier-

cia oraz jego mieszkańców została 

zachowana.

Dzięki ministerialnemu programowi 

Sztuki Wizualne, okazało się, że do-

staliśmy dofinansowanie i możemy 

skupić się na działaniu. Projekt od-

powiada na zapotrzebowanie sztuki 

obecnych czasów, w której design  

i szkło stają się tematem znaczących 

wystaw w renomowanych świato-

wych galeriach. Zawiercie było  

w okresie powojennym jednym  

z ważniejszych ośrodków hutnictwa 

szkła w Polsce. Wyroby tutejszej huty 

trafiały na rynki całego świata, często 

pod inną marką. Jej projektanci pozo-

stawali bezimienni, a ich dorobek pro-

jektowy nie został do tej pory rzetelnie 

opracowany i upowszechniony.

Na przestrzeni ostatnich lat zainte-

resowanie szkłem - jako elementem 

dziedzictwa kulturowego - wzrasta. 

Szklane dzieła sztuki, o które zaczęto 

walczyć i je popularyzować, są obecnie 

pożądane wśród kolekcjonerów. Mowa 

tutaj o szkle unikatowym oraz o bardzo 

modnym obecnie ząbkowickim szkle 

prasowanym. Warto jednak skierować 

kolekcjonerów w stronę szkła kryszta-

łowego, które dotąd skrywane było  

w cieniu tych wspomnianych.

Moim celem jako projektanta szkła, 

ale też dyrektora instytucji kultury 

i mieszkanki Zawiercia, jest udoku-

mentowanie i spopularyzowanie 

dorobku projektantów szkła HSG 

Zawiercie, a w szczególności pani 

Marii, której prace znajdują się w 

nielicznych kolekcjach muzealnych 

w Polsce. Jej dzieła pojawiają się 

natomiast coraz częściej na rynku 

antykwarycznym i portalach sprzeda-

żowych. Rzadko są jednak właściwie 

identyfikowane i rzetelnie opisane.

Zbiór szkieł projektantki pokazuje-

my w trzech galeriach, które bardzo 

różnią się od siebie pod wieloma 

względami. To pozwala na pokazanie 

ekspozycji bardzo szerokiemu gro-

nu odbiorców. Wykorzystujemy sale 

ekspozycyjne na Zamku w Nowym 

Wiśniczu, Galerię Białą MOK Zawier-

cie oraz galerię Zespołu Szkół Pla-

stycznych w Dąbrowie Górniczej.

Zamek w Nowym Wiśniczu, po Wa-

welu, to największy tego typu obiekt 

w Małopolsce. Jedna z największych 

twierdz XVII w. Rzeczypospolitej.  

W chwili obecnej zamek jest własno-

ścią Skarbu Państwa, administrowa-

nym przez Muzeum Ziemi Wiśnickiej. 

Od kwietnia 2020 roku posiada tytuł 

Pomnika Historii. Ekspozycję zaaran-

żowaliśmy w jednej z odrestaurowa-

nych sal, o ciekawych ścianach  

i niezwykłym wyposażeniu – są tam 

przepiękne lustra oraz dzieła malar-

skie. Szkła dodatkowo wzbogaciły 

wystrój i stały się głównym punktem 

zwiedzania. Naszą wystawę zobaczyło 
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prawie 30 tysięcy odwiedzających.  

To niesamowita liczba. Spotkanie au-

torskie z panią Marią było niezwykłym 

doświadczeniem dla samej projek-

tantki. Odwiedziny kolekcjonera  

i atrybucja dwóch jej dzieł sprawiły jej 

ogromną przyjemność.

Obecnie (w chwili pisania tego tekstu 

i wydania niniejszego wydawnictwa) 

wystawa znajduje się w Galerii Białej 

MOK Zawiercie. Kontrastujące moc-

no z zamkiem wnętrze - o surowych, 

białych ścianach z nowoczesnym 

oświetleniem i autorskim systemem 

ekspozycyjnym, sprawia, że te szklane 

realizacje ogląda się w zupełnie innym 

świetle. Ekspozycja została wzbogaco-

na pięknymi zdjęciami szkieł, wykona-

nymi przez Dyrektora Pałacu Schoena 

– Muzeum w Sosnowcu Pawła Duszę. 

Fotografie, ukazujące szkła artystki 

w niezwykłych aranżacjach, zwracają 

uwagę na „użytkowość” tych wspania-

łych projektów.

Zawierciańska odsłona projektu jest 

ważna dla całego społeczeństwa, 

tym bardziej, że mówi o materialnym 

i niematerialnym dziedzictwie oraz 

ponad 100-letniej historii miasta.  

Już jest okazją do spotkań międzypo-

koleniowych, rozmów, wspomnień. 

Cieszy mnie również fakt, że wystawa 

została wpisana do programu Eu-

ropean Glass Festival 2022, przez  

co zyskała dodatkową międzynarodo-

wą promocję.

Trzecią galerią, w której pojawi się 

zawierciańskie szkło będzie galeria Ze-

społu Szkół Plastycznych w Dąbrowie 

Górniczej. Dąbrowski „Plastyk” słynie  

ze szklarskich osiągnięć nie tylko  

w kraju, ale i za granicą. Nowoczesne 

pracownie, a przede wszystkim  

te szklarskie, pozwalają młodzieży  

na artystyczny rozwój w wielu dziedzi-

nach sztuk wizualnych. W latach 80. 

XX w. jednym z nauczycieli projekto-

wania szkła była tam właśnie Maria 

Słaboń. Uczyła oraz prowadziła kilka 

grup uczniów i zrealizowała z nimi 

kryształowe prace dyplomowe, które 

chcemy również wyeksponować.  

Te prace pokażą też wpływ dizajnerki 

na to, jak projektowali przedstawiciele 

ówczesnego młodego pokolenia.

Bardzo cieszy mnie fakt, że o szkle 

kryształowym zaczyna się dużo mó-

wić. Nadal czeka nas bardzo długa 

i trudna droga, aby kryształ stał się 

dobrem docenianym na rynku an-

tykwarycznym i kolekcjonerskim. 

Pierwsze kroki za nami. A ponieważ 

rok 2022 został ogłoszony przez Or-

ganizację Narodów Zjednoczonych 

Międzynarodowym Rokiem Szkła 

(International Year of Glass), to nasze 

działania staną się jeszcze lepiej roz-

powszechnione i otworzą nam drogę 

do kolejnych projektów i działań.

Dla mnie jednak najważniejszym do-

brem płynącym z tego projektu jest 

to, że taka skromna osoba, jaką jest 

pani Maria, będzie wreszcie docenio-

na przez środowisko kolekcjonerów 

czy muzealników - nie tylko zaintere-

sowanych szkłem. Stanie ona wresz-

cie na równi z projektantami, którzy 

mieli więcej szczęścia, dzięki pracy  

ze szkłem innego rodzaju. Odczaruj-

my kryształ i jej dzieła. Bo taki design 

trzeba zobaczyć, poznać i docenić.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia 

tego celu był brązowy medal Gloria 

Artis, który w tym roku został przyznany 

projektantce, dzięki staraniom Pała-

cu Schoena – Muzeum w Sosnowcu. 

Kolejnym, mam taką nadzieję, będzie 

ten projekt oraz ten katalog. Zapraszam 

więc do oglądania, zachwycania się i ko-

lekcjonowania. Choć akurat w przypad-

ku tych dzieł będzie to bardzo trudne. 

Dzieła te są bowiem niezdobywalne.

Karolina Kindler-Skowronek
Projektant szkła, Dyrektor MOK  

Zawiercie, Koordynator projektu
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Maria Słaboń studiowała na Wydziale 

Szkła i Ceramiki wrocławskiej PWSSP, 

gdzie w 1971 roku obroniła dyplom  

w pracowni prof. Stanisława Dawskie-

go. Od 1971 roku, aż do emerytury, 

pracowała w HSG „Zawiercie”  

w Zawierciu na stanowisku projek-

tanta. W latach 1989 – 1994 pracowała 

także jako pedagog w ZSP w Dąbro-

wie Górniczej. Uczestniczka wielu 

wystaw zbiorowych, indywidualnych, 

krajowych i zagranicznych. Laureatka 

wielu nagród i wyróżnień. Jej prace 

znajdują się w zbiorach Muzeum  

w Gliwicach, Pałacu Schoena w So-

snowcu i Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu oraz Galerii Stara Łaźnia  

w Zawierciu. 

Maria Słaboń

Wybrane nagrody i wyróżnienia: 

• Wyróżnienie w konkursie fotograficz-

nym „Impresje z ZSSR”, Katowice 1972; 

• Wyróżnienie w konkursie ZPAP 

„Człowiek i Współczesność”, 

Katowice 1975; 

• Medal i dyplom XXV-lecia WPKiW  

w Chorzowie, 1976; 

• II nagroda w konkursie ZPAP „Świat, 

w którym żyjemy”, Katowice 1976; 

• Główna nagroda na najlepszy Wzór 

Roku 1978 na MTP, Poznań 1978; 

• II nagroda w konkursie „Postawy 

twórcze”, 1981 r. 

Wybrane wystawy: 

• XXV-lecie PWSSP, wystawa retro-

spektywna, Wrocław 1971; 
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• Wystawa Okręgowa ZPAP, 

Katowice 1972; 

• Doroczna Wystawa Oddziałowa 

ZPAZ, Częstochowa 1972; 

• Wojewódzkie Targi Plastyki Współ-

czesnej, Katowice i Warszawa 1973; 

• Ogólnopolska Wystawa Szkła Arty-

stycznego i Użytkowego, 

Katowice 1974; 

• Konfrontacje 75 – Szkło i Ceramika, 

Warszawa 1975; 

• Wystawa szkła Gliwice’75, Muzeum 

w Gliwicach 1975; 

• Ogólnopolskie Triennale Szkła, 

Kłodzko 1976; 

• Międzynarodowa Wystawa Szkła  

i Porcelany, Jabloniec 1976; 

• Wiosenne Targi Lipskie, Lipsk 1976; 

• Jesienna Wystawa Kwiatów i Szkła 

Artystycznego i Użytkowego, 

Chorzów 1976; 

• Szkło i Ceramika na Drodze do Prze-

mysłu Narodowego, Warszawa 1976; 

• Międzynarodowe Targi „TAKON”, 

Poznań 1972 – 1976; 

• Ogólnopolska Wystawa Szkła Arty-

stycznego i Użytkowego, 

Katowice 1977; 

• Ogólnopolska Wystawa Szkła Unika-

towego i Przemysłowego, 

Katowice 1979; 

• Polski kryształ końca XX wieku, Vla-

stivĕdné Muzeum, Ołomuniec 2001; 

• Grupa Zagłębie. Wystawa dzieł 

artystów Grupy Zagłębie w Miejskiej 

Galerii Sztuki Extravagance  

w Sosnowcu, MGS Extravagance  

Sosnowiec 2002, 

• Szkło jak plaster miodu. Szkło z Huty 

Szkła Gospodarczego „Zawiercie” 

w Zawierciu, Muzeum w Gliwicach 

2004/2005; 

• Polskie szkło współczesne użytkowe 

i artystyczne, Muzeum Częstochow-

skie, Częstochowa 2007; 

• Współczesne polskie szkło użytkowe 

i unikatowe, Muzeum im. ks. dr Wła-

dysława Łęgi, Grudziądz 2010; 

• Kruche piękno, Muzeum Górnictwa 

Węglowego, Zabrze 2012; 

• Tradycje kuchni polskiej w sztuce  

i kulturze, Muzeum w Sosnowcu 2014; 

• Oblicza polskiego szkła współcze-

snego, Centrum Dziedzictwa Szkła  

w Krośnie, Krosno 2017;

• Zakochani w Szkle, Galeria Stara 

Łaźnia, Zawiercie 2020;

• Zawiercie - wzornictwo Huty Szkła 

po 1945 roku. Pałac Schoena Mu-

zeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2021;

• Kryształy Zagłębia - projektanci 

szkła, Galeria BB Kraków, Centrum 

Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Galeria 

Stara Łaźnia w Zawierciu, 2021.

Autorka we wzorcowni HSG Zawiercie 
(zdjęcie zamieszczone w jednym z zagłębiowskich dzienników, lata 70. XX wieku).
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WYWIAD Z MARIĄ SŁABOŃ

Jak to się stało, że została Pani 

szklarzem?

Jestem córką hutnika szkła, wycho-

wywałam się w atmosferze „szklar-

skiej”. Dbałość taty o detale szkła 

była precyzyjna i szczegółowa, miała 

charakter przedwojenny. W czasie 

wojny został on wywieziony do obozu 

koncentracyjnego, ale Niemcy szybko 

się zorientowali, że jest fachowcem  

w swojej dziedzinie. Docenili to i przy-

wrócili tatę do pracy w hucie, która 

należała w tym czasie do Niemców. 

Szkło ma duszę każdego, 

kto „przyłożył palec” do jego powsta-

nia, ale to mogą czuć tylko nieobojętni

Kiedy zaczęłam pracę, tata był już  

na emeryturze. Wcześniej jednak, 

kiedy byłam dzieckiem, zabierał mnie 

do huty, dlatego miałam okazję zo-

baczyć, jak to wszystko jest robione. 

Widziałam jak „nabieracz” z pieca wy-

ciągał troszeczkę szkła, potem „dmu-

chał”. Następnie był „bańkarz”, który 

robił te „banieczki” i jeszcze raz na-

bierał szkło, żeby włożyć je do formy. 

I wówczas był formowany kieliszek 

z foremki drewnianej, ale szkło było 

podawane osobno na nóżkę  

i na denko. Muszę dodać, że ojciec 

był majstrem, pełnił tę ostatnią wyko-

nawczą rolę. Praca przy piecu była dla 

niego strasznie wyczerpująca. Wyso-

ka temperatura, opary, pocenie się 

dzień w dzień - ciężka praca. 

W dzieciństwie wiele tematów do-

okoła mnie krążyło wokół szkła. Na-

siąknęłam tą nomenklaturą, tym 

nazewnictwem... Poza tym, sztuka 

zawsze mnie interesowała. Ta pasja 

pojawiła się już w szkole podstawo-

wej. Po maturze przystąpiłam  

do egzaminu na Państwowej Wyższej 

Szkole Sztuk Plastycznych  

we Wrocławiu1 . Na tej uczelni był wy-

dział malarstwa, grafiki i rzeźby  

ze specjalizacją ceramiki i szkła, z tym 

że dopiero po trzecim roku można 

było zadeklarować specjalizację.

Jakie ma Pani wspomnienia z cza-

sów studenckich?

Pierwsze dwa lata studiów były bar-

dzo ogólne. Pamiętam, jak na egza-

minie wstępnym proszono studen-



20 21

tów o namalowanie martwej natury, 

a muszę podkreślić, że trzeba było 

mieć wówczas swoje przybory. Byłam 

wtedy w tarapatach, bo zoriento-

wałam się, że nie mam białej farby. 

Kupiłam wówczas białą pastę do 

zębów, żeby się ratować i przerażona 

poszłam na ten egzamin. Finalnie 

praca pachniała miętą, co wprawiło 

egzaminatora w zdziwienie.

Pamiętam również, jak podczas eg-

zaminu u profesor Marii Dawskiej2, 

żony profesora Stanisława Dawskie-

go3, padło pytanie o muzykę – zapy-

tała, kogo wolałabym słuchać: czy 

Mozarta, czy Beethovena. Od razu po-

wiedziałam, że Beethovena nie, bo on 

jest „za ciężki”. Potem się zreflektowa-

łam i wyprostowałam, że „zbyt ciężki 

w odbiorze”, a Mozart potrafi ponieść. 

Ona była zaskoczona tą odpowiedzią, 

ale się uśmiechnęła i wydaje mi się, 

że to zaakceptowała.

Miło wspominam też same początki 

w akademiku. Jak zobaczyłam swoje 

nazwisko na liście, to byłam w „siód-

mym niebie”. Potem zamieszkałam 

w pokoju akademickim i zaczęły się 

trudne lata. Na pierwszym roku by-

łam zakwaterowana w takim sześcio-

osobowym pokoju z łóżkami piętro-

wymi, które przypominały wojskowe 

koszary. Musieliśmy nosić węgiel 

z piwnicy i rozpalać nim w piecu. 

Ustalaliśmy dyżury, żeby był porzą-

dek i ciepło, bo to był już październik 

i zaczynała się zima. W pokojach 

akademickich nie dało się utrzymać 

porządku, ponieważ wszyscy chcieli 

rozkładać sztalugi. Blejtramy były cały 

czas w użyciu. Właściwie to myśmy 

byli „nafaszerowani” tymi oparami 

z farb. Ja sobie dopiero teraz zdaję 

sprawę, że to było niebezpieczne,  

w końcu ta woń nie była obojętna  

dla zdrowia.

Studenci w tamtych czasach mieli 

szacunek dla kolegów i koleżanek  

z wyższych lat. Ktoś, kto miał odwagę, 

prosił starszych o jakąś pomoc,  

a oni byli bardzo koleżeńscy. Poma-

gali i wtajemniczali nas w pewne taj-

niki sztuki. Osób, które zajęły się pro-

jektowaniem szkła, była piątka albo 

szóstka. Ja byłam jedyną dziewczyną, 

resztę studentów stanowili chłopcy. 

Część z nas późno zaczęła przygodę  

z uczelnią, także ten przekrój wie-

kowy był dosyć duży. Niektórzy byli 

zadziorni. Każdy był inny.

To był okres studiów sześcioletnich, 

bo plastycy czy muzycy, to był ten 

krąg, który musiał studiować sześć 

lat. Nie było innego wyjścia, ale też 

nie obejmował nas nakaz pracy.

W tym czasie rozpoczęła pani przy-

godę z gazetą „La Pologne”,  

w której brał udział również  

Zbigniew Horbowy?

To było około miesiąca lub dwóch 

przed obroną mojego dyplomu  

w czerwcu 1971 r. Musiałam już mieć 

„dopiętą” całość do obrony, jednakże 

uwielbiałam przebywać w pracowni 

szkła „Na Traugutta”4, bo tam czuło 

się artystyczny klimat. Zbyszek5 czę-

sto odwiedzał uczelnię i nasz wydział, 

1 Obecnie: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gep-
perta we Wrocławiu. 
2 Maria Dawska urodziła się w 1909 roku w miejscowości 
Tłumacz koło Stanisławowa. Związana była z krakowską 
ASP, Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie, a po 1945 
roku wraz z mężem – również malarzem i grafikiem – Sta-
nisławem Dawskim przeniosła się do Wrocławia. Wykładała 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie 
ASP), gdzie uzyskała tytuł profesora. Około 1970 roku znów 
zmieniła miejsce zamieszkania na Warszawę, gdzie zmarła 
w 1993 roku, źródło: https://mnwr.pl/sztorm-marii-dawskiej/, 
dostęp: 28 września 2022 r.
3 Stanisław Dawski - ur. 1905, zm. 1990, studiował w latach 
1932-1939 w ASP w Warszawie: malarstwo u prof. Felicjana 
Szczęsnego Kowarskiego, grafikę u prof. Leona Wyczółkow-
skiego i Stanisława Ostoja-Chrostowskiego. Po II wojnie 

światowej osiadł we Wrocławiu. Był organizatorem życia 
artystycznego w tym mieście i pedagogiem tamtejszej 
PWSSP w latach 1946-1970 (w latach 1952-1962 jej rekto-
rem). Utworzył Wydział Szkła tej uczelni, prowadził Katedrę 
Szkła Artystycznego. W 1970 roku przeniósł się do Warszawy 
i objął stanowisko profesora na Wydziale Malarstwa ASP, na 
którym pozostawał do przejścia na emeryturę w 1975 roku. 
Tworzył w dziedzinie malarstwa sztalugowego i ściennego 
oraz grafiki warsztatowej (techniki metalowe, litografia, 
monotypia, linoryt, termoryt, odciski z naturalnego drew-
na), zajmował się też rzeźbą, szkłem i ceramiką artystyczną. 
Otrzymał wiele prestiżowych nagród i odznaczeń artystycz-
nych i państwowych, m.in. Nagrody m. Wrocławia 1951 i 
1956, Nagrody Artystycznej Warszawy 1973, źródło: https://
sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/1066/stanislaw-dawski, 
dostęp: 28 września 2022 r.



22 23

choć wtedy chyba jeszcze pracował 

jako projektant w hucie w Szczytnie 

Śląskiej. Ceniłam sobie rozmowy  

ze starszym, doświadczonym już ko-

legą. Był empatyczny oraz życzliwy  

w uwagach i nawet ewentualne róż-

nice w zdaniach obracaliśmy  

w żart. Zawsze był między nami 

konsensus. On miał już swój szklany 

dorobek twórczy, ja byłam jeszcze 

skromną studentką VI roku.  

I tak pewnego dnia w Katedrze Kon-

serwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła 

zastała nas ekipa fotoreporterów.  

Po jakimś czasie udało mi się zdobyć 

egzemplarz „La Pologne” („Polska”)  

w języku francuskim. To miła pamiąt-

ka „szkoły wrocławskiej”.

Co zaczęła Pani robić po uzyskaniu 

dyplomu?

Dyplom otrzymałam 8 czerwca  

1971 r. Potem była wspaniała zabawa, 

wszyscy bardzo się cieszyli. Przeżycia 

podczas wręczenia dyplomu też były 

niesamowite. Jedną z moich prac 

dyplomowych było szkło oświetlenio-

we. Wymyśliłam coś tak skompliko-

wanego, że brat musiał mi pomagać 

w konstrukcji metalowej. Sama nie 

dałabym rady połączyć tych wszyst-

kich elementów.

Takie są uroki nieprzewidywalnego 

losu, że swoją przyszłość związałam  

z Zawierciem, bo planowałam zostać 

we Wrocławiu. Miałam tam grono 

przyjaciół, obracałam się  

w towarzystwie teatralnym, lecz 

pojawił się problem z mieszkaniem. 

Pewna aktorka miała właśnie dostać 

angaż w Opolu, w związku z czym 

zwalniało się mieszkanie. Okazało się 

jednak, że ją zatrzymują we Wrocła-

wiu, dlatego postanowiłam jechać 

4 Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła przy ul. 
Traugutta we Wrocławiu.
5 Jako projektant szkła Zbigniew Horbowy był prekurso-
rem w wielu dziedzinach. Od początku swojej pracy dużo 
eksperymentował ze szklaną materią i kolorem, szukając 
równowagi między artystycznym wyrazem a funkcjonal-
nością zaprojektowanych przez siebie form. Jak mało kto 
doceniał siłę sztuki użytkowej w kształtowaniu społecznych 
gustów estetycznych, źródło: https://polscyprojektanciszkla.
pl/zbigniew-horbowy/, dostęp: 28 września 2022 r.
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„do siebie”. I wtedy pojawiła się tęsk-

nota, gdy zobaczyłam zawierciańską 

hutę. Przecież ja ten klimat huty zna-

łam z lat 50. ubiegłego wieku…

W zawierciańskiej hucie rozpoczęłam 

pracę w listopadzie. No i się zaczęło. 

Ciężko mi się wstawało, wstyd przy-

znać. Ale Józef Podlasek6 miał tak 

samo, też się spóźniał. Pierwsze we-

zwanie mieliśmy do kadr, które nas 

upomniały. Drugie wezwanie było  

na „dywanik do dyrektora”, a trzecie 

dostaliśmy już na piśmie z zapowie-

dzią kary. Wtedy się ocknęliśmy.  

On miał już bliżej, przeprowadził się 

do domu za torami przy dworcu.  

Miał tak blisko, że faktycznie już nie 

wypadało się spóźniać.

Jak wtedy wyglądała Huta Szkła? 

Wzorcownia była zupełnie gdzie 

indziej. Tego budynku już nie ma. 

Tam w jednej części zlokalizowana 

była przychodnia. Po drugiej stronie 

znajdowała się właśnie wzorcownia, 

ale budynek był stary, a dach był 

wysłużony i przez wiele lat nienapra-

wiany. Jak przychodziliśmy do pracy, 

to braliśmy tylko klucz z portierni 

i szliśmy do wzorcowni. Pewnego 

dnia, po jakichś ulewnych deszczach, 

otworzyliśmy drzwi, a tam było tak 

gorąco i duszno, jak w saunie. Oka-

zało się, że dach nie wytrzymał zbyt 

dużych opadów i zrobiła się w nim 

dziura, przez którą deszcz zalał całe 

pomieszczenie.

Po tym zdarzeniu było mnóstwo pra-

cy, wiele rzeczy zostało zniszczonych. 

Wtedy dyrektor uznał, że pracownię 

należy przenieść gdzie indziej i po-

wstała nowa wzorcownia, właśnie 

tam na pięterku, gdzie pracowałam 

do emerytury. Wówczas gnieździli-

6 Józef Podlasek należał do wyjątkowych projektantów, 
czasami próbujących swych umiejętności w grawerce. W 
Zawierciu też powstawały jego najlepsze zestawy użytko-
we, niestety rzadko realizowane jako komplety.
Artysta wykorzystywał szkło antico w nieco odmiennej od 
szczytnieńskiej wersji technologicznej. Pladrowanie szkieł 
było mniej zagęszczone, a koloryt wzbogacony delikatnymi 
brunatnymi smugami, co zwłaszcza w połączeniu z inten-
sywnym bursztynem, przynosiło zadowalające rezultaty, 
źródło: https://polscyprojektanciszkla.pl/jozef-podlasek/, 
dostęp: 28 września 2022 r.

śmy się w czwórkę w jednym malut-

kim pokoju. 

Patrząc na całą swoją karierę pro-

jektantki, komu zawdzięcza Pani 

najwięcej?

Wiele dobrego zawdzięczałam dy-

rektorowi Zjednoczonych Hut Szkła 

Gospodarczego i Technicznego „Vi-

tropol” w Sosnowcu, panu doc.  

dr Eugeniuszowi Gubale, który „czuł” 

potrzeby społeczności projektanc-

kiej, na co dzień włączonej w kierat 

produkcji zakładowej, a jednocześnie 

odpowiadającej za tworzenie no-

wych wzorów. On po prostu rozumiał 

plastyków i ich lubił. Pracowników 

trzeba lubić. Tak samo, jak nauczyciel 

musi lubić uczniów. On wiedział, że 

nie możemy być aż tak eksploato-

wani i urządzał nam co roku plenery 

dwu- lub trzytygodniowe w różnych 

miejscach, rozwijających twórczość. 

Pierwszy był w Międzyrzeczu, potem 

była Turawa. To były plenery ma-

larskie, niezwiązane ze szkłem. Te 

podróże były bardzo dobre, bo prze-

nosiły nas w ten świat uczelni i sztuki. 

Dr Gubała wnioskował również do 

ministerstwa, któremu podlegaliśmy, 

o przyznanie projektantom jednego 

dnia wolnego w tygodniu na cele 

twórczości własnej, abyśmy mogli się 

rozwijać. To on dążył także do spro-

stania wymogom klientów w zamó-

wieniach eksportowych i krajowych. 

Corocznymi plenerami malarskimi 

dla szklarzy i ceramików kierował mój 

kolega Boguś Kupczyk7. Była to „zdro-

wa odskocznia”, bo te dwa tygodnie 

przenosiły w inny wymiar sztuki. 

Dr Gubała w latach 70. i 80. ubiegłe-

go wieku zabiegał również o to, by 

władze państwowe uznały branżę 

szkła za przemysł narodowy. Walczył 

o to, by znak polskiego szkła był – 

tak jak czeskiej Bohemii – znakiem 

międzynarodowym i dzięki temu 

stanowił synonim najwyższej jakości. 

Tamte lata to rozkwit przemysłu szkła 
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polskiego i nie tylko. W innych dzie-

dzinach sztuki (np. plakat, grafika, 

teatr) także byliśmy w czołówce. 

Znany „szklarz” i technolog, prof. Wa-

cław Nowotny stworzył przepiękne 

hasło – myśl, która brzmiała: „Szkło 

ma serce, kocha mądrych, ceni pra-

cowitych”. Dlatego ja zawsze dodaję, 

że szkło ma duszę każdego, kto „przy-

łożył palec” do jego powstania, ale to 

mogą czuć tylko nieobojętni…

Jaką rolę odgrywał sam Vitropol?

Vitropol był instytucją, która umożli-

wiała projektantom rozwój i samodo-

skonalenie projektantów. Zobowiązał 

nas do tych kwartalnych przeglądów, 

na co zakład musiał przyzwolić. Było 

to dla nas bardzo dobre, bo wpływało 

mobilizująco i każdy z nas nieustan-

nie musiał coś nowego pokazywać, 

jeśli mu na tym zależało. Na przeglą-

dach odbywały się komisje, które oce-

niały, czy wzór jest dobry czy bardzo 

dobry. Między innymi podczas tych 

zjazdów komisja kwalifikowała  

do targów i zgłaszała wzory do Urzę-

du Patentowego. Zdobyłam trochę 

tych patentów, a one wszystkie 

przechodziły właśnie przez drogę tej 

wstępnej eliminacji.

Jakie były zadania centrali ekspor-

towo-importowej Minex?

Centrala eksportowo-importowa 

Minex  w Warszawie zajmowała się za-

mówieniami. Vitropol był bardziej od 

7 Bogusław Kupczyk - swobodnie czuł się podczas kreowa-
nia wzorów ze szkła prasowanego, formowanego ręcznie 
oraz dekoracji kryształów. Szkło prasowane tworzył krótko, 
ale w dorobku ma zarówno formy przejrzyste i surowe, kon-
struowane niczym bryły architektoniczne, jak i opływowe 
o swobodniejszym zarysie. Jego niepowtarzalne zdobiny 
wpisują się z nurt nowoczesnego szkła prasowanego zapo-
czątkowanego w Hucie Szkła Gospodarczego „Ząbkowice”,
źródło: https://polscyprojektanciszkla.pl/bogdan-kupczyk/.
Dostęp dnia: 28 września 2022 r.

Projektantka wraz z koleżankami podczas targów designu, lata 70. XX wieku. 
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sztuki. Minex rozdzielał zamówienia 

po hutach, co związane było z dużym 

zamieszaniem. Przychodziło do nas 

jakieś zamówienie od centrali,  

a w nim szlif albo formuła na przykład 

ze Szklarskiej Poręby. To był grzech 

centralizacji.

Minex zobowiązał huty do wzajemnej 

wymiany dokumentacji. Po tym był 

już taki  „miszmasz” i duży galimatias, 

którego nie dało się upilnować. Były 

takie przypadki, że dany model figu-

rował u nas jako pierwowzór. Kiedy 

klient zobaczył nasz wzór  

i poprosił o dokumentację, to należa-

ło mu ją przekazać. Potem jechał  

z tym rysunkiem do innej huty, gdzie 

mógł kupić dany wzór w innej cenie. 

Tam przyjmowali zamówienie, wyko-

nali jedynie drobne zmiany we wzo-

rze, przez co robił się taki bałagan.  

W związku z tym widzimy niektóre 

podobne wzory i nie jesteśmy  

w stanie określić autora. Część wzo-

rów udało się zapamiętać projektan-

tom i mieli tę świadomość, że są to 

ich własne, autorskie projekty. Ale 

tak naprawdę to było na zasadzie 

„wszystkie dzieci nasze są”. Dlatego 

od pewnego momentu zaczęłam 

podpisywać swoje rysunki. 

Pamięta Pani, do jakiego kraju było 

wysyłanych najwięcej szklanych 

wyrobów?

Eksport był na wszystkie kraje świata. 

Wśród tych większych były: Grecja, 

Jugosławia, kraje skandynawskie: 

Norwegia, Szwecja, Dania. Potem 

Francja, Anglia, Stany Zjednoczone, 

Kanada, Australia oraz Nowa Ze-

landia, a nawet Japonia. Następnie 

mieliśmy także zamówienia z Korei, 

Singapuru, Arabii Saudyjskiej. Były 

również okazałe zamówienia z Iranu, 

ale sytuacja światowa tak się ułoży-

ła, że już politycznie nie za bardzo 

można było je realizować i to niestety 

upadło. A to były dobre zamówienia…

Czy wyobrażała sobie Pani kiedyś 

pracę w innym zawodzie?

Jeśli ktoś kocha swoją pracę,  

to w ogóle nie odczuwa wysiłku. 

Może nie w ogóle, bo niejednokrotnie 

człowiek jest zmęczony. Każdemu 

mówię, że jeśli wybiera taki zawód, 

to musi to lubić. Może się poświęcać, 

ale trzeba to kochać. I teraz, ni stąd, 

ni zowąd, mam satysfakcję. Ja cały 

czas „jestem w tym szkle”. I gdyby nie 

odejście na emeryturę, to ja bym da-

lej działała i byłabym rozpędzona jak 

lokomotywa (uśmiech). W ogóle nie 

chorowałam, nie miałam zwolnień 

lekarskich. Ja po prostu pracowałam. 

Czy pamięta Pani pierwsze projekty? 

Mój pierwszy projekt na pewno był  

w kolorze. Uważam, że najlepszy 

okres mojej kariery trwał wówczas, 

kiedy tworzyło się zarówno szkło 

ołowiowe, jak i sodowe. To był taki 

kontrast, a wymagał jednocześnie 

myślenia.

Ja tak emocjonalnie do tego wszyst-

kiego podchodziłam, dlatego nie  

za bardzo jestem w stanie sobie przy-

pomnieć pierwsze projekty. W czym 

widziałam trudność? W narysowaniu 

tych wszystkich gwiazdek. Pamiętam, 

że ćwiczyłam je sobie w domu, bo  

to było za trudne, żeby udoskonalić 

tę umiejętność w czasie pracy. Trzeba 

było się wykazać i potrafić to zrobić, 

a tego uczelnia nie uczyła. Tego typu 

zdobienia nie były „na topie” i zyskały 

zainteresowanie dopiero, gdy zaczę-

łam pracować w Hucie Szkła w Za-

wierciu.

Jakie wzory lubiła Pani najbardziej 

projektować? Czym się Pani inspi-

rowała?

Pomysły były wszędzie… Nawet  

na podłodze, kiedy rozlałam wodę  

ze szklanki. Nawet na męskich krawa-

tach widziałam jakieś wzory.  

To była obsesja, bo przecież skąd 

mam te kartki? Ja wszędzie je mam – 
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te karteluszki... Gdzie tylko jakiś po-

mysł wskoczył, to trzeba było  

go „przetrawić”, jakoś tak dostosować 

do tworzywa. Inspirujące pomysły 

można było znaleźć na przykład w sa-

mej przyrodzie. Teraz ubolewam nad 

tym, na przykładzie swojego wnucz-

ka i dzieci. Najmłodsi nie potrafią już 

obserwować przyrody...

Ja, siłą rzeczy, pochwalę te czasy, kie-

dy wszystko się robiło ręcznie,  

bo wydaje mi się, że jednak współ-

czesna technika odbiera osobowość, 

jakąś duszę tego, co się tworzy. Teraz 

można coś stworzyć, ale to już nie 

będzie takie bardzo osobiste…

Proszę opowiedzieć o historii wy-

branego wzoru.

Wszystkie wzory (formy i szlify) 

uwzględnione w moich patentach 

przeszły swój „chrzest bojowy” na tzw. 

Branżowej Komisji Ocen w Vitropolu 

w Sosnowcu, która odbywała się  

co kwartał przez szereg lat. To zobo-

wiązywało projektantów do systema-

tycznego przygotowywania nowych 

zestawów. Te wzory uzyskały ocenę 

bardzo dobrą i zostały zakwalifikowa-

ne do zgłoszenia w Urzędzie Paten-

towym oraz miały pierwszeństwo na 

Międzynarodowych Targach Poznań-

skich. Tam też w czerwcu 1978 r. jeden  

z zestawów (forma ZA-392 szlif 

ZA.863) o numerach patentu od 9651 

do 9655 otrzymał główną nagrodę 

(fot. strona 26).  Osobiście bardzo 

lubię także wzór wazonu ze szlifem 

kłosów, bo u mnie w projektowaniu 

częstą inspirację stanowiła przyroda. 

Drugi szlif, dla kontrastu, na tej samej 

formie potraktowałam bardziej szli-

fiersko, w ostrych gotyckich cięciach.

Jaki jest Pani ulubiony wzór z całe-

go dorobku artystycznego?

Właściwie to mam trzy ulubione wzo-

ry, które chyba najpełniej prezentują 

moje poszukiwania wyrazu w mate-

riale, bo wszystkie są realizowane  
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w szkle kryształowym:

1. Zestaw wieloczęściowy (karafka, kie-

liszki, szklanki, dzbanek, kompotiera, 

patera, komplet śniadaniowy), forma 

ZA.277, szlif ZA. 6118  (fot. strona 98). 

Wspomniany zestaw na Komisji Ocen 

został oceniony jako bardzo dobry 

nowatorski wzór autorski zgłoszony 

do Urzędu Patentowego. Później zdo-

był wyróżnienie w Konkursie Związku 

Polskich Artystów Plastyków w 1975 r. 

o godle „Arnika”. Po 2000 r. podczas 

wizyty we wzorcowni huty amery-

kańskiego projektanta (Peter Drobny, 

Steuben Glass, New York) wzbudził 

niekłamane zainteresowanie.  

Potwierdziła się ponadczasowość 

wzoru. A inspiracją do szlifu było  

ziarenko ryżu…

2. Zestaw ZA. 263, szlif ZA. 573, forma 

wystrugana, zatapiana (dzbanek, 

szklanka, owocarki, talerz), „Fale-mat”9

Następny wzór prezentuje mój bunt 

przeciw stereotypowym formom  

i sposobie obróbki. Okazał się jednak 

mniej ekonomiczny, bo wymagał 

więcej czasu na formowanie (fot. stro-

na 80-81).

3. Zestaw „OPAL” – II nagroda  

w konkursie „Postawy twórcze”  

w 1981 r. – szkło unikatowe10  (fot. stro-

na 50-53, 86-87). 

Trzeci ulubiony wzór to „trącony” ko-

lorem kryształ, ale posiadający prostą, 

monumentalną formę. Barwiony  

w masie moim „tajemnym” sposobem.

Była Pani również autorką projektu 

graweru/szlifu pucharu dla Papieża 

Jana Pawła II.

Dokładnie. W 1979 r. przypadł mi  

w udziale „nakaz” (dla mnie niepowta-

rzalnie wzruszający) zaprojektowania 

pucharu dla Papieża Jana Pawła II.  

8, 9, 10 Projektantka Maria Słaboń udostępniła na potrzeby 
niniejszego katalogu prywatne notatki i rysunki dotyczące 
wskazanego zestawu.

W moim „lamusie” odnotowany jest 

jako puchar ZA. 390-h74em z grawerką. 

Projekt został zamówiony przez Pol-

skie Linie Lotnicze LOT i wręczony 

Ojcu Świętemu na pokładzie samo-

lotu w drodze powrotnej, po odbytej 

pierwszej pielgrzymce do Polski.  

Do dzisiaj zachował się szkic grawerki 

– napisu. 

Czym Pani się kierowała, 

projektując szkło? 

Design, jako pojęcie, od lat podpo-

rządkowany jest tym samym pra-

wom. Trendy – to kwestia mody. Do-

bry projekt oparty na podstawowych 

zasadach zawsze spełni swoją rolę.  

A więc musi kierować się:

• Artyzmem, co ma związek z prosto-

tą lub finezją,

• Funkcjonalnością, czyli powinien być 

użytkowy lub artystyczny,

• Ergonomią, przez co rozumiem 

m.in. łatwość w użyciu, stabilność, 

przyjazność człowiekowi  

(np. wylewka, ucho),

• Jeśli spełnia wymogi ekonomii,  

to powinien być także mało pra-

cochłonny lub materiałochłonny.

Muszę podkreślić, że dobry wzór jest 

ponadczasowy.

Jakie mieliście możliwości i za-

dania jako projektanci? Z jakimi 

spotykaliście się problemami? 

(zastanawiam się czy to pytanie nie 

powinno pojawić się wcześniej)

Nasze możliwości były wręcz „szalo-

ne”, byliśmy bardzo eksploatowani. 

Trzeba było być dobrym fachowcem 

w wielu dziedzinach. Robiliśmy np. 

hasła na płótnie, transparenty czy na-

pisy na płytach pilśniowych. Musieli-

śmy wykonywać także dokumentację 

do zamówień eksportowych – to była 

dokumentacja rysunkowa, bez której 

się nie obeszło. 

W 1983 roku osobiście składałam 

do dyrekcji podanie z prośbą o to, 

by oddzielić komórkę wzornictwa 



36 37

od przygotowania produkcji, bo my 

„dostaniemy fioła”. Pracowała z nami 

wówczas Basia, która udzielała pomo-

cy technicznej. My, jeszcze pracując  

z Józefem11, rysowaliśmy „w ołówku” 

na kalce technicznej, a ona dopiero  

to wyciągała z tuszu do odbitek. 

Odbitki musiały być na hucie, potem 

przechodziły przez kontrolę jakości  

i jeszcze jakiś inny dział, który iden-

tyfikował te rzeczy. Ideałem by było, 

żeby nas obejmowało tylko samo 

wzornictwo. Wtedy tego tworzenia 

było o wiele więcej i może byłoby traf-

niejsze, dokładniejsze, gdybyśmy nie 

musieli „rozpraszać się na kawałki”… 

Ale nie ma tego złego, co by na do-

bre nie wyszło, bo to zapewniło nam 

jakieś dodatkowe doświadczenia. By-

liśmy „omnibusami”, bo trzeba było 

zrobić jeszcze reklamy, hasła czy listy 

gratulacyjne na papierze czerpanym, 

jak się umyśliło dyrekcji, żeby komuś 

podziękować bardziej uroczyście,  

a nie na maszynie. To były czasy po-

zbawione komputeryzacji i wszystko 

trzeba było napisać ręcznie. Dopiero 

po latach 90. zaczęły wchodzić kom-

putery, także jakoś nam to ułatwiło 

wykonywanie obowiązków. Problemy 

dotyczyły również bałaganu  

w samym projektowaniu. Wiecznie 

coś się ratowało, żeby nie stracić.  

I nie zawsze było tak, że projekt, który 

powstał, mógł być wykonany. Trzeba 

było się dostosować do panujących 

ówcześnie realiów. Na przykład nie 

wszystkie formy mogły być zrobio-

ne. Ja miałam serię takich „na cicho 

dmuchanych”12. Forma powinna 

być obrotowa, bo szkło jest płynne, 

ono musi się w jakiś sposób ułożyć. 

Jak zaprojektowałam wzór o innym 

kształcie np. trójkąta, to forma mu-

siała być robiona z drewna, a jeszcze 

lepiej jakby była wykonana z metalu, 

ale to było strasznie drogie. Żaden 

zakład się w to „nie bawił” i nie chciał 

11 Józefem Podlaskiem.
12 Szkło wykonywane w formach nieobrotowych

zrealizować wyszukanych pomysłów 

projektanta. Nadrzędnym celem było 

wykonanie ekonomicznej produkcji. 

Także wiele projektów upadło.

Proszę wskazać przykłady,  

dla kogo były projektowane zesta-

wy/puchary/szkła ozdobne.

• Talerz „Elektrobudowa”, szlif 

ZA.0795,

• Puchar (szlif i grawerka) dla Polskiego 

Związku Motorowego „Żużel”, 1974 r., 

szlif ZA. 615 i druga wersja z herbem 

Katowice (inna forma), szlif ZA. 616,

• Puchar z deklem h-70cm  

(forma + szlif + grawerka) dla Leonida 

Breżniewa, godło PRL i ZSRR,

• Puchar na V Ogólnopolski Festiwal 

Pieśni zaangażowanej „Czerwona 

Lutnia”, grudzień 1974 r., h-40 cm 

ZA.297, ZA.618,

• Bardzo duże i wysokie wazony  

na wystawę Kwiatów w Wojewódz-

kim Parku Kultury i Wypoczynku  

w Chorzowie (dyplom),

• Puchar z pokrywą h-38,5 cm  

(szlif i grawerka) dla pana „Hern-

Sahm”, koniec 1981 r., na polecenie 

dyrekcji,

• Puchar – wazon „Komin” 4-częścio-

wy (łącznie h-120 cm) dla Krakow-

skiego Przedsiębiorstwa Budowy 

Pieców Przemysłowych w Krakowie 

„Piecbud”,

• Puchary, wazony i inne na 100-lecie 

Huty Szkła Gospodarczego  

w Ząbkowicach, IX 1984 r.,

• Model w szkle telefonu komórkowe-

go dla GSM ERA oraz płaski przycisk 

(medal), 1999 r.

• Puchar (grawerka + szlif) dla Adama 

Małysza na Mistrzostwa w Skokach 

Narciarskich.
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Czym, dla projektanta, był okres 

transformacji ustrojowej w Polsce?

Zacznę od podania pewnego przy-

kładu, jakim był zestaw kieliszkowy 

„MONIKA”, który „rodził się w bólach” 

w latach 80. ubiegłego wieku. Powoli 

huta stawała się potentatem  

w produkcji kieliszków formowanych 

automatycznie13, ale zdobionych 

ręcznie (tzn. szlify, grawerka). Należało 

rozszerzać zestawy, co zaczęto wpro-

wadzać w czyn w latach 90. ubiegłe-

go wieku. To była istna ekwilibrystyka 

w projektowaniu. Zakład nie miał  

na tyle funduszy (co związane było  

z ciężkim okresem transformacji), 

żeby zamawiać nowe formy metalo-

we do projektów. Sytuacja wymagała 

wręcz odwrotności. Wyszukiwało się 

jakieś stare formy żeliwne z innego 

asortymentu, którym należało się 

przyjrzeć, odpowiednio „obrobić”  

i dostosować projekt. Przy tym nale-

żało zachować wymagane parametry 

(np. pojemność, wysokość), a jedno-

cześnie coś zmienić, żeby powstał 

sensowny, nowy kształt. I tak powsta-

wały zestawy kieliszków „Windsor”, 

„Wilanów”, „Oxford”, a potem „Sylvia”, 

„Olimpia”, „Royal”. To była taka „mo-

dowa kombinacja” –  jaką „górę” i jaki 

„dół” dobrać do danego projektu.  

A wszystko przecież ograniczały tech-

niczne możliwości. 

Projekty, rysunki – cała dokumen-

tacja do zamówień eksportowych 

– jako podstawa do realizacji w 

produkcji, wykonywane były ręcznie 

na rynki całego świata dla Ameryki 

Północnej i Południowej, Europy, 

Azji, Afryki oraz Australii… i obejmo-

wały zarówno I etap (Międzynaro-

dowe Targi Poznańskie), jak również 

II etap (Międzynarodowe Targi we 

Frankfurcie nad Menem), nie licząc 

już zamówień krajowych. Zarówno 

prace projektowe (tzn. nowości), jak 

i dokumentacyjne (do zamówień), 

były wykonywane przez jeden dział 

13 Linia automatyczna SORG

wzornictwa. To była „harówa”. Stara-

nia o rozdzielenie projektowania  

od przygotowania produkcji  

od wielu lat spełzły na niczym.

Jak wspomina Pani okres po 1995 

roku, kiedy została Pani szefową 

wzorcowni?

W 1995 r. zaczęła się dla mnie taka 

podwójna odpowiedzialność, bo 

trzeba było projektować szkło i jakoś 

„utrzymać całość”. To były trudne cza-

sy, bo dyrekcja się zmieniła. W zakła-

dzie były roszady, a zarobki pracowni-

ków niskie. 

To dziesięciolecie było bardzo pra-

cowite. Wtedy pojawiła się napięta 

atmosfera i usilne próby ratowania 

zakładu. Trafiliśmy na ten burzliwy 

okres transformacji, a mimo to nasze 

ambicje były na tyle duże, żeby jed-

nak się wykazać i uchronić zakład. 

Tak w skrócie, mój okres projekto-

wo-twórczy obejmował dwa etapy. 

Pierwszy przypadł na lata 1971-1989 

(szkło sodowe – kolor i szkło ołowiowe 

– kryształ oraz Międzynarodowe Targi 

Poznańskie) oraz drugi, przypadający 

na lata 1990-2011 (tylko kryształ), zwią-

zany z początkowym, transformacyj-

nym przestojem, a później targami 

we Frankfurcie. 

Ten czterdziestoletni czas był różno-

rodnie bogaty w doświadczenia  

i bardzo pracowity. Ostatni okres 

transformacji mogę uznać już za 

mało przychylny, nie tylko dla „mojej” 

huty. Żadne wysiłki projektowe nie 

uratowałyby sytuacji zadłużeniowej 

„nabrzmiałej” przez lata. Wszystko 

było „pod górkę”, a dalej szło tylko  

ku upadkowi. Nie pomogły Industria-

dy i nawet dobre zamówienia ekspor-

towe, bo już mało co było możliwe…

Z tego ostatniego okresu nawet nie 

zostały zestawy szkieł potargowych 

czy poeksportowych. Zabrała  

je wzorcownia tzw. handlowa, ponie-

waż syndyk zabezpieczył majątek.  

W związku z tym Pałac Schoena - 
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Muzeum w Sosnowcu czy Galeria 

Stara Łaźnia w Zawierciu nie miały 

możliwości zakupu. Czyli lata świet-

ności za nami… Teraz Huta Szkła  

w Zawierciu ma swój nekrolog:  

żyła 132 lata… 

Można mieć tylko nadzieję, że może 

kiedyś ktoś obiektywny, a „wtajem-

niczony”, opisze ten okres, na który 

spadła zasłona milczenia…

Autorka z jednym ze swoich ulubionych projektów (Zestaw ZA.263, szlif ZA.573)  
podczas spotkania autorskiego na Zamku w Wiśniczu (2 września 2022). 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

• Konkurs fotograficzny „Impresje 

z ZSRR”, Katowice, 1972 r., wyróżnienie,

• Konkurs „Człowiek i współczesność”, 

szkło kryształowe, godło „Arnika”, 

1975 r., wyróżnienie,

• Konkurs „Świat, w którym żyjemy”, 

szkło kolorowe, godło „Cyprus”, 1976 r., 

II nagroda,

• Główna nagroda na najlepszy 

„Wzór Roku 1978” na Międzynarodo-

wych Targach Poznańskich, 1978 r.,

• Konkurs „Postawy twórcze”, szkło 

unikatowe, kryształ barwiony 

w masie, godło „Opal”, 1981 r., techno-

logia własna, II nagroda,

• Dyplom i medal XXV-lecia Woje-

wódzkiego Parku Kultury i Wypoczyn-

ku w Chorzowie, bardzo duże wazony 

w kolorze (wystawa kwiatów), 1976 r.
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wazon Galeria Stara Łaźnia
1976
Grawerka: Władysław Michalski
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Karafka Galeria Stara Łaźnia
2000-2005

Karafka Galeria Stara Łaźnia
1984-1985
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wazony Galeria Stara Łaźnia
1990-2000

Zestaw kryształowy Galeria Stara Łaźnia
1990-2000
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Misy kryształowe Galeria Stara Łaźnia
1990-2000

Misy kryształowe Galeria Stara Łaźnia
1990-2000
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Zestaw kryształowy Galeria Stara Łaźnia
1979-1983

Zestaw form użytkowych Galeria Stara Łaźnia
1981
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Zestaw z cyklu „opal” Galeria Stara Łaźnia
1970-1980



54 55

wazon z cyklu „opal” Galeria Stara Łaźnia
1970-1980
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Misy z zestawu „oVo” Galeria Stara Łaźnia
1980

bola i pojemnik na lód z zestawu „oVo” Galeria Stara Łaźnia
1980
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Zawierciańska huta szkła, położona 

przy torach dawnej Kolei Warszaw-

sko-Wiedeńskiej, była jedną z pereł 

Zagłębia Dąbrowskiego. Zakład był 

znany w Europie oraz na świecie,  

a dla miasta, którego tradycje sięgają 

średniowiecza, był jednym z najważ-

niejszych pracodawców w XX w. Po-

pularna szklarnia, tak jak wiele innych 

zakładów przemysłowych miasta, 

była beneficjentem możliwości, jakie 

stworzył w 1847 r. rozwój wspomnia-

nej linii kolejowej, dając możliwości 

tańszego i szybkiego transportu  

na coraz szerzej dostępne rynki 

europejskie. Wprawdzie pierwsze 

informacje o hucie założonej przez 

pobliskiego właściciela ziemskiego 

Huta „Zawiercie” – kuźnia 
zagłębiowskiego designu

Andrzeja Chmielewskiego pochodzą 

z 1880 r., ale za początek jej działalno-

ści - jako jednej z najbardziej znanych 

marek polskich - przyjmuje się 1884 

rok, czyli uruchomienie po moder-

nizacji dokonanej przez nowego 

właściciela – znanego europejskiego 

potentata szklarskiego - firmę Samu-

el Reich & Co. Wprawdzie od 1900 r. 

Reich nie jest wyłącznym właścicie-

lem, o czym świadczy nazwa zakładu 

– Towarzystwo Akcyjne Huty Szkła  

w Zawierciu dawniej S. Reich & Co, ale 

do końca lat 30. pozostaje współwła-

ścicielem i w katalogach sprzed 1939 r. 

Zawiercie in Polen wymieniane jest 

wśród wielu innych czeskich i jednej 

austriackiej wytwórni tworzących 
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to imperium1. Związki z S. Reichem 

miały dla zagłębiowskiej huty duże 

znaczenie, szczególnie w dostępie 

do dobrego wzornictwa oraz rynków 

zbytu. Miał on bowiem sieć sklepów 

firmowych w największych europej-

skich miastach, w tym w Warszawie 

przy ul. Rymarskiej 10.

Wytwórczość zakładu obejmowała 

szeroki asortyment produktów  

na dobrym poziomie estetycznym  

i technologicznym. Produkowano  

tu zarówno szkło dmuchane, jak  

i prasowane. Użytkowe od najbardziej 

niezbędnych artykułów gospodar-

czych, po wyroby luksusowe w posta-

ci kompletów do alkoholi, zimnych 

napojów, ciast, przekąsek i garnitu-

rów toaletowych oraz wazonów  

o zróżnicowanych gabarytach i deko-

rze2. Równolegle oferowano szeroki 

wybór szkła oświetleniowego - od 

najprostszych kloszy do lamp nafto-

wych, po klosze i lampy o wyszuka-

nym zdobnictwie, a także prasówkę. 

Ta ostatnia była ważnym elementem 

działalności zakładu. Choć wyraźnie 

przeznaczona dla niezamożnych 

klientów, to zwracano tu dużą uwagę 

na jej estetykę, nawiązywano  

do aktualnych trendów panujących  

w europejskim szklarstwie i wykony-

wano z najwyższą starannością.

Troska o poziom wytwórczości towa-

rzyszyła zawierciańskiej szklarni  

od początku do końca jej istnienia. 

Stąd dywersyfikacja technik zdob-

niczych i samych dekorów, zgodnie 

z modą i oczekiwaniami klientów. 

Wyroby dmuchane były gładkie bądź 

zdobione w przedformach, szlifowa-

no je ręcznie, ale i zdobiono mecha-

nicznie za pomocą gilosza i pantogra-

fu, bezbarwne oraz barwione  

 1 Katalogi firmowe dostępne na stronie www.glas-muster-
buch.de.
 2 Bogatą ofertę przedstawia katalog firmowy Towarzystwa 
Akcyjnego fabryki Szkła dawniej S. Reich i Ska w Zawierciu 
z 1928 r. 

w masie. Nierzadko formy użytkowe  

i dekoracyjne powlekano kolorowymi 

powłokami i na tym tle wykonywano 

bogate desenie szlifowane, wydoby-

wające z barwnego tła przezroczystą 

istotę szklanego przedmiotu.

Zasady te dotyczyły także lamp, klo-

szy i abażurów o kształtach tulipano-

watych, kulistych, cebulastych i cylin-

drycznych, które mienią się licznymi 

kolorami oraz dekorami o motywach 

floralnych, geometrycznych, animali-

stycznych, marmoryzowanych, ma-

towanych i „mrożonych”3. Za nowe, 

stylowe rodzaje szkła oświetleniowego 

zakład został nagrodzony w 1929 r. 

Złotym Medalem na Powszechnej 

Wystawie Krajowej w Poznaniu. Nie 

jest mi znany katalog huty z ofertą 

prasówki, a to, co o niej wiadomo 

zaczerpnięto z dwóch powojennych 

wydawnictw4. Wprawdzie „Zawiercie” 

koncentrowało się przede wszystkim 

na szkle dmuchanym i oświetlenio-

wym, ale masowo odciskanym  

z form wzorom też wysoko stawiano 

poprzeczkę i przy konstrukcji form 

kierowano się tym, co aktualne. Pre-

ferowano zwłaszcza estetykę art déco 

lub w jej typie. Kilka wzorów produko-

wały jeszcze inne ośrodki europejskie, 

co potwierdza tezę o tym, iż S. Reich 

unowocześnił zawierciański design5.

Art déco zdominowało stylistykę Za-

wiercia w latach 30. XX w., szczegól-

nie w szkle formowanym ręcznie, ale 

jego wpływ widoczny jest też w pra-

sówce. W tym okresie huta miała już 

ugruntowaną pozycję w kraju, czego 

dowodem były zamówienia rządowe 

na zastawy dla polskich transatlanty-

ków i prezydenckiego pałacyku  

3 Wzory w katalogu z 1928 r.
4 Katalog na szkło stołowe i galanteryjne Centrali Handlowej 
Ceramiki z 1949 r. oraz Katalog szkła prasowanego wyd. Cen-
trala Eksportowo-Importowa Minex, Warszawa ok. 1960 r.
5 Np. owocarki o numerze 146-Z widnieją w katalogu firmy 
Schreiber & Neffen z 1915 r. pod nr 8474, patera z ząbkowa-
nym wlewem i pełnymi, wachlarzowatymi uchwytami była 
w ofercie niemieckiej huty VEB Glaswerk Schwepnitz  
z 1953 r., a formy zdobione matowymi, wertykalnymi pasa-
mi z „jodełki” jako Athene figurują w katalogu huty August 
Walther & Söhne z 1937 r.
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w Wiśle, dla których wykonała za-

stawy stołowe o cechach modnego 

stylu. 

Po 1945 roku zakład został upaństwo-

wiony i kilkukrotnie zmieniał nazwy6, 

ale konsekwentnie odbudowywał 

swoją pozycję rynkową w Europie  

i na świecie, eksportując najpierw  

do krajów demokracji ludowych i 

Wielkiej Brytanii, a w następnych 

latach poszerzając rynki m.in.  

o Francję, Danię, Finlandię, Kanadę, 

USA, a nawet RPA. Najwięcej ilościo-

wo wyeksportowano w 1999 r. - było 

to 82% produkcji firmy7. Ale żeby 

prowadzić handel z wymagającymi 

klientami, trzeba było dysponować 

atrakcyjną ofertą. Początkowo było  

to użytkowe szkło sodowe prasowane 

i dmuchane, oświetleniowe i sygnali-

zacyjne. Szkło prasowane znika  

z repertuaru przedsiębiorstwa  

do 1960 r., a w zamian poszerza się 

oferta szkła dmuchanego barwne-

go i bezbarwnego o współczesnej 

estetyce, bogatej kolorystyce, zróżni-

cowanego formalnie i często deko-

rowanego zawiesiną nieregularnych 

pladrów, czyli popularne wtedy „an-

tico”. Jednak to kryształy staną się 

od początku lat 70. wizytówką zagłę-

biowskiej szklarni i na nich skupiła się 

wtedy uwaga dyrekcji i zakładowych 

designerów. Stopniowo wprowa-

dzano wyroby ze szkła ołowiowego, 

najpierw bazując na półfabrykatach 

ze Stronia Śląskiego, a następnie 

wytapiano je już na miejscu w coraz 

szerszym zakresie, aż do eliminacji 

pozostałych rodzajów w 1986 r8. 

6 W okresie 1945-1948 „Zawierciańska Huta Szkła Gospo-
darczego i Oświetleniowego”, 1948-1950 Fabryka Szkła 
dawniej S. Reich i S-ka, Spółka Akcyjna – „Zawiercie”, od 
1955 Huta Szkła Gospodarczego i Oświetleniowego z siedzi-
bą w Zawierciu, w latach 70. znika określenie Oświetlenio-
wego oraz pojawia się  nazwa „Zawiercie”, 1998-2009 HSG 
„Zawiercie” S. A., od 2009 Huta Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o., 
od 2016 r. dopisano „w upadłości likwidacyjnej”
7 Dane z  kroniki zakładowej huty.
8 Informacja z kroniki zakładowej
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Kierownictwo zakładu wcześnie zro-

zumiało, że tylko interesujące i wręcz 

eleganckie wzory trafiające idealnie 

w gust wyrobionego estetycznie 

odbiorcy zapewnią stałe i liczne za-

mówienia i już od 1953 r. zatrudniało 

etatowych designerów. Najpierw był 

to Józef Jarnicki, a trzy lata później 

kadrę wzmocniły Imelda Jakubik-

Gwizda oraz Janina Węcewicz-Macek, 

nieetatowo współpracował również 

Józef Misztela9. Czwórka ta projek-

towała głównie szkło sodowe, o ich 

pracach w krysztale dotąd nic nie 

wiadomo, podczas gdy te pierwsze 

prezentowano na wystawach tar-

gowych i branżowych. Owe wzory 

mieściły się w aktualnych trendach 

stylowych i nawet z dzisiejszej per-

spektywy można je wysoko ocenić10, 

ale dyrekcja widocznie nie tego 

oczekiwała i od 1969 r. poszerzała 

projektancki team o kolejnych arty-

stów szkła, skupiających się głównie 

na krysztale.

Najwcześniej, po 2-letniej praktyce 

w hucie „Violetta”, nad Wartę przybył 

Józef Podlasek11, oswojony z ołowio-

wym tworzywem projektował pierw-

sze własne zawierciańskie formy 

kryształowe, które od razu okazały się 

przysłowiowym strzałem w dziesiąt-

kę. Wkrótce dołączyła Maria Słaboń12 

i bez żadnych trudności podjęła 

trud kreowania nowoczesnych szkieł 

sodowych oraz kryształowych, któ-

re podkreślały samoistne wartości 

tworzywa, pozwalając mu emanować 

urokiem oszczędnie szlifowanych, 

połyskliwych powierzchni. Tych dwoje 

artystów związało się z hutą na całe 

zawodowe życie. Krócej pozostały 

9 J. Jarnicki (1924-1985) w hucie pracował w latach 1953-
1985, I. Jakubik-Gwizda pracowała prawdopodobnie  
w okresie 1956-1963, J. Węcewicz-Macek od 1956 do wcze-
snych lat 80. J. Misztela (1923-2009) współpracował z hutą 
w latach 60. Wszyscy projektanci są absolwentami Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu
10 Znane jest w niewielkim zakresie z katalogów wystaw  
i ze zbiorów muzealnych. 
11 (1934-1995), w Zawierciu pracował w okresie 1969-1995, 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu
12 (ur. 1947), w hucie „Zawiercie” pracowała w latach 
1971-2011, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu.

tu dwie projektantki – Zofia Szmyd-

Ścisłowicz i Zofia Piaskiewicz13, które 

zamieniły wkrótce pracownię desi-

gnerską na szkolną katedrę i zakład 

fotograficzny, a w latach 70. luźno 

współpracował z hutą Bogdan Kup-

czyk14. Jednak to zespół w składzie 

Podlasek, Słaboń i Szmyd-Ścisłowicz 

zaliczany jest do grona reformatorów 

wzornictwa polskiego kryształu.

Lata 80. i 90. to serie wzorów o szla-

chetnych,  prostych lub delikatnie 

urozmaiconych liniach form, zdo-

bionych oszczędnie dawkowanymi 

i mocno uproszczonymi szlifami 

wydobywającymi z materiału maksi-

mum efektu światłocienia oraz eks-

presji wewnętrznej. Takie kryształy 

są ozdobą każdego wnętrza i atrak-

cyjnym zamiennikiem dla znanych, 

mało wyrafinowanych form oraz 

bogatej dekoracji szlifowanej szczel-

nie je okrywającej, wykorzystującej 

znane i opatrzone od kilkudziesięciu 

lat motywy zdobnicze. Niestety polski 

klient nie miał nawet najmniejszych 

możliwości, by odkryć świat nowego 

kryształu, te nowości kierowane były 

wyłącznie do odbiorcy dewizowego, 

to z jego smakiem liczyły się wszyst-

kie rodzime szklarnie, także zawier-

ciańska. W krajowych sklepach moż-

na było spotkać ten drugi kryształ, 

typowo mieszczański, pozbawiony 

finezji projektu i wykonania. Właśnie 

takie zdobiły polskie mieszkania, wy-

wołując uśmiech politowania u osób 

poszukujących innych wrażeń este-

tycznych. Cała „nowatorska” oferta 

kryształowa trafiała na rynki zagra-

niczne, a nawet jeśli trafiała na pol-

skie półki, to przeważnie w symbo-

licznej ilości i najczęściej jako „odrzut 

z eksportu”, co zresztą było najlepszą 

13 Z. Szmyd-Ścisłowicz (ur. 1952) pracowała w „Zawierciu”  
w okresie 1979-1984, absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Z. Piaskiewicz  
zaś w latach 70. XX w.
14 B. Kupczyk (ur. 1934), z hutą współpracował w latach 70., 
będąc kierownikiem Branżowego Ośrodka Wzornictwa 
przy ZHSGiT „Vitropol” w Sosnowcu, absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu
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rekomendacją takich towarów.  

Z tego powodu przeciętny Kowalski 

nie miał okazji do wyrobienia swego 

smaku estetycznego i tkwił dalej  

w dotychczasowych przyzwyczaje-

niach zakupowych. Częściej można 

było wybrać tańsze kryształy praso-

wane, produkowane z myślą o rynku 

wewnętrznym15, uwzględniające w 

projekcie uproszczone zdobnictwo, 

ale nie tak wysmakowane, jak te for-

mowane i zdobione ręcznie.

Sprzedaż zagraniczna była podsta-

wą istnienia huty po 1989 r. W miarę 

wzrostu kosztów produkcji stawała 

się coraz mniej atrakcyjna dla kontra-

hentów, a rynek krajowy nie zapew-

niał potrzebnych obrotów i powoli, 

niestety systematycznie, szklarnia 

chyliła się ku upadkowi16. Dzisiaj za-

budowania huty spowija cisza, hal nie 

rozświetlają blaski pieców i płomienie 

gazowe, ani odgłosy i gwar towarzy-

szące szlifowaniu oraz grawerowaniu 

wyrobów, teren huty został sprzedany 

i w najbliższym czasie należy się spo-

dziewać zasadniczych zmian. Szkło 

w Zagłębiu Dąbrowskim zakończyło 

swoją historię, ale aż się prosi o ada-

ptację fragmentu pozostałych zabu-

dowań dla upamiętnienia pięknej 

140-letniej tradycji tego miejsca.  

Obecnie gdzieniegdzie pojawiają się 

nieliczne oferty szkła zawierciańskie-

go, głównie w postaci kompletów  

do alkoholi dekorowanych zacho-

wawczo, a „zreformowany” kryształ 

pojawia się naprawdę bardzo rzadko 

i już tylko w obrocie antykwarycznym 

oraz kolekcjonerskim. Częściej  

od znakomitych kryształów trafia-

ją się szkła prasowane, o formach 

sprzed 1939 r. i po 1978 r., choć porów-

nując z częstotliwością pojawiania się 

wyrobów innych polskich hut, są to 

15 Od 1978 r. wprowadzono linię kryształów prasowanych 
skierowanych na rynek krajowy.
16 W 2016 r. postawiono zakład w stan upadłości likwidacyj-
nej, który trwa do dziś.
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wręcz incydentalne przypadki, dla-

tego troska o dziedzictwo huty jest 

obowiązkiem wszystkich miłośników 

polskiego szkła.  

  

Bohaterka wystawy jest artystką 

wszechstronną, nie tyle niedocenio-

ną, ile jej twórczość  jeszcze nie jest 

w pełni odkryta. Fakt ten dotyczy 

wszystkich polskich twórców kryszta-

łów, ich dorobek dopiero teraz powoli 

jest rozpoznawany i doceniany przez 

kolekcjonerów, dotychczas zauroczo-

nych dużo łatwiej dostępną prasówką 

i dmuchanymi formami użytkowo

-dekoracyjnymi. Powód? To brak ich 

najlepszych projektów na rynku kra-

jowym, o czym wspominam powyżej. 

Trudno odkrywać coś, co prawie nie 

było dostępne. Ograniczony dostęp 

do katalogów fabrycznych traktowa-

nych przez producentów jako oferty 

stricte handlowe, często nie podają-

ce nazwisk projektantów, także nie 

sprzyja edukacji. Dlatego coraz bar-

dziej popularne ekspozycje  

i publikacje muzealne mają  olbrzy-

mie znaczenie dla zaspokajania 

głodu wiedzy przyrastających rzesz 

zbieraczy polskiego designu szkła.

Tworzywo szklane nie ma przed  

Marią Słaboń tajemnic, pewnie  

i z wyczuciem porusza się zarówno 

po meandrach sodówki, jak i kryszta-

łu. Barwne realizacje tych pierwszych 

odznaczają się  przemyślaną formą, 

której posągowość umiejętnie łago-

dzi, wtrącając zaokrąglenia, wysmu-

klenia pewnych partii, czy pierście-

niowate profile, a wszystko  

w trafnie dobranej kolorystyce. Inten-

sywny rubin, stonowana czerwień, 

pastelowy bursztyn, dymna szarość, 

czy miodowy brąz to ulubione kolory 

artystki najlepiej oddające emocje 

twórcze. Nie stroniła od efektów de-

koracyjnych, jakie daje „antico”, czego 

znakomitym przykładem jest mio-

dowy komplet do ponczu o zdyscy-

plinowanej, dyskowatej formie i para 

dekoracyjnych wazonów z ażurowymi 

prześwitami oplecionymi surowym 

sznurem.

Konieczność „ograniczenia”  

do kryształu, w związku z polityką 

produkcyjną zakładu, przyniosła 

nowe wyzwania, z których artystka 

wyszła zwycięsko. Jej projekty pre-

zentują szeroki wachlarz rozwiązań 

formalnych, od niemal posągowych 

kształtów, przez urozmaicenia swo-

bodnymi krzywiznami, łagodzący-

mi optyczny ciężar obiektów, aż po 

delikatne rysunki  pojedynczych form 

oraz wieloczęściowych zestawów 

użytkowo-dekoracyjnych. Oszczędnie 

dobiera dekory, preferując te delikat-

ne o charakterze roślinnym, ale nie 

unika geometrycznych kompozycji  

z prostych szlifów oraz rytmicznych 

ciągów jednolitych elementów  

o zróżnicowanej wielkości. Niewątpli-

wie preferuje świetliste powierzchnie 

naczyń, ale nie unika matów o róż-

nym stopniu intensywności, stano-

wiących znakomite tło dla przezro-

czystych dominant kompozycyjnych.

Artystka projektowała też autorskie 

patery o niejednolitych obrzeżach, 

hutniczo formowane popielnice  

i wazony  o bezszlifowej dekoracji, 

zdobione kobaltowymi nitkami  

i z wolnoformowanymi wlewami17. 

Kobaltowa powłoka, jako tło do 

grawerowanych scen, była dość 

częstym elementem dekoracyjnym 

krótkoseryjnych lub okolicznościo-

wych wyrobów Zawiercia, których 

M. Słaboń ma kilka w dorobku.  

W tych przypadkach współpracowa-

ła z grawerem Władysławem Mi-

chalskim, który przeniósł na wazony 

m.in. pejzaże jurajskie18, godła naro-

dowe, czy motywy floralne19. Oczy-

wiście te obiekty mają charakter 

unikatowy i są także świadectwem 

kunsztu grawera.
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Jak już wielokrotnie wspominałam 

przy różnych okazjach, praca desi-

gnera zakładowego nie była łatwa. 

Wymagała, poza fachową wiedzą, 

szczególnych umiejętności w zakre-

sie komunikacji ze współpracownika-

mi - od dyrekcji do mistrzów hutni-

czych, przekonywania do swoich racji 

i sztuki kompromisu, czego mogliby 

pozazdrościć wytrawni dyplomaci. 

Całkowicie własne pomysły udało 

się realizować tylko w przypadkach 

projektów na targi międzynarodowe, 

które miały przyciągnąć jak najwięcej 

klientów. W pozostałych przypadkach 

często zmuszeni byli iść na ugodę, 

by zachować w projekcie maksimum 

swej wizji i wtedy bardzo przydatne 

były wspomniane powyżej cechy. 

Wykreowanie dobrego użytecznie 

wzoru o wysokich walorach este-

tycznych jest bardzo trudne i zasłu-

guje na miano sztuki wysokiej, choć 

niestety wciąż niedocenianej. Całe 

zawodowe życie spędzone w zagłę-

biowskiej szklarni oraz imponująca 

liczba znakomitych projektów świad-

czą o tym, że Maria Słaboń posiadła 

wszystkie wspomniane wyżej cechy, 

a sympatia, z jaką wspominają artyst-

kę byli współpracownicy, potwierdza 

Jej charyzmę. Ale chyba najlepszym 

jej świadectwem jest fakt, iż przez 

kilkanaście lat po śmierci J. Podlaska 

sama odpowiadała za design huty,  

ze znakomitym zresztą efektem.

Twórczość M. Słaboń to nie tylko wiel-

koseryjne wzornictwo, ale również 

prace umiejętnie łączące egalitaryzm 

z cechami unikatowymi. Zawierciań-

scy designerzy mieli od czasu  

do czasu możliwość nieodpłatnej re-

alizacji własnych, artystycznych wizji, 

a w ramach rozliczeń pozostawiali 

17 W zbiorach Muzeum w Gliwicach i Pałacu Schoena 
Muzeum w Sosnowcu, dokumentacja tamże
18 W zbiorach Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, do-
kumentacja tamże, wazony Ruiny zamku w Ogrodzieńcu, 
Ruiny zamku w Mirowie, oba z 1976 r.
19 Puchary Syrenka warszawska i Kolumna Zygmunta III 
Wazy i Wazon Ryby wszystkie z 1976 r. w zbiorach Pałacu 
Schoena Muzeum w Sosnowcu

ustaloną ilość egzemplarzy  

we wzorcowni zakładowej, pozostałe 

zaś wykorzystywali dowolnie. Wśród 

takich obiektów znajduje się m.in. 

eksperymentalny cykl „Opal”  

z barwnymi zawiesinami uzyskanymi 

z tlenków metali, bezbarwne quazi

-wazony z fantazyjnymi, rubinowy-

mi wypustkami wyrastającymi z ich 

wnętrz, miodowa kompozycja „an-

tico” z wolnoformowanym wlewem, 

czy wazony zakończone wolutowo  

o szlachetnie miękkiej linii.

Szkoda, że nie ma już możliwości 

kontynuacji znakomitego designu, 

do którego rozkwitu doprowadziła 

Maria Słaboń oraz pozostali projek-

tanci cudownego zawierciańskiego 

teamu. Ich pracę dokumentują teraz 

głównie zbiory muzealne, m.in. Pała-

cu Schoena Muzeum w Sosnowcu, 

Galerii Stara Łaźnia im. Leszka Dutki 

w Zawierciu, Muzeum w Gliwicach. 

Wystawy, publikacje i badania nauko-

we muzealników, a także kolekcjone-

rów, przyczyniają się do coraz lepszego 

poznawania dziejów oraz osiągnięć 

projektantów polskiego szkła.

Ewa Chmielewska
Kustosz Działu Szkła Pałacu Schoena 

- Muzeum w Sosnowcu
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cukiernica i dzbanek z zestawu kryształowego Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
ok. 2000 r.
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Karafka i kieliszek z zestawu ,,oVo”  
Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu

1980
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wazon ze szkła warstwowego 
Grawerka: Władysław Michalski 

Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1976
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Zestaw wazonów Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1978

wazony z zestawu ,,KoNTra” Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
2001
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Formy ze szkła sodowego ’’antico’’ 
Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu

1971-1980

Zestaw form ze szkła sodowego ’’antico’’ 
Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1978
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elementy z zestawu użytkowego
Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu 

1975-1980
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Zestaw kryształowy  Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu 
1979

Karafka i dzbanek  Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1979
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Kieliszki  Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1979

Kieliszki i szklanki Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1979
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wazon z cyklu ,,oPal” własność Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
1970-1980

wazon z cyklu ,,oPal” własność Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
1970-1980
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Karafka i szklanka ,,PriM” Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1979 bola ,,PriM” Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu

1979
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Patera ,,PriM” Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1979

bomboniera ,,PriM” Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1979
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Zestaw form Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1971-1980

Zestaw form Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1971-1980
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owocarka i wazon Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1975-1980

Popielnica i wazon Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1986-1990
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Zestaw użytkowy Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1971-1980

Zestaw wazonów ,,Koral’’ Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1977
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elementy z zestawu ,,rYŻ’’ Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
1971-1980

wazon ze szkła warstwowego ,,rYbY” 
Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu
Grawerka: Władysław Michalski
1976
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Ekspozycja w jednej z sal zamku w Wiśniczu Część ekspozycji w Galerii Białej MOK w Zawierciu
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Wystawa w Galerii Białej MOK w Zawierciu




