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Ignacy Klukowski

WSTĘP

W roku 2020 mija 75 lat od przybycia Ignacego Klukowskiego do Gdańska. Jak wielu wilnian, których dziejowy
kataklizm zmusił do opuszczenia stron rodzinnych, w 1945 roku odbudowywał swoje życie w zupełnie nowym
miejscu, w niełatwych powojennych realiach. W jednym z listów tak to wspominał: „Chwytałem każdą pracę,
malowałem powozy i auta, robiłem szyldy kupcom, (...) rysowałem tablice z anatomii i biologii”. Jednocześnie,
korzystając z wiedzy i umiejętności malarskich nabytych na uczelniach Wilna i Paryża, dokumentował zniszczenia
wojenne Gdańska: zrujnowane uliczki Głównego Miasta, gruzowisko Długiego Pobrzeża, wypalone kościoły.
W roku 1949 został zatrudniony w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków i przez wiele lat odgrywał znaczącą rolę w restaurowaniu najważniejszych zabytków miasta. Pracował przy konserwacji obiektów z Dworu
Artusa, z kościoła Mariackiego, Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta. Nie porzucił też pracy malarskiej. Nowe
otoczenie przyniosło ze sobą nowe inspiracje. Obok gdańskich zabytków Klukowski zaczął malować widoki ze
stoczni i portu, kopalnią tematów okazały się krajobrazy Kaszub i Wybrzeża, gdzie z upodobaniem spędzał wolny
czas z rodziną i przyjaciółmi.
Dorobek artysty w dziedzinie marynistyki zaprezentowało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku na wystawie
pt. „Ignacy Klukowski – marynista” zorganizowanej w 2011 roku w ramach cyklu „Polscy artyści o morzu”. Siedem
lat później wybór jego prac eksponowano w oddziale NMM, Muzeum Rybołówstwa w Helu. W ubiegłym roku
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum gościło wystawę prac artysty w Rozewiu. Teraz w ręce odbiorców trafia teka
reprodukcji wraz z obszerną i bogato ilustrowaną biografią malarza, przygotowana i wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej w Gdańsku. Jest to cenny dokument wkładu Ignacego Klukowskiego w życie
artystyczne i odbudowę naszego miasta, a zarazem interesujące wydawnictwo, które powinno stać się pozycją
obowiązkową każdego konesera malarstwa.
dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Pamięci Ignacego Klukowskiego
Ciężkie łby słoneczników dojrzałe, pochylone,
milczą o życiu malarza… A niełatwo było
pożegnać stare zaułki Wilna…
I niełatwo było pozostawić za sobą Paryż,
Ponte di Rialto w Wenecji,
Capri i brzeg Bretanii stromy,
opuścić Gandawę, Antwerpię
i tyle snów.
Ze wspomnień jak z codziennego atelier
zerkają: Murzynka, Markiza i Pani D,
Chinka z wachlarzem, Babcia z dzieckiem,
Kardynał i Mnich – z oczami zmęczonymi…
Dlaczego nie uśmiechają się? Przecież
nieobojętni?
I niełatwo było odnaleźć się w ruinach Gdańska,
wśród kikutów portu i umarłych dźwigów,
malować rzęsy aniołom i wypełniać spokojem
twarz pięknej Madonny…
Powracały kobiety… Z rozpuszczonymi włosami,
Rybaczki, Góralki, z psem na kolanach, dziewczyny
z Gdyni, Fromborka, Władysławowa, Lidzbarku, Brzeska,
dziewczyny, kutry i okręty…
W domu wśród okruchów radości, zawsze
czekała Nadzieja, drobna, cicha i piękna,
i córki, i syn, i wytchnienie
od ognia, głodu, wojny
i dróg splątanych. I rozkwitały malwy na popiołach.
W pobliżu kościołów, spichrzów, zamków, bram,
znad kanałów i stoczni,
wsłuchany w echa fal odbitych od statków i łodzi
muzyk – saksofonista w rozchełstanej koszuli
wyśpiewa swój odwieczny rytm,
aż pochylą się, zagną, złamią, opadną
ciężkie łby słoneczników.
Wiersz ze zbioru: „Przed…” /400 nowych wierszy/

Andrzej Zaniewski
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Wspomnienia Krystyny Fabijańskiej-Przybytko
o Ignacym Klukowskim

19 kwietnia1978 r. zmarł w Gdańsku artysta malarz Ignacy
Klukowski. Urodzony w Łotowianach na Litwie, studiował
od 1927 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w pracowni prof. Ludomira Ślendzińskiego. W latach 1932-1937 kontynuował studia malarskie
w Ecole des Beaux Arts w Paryżu, pod kierunkiem P.A. Laurensa i L. Rogera. Jednocześnie należał do „Grupy Polskich
artystów we Francji” i wraz z jej członkami brał udział w licznych wystawach za granicą i w Polsce. Jego prace z tego
okresu, wysoko oceniane przez krytykę artystyczną, były
wielokrotnie komentowane w prasie francuskiej.
Po sukcesie jaki I. Klukowski odniósł na wystawie „Salon
des Amis des Art” w Wersalu, gdzie portret Mnich otrzymał Medaille de Vermeil, jeden z krytyków pisał na łamach „Revue des artistes d’aujourdhui”: [...] wybitne dwa
dzieła wystawione przez Ignacego Klukowskiego dowodzą
niepowszedniego opanowania rysunku i środków plastycznych… Silna indywidualność malarza wyraża się w sztuce
szczerej i pełnej prostoty. Równie świetne recenzje miały
jego obrazy eksponowane na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w 1937 r., na wystawie „Societe des
Amis des Arts de Seine-et-Oise” (1937 r.). Znani krytycy
paryscy czasopism „Arts”, „La Revue Moderne”, „Revue des
artistes d’aujourdhui” i in. pisali wówczas o bogactwie
jego palety, kompozycyjnej harmonii, temperamencie
malarskim i znakomitej interpretacji portretów. W jednej z recenzji użyto, jakże trafnie, cytatu z Fromentina:
on maluje swem sercem. Słowa te wypowiedziane na początku drogi twórczej I. Klukowskiego można dziś z tym
samym przekonaniem odnieść do całej Jego spuścizny
artystycznej. W 1937 i 1938 roku wspólnie z „Grupą artystów polskich we Francji” wystawiał I. Klukowski w Łodzi,
Katowicach i Warszawie. Obok obrazów O. Boznańskiej
i K. Brandla, Jego portrety również w kraju zyskały wysoką
ocenę. Oto fragment wypowiedzi prof. Mariana Morelowskiego w „Kurierze Wileńskim”: Ignacy Klukowski wystawia
mało, ale zwraca uwagę wrodzonym i pogłębionym talentem do portretowej charakterystyki…
Prawie cały dorobek z okresu przedwojennego, liczący ponad trzysta prac, zginął w płomieniach podczas powstania
warszawskiego w mieszkaniu ojca Artysty. Przepadły również obrazy pozostawione w Paryżu. Ocalało jedynie tych
kilka płócien, które zabrał On ze sobą do Wilna.
W 1945 r. I. Klukowski przyjechał z rodziną do Gdańska i tu
osiedlił się na stałe. W tym samym roku został członkiem
ZPAP. Przez szereg lat pracował zawodowo jako konserwator zabytków w PKZ, nie zaniedbując jednak własnej twórczości. Uczestniczył w dorocznych wystawach środowiska
gdańskiego organizowanych w ramach Festiwalu Sztuk
Pięknych w Sopocie, wielu wystawach marynistycznych,
między innymi w Międzynarodowej Wystawie Maryni-
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stycznej w Genui w 1952 r., w wystawach ogólnopolskich,
takich jak „Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL”, „20 lat
PRL w twórczości plastycznej”, w Ogólnopolskich Wystawach Plastyki w Radomiu i Ogólnopolskich Wystawach
Plastyki w Warszawie. Miał także trzy wystawy indywidualne w Gdańsku i w Biurze Wystaw Artystycznych w Sopocie.

Ignacy Klukowski

Był artystą autentycznie miłującym ludzi i przyrodę. Na
otaczającą Go rzeczywistość reagował z ogromną wrażliwością, poszukując w każdym zjawisku piękna i ekspresji.
Chętnie i często malował pejzaże z Wybrzeża, znad morza, stocznie, porty i przystanie rybackie. Głównym jednak
przedmiotem Jego zainteresowań pozostał zawsze człowiek. Toteż w sztuce portretu wykazał prawdziwe mistrzostwo zarówno warsztatu, jak interpretacji. Malowane przez
Niego wizerunki osób, najczęściej z bliskiego kręgu rodziny
i przyjaciół, odznaczają się w równym stopniu wiernością
cech fizycznych, jak prawdą wnętrza psychicznego. Osią-

•

I. Klukowski „Portret Krystyny
Fabijańskiej-Przybytko”, 1974 r.

gał to dzięki swej oryginalnej koncepcji artystycznej, która
polegała na harmonijnym połączeniu syntetycznego ujęcia modela, jego sylwetki i wyrazu, z miękkością i delikatnością malarskiego wykonania.
Ostatnie lata życia wypełniała Mu szczególnie intensywna
praca twórcza. Odwiedził w tym czasie Paryż, miasto swej
młodości, przebywał w Jastrzębiej Górze i w Gdańsku. Bogaty plon tego okresu, w którym nawiązał jak gdyby do klimatu swej sztuki przedwojennej, to piękne, owiane pewną
dozą romantyzmu widoki Paryża, krajobrazy nadbałtyckie
i pełne uroku portrety, malowane nową u Niego techniką
pastelową. Tworzone pośpiesznie, znakomite w rysunku
i charakterze, stanowią one niejako kompendium Jego
talentu, wiedzy malarskiej i doświadczenia.

Ten wybuch inwencji nagle przerwany został w chwili, gdy
Artysta miał tak wiele do powiedzenia. O ludziach, których
uczynił głównymi bohaterami swej sztuki, i o świecie, który był zawsze dla Niego nieustającym źródłem twórczej
inspiracji.
Odszedł wspaniały, ufny Człowiek i Artysta „malujący sercem”, przyjazny każdemu, gotów nieść swoją pomoc choćby kosztem własnego poświęcenia. Jego Osoba zostanie
w naszej serdecznej pamięci, a Jego sztuka będzie trwać
w skarbnicy polskiej kultury.

Krystyna Fabijańska-Przybytko
Biuletyn Rady Artystycznej ZPAP nr 3-4 z 1979 r.
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•

Ksawery Pillati „Portret Julii z Żukowskich Falewicz, w stroju żałobnym po powstaniu styczniowym”, ołówek, papier
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Ignacy Klukowski –
całe życie w malarstwie
…jest to wspaniały artysta, o bardzo osobistym temperamencie, którego perfekcja techniki
i bogactwo palety, jak i harmonijna koncepcja i elegancja kompozycji sprawiają, że jest on
oceniany jako jeden z najbardziej uzdolnionych obecnie artystów…

Geneza
Łotowiany, majątek rodzinny Szadziewiczów – Mediniszki, 30 maja 1908 roku. Anna z Szadziewiczów Towiańskich
Klukowska rodzi w rodzinnym domu drugiego syna. Na
chrzcie otrzyma imię Ignacy. Pierwszego, Jana, urodziła

•

Petersburg – student
Karol Klukowski

•

Petersburg – studentka
Anna z Szdziewiczów
Klukowska

w 1899 roku. Córka Anna przyjdzie na świat w 1919 roku.
Drzewo genealogiczne Klukowskich herbu Korczak sięga roku 15281. Wtedy urodził się Wasyl, udokumentowany protoplasta rodu2. Jego syn Jan Joachim zasłużył się
w obronie granic Wielkiego Księstwa i został posłem na
sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podpisał także,
w 1569 r., jako poseł i sędzia grodzieński, akt Unii Lubelskiej.
W latach 1573-1582 był horodniczym grodzieńskim.

1
2

Wojciech Zmorzyński, Ignacy Klukowski (1908-1978) Klukowscy Herbu Korczak,
Gdańsk 2011.
Lietuvos Metrika (1528), Lietuvos Istorijos Institutas, Vilinius 2009.

Wśród najbardziej znanych jest także Ignacy Walerian
Klukowski, syn Michała Wacława, tytularnego sowietnika
i Anny Korsakówny (15.12.1803–30.05.1862), malarz, absolwent Uniwersytetu Batorego w Wilnie. Należał do grona
spiskowców powstania listopadowego, wywołał powsta-

nie w Oszmianie. Wyruszył następnie do Warszawy z informacjami, co się dzieje na Litwie. Odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari. W latach 1846-1847 działał wśród towiańczyków, w kole St-Charles skupionym wokół Adama Mickiewicza. W 1848 roku wraz z Mickiewiczem organizował
Legion Polski (Legion Mickiewicza). O tragicznych losach
Legionu pisze w książce „Wawrzyny i cyprysy” Jerzy Zawieyski, wspominając rotmistrza Ignacego Klukowskiego,
komendanta warty króla Sardynii Karola Alberta3.

3	Jerzy Zawieyski, Wawrzyny i cyprysy, Czytelnik, 1974, ss. 195-196.
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Wspomnienia Ignacego Waleriana Klukowskiego z powstania w powiecie oszmiańskim przechowywane są
w zbiorach Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu. Zostały
wydane w kwartalniku „Przegląd Historyczno-Wojskowy”,
w opracowaniu i ze wstępem dr Olgi Gorbaczowej z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku4.

Niewodniczańska (wnuczka siostry Petroneli Żukowskiej,
przez rodzinę nazywana ciotką – IM), twórczyni i prezes
Polskiego Białego Krzyża w Wilnie. Organizacja powstała 2 lutego 1918 roku w USA, podczas trwania I wojny światowej, dzięki staraniom Heleny, żony Ignacego
Paderewskiego, prywatnie koleżanki Janiny. Niosła pomoc

Wróćmy do czasów bliższych naszemu bohaterowi. Jego
stryjeczny dziadek, dr medycyny Antoni Tadeusz Klukowski
(1827-1892), był generałem, zesłanym na Sybir za udział
w spisku, którego celem było powstrzymanie transportu
wojskowego kierowanego przez władze carskie dla stłumienia powstania styczniowego.
Dziadek Ignacego, Ignacy Wincenty Antoni Jerzy Adam
Klukowski (1825-1903), ożenił się w 1860 roku z Petronelą
Żukowską. Mieli troje dzieci – Melanię Helenę, Zofię i Karola – ojca Ignacego.
– Przez Petronelę Żukowską i Mariannę Izabellę Klukowską,
żonę Wincentego Żukowskiego, jesteśmy spokrewnieni
z Żukowskimi z Ustronia i Falewiczami z Werk – mówi syn
artysty Karol. – W tej odnodze jest przywódca powstania
styczniowego Karol Falewicz5, szwagier Petroneli, ojciec
chemika Jana Marcina Falewicza, który był wicemarszałkiem Sejmu Litwy Środkowej i podpisywał akt inkorporacji
z Polską (22 kwietnia 1922 r.)6, a także Janina z Falewiczów

4

5

6

Pamiętnik Ignacego Klukowskiego z powstania listopadowego na ziemiach dawnego
Wielkiego Księstwa Litewskiego, materiały źródłowe w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym” Nr 4 2007, ss. 151-189.
Karol Szczęsny Falewicz (1830-1911) – inżynier, ziemianin, działacz społeczny, współtwórca Towarzystwa Rolniczego Litewskiego oraz Kredytowego, zwolennik zniesienia
pańszczyzny i walki z alkoholizmem. W powstaniu styczniowym członek Rządu Tymczasowego, sekretarz gen. Zygmunta Sierakowskiego, więzień Twierdzy Dyneburskiej.
Wilno i Ziemia Wileńska – zarys monograficzny, tom I, red. Zygmunt Hartung, Tadeusz
Łopalewski, Ferdynand Ruszczyc i inni, Wilno 1930, ss. 25-27.
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żołnierzom powracającym z frontu I wojny światowej i ich
rodzinom. Janina to bardzo ważna postać w późniejszych
losach mojego ojca i stryja.

•
•
•

Dr Antoni Klukowski z żoną Kazuldą
z Toczyłowskich
Gen. dr med. Antoni Klukowski
Ignacy Klukowski z żoną Petronelą z Żukowskich

•
•
•

Powstańcy styczniowi: bracia Żukowscy – Franciszek,
Wincenty, Józef, Michał, Antoni
Julia z Żukowskich, żona Karola Szczęsnego Falewicza
Karol S. Falewicz z dziećmi Janem, Wincentym i Janiną

11

Janina Niewodniczańska (1872-1950) była pensjonariuszką
Szkoły Domowej Pracy Kobiet prowadzonej przez Marię
Zamoyską (1860-1937) z Kórnika. A także, jak czytamy
w książce „Fragmenty wspomnień wileńskiego obrońcy”
Heleny z Falewiczów Sztukowskiej, jej siostrzenicy: osobą
wszechstronnie uzdolnioną, muzykalną, znającą języki, rzutką, pełną dynamizmu, biorącą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym Wilna7, przy czym nieco „postrzeloną”8.
Matka Ignacego, Anna z Szadziewiczów Towiańskich (ur.
26.07.1874 w Łotowianach, zm. 28.12.1951 w Gdańsku) –
to dziewczyna z Litwy, ze starego rycerskiego, tatarskiego
rodu osiadłego w okolicach Wiłkomierza. Jej rodzicami byli
Jan Szadziewicz i Anna z Wojtkiewiczów. Jego ojciec Karol
(ur. 25.10.1874 w majątku Szyłele (Szytele) w parafii Mejszagoła, zm. 18.09.1952 w Katowicach), pochodził – o czym
wyżej – z rodziny z tradycjami patriotycznymi.
Poznali się w Petersburgu. Ona pojechała tam na studia
do Cesarskiego Instytutu Medycznego, on do Instytutu
Technologicznego, gdzie studiował również brat Anny,
Edward Szadziewicz9. Pobrali się 20 sierpnia 1898 roku,
mieli wówczas po 23 lata.
Ignacy pierwsze lata dzieciństwa spędził z rodziną w Kamienskoje nad Dnieprem (dziś ukraińskie miasto Kamień-

7	Pisze o Janinie w Dzienniku – części drugiej, Warszawa 1996, s. 236, Ferdynand
Ruszczyc: Wilno, sobota 21.IV.1923 (…) O godz. 10 w domu. Przebieram się i idę na
bal „wiosenny” Bratniej Pomocy do „Apolla”. Polonez: w pierwszej parze – rektor Parczewski z p. Niewodniczańską, w drugiej Rydz-Śmigły z p. Ehrenkreutzową, w trzeciej
Ehrenkreutz z ?, w czwartej gen. Griebsch z p. Meysztowiczową, w piątej ja z p. Rydzową
Śmigłową. Jakaż ona miła i naturalna. Toteż wyjątkowo jest przez wszystkich – nawet
kobiety – lubiana (…).
8 Helena z Falewiczów Sztukowska, Fragmenty wspomnień wileńskiego obrońcy, Toruń
1977 Nieborów 1984, Bydgoszcz 2004, ss. 229-242.
9 Księga pamiątkowa inżynierów technologów Polaków wychowańców Instytutu Technologicznego w Petersburgu (w rocznicę stulecia uczelni), Warszawa 1933.
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skie – IM), gdzie w belgijskich zakładach metalurgicznych
– Société Métallurgique Dnieprovienne – jego ojciec był
inżynierem, następnie wicedyrektorem.
18 czerwca 1911 roku Jan Szadziewicz pisze z Łotowian
do Kamienskoje, do zięcia Karola Klukowskiego: (…)
Czas roboczy – same żniwo, wiadomo Tobie, że wyręczyć

się to nie mam komu, muszę sam dopilnować wszystko.
Czy nie mógłbyś, choć na dni parę na dłużej przyjechać,
to byś zakręcił i do nas, byłbyś Anusię i swoje dzieci nawiedził. Jaś i Ignaś mają się dobrze, są zdrowi. Tylko Jaś
narzeka na bezczynność, zabroniono jemu czytanie książek, tylko co pobiega – Ignaś to mocno hałasui, czasem
kaprysi.
Żyli komfortowo. Mieszkali w dużym, parterowym, drewnianym domu. Ignacym opiekowała się szwedzka bona,

•
•

Majątek Janinowo – Janina Falewicz z pasierbami
Mają i Luńkiem Niewodniczańskimi
Majątek Janinowo – goście domu otwartego
Janiny Falewicz

•
•
•

Kamienskoje – Anna Klukowska
z synem Ignacym
Kamienskoje – Karol Klukowski
Kamienskoje – bracia Klukowscy –
Jaś z Ignasiem – 1913 r.
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madame Bering. Uczył się m.in. francuskiego i gry na pianinie10.
W 1913 roku, według urzędowego spisu ludności, Kamienskoje liczyło 23 000 Polaków na 30 000 mieszkańców – pisze
w książce „Malowana zasłona”, urodzony w Kamienskoje
Witold Zubrzycki. Miasteczko było wyspą polskości na ukraińsko-rosyjskim morzu.
Wzrastałem w wyjątkowym skupisku oświeconej, patriotycznej polskości. Wokół pełno było osób z wyższym wykształceniem. Zakłady metalurgiczne prosperowały w polskich rękach. Trwała dalsza rozbudowa, stawiano nowe hale i kolejne
piece martenowskie. Władze przez palce patrzyły na kwitnącą
polskość Kamienskoje (…)11.
Kadra inżynierska w mieście wywodziła się przede
wszystkim z wychowanków Instytutu Technologicznego w Petersburgu. Należeli do niej: Ignacy Jasiukowicz –
rok ukończenia 1869, Jan Wilga –1880, Karol Klukowski – 1898, Mateusz Pogorzelski – 1893, Stanisław Siemaszko – 1878, Ludwik Żarnowski – 1900, Mieczysław
Bronikowski – 1886, Władysław Szwetner – 1897, Jan Bolechowski – 1896, Jan Wojciechowski – 1896, Stanisław
Żędzian – 1895, Antoni Kozierowski –1888, Aleksander
Żero – 1898.
Dyrektorem zakładów metalurgicznych był od 1888 r.
Ignacy Jasiukowicz. Przyczynił się do przekształcenia wsi
Kamienskoje w duże miasto przemysłowe. Inicjował budowę szkół, świątyń i osiedli robotniczych. W miasteczku
powstał także Dom Inżynierski z salą na 500 osób, gdzie
mogły się odbywać spektakle teatralne i seanse kinowe.
Jasiukowicz i jego następcy stworzyli miejsce, gdzie dbało
się o pracowników. Zatrudnienie znalazł tu następca Jasiukowicza Adolf Makomaski, absolwent Instytutu Technologicznego w Charkowie, a także Henryk Kuncewicz,
wychowanek Politechniki Warszawskiej, inż. Stanisław
Szafrański – z-ca szefa stalowni, inż. Edmund Kański –
walcownik, inż. mechanik Dąbrowski, inż. technolog Jerzy
Kolasiński, inż. Jan Rodkiewicz, inż. Wiśniewski oraz wychowankowie Instytutu Politechnicznego w Petersburgu
Marceli Siedlanowski i Stanisław Holewiński12.
Ten ostatni, późniejszy profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, który odbywał w zakładach metalurgicznych
praktyki studenckie, a w roku 1936 zastąpił Karola Klukowskiego na stanowisku dyrektora Starachowickich
Zakładów Górniczych, pisze we wspomnieniach: Życie
w Kamienskoje płynęło nam miło. (…) Wszystkie nacje żyły
tam zgodnie obok siebie. Ludzie byli otwarci i pomocni13.
Niebezpieczeństwo ofensywy bolszewickiej na Ukrainie
oraz rysująca się perspektywa niepodległości Polski wpłynęły na decyzję rodziny o wyruszeniu przez Odessę via
Rumunia do Warszawy, a później wyzwolonego Wilna.
Zamieszkali przy ul. Zawalnej, pod nr 3.

Karol Klukowski działał w Zarządzie Cywilnym Ziem
Wschodnich powołanym przez Józefa Piłsudskiego w 1919
roku14. Tam poznał Jerzego Osmołowskiego, od 15 kwietnia 1919 r. komisarza generalnego ZCZW. Z czasem zaprzyjaźnili się.
Wśród pamiątek rodzinnych jest wizytówka z 27 listopada
1922 roku, na której J. Osmołowski odręcznie sporządził
list polecający dla Karola Klukowskiego : (…) proszę Pana
najuprzejmiej o wszelką pomoc p. Karolowi Klukowskiemu,
obywatelowi Ziemi Wileńskiej (…), zacnemu człowiekowi –
w sprawach gospodarczych. Serdeczny ucisk dłoni. J.
W 1925 roku w Warszawie postanowiono o rozbudowie
i modernizacji Towarzystwa Starachowickich Zakładów
Górniczych SA, założonych w 1875 r. przez A. Fraenkla,
nieczynnych od 1915 roku, pozostających w rękach kapitału francuskiego. W radzie Zarządu zasiadali: Stanisław
Surzycki i Czesław Klarner15. Funkcję dyrektora zarządzającego Zakładów w 1928 r. objął Karol Klukowski.
Zamieszkał w Starachowicach. Żona i dzieci pozostali
w Wilnie. Dużo podróżował, m.in. do Grecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji. Spowodowało to pewne perturbacje.
Rodzinnym majątkiem, pozostawionym na Wileńszczyźnie,
nie miał się kto zajmować.
W posiadaniu rodziny były: majątek Plikiszki, zlokalizowany
obok Mejszagoły – ok. 180 ha oraz majątek Haraburdziszki, położony obok Miednik Królewskich – ponad 650 ha.
Z tego ostatniego około 150 ha przeznaczył Karol Klukowski na obsługę reformy rolnej. Fundum wraz z blisko 200 ha

10 Ignacy Klukowski (1908-1978) – malarz i konserwator Gdańska, Wojciech Zmorzyński i Ewa Sztykiel, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009.
11	Witold Zubrzycki, Malowana zasłona: miscellanea matuzalema (Silva rerum), czyli
wyrywki z tego, czym żyje wciąż sprawny mózg stuletniego nestora rodu, Elbląg 2015.
12 Stanisław Holewiński, Wspomnienia i notatki starego hutnika, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1974, ss. 79-94.
13 Ibidem, ss. 65-68.

14 Po wejściu z wojskami gen. Żeligowskiego do Wilna Karol został powołany 29 listopada 1920 r. na stanowisko Naczelnika Wydziału Przemysłowego Tymczasowej Komisji
Rządzącej Środkowej Litwy.
15 Czesław Klarner (1872-1957) inżynier technolog, absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu, wiceminister skarbu oraz minister przemysłu i handlu w rządzie
Władysława Grabskiego, a w 1926 r. – minister skarbu w gabinecie Kazimierza Bartla.
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Kamienskoje – inż. technolog
Karol Klukowski

przekazał w darowiźnie synowi Janowi, a w lutym 1923 r.
Ignacemu folwark Wojtopole i Annie – Uroczysko Dęby.
Sobie zatrzymał około 100 ha, z tego 40 ha lasu.
Nieruchomości miejskie Karola Klukowskiego to Zawalna 3 w Wilnie – ok. 3000 m² z dwoma budynkami i zabudowaniami gospodarczymi, zlokalizowane pomiędzy
ul. Mała Pohulanka i Jagiellońska. Jego żona Anna była właścicielką nieruchomości przy ul. Tuskulańskiej, zakupionej
od wdowy gen. Łosia – ok. 3,5 ha wraz z zabudowaniami,
stanowiącą część tzw. wileńskiej Łosiówki – dzisiaj mającej złą sławę. Po wojnie miało tam siedzibę NKWD, było
to miejsce kaźni Polaków i Litwinów. Do rodziny należał
także domek pod Warszawą oraz wille: „Wilnianka” w Rabce i „Mussa” w Jastrzębiej Górze, dwa mieszkania w Warszawie i plac w centrum.
– Jan otrzymał plenipotencję na wszystko i był odpowiedzialny za obsługę zobowiązań podatkowych – wyjaśnia
Karol, syn Ignacego. – Ostatecznie jednak umowa z kalwinem Esze, dobrym administratorem i gospodarzem, dała
stabilizację gospodarczą w majątkach. Wybuch wojny
spowodował „wycofanie się” z Haraburdziszek. Tuskulańską

leńskiego fotografa Stanisława Filiberta Fleury’ego17, pobierał lekcje rysunku, teraz postanowił rozwijać dostrzeżony przez rodziców talent plastyczny.
24 czerwca 1927 roku wystawiono Ignacemu Klukowskiemu świadectwo ukończenia kursu rysunku odręcznego i malarstwa Zawodowych Dokształcających Kursów
Rysunkowych Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków. Uzyskał ocenę bardzo dobrą z obu przedmiotów. Pod
świadectwem podpis kierownika kursów Mariana Kulszy
oraz rady pedagogicznej: m.in. nauczycieli Ignacego Bronisława Jamnotta, Michała Rouby, Tymona Niesiołowskiego. Za namową profesorów rozpoczął wkrótce studia na
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego,

•

•
•

Wilno – licealista Ignacy
Klukowski (w klapie znaczek
WTAP)
Wilno – Ignacy z siostrą Anną
(w domu nazywaną Hania)
Wilno – rodzice Karol i Anna
z rodzeństwem Anną i Janem

znacjonalizowano i przejęto, Zawalna i Plikiszki, pomimo
nacjonalizacji, pozostały w rękach i użytkowaniu rodziny.
– Kiedy dziadek wykonał zadanie, czyli budowę i rozbudowę zakładów, miedzy innymi uruchomił produkcję specjalistyczną luf armatnich, wrócił do centrali w Warszawie,
a na jego miejsce przyszedł Stanisław Holewiński – opowiada Karol Klukowski.
Stanisław Holewiński wspomina: Za trzecim moim powrotem ze Starachowic zastałem duże zmiany personalne. (…)
Mnie przypadło stanowisko dyrektora huty i kopalń po ustąpieniu dyrektora Karola Klukowskiego16.
Karol Klukowski wrócił do dyrekcji w Warszawie w 1936
roku. Tymczasem Ignacy ukończył w Wilnie, w 1925 roku,
gimnazjum. Już wcześniej, u Wacławy, córki znanego wi-

16 Stanisław Holewiński, op. cit., s. 127.

17 Wacława Fleury (28.09.1888-10.05.1983) – artystka malarka, pedagog, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Po wojnie mieszkała i tworzyła w Sopocie. Ignacy do śmierci utrzymywał z nią przyjacielski kontakt.
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Plikiszki – bryczką powozi Ignacy Klukowski.
Wuj Szadziewicz z córką Heleną i koleżanką
Warszawa – Karol Klukowski z dziećmi Anną
i Ignacym/Karol Klukowski z Ignacym

Starachowice, inż. Karol Klukowski w pracy
Starachowice 1935 r. – Karol Klukowski odznaczony złotym
krzyżem za zasługi dla obronności II R.P. (z kapeluszem w ręce)
Ignacy Klukowski, „Pejzaż wileński” 1927

•

•
•

pod kierunkiem prof. Ferdynanda Ruszczyca (1870-1936)
i prof. Ludomira Ślendzińskiego (1889-1980).
Został członkiem powstałego w 1928 r. stowarzyszenia
młodzieży akademickiej USB – Cechu św. Łukasza. Prezesem Cechu był Józef Bodziński, który jako cel jego powstania wymienia: pobudzenie twórczości współkolegów w kierunku sztuki narodowej, opartej na pierwiastku ludowym.
Hasłem naszym jest tworzenie rzeczy oryginalnych, ale nie
na podstawie wzorów widzianych zagranicą18.
W 1930 r. w tygodniku Cechu „Nasza Forma”19 znalazły się
reprodukcje dwóch obrazów olejnych Ignacego Klukowskiego, oba sygnowane – Studjum (pejzaż i portret mężczyzny) oraz zdjęcie jego autorstwa – Szopkarze w lokalu
Cechu św. Łukasza.

10 lutego 1931 r. Karol Klukowski pisał ze Starachowic do
syna: (…) Bardzo mnie ucieszyły Twoje sukcesy – nie w szopce –
bo to ostatecznie bałagan i rzecz przemijająca, ale u profesora
Ślendzińskiego. Chciałbym, żebyś w tym kierunku rozwinął jak
największą energię i dowiódł, że potrafisz celu dopiąć. Dlatego
też radzę Ci stanowczo i wymagam, żebyś zaprzestał teraz
fotografii, złóż aparat do szafy i (nie)rób kramu ani sobie, ani

18 Józef Poklewski, Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie, Toruń 1994, s. 282.
19 „Nasza Forma”, wydawnictwo Cechu św. Łukasza – zeszyt nr 1, Wilno 1930 r.

Wigilia Wydz. Sztuk Pięknych –
siedzą prof. F. Ruszczyc,
prof. L. Ślendziński, Ignacy z Adą
Rozwadowską obok choinki
Szopkarze – od lewej I. Klukowski,
J. Bodziński, (..?), A. Popławski
Szopkarze – Helena Trzebińska
i Ada Rozwadowska

drugim20. (…) A teraz weź się wyłącznie za malarstwo i za teorię.
A jak będziesz oddany jednej większej idei – to drobiazgi życiowe
nie będą wydawały się czemś wielkim. – Droga do wzniosłych
celów nieraz prowadzi przez ciernie, ale rzecz w tem, żeby nie
poddawać się chwilowym wpływom, gwizdać na wszelkie przeciwności i przeć naprzód. A całość sama się ułoży.
W życiu przyszłego artysty wszystko zdawało się układać.
W tekście „Praca Wydziału Sztuk Pięknych U.S.B. – z powodu Wystawy Sprawozdawczej”, zamieszczonej w „Kurierze
Wileńskim”21, autor S.Z. Kl. pisze: Wchodzimy do pierwszej
Sali. Tu uczniowie prof. Sleńdzińskiego (…): Klukowski, Siewruk, Irena Karpińska, Dobrjak – wszystko zdolności – pięknie
się zapowiadające, praca szczera, bez jakiejkolwiek pozy, patrzymy na te prace z rzetelną satysfakcją.

Na Ignacego czekał już wielki świat. 12 sierpnia 1932 roku
przybywa do Paryża.

20 Pod wpływem zajęć w pracowni Zakładu Fotografii Artystycznej USB, prowadzonych
przez Jana Brunona Bułhaka, Ignacy przeżywał w tym okresie fascynację techniką
i efektami fotografii artystycznej.
21 Praca Wydziału Sztuk Pięknych USB – z powodu Wystawy Sprawozdawczej, „Kurier
Wileński” nr 140, 20.06.1932.
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I. Klukowski „Zaułek Bernardyński”,
koniec lat dwudziestych XX w.
I. Klukowski „Prząśniczka” 1932 r.
(wł. L.A.C. Tartle)

Pracownia malarstwa sztalugowego USB – I. Klukowski z lewej, koniec lat dwudziestych XX w.
Pracownia prof. L. Ślendzińskiego – od prawej I. Klukowski, P. Siedlecka, M. Siewruk, A. Popławski,
koniec lat dwudziestych XX w.

•
•

W roku 1931 wyjechał, ze skierowaniem prof. Aleksandra
Januszkiewicza22 do Paryża, uzyskał także dzięki jego poparciu stypendium.
Janinie Niewodniczańskiej, zaprzyjaźnionej z rodziną Adama Mickiewicza, jego synem Władysławem (1838-1926),
wnuczką Marią (1868-1952), wnukiem Ludwikiem Goreckim (1863-1936)23, znanym paryskim oftalmologiem oraz
prawnukiem Jerzym24, zawdzięcza Jan opiekę dr Goreckiego podczas paryskiej praktyki.
Na marginesie, mąż Marii, córki Adama Mickiewicza, artysta malarz Tadeusz Gorecki (1825-1868) był bliskim znajomym Ignacego Waleriana Klukowskiego, o czym w książce
„Wyprawa do wód z Litwy do Normandii” pisze Edward
Jan Römer (1806-1878), działacz społeczny, pisarz, tłumacz
i malarz, zaprzyjaźniony z Ignacym Walerianem „od pieluch
do grobu”25.

Podchorąży Jan Klukowski
Paryż – dr Jan Klukowski
w towarzystwie profesorów
medycyny,  1931 r.

Jan Klukowski, brat Ignacego, urodził się 21 czerwca 1899
roku. W 1917 roku rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Był studentem pierwszego roku,
kiedy w listopadzie 1918 roku wstąpił jako ochotnik do
3 Pułku Ułanów Wojska Polskiego.
Nie wiedzieli o tym rodzice. 2 grudnia 1918 r. Anna Klukowska wysyła z Kamienskoje list do syna Jana, do Warszawy:
(…) Proszę Cię, (…) nie leź do żadnych awantur politycznych,
miałeś zawsze dużo rozsądku w głowie, żeby na zimno rozważyć wszelkie wartości. Z wojenką wiesz dobrze o tem, że Tobie
bawić się nie można, masz inne pole pracy dla siebie, więc nie
odstępuj z wytkniętej drogi i rób swoje. (…) Wojsk w polskich
ziemiach jest dostatecznie, niech tylko Panowie rządzący potrafią je zebrać z różnych frontów, a studentom niech by dali
możność uczyć się. Nasza przyszłość nie w brząkaniu szabelką
– a w ciężkiej walce ekonomicznej z narodami silnemi i rozwiniętemi umysłowo. (…) Jasiu zlituj się, nie należ do niczego
(…) jeżeli nie będzie nauki, to albo przyjeżdżaj z kim do nas
albo siedź cicho chodź do szpitala jak tutaj. (…)
Nie posłuchał. Uczestniczy w walkach Frontu Poleskiego,
pochodzie na Reczycę, wyprawie kijowskiej, wypadzie
za Styr, bitwach pod Cycowem, Czeremchą, Sokółką, Augustowem. Służbę kończy udziałem w ostatniej ofensywie roku 1920, tj. w bitwach pod Rakowcem, Dubrową
i Krzywiczami. 1 grudnia 1920 r. zostaje awansowany na
podchorążego. Wraca do Warszawy, by dalej studiować
medycynę.
W odrodzonej Polsce skończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, a 13 czerwca 1925 roku uzyskał tytuł
doktora medycyny. 1 września został zatrudniony w Klinice
Wewnętrznej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Nie zapomina o najbliższych. 28 stycznia 1930 r. wysyła list
do siostry Anny, do Rabki: (…) Jestem zaniepokojony stanem twego zdrowia. Co się tam z Tobą dzieje? Czemu nic nie
piszesz? Przyjechałem do Wilna przed tygodniem i popadłem
w wir interesów, prac i zajęć. Roboty jest okropna moc. Jest tu
jeszcze mama. Właśnie tylko co wróciła z podróży do Plikiszek.
Ignaś też jest szalenie zapracowany. Fotografuje i maluje. (…)

22 Prof. Aleksander Januszkiewicz (1872-1955) – wykładowca i rektor Uniwersytetu
im. Stefana Batorego w Wilnie w latach 1930-1932, przewodniczący Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego w latach 1923-1939, ojciec Stacha Januszkiewicza, bliskiego
przyjaciela Jana.
23 Ferdynand Ruszczyc, op. cit. s.139: Ludwik Władysław Gorecki (1863-1936), dr med.
okulista, syn Tadeusza i Marii, najstarszej córki Adama Mickiewicza, wnuk Antoniego Goreckiego (1787-1861) poety, uczestnika powstania listopadowego 1830 roku
w stopniu płk; uczeń Ksawerego Gałęzowskiego, stale mieszkał w Paryżu, członek założyciel Tow. Polskiego Literacko-Artystycznego, pochowany na cmentarzu Montmorency
pod Paryżem.
24 Georges Gorecki-Avronsart (1904-1983) – francuski dziennikarz.
25 Edward Jan Römer, Wyprawa do wód z Litwy do Normandii, Biblioteka Narodowa,
Warszawa 2006, s. 146.
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Jan miał przy sobie listy polecające pisane ręką Marii Zamoyskiej, a skierowane m.in. do księdza Augustyna Jakubisiaka (1884-1945), filozofa, który w 1915 roku został
przez władze francuskie mianowany „kapelanem polskich
jeńców wojennych we Francji”.
9 listopada 1931, Kórnik, księżna Marya Zamoyska do
Monsieur l’Abbe Jakubisiak, 20 lis rue Censier, Paris: Najserdeczniej pozwalam sobie polecić oddawcę Pa Klukowskiego,
siostrzeńca jednej z dawnych naszych uczennic Zakładu Kórnickiego Pi Falewicz. (…) Ufam, że Xiędza Dra i innych francuskich przyjaciół opieka uprzyjemni młodzieńcowi pobyt
na obczyźnie i przyczyni się do wykorzystania jak najbardziej
tego tam pobytu. (…)
7 maja 1932 roku Jan pisze do brata: (…) Profesorowie są
zadowoleni ze mnie. Ja zadowolony z siebie. (…) Pracuję
strasznie. Praca w Wilnie to zabawka w porównaniu z tem co
ja tu robię. Ale przewiduję, że owoce tej pracy będą smaczne
i obfite – to mnie pobudza do pracy i dodaje energii. Jestem
b. wdzięczny Cioci Janinie za zapoznanie mnie z dr Goreckim.
Gdzie nie pójdę z nim – to wszyscy przychodzą przywitać się
z nim, a ja mam możność wtedy poznawać ciekawe osoby –
przebywające stale lub chwilowo w Paryżu. Mam tu już moc
znajomych. (…)

i wrócić Europejczykiem. Poślę Tobie i więcej monety, więc nie
rezygnuj. (…)
Namawia syna, żeby się nie przepracowywał i wyjechał
nad ciepły ocean: pojedź i nie oglądaj się na grosz – użyj
morza, słońca, piasku, ostryg, wina i innych smakołyków.
Czy Jan używa życia? Wysyła do brata zdjęcia, a ten tak je
komentuje (list z 5 lipca 1932 r.): Dziękuję bardzo za fotografie. Byczo wyglądasz, tylko nadto flirtujesz z panną. Dowód
jest zbyt wyraźny. Bo masz minę jak u szewca na poniedziałek
parasolką.
W lipcu Jan informuje brata o przyjeździe państwa Goreckich do Wilna, a Ignacy w liście z 12 lipca 1932 r. opowiada
o spotkaniu: (…) spotkaliśmy na dworcu Goreckiego. Bardzo czułe było przywitanie. Gorecki mnie uścisnął i całował
i chwalił bardzo, że mam takiego brata jak Ty. Bardzo dobrze
mówił o Tobie i kocha jak swego syna. Chwalił, że dobrze Ci
się powiodło w Paryżu. Byłem z tem bardzo ucieszony i dziękowałem za opiekę dla Ciebie. Odwdzięczyłem wszystko, dałem swoją pościel, kwiaty, słodycze, walizy do przewożenia
naczyń, oprowadziłem go po różnych urzędach. (…) Trochę
rozmawiam po francusku i rozumiem, ale cała trudność polega, że nie mogę dobrze usłyszeć wyrazów. Była o mnie wydrukowana w gazecie recenzja z wystawy26.

•
•

10 marca 1932 r. Karol Klukowski pisze do syna Jana
z Wierzbnika (dzisiaj starówka Starachowic, w latach
1916-1936 odrębne miasto): Kochany Jasiu! Listy Twoje – to
moja jedyna radość i otucha. – Cieszę się z Twoich postępów.
Chciałbym, ażebyś tam zdobył możliwie więcej, szerzej, nie
oglądając się na wydatki, które są przecież i tak bardzo nikłe.
– Pisałeś w jednym z listów, że pieniądze płyną jak woda –
niech płyną, jak są! To ich ponoć obowiązek, nie leżeć w pończoszce. Nie po to pojechałeś do Paryża, żeby zaoszczędzić
kilkaset franków, ale żeby zdobyć wiedzę, nawiązać stosunki
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Jan wraca do Polski 15 września 1932 roku. Czekają na niego w Klinice Wewnętrznej Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. Stanisław Kowakowski z wileńskiej Kasy Chorych
pisze w liście z 16 września: (…) proszę o podanie terminu
powrotu do Wilna. Wielu studentów już wypytywało się kiedy

26 Mowa tu o „Alma Mater Vilnensis”, zeszyt X z 1932 r., s. 38 lub o Praca Wydziału Sztuk
Pięknych USB – z powodu Wystawy Sprawozdawczej w Kurierze Wileńskim nr 140
z 20.06.1932.

Antonina Żukowska
Elżbieta Żukowska

•
•

Ślub Ireny i Jana
Klukowskich
Dr Jan Klukowski
z pacjentkami

powraca dr Klukowski. Nie mogą się doczekać Jego powrotu
– Chcą się koniecznie leczyć u sławnego Doktora.
W lipcu 1934 r. Jan Klukowski wyjeżdża do Państwowego
Zakładu Zdrojowego w Druskiennikach, żeby przeprowadzać tam badania naukowe. Zajmuje się balneoterapią.
Wiem, co to jest i jak działa borowina, solanka, kwasowęglówka, natrysk szkocki itd. – pisze rodzicom 12 sierpnia 1934 r.
Do Wilna wraca 20 sierpnia.
15 maja 1935 r. w liście do Ignacego, do Paryża: (…) Smutno u nas bardzo jest teraz z powodu śmierci Pana Marszałka.
Od 2 dni nie ma wykładów., gdyż prof. Januszkiewicz pojechał do Krakowa na pogrzeb. Uniwersytet ogłosił żałobę – do
6 tygodni. Wszyscy mamy czarne opaski na rękawach. Bardzo
ubolewają z powodu zgonu Marszałka ciotki Żukowskie. One
znały go osobiście27 i bywały u Marszałka.
Elżbieta i Antonina Żukowskie, córki Ignacego, brata Petroneli Klukowskiej (z d. Żukowskiej, babci Ignacego i Jana
– IM), były członkiniami Polskiej Organizacji Wojskowej,
bliskimi współpracowniczkami i przyjaciółkami Józefa
Piłsudskiego. Jeszcze przed I wojną założyły w Wilnie
bibliotekę-czytelnię, która staje się na długie lata najpoważniejszą placówką kulturalno-oświatową Wilna. Pisze
o tym we wspomnieniu po śmierci Elżbiety (odeszła
23 listopada 1945 r. w Łuczanach, dzisiejsze Giżycko), Eugeniusz Paukszta, mąż siostry Jana – Anny, co przytacza
w swojej książce Helena z Falewiczów Sztukowska: (…)
Wielu wybitnych działaczy dzisiejszej Polski uczestniczyło
w tych licznych konspiracyjnych zebraniach, jakie odbywały się w lokalu pań Żukowskich. (…) Tu w bibliotece był
właśnie teren spotkań działaczy różnych kierunków, uzgodnienia wspólnej taktyki w stosunku do wroga-gnębiciela.
(…) W ciągłej walce z cenzurą, w baczności przed okiem

27 Przekaz rodzinny głosi, że Elżbieta i Antonina w kwietniu 1919 r. w podzięce za
wyzwolenie Wilna podarowały Marszałkowi dwa pierścienie: jeden z podobizną
Tadeusza Kościuszki i drugi z datą śmierci ks. Józefa Poniatowskiego.

carskiego szpicla – trwała praca sióstr Żukowskich, pełna
oddania i poświęcenia aż do dni wielkiej burzy dziejowej lat
1914-1918. (…) w okresie okupacji staje się lokal biblioteki
centrum życia kulturalnego miasta. Także i centrum życia
politycznego, zakłada się tam punkt przekazywania meldunków i rozkazów. W księgach biblioteki przechowuje się
akta wywiadu, nielegalną literaturę itp. Odbywają się tajne
spotkania najwybitniejszych działaczy politycznych i czołowych dowódców partyzanckich…28
Siostra Elżbiety, Antonina zmarła w Wilnie 25 marca 1942 r.,
pochowana została na Cmentarzu Kalwaryjskim.
Latem 1936 roku Jan ożenił się z Ireną Hryniewiecką.
W maju 1937 roku przyszedł na świat ich syn pierworodny, Jerzy.

W tym samym roku Jan jest gotowy do zdobycia habilitacji.
9 grudnia 1937 r. informuje o tym ojca: (…) W poniedziałek o 1 komisja naukowa orzekła – że moja praca nadaje się
do habilitacji – jak też, że moje poprzednie prace pozwalają
na sięgnięcie po stopień docenta. We wtorek Rada Wydziału

28 Helena z Falewiczów Sztukowska, op. cit. ss. 243-248.
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potwierdziła uchwałę komisji. Pozostaje jeszcze rozprawa habilitacyjna, a następnie wykład. (…)
Rozprawa habilitacyjna Jana odbyła się 22 lutego 1938 r.
Egzamin zdał.
W 1939 roku otrzymał przydział do stawienia się w jednostce w Warszawie. Wojna zamknęła go w mieście. Starał się
za pośrednictwem Niemców uzyskać zgodę Litwinów na
powrót do Wilna, nie udało się. Prowadził praktykę lekarską
w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie29, wykładał także
internę na tajnych kompletach UW i Uniwersytetu Ziem
Zachodnich30.
Zapis w karcie ewidencyjnej IPN D.AGK sygn. II 707/129:
Lekarz internista z Wilna, aresztowany w nocy z 3 na 4 czerwca 1943 r. przez gestapo w domu przy ulicy Wspólnej 26, wraz
z sublokatorką Ireną Pogorzelską oraz dwoma starszymi sublokatorami.
Irena była jego koleżanką z Kamienskoje, artystką malarką,
córką przyjaciela Karola Klukowskiego Mateusza Pogorzelskiego. Oboje trafili na Pawiak. 25 sierpnia 1943 r. wyruszyli
transportem do Oświęcimia. Irena w Oświęcimiu Brzezince
otrzymuje nr 55864. Umiera po chorobie 6 grudnia 1943 r.
Owi starsi sublokatorzy – prawdopodobnie jej rodzice,
przeżyli, po wojnie mieszkali w Gliwicach, jak rodzice Jana
i Ignacego.
– Parę wagonów obok jechał artysta plastyk Antoni Suchanek, KL nr 139388 (1901-1982), aresztowany w Warszawie
podczas ślubu swojej córki31, zwolniony później z obozu
– relacjonuje bratanek Jana, Karol. – Jan, KL nr 139020, trafił
do KL Auschwitz II- Birkenau, do podobozu kwarantanny
jako więzień – lekarz, a następnie do podobozu szpitalnego, gdzie z dr Romanem Łabą, świetnym diagnostą ze
Lwowa, dostał pod opiekę blok oznaczony nr 7. Leczyli
tam więźniów niemieckojęzycznych w zakresie chorób
wewnętrznych32.
Rodzina próbowała wykupić Jana korzystając z pomocy
Czesława Klarnera, ale nie udało się... Po latach dowiedzieli
się, że Jan w krytycznym momencie poszedł z pacjentami
na „marsz śmierci”, zaś dr Roman Łaba ukrył się na terenie
obozu i przeżył33.
Mieli nadzieję, że Jan żyje. 9 stycznia 1946 Ignacy pisze do
ojca: (…) Od trzech miesięcy robimy poszukiwania Jasia. Na
próżno. Radzono pisać do Hamburga, Magdeburga i Drezna.
Trzeba dowiedzieć się dokładny adres i do kogo pisać…
Jeszcze 4 lutego 1947 r. Ignacy relacjonował ojcu: (…) na
naszej wystawie zjawił się ksiądz, wysoka figura, korespondent
pism krajowych i zagranicznych, podjął z zapałem odszukać
Jasia, bywał wszędzie i w Oświęcimiu i ma liczne znajomości
wśród więźniów z Oświęcimia. Prosi ksiądz o szczegóły, mia-

nowicie dokładny adres Jasia w Oświęcimiu, jaki blok i gdzie
pracował? I dokładną datę urodzenia, będzie robił poszukiwania za granicą.
15 marca 1947 r. T. Malinowski z Bydgoszczy pisze do Eugeniusza Paukszty do Poznania: (…) W odpowiedzi na ogłoszenie, zamieszczone w No 104 „Tygodnika Powszechnego”
donoszę, że w lecie 1946 r. przebywając na kuracji w szpitalu
im. Dzieciątka Jezus w Warszawie, zauważyłem tam wmurowane w ścianę pozostałą po jednym z budynków szpitalnych,
tablicę z nazwiskami poległych i zmarłych w czasie wojny
pracowników szpitala. Na jednej z tych tablic zauważyłem
nazwisko Doc. dr Jana Klukowskiego. Czuję się w obowiązku
donieść o tym Szanownemu Panu, choć przypuszczam, iż jest
to Mu wiadome.
*
Siostra Ignacego, Anna (przez rodzinę nazywana Hanną)
w styczniu 1941 roku, w Wilnie, wyszła za pisarza i publicystę Eugeniusza Pauksztę (1916-1979). W czasie wojny Eugeniusz walczył w Armii Krajowej, w oddziale 2. kompanii
1. batalionu 1. Pułku im. Bolesława Chrobrego.

29	Leon Wanat, Za murami Pawiaka, KiW 1985, s. 398: Klukowski Jan – lekarz internista,
docent Uniwersytetu Wileńskiego, ostatnio Kliniki Szpitala Dzieciątka Jezus, aresztowany w 1943 r., na Pawiaku przebywał blisko cztery miesiące, wysłany do obozu koncentracyjnego.
30	Agnieszka Grędzik-Radziak, Lista polskich nauczycieli ziem północno-wschodnich
II Rzeczypospolitej, ofiar represji niemieckich w latach 1941-1944, cz. II, „Przegląd Historyczno-Oświatowy ZNP” 2013, nr 1-2, s. 171.
31 L. Wanat, op. cit., s. 475.
32	Danuta Czech, Rola męskiego obozu szpitalnego w KL Auschwitz II, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 15, 1974, s. 50.
33 Stanisław Kłodziński, Dr Roman Łaba, „Przegląd Lekarski” 1973, nr 1.

Ze wspomnień Dominika Paukszty, syna Eugeniusza:
4 sierpnia 1942 r. (ojciec – IM) został aresztowany przez Niemców, osadzony na Łukiszkach, po czym wywieziony do obozu
pod Kownem. Tu był więziony do wiosny 1944 roku, a jesienią tego roku został aresztowany przez NKWD. Trafił do tego
samego więzienia na Łukiszkach, tyle tylko, że było to teraz
więzienie radzieckie. Na początku 1945 roku został zesłany do
obozu w Zagłębiu Donieckim. Ciężko schorowany powrócił
do Wilna w listopadzie 1945 roku.
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Anna i Eugeniusz
Pauksztowie –
1942 r.

•
•
•

I. Klukowski „Portret siostry
Anny w tonacji bordowej”
I. Klukowski „Portret siostry
Anny w tonacji błękitnej”
Paryż – pierwsze
zamówienie: „Portret
pośmiertny Tade
Makowskiego” 3 X 1932

W tym samym miesiącu jako repatrianci przenieśli się
z żoną do Gliwic, gdzie zamieszkali też rodzice Ignacego
i Anny. Ostatecznie jednak, w 1947 r. wyjechali do Poznania, który jak pisze Dominik Paukszta stał się ich małą nową
ojczyzną. Dwukrotnie aresztowany (w 1948 i 1950), był
więziony przez poznański Urząd Bezpieczeństwa. W latach
1949-51 Anna i Eugeniusz studiowali na Wydziale Nauk
Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Pisarz równolegle zaliczył prawo i filozofię34. W 1956 roku
urodził się ich syn Dominik, dzisiaj dr hab. inżynier, wykładowca na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki
Poznańskiej. Eugeniusz Paukszta jest autorem 34 książek
o tematyce współczesnej i historycznej.
Dominik Paukszta, w tekście „Środowisko życiowe i przestrzeń twórczości pisarskiej mojego Ojca”, wspomina także
o mamie Annie: (…) zajmowała się domem, była też pierwszym redaktorem i osobą oceniającą na bieżąco to, co napisał Ojciec. Wspierała Ojca w Jego działaniach, była doradcą
w wielu bardzo trudnych sytuacjach. Cechowała Ją wielka
intuicja, miała bardzo pogodny charakter i zawsze młodzieńcze spojrzenie na życie35.
Rodziny Pauksztów i Klukowskich miały i wciąż mają ze
sobą stały kontakt.

Ignacy zamieszkał w Domu Polskim przy ulicy Lamandé 15, w dzielnicy Batignolles (XVII). W latach 1842-1922
działała tam szkoła polska – Ecole Polonaise. Od 1922 r.,
o czym pisze prof. dr hab. Lech Królikowski, budynki przy
Lamandé 15 przeznaczone zostały na Dom Studenta Polskiego we Francji, własność państwa polskiego. W 1970 r.
budynek został przejęty przez Polską Akademię Nauk i do
dzisiaj służy polskim naukowcom przebywającym nad
Sekwaną36.
Ośrodek składał się z zespołu stylowych budynków otaczających podwórze oddzielone od ulicy żelazną bramą. Po

Paryski medal
12 sierpnia 1932 roku o godz. 6 rano Jan Klukowski spotyka
Ignacego na Gare de Nord w Paryżu. Pisze w liście do ojca:
wprowadziłem Ignasia w świat.

34 Eugeniusz Paukszta (1916-1976) i jego związki z Poznaniem, „Przegląd Wielkopolski”
2017, nr 1, s. 34-36.
35 Dominik Paukszta, Środowisko życiowe i przestrzeń twórczości pisarskiej mojego Ojca,
„Terebinty prozy poznańskiej”: Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań
2007.

1831 r. mieściła się tu szkoła polska dla dzieci ówczesnych
uchodźców politycznych. Z czasem cała posesja zmieniła
swoje przeznaczenie. Po I wojnie światowej przejęły ją władze
polskie. Po dokonaniu remontów i adaptacji przeznaczona
została na miejsce pobytu i pracy twórczej kierowanych do

36 Lech Królikowski, Polskie szkoły w Paryżu,„Passa Tygodnik Sąsiadów”, 21 marca 2018 r.
(www.passa.waw.pl).
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Paryża stypendystów naukowych i artystycznych. Znajdowało tu pomieszczenie w jednoosobowych wygodnych i tanich
pokojach około 30 osób. (…) Kierownikiem Ośrodka był inż.
architekt Kiejstut Jurgielewicz. Wraz ze swą żoną Wandą, artystką rzeźbiarką, zajmowali na miejscu malutkie, gustownie
urządzone mieszkanie (…) rozporządzali bardzo ograniczonymi środkami finansowymi. Starania p. Jurgielewicza o znalezienie jakiegoś odpowiedniego zajęcia w jego zawodzie nie
dawały pożądanego wyniku. Chwytał się więc dorywczych
zarobków i na nich głównie opierał swój budżet domowy37.
Ignacy często bywał u Wandy i Kiejstuta Jurgielewiczów.
Wanda, z domu Rubkiewicz (1898-1960) przybyła do Paryża w 1919 na studia rzeźby u Antoine’a Bourdelle’a38. Jej
mąż Kiejstut (1888-1952) był inżynierem architektem.
W liście do Jana Klukowskiego z 12 listopada 1932 r. Kiejstut
Jurgielewicz tak pisze o Ignacym: (…) Braciszek pana Doktora, jest również pełen entuzjazmu do pracy. Smuci się tylko,
tradycją szkoły zmuszającą Jego do rozpoczęcia studiów od
A. Jest bardzo miły, spokojny mieszkaniec rue Lamande.
6 września 1932 r. Ignacy otrzymuje list z Kalisza, od Miszki
Dobriaka39 (1904 -2001), kolegi ze studiów w Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie: (…) spełniły się twoje marzenia,
jesteś wreszcie w innym ośrodku, masz szczęście, że udało Ci
się wyjechać do centrum kultury artystycznej zachodu. (…).
Myślę, że materialnie będziesz jakoś zabezpieczony – więc nie
grozi Ci na razie mus zarobkowania, więc grzechem przeciwko
sobie będzie nie wykorzystanie całej energii i zapału pracy i na-

37 Józef Górski, Wspomnienia z minionych lat, rozdział IX – Wyjazdy naukowe do Niemiec
i Francji, Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2000, ss. 130 -145.
38 Małgorzata Dąbrowska, Bourdelle – mistrz i inspirator. Polskie Rzeźbiarki w Paryżu,
Archiwum Emigracji – Studia-Szkice-Dokumenty, Toruń 2012, Zeszyt 1-2 (16-17),
s. 71.
39 Michał Dobriak to bliski przyjaciel Ignacego z okresu studiów w Wilnie. Po wojnie
utrzymują kontakt. Spotykają się przy okazji wyjazdów malarskich Ignacego do Turku.
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uki. (…) Maluj ile wlezie, to co przeżywasz niech się tam odbija.
27 października jest już uczniem École Nationale Supériere
des Beaux-Arts de Paris, położonej w dzielnicy Saint-Germain-des-Pres przy rue Bonaparte 14, w Palais des Etudes.
Tak pisze o paryskiej uczelni historyk literatury Franciszek
Ziejka: Najliczniejszą grupę stanowili w tym wypadku artyści
młodzi, przybywający na studia. Większość z nich marzyła, co
naturalne, o studiach w Akademii Sztuk Pięknych. Ze względu na ostrą selekcję na egzaminach wstępnych sztuka ta
udawała się jednak tylko nielicznym. Warto przypomnieć, że

wymaganiom tym nie sprostał między innymi Wyspiański40.
Ignacy studiuje u uczniów mistrza portretu francuskiego

40 Franciszek Ziejka, Mój Paryż, Kraków 2008, s. 433.

Widok z balkonu na rue Lamande
Pokój artysty na rue Lamande 15
Artysta na Polach Marsowych
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I. Klukowski „Portret
kobiety” 1936 r.
Paryż – I. Klukowski
przy pracy

Jeana-Josepha Benjamina-Contanta: prof. Paula Alberta
Laurensa41 (w latach 1932-1934), a następnie (1935-1937)
u Louisa Rogera42. Wiele lat później notuje: Im to zawdzięczam głęboką wiedzę, rzetelną technikę malarską. Uczy
się także rysunku w l’Art et a d’ Industrie przy Montparnasse    80. Odwiedza często pracownię Józefa Pankiewicza43.
Biedny student z Polski nie stołuje się na mieście. Na dowód fragment listu do Jana Klukowskiego z 23 października od S. Witkowskiego: (…) Ile miałem wolnego czasu, to
poświęcałem bratu Waszemu. Muszę Wam zwrócić uwagę, że
On na obiady w ogóle nie chodził – tylko całodzienne utrzymanie w domu – uważane za a’ la lagage to na zdrowie jego
może nie dobrze wpłynąć, a przecież on jest budowy wątłej
– więc mu zwróćcie uwagę – ja mu to już mówiłem – poza
tem bardzo chłopak pracowity.
Rzeźbiarz Tadeusz Godziszewski44 pisze z Wilna do Ignacego 24 listopada 1932 r.: (…) Na Wydziale nic nowego.

Smród w każdym kącie. Widoczna agonia na młodych czołach. Niby się coś robi, lecz bez wiary w to co się robi. (…) Ada
Rozwadowska wyszła za mąż. Kariera artystyczna skończona.
Śleńdziński w tym roku zajmuje dwie pracownie. Jedną na
malarstwo – drugą na rysunek. (…) cieszę się bardzo, żeś się
dostał do Paryża. Masz możność oddychać atmosferą artystyczną. Korzystaj umiejętnie by wyciągnąć maximum wartości, a nie zatracić własnej indywidualności. (…) Paryż trzeba
oglądać własnymi oczyma, trzeba go przeżywać, nie obżerać
się nim. Słowem trzeba mieć jaja, a nie skurwić się. Wiem, że
jesteś mężczyzną z jajami i nie zblazujesz się w Paryżu. Zatem
kochany bracie trzymaj się własnymi pazurami, byś nie spadł
w dół. Rozpychaj się łokciami w Paryżu, tryskaj twórczymi czynami, bo warunki ku temu masz. (…)
16 marca 1933 r. Ignacy informuje ojca: (…) W szkole urządziłem się doskonale, pierwszego dnia, po przyjęciu mnie
do pracowni prof. Laurens, miałem szereg nieprzyjemności
za strony kolegów i koleżanek. Gwałtem mnie schwycili za
kołnierz i wywlekli na sam środek Sali i poczęli mnie łupić
i rozebrali mnie na goło, pomimo mojej rozpaczliwej obrony. Ścignęli za mnie portki, koszulę i musiałem pozować parę
minut, a potem tańczyć. To się nazywa chrzest dla nowonarodzonego adepta sztuki. Ale nie zazdroszczę tego chrztu, bo
od paru dni czuję boleści w kościach i mięśniach. Następnie
tradycyjna biba w pracowni. Wypadło to mnie taniej, niż według zwyczaju zaprosić wszystkich do kawiarenki. Ostrzegał
mnie pewien Polak o tem, bo inaczej słono wypadnie bo aż
300 fr. Musiałem to zrobić, inaczej to nie wypada. Następnego dnia nowy kolega arab, ochrzcił się tym sposobem i teraz
chodzi skrzywiony i stękający. Uiściłem 200 fr. w dziekanacie
la’belle des Beaux Arts, więc nie ma mowy o naciąganiu. (…)
We Francji teraz wieje nowy prąd, antyhitlerowski, wszędzie
afisze, wzywające do obrony. (…)

41	Paul-Albert Laurens (1870-1934) – wielokrotnie nagradzany, wysoko ceniony francuski artysta malarz – historyczny, scen rodzajowych, portretów, krajobrazów.
42	Louis Roger (1874-1953) – znany francuski malarz rodzajowy, sztalugowy i fresków,
zdobywca wielu nagród i wyróżnień.
43 Józef Pankiewicz (1866-1940) – malarz, grafik, uczył się w Warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona, a w latach 1885-86 w Petersburgu. Prof. ASP w Krakowie (1906-1913), od 1925 w jej filii w Paryżu (Komitet Paryski).
44 Tadeusz Godziszewski (1904-1977) – jeden z bliskich przyjaciół Ignacego Klukowskiego. Rzeźbiarz, dyplom 1938 r. na Wydziale Sztuk Pięknych USB w Wilnie, w pracowni rzeźby B. Bałzukiewicza. Profesor zwyczajny UMK, podobnie jak I. Klukowski
uczestniczył w pracach konserwatorsko-restauratorskich przy odbudowie gdańskiego Głównego Miasta.
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Zwiedza Francję. Rouen, wybrzeże od Marsylii aż do Cannes i dalej do granicy włoskiej. Odkrywa, jak rosną figi, pomarańcze, cytryny i palmy. 1 października 1933 odzywa się
do brata z Le Cannet, Alpes-Maritimes.
(…) Za tydzień wracam do Paryża przez Grenoble i Alpy. (…)
Kąpię się dalej i całemi dniami siedzę na piasku. Jest teraz duży
ruch, właściwie jest już sezon. Szkoda, że już wyjeżdżam stąd
cudownego kącika. Przemija jak sen złoty. Jeszcze raz przed
wyjazdem zwiedzę Niceę, Monte Carlo, i Mentonę. (…) Jesz-

cze raz Cię proszę o opiekę nad moimi obrazami. Zachowaj
u siebie przede wszystkim portret damy Wiwulskiego, w ramce oszklonej i portret Żukowskiej45 Pillatego, które zostawiłem
u Handzi. Są to bezcenne wartości i nie daj zginąć. (…) Kiedy
nadejdzie nowy transport kiełbasy i słoniny? Bielizny nie wysyłaj, mam dosyć. Tylko mam ubranie zniszczone, wyduś trochę
grosza na ten cel, bo tata jakoś zapomina o tem. (…)
10 grudnia zwierza się ojcu: (…) byłem niezdrów. Bolały
mi zęby. Byłem wściekły, cierpiałem bardzo. Marnowałem
czas i gotówkę u dentysty. Za 6 zębów wytargowałem za 240
franków. Teraz w porządku. Kontynuuję dalej pracę w szkole.
W zeszłym miesiącu był nasz patron, profesor, w pracowni,
zaniosłem mu pejzaże z Riwiery. Byłem bardzo zadowolony
z pochwały patrona, który stwierdził, że zrobiłem „tres grande
progres”. Mój bilans pracy rocznej przedstawia się tak: opanowałem całkowicie rysunek węglowy /akt i portret/ i pejzaż /czysto malarski/. Następnie zasada techniki malarskiej
i w portrecie i w kompozycji /słońce i powietrze/. Jest to mój
poważny krok w dziedzinie malarskiej, bo po raz pierwszy
w Paryżu dokonałem ciekawego odkrycia światłocienia, nikt
w Wilnie o tem pojęcia nie ma, oprócz Pruszkowskiego w Warszawie. Na przyszły rok 1933-34 mam przed sobą ogromne
zadanie, a więc malarstwo /akt, portret, kompozycja/ faktycznie zacznę od Nowego Roku. Tymczasem rysuję dalej węglem
akt i gipsy i rzeźby indo-chińskie w Trokadero, gdzie mam
bezpłatny wstęp. Będę miał bogaty materiał. Z otuchą teraz

45 Mowa tu o wykonanym przez Henryka Pillatiego na papierze ołówkiem portrecie Julii
z Żukowskich, żony Karola Szczęsnego Falewicza, w stroju żałobnym noszonym po
klęsce powstania styczniowego.
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patrzę w przyszłość. (…) Dwa tygodnie temu, otrzymałem
od Dyrektora du Cours de Dessin applique a l’Art et a d’Industrie46 zawiadomienie, że zostałem przyjęty na wyższy kurs
rysunkowy, na podstawie półrocznej mojej pracy w tej szkole.
Otrzymałem punkty egzaminacyjne 49 na 53. Jestem na czele
uczniów. Pisałem Ci kiedyś, że uczęszczam do dwóch szkół
Rządowych. Urządziłem tak, ażebym miał podwójne korzyści.
W l’Ecole des Beaux Arts – malarstwo, a w l’Art. et d’Indstrie,
rysunek, nie mówiąc o prywatnych pracowniach.

•
•

Pracuje w polskim klasztorze św. Kazimierza przy odnawianiu dekoracji teatralnych i przerabianiu urządzeń technicznych. Dostaję za to pożywienie, pieniędzy odmówiłem – informuje ojca. Bywa na przyjęciach w ambasadzie polskiej,
interesuje się życiem politycznym Francji.
List do ojca z 25 stycznia 1934 r.: (…) W szkole praca wre.
Nasz profesor okazuje się wielkim mistrzem. Dzięki profesorowi bardzo wiele skorzystałem. Już mogę orientować się i dążę
teraz do opanowania malarstwa. Co za niesłychany poziom
nauki w szkole. Każdy malarz zachodni może robić co chce
mając ogromną wiedzę. A u nas? Mogę śmiało powiedzieć, to
są samoucy, mają ciasne zapatrywanie na sztukę. Ślendziński
i Kuna nie istnieją już dla mnie. Co za różnica metody nauki i jaki
poziom na Wydziale, o tem nawet nie trzeba mówić. Im więcej
pogłębiam w malarstwie, tem spostrzegam nowy nieznany
świat, cudów i bajki. Są to rzeczy, których nie da się opisać, co
przeżywa moja dusza. Otrzymałem 600 fr. dziękuję bardzo.

46 Mowa o Szkole Artystycznej „Kurs rysunku stosowanego w sztuce i przemyśle”, przy
ul. Montparnasse 80, w środowisku paryskim skrótowo zwanej „Montparnasse 80”.
W innym kontekście wspomina o niej Franciszek Ziejka w „Mój Paryż” (s. 111: Nad
bramą budynku przy bulwarze Montparnasse 80 oglądnąć można herb Rzeczypospolitej z Orłem, Pogonią i Archaniołem – pamiątkę z czasów powstania styczniowego
(mieściła się tu niegdyś Wyższa Szkoła Wojskowa Polska).

Artysta w forcie Antibes
Artysta na Riwierze Francuskiej

•
•
•

•

I. Klukowski „Akt męski” 1936 r.
I. Klukowski „Półakt – Murzynka”
1933 r.
Szkoła rysunkowa w Paryżu przy
rue Montparnasse 80 – Ignacy
Klukowski czwarty z lewej
I. Klukowski „Akt Murzynki II”
1937 r.

Niemniej, pieniędzy ciągle mu brakuje…
Paryż, 29 stycznia: (…) Pieniądze szybko rozchodzą się. Znowu
bieda. Tylko dzięki, że pracuję w klasztorze, dostaję obiady tłuste. Na pierwszego lutego nie będę miał monet. Zapłaciłem za
miesiąc luty za atelier i mieszkanie razem 340 fr. Kupiłem trochę
farb 50 fr. i tyleż wydatki. Do 10 lutego mam tylko 60 fr. na życie.
Opowiada o postępach w nauce.
16 marca – do ojca: (…) Profesor mój jest zadowolony. Właściwie, że nie uczę się wcale, tylko studiuję głębiej, szukam
techniki i koloru. Zauważyłem, że profesor wcale już nie
robi korekty, nie objaśnia żadnych szczegółów proporcji
anatomicznej. Raczej drobne szczególiki i światłocienie.
Doszedłem do przekonania, że wszelkie trudności już pokonałem, rzeczywiście tak jest. Nie poznałbyś moich prac.
Co za rażąca różnica między szkołą Wileńską a Paryską. (…)
Zrobiłem 70 studium anatomicznych i jeden pyszny portret

murzynki. (…) Wczoraj w pracowni była heca, przyjęto do
pracowni nową koleżankę, arabkę, więc koledzy chcieli ją
rozebrać do naga, według tradycji, ale ta arabka pięścią
jednemu dała po gębie, aż zafarbował się, a inni zatoczyli
się do góry nogami. Więc dali spokój, poszliśmy na jej koszt
napijać wina.
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23 lipca – do brata: (…) jeszcze siedzę w Paryżu, udało mi
się bajecznie urządzić, tak że na przyszły rok zostaję starszym
uczniem i więcej już nie będę mordował się egzaminem. Tylko będę pracował w konkursach. Wyzwoliłem się z pracy naukowej a rozpoczynam pracować twórczo. I to sprawia mi
satysfakcję. To jest właściwy cel. Korzystam teraz jak najwięcej,
by wyciągnąć maximum wartości, (…) tryskam twórczymi
czynami, bo warunki ku temu mam i to dzięki Taty i Twojej
Pomocy.
I kończy cytując fragment listu kolegi Tadeusza Godziszewskiego: Paryż trzeba oglądać własnymi oczami, trzeba
go przeżywać a nie obżerać się nim.
W sierpniu zwiedzał okolice Bretanii. Był w Saint Servan
nad Morzem Atlantyckim i w Mont-Saint-Michel, podziwiał klasztor Mont St. Michel. Gra w brydża, maluje pejzaże
morskie, nurkuje w falach morskich. Troszczy się o zdrowie
rodziców, dopytuje o siostrę Hanię. Chodzi na koncerty,
m.in. przyjaciela, skrzypka Wacława Niemczyka47, o którym
donosi rodzinie, że ma piękny talent.
1-2 grudnia odbyła się w Paryżu wystawa studentów
szkoły Montparnasse 80. W katalogu – Le catalogue de sa
exposition organisee les 1 et 2 Decembre 1934, znajdujemy informację, że Ignacy wystawiał sześć prac: La Porte à
Antibes, Chartres, Au bord de la mer (Antibes), Une vieille maison à Cannes, Le bateaux (Antibes) i Les arcades (Antibes).
19 lutego 1935 r. pisze do brata Jana: (…) Przed chwilą skończyłem portret, wiesz kogo rysowałem, wyobraź sobie, sławną
artystkę Mascelli z teatru Sara Bernard ( Théâtre Sarah-Bernhardt). Więc portret ten będzie afiszowany po całym Paryżu.
Artystka jest bardzo zadowolona z mojej pracy. Nie mówiąc
o tem, że ona sama wygląda jak cudne zjawisko z czarnymi
oczami. Naj przód rysowałem u niej, na Champs Elises, a potem u mnie pozowała. Staję się sławnym malarzem. Był także
Levy, syn bogatego żyda angielskiego. Zachwycał się mojemi
pejzażami.

47 Wacław Niemczyk (1907-1978). Studiował w Państwowym Konserwa-

torium Muzycznym w Warszawie, u profesorów Józefa Jarzębskiego i Stanisława Barcewicza. Następnie w Paryżu u skrzypaczki Suzanne Joachim-Chaigneau, a także u Bronisława Hubermana. Już przed wojną był uznanym
wirtuozem. Jako pierwszy wykonał koncert skrzypcowy Antoniego Szałowskiego w Paryżu w 1956 r. Po powrocie do kraju został profesorem Konserwatorium Muzycznego w Gdańsku. Po ucieczce z Polski w 1946 r. osiadł
w Londynie. Jego braćmi był Leon – aktor i Ludwik – żołnierz AK.
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•

Chińscy przyjaciele Ignacego –
koleżanka ze studiów Su-Hong
Dzang z córką
I. Klukowski „Portret Chinki”
1937 r.
I. Klukowski „Antibes –
port” 1933 r.
Cyganeria Paryska – pracownia
prof. L. Rogera świętuje,
I. Klukowski na dole pierwszy
z prawej

W École Nationale Supériere des Beaux-Arts jest teraz
w pracowni Louisa Rogera. Tak o nim pisze do rodziców
12 marca: (…) W szkole mam teraz dużo trudności, ponieważ
mój nowy profesor wprowadził nowe metody w malarstwie,
co tak mnie sprawia dużo kłopotu. Starsi koledzy są niezadowoleni i powoli odsuwają się od niego.

•
•

Ignacy Klukowski z panną
Zieleniecką w Bollviller
I. Klukowski „Wenecja –
Most Westchnień” 1935 r.

W lipcu Ignacy podróżuje do Brukseli, dalej do Antwerpii,
Wenecji, Mediolanu, Werony, Padwy i Rzymu. Zachwyca się
Watykanem, Bazyliką św. Piotra, Kaplicą Sykstyńską, dziełami Rafaela. Zwiedza Colosseum, Via Appia, kościoły…
14 września opowiada rodzicom: (…) Wczoraj z panną Zieleniewską chodziłem po raz ostatni na spacer (…) Smutna
była moja przechadzka z Nią po Monte Pincio. Skończyła się
moja bajka, cudowna, skończył się mój sen o szczęściu. Za godzinę już odprowadzałem Ją do pociągu weneckiego. Ostatni
gwizdek i koniec. Teraz już nie chcę myśleć, jestem tak roztrzęsiony i zmęczony. Na złość pogoda zepsuła się, więc nastrój
ponury i widok szarej perspektywy na przyszłość gryzie gardło.
Kim była panna Zieleniewska? Wiadomo tyle, że nauczycielką w górniczej kolonii polskiej na pograniczu francusko-niemieckim, w Bollviller. A do tego, jak pokazują zdjęcia – piękną kobietą…
Ignacy spotkał się z nią w Bollviller, o czym 26 lutego 1936 r.
pisze rodzicom: Zastałem p. Zieleniewską w domu. (…)
Ładny jednopiętrowy domek z ogródkiem. Trzy pokoje, bardzo przytulne z kwiatami. W sypialni wisi mój obraz, wnętrze
Notre Dame z Paryża i akt kobiety. Byłem podejmowany bardzo serdecznie, że po prostu byłem onieśmielony. Po obiedzie
udaliśmy się na spacer. (…) Łaziliśmy po górach. Pyszny las.
Minęliśmy miasteczko Soultz, Zbieraliśmy kwiaty. Wracaliśmy
po zachodzie słońca. Zrobiliśmy 20 km drogi. Herbatka, pierniki z domu, wędzonki litewskie. Jajecznica. Jednym słowem
bardzo miły wieczór. Nocowałem u niej. Następnego dnia
była piękna pogoda +30 C. Wybraliśmy znowu daleko w górach. Urządziliśmy tam majówkę. Jedliśmy pierniki i wędzonki.
Zrobiłem parę zdjęć. Po południu wracaliśmy do domu. (…)
Ostatni wieczór przy herbatce. Z wielkim żalem opuszczałem
Bollviller. Nie chciałem odrywać p. Zieleniewskiej od zajęć
szkolnych. Omawialiśmy przyszłe spotkanie.
Czy to o niej pisała 15 czerwca 1936 r. z Paryża do Karola
Klukowskiego Wanda Kiejstutowa Jurgielewiczowa?
(…) W sprawie obchodzącej Pana Inżyniera za czasów bytności p. Z. w naszej instytucji zwróciłam uwagę, że syn Pana
interesował się tą panienką. Po pewnym czasie p. Ignaś zwrócił się do mnie z prośbą abym zbadała opinię p. Z. względem

Ignasia. Uczyniłam to, lecz p. Z bardzo wymijająco mnie
odpowiadała, że w ogóle nie ma zamiaru na razie myśleć
o zmianie swego stanu e.c.t. Mimo, że opinia moja o p. Z. jest
bardzo dobra nie mogę specjalnie tą kwestię przedstawiać
panu Inżynierowi, bo bliższych szczegółów o rodzinie p. Z. nie
posiadam, ani też nic nie wiem o obecnym stanie sentymentalnym p. Z.
Czy Ignacy chciał poślubić pannę Z.? Musiała go odrzucić,
a on wyraźnie nie dał jej drugiej szansy. W liście do ojca
z 5 lutego 1937 r. wspomina o niej po raz ostatni: (…) Panna Z. była na Święta w Paryżu z matką. Szukała mnie bardzo,
była zdecydowana wyjść za mąż. Za późno…
Żył skromnie. Student Stach Januszkiewicz informuje o tym
swego kolegę Jana Klukowskiego, w liście z 21 czerwca
1935 r.: Starając się możliwie zaobserwować stan interesów
Twojego Braciszka znów dochodzę do przekonania, że trochę
interesy te szwankują. Farby zwłaszcza pochłaniają dużo i nawet miał taki kłopot, że nie chcąc się obciążać pożyczkami
musiał czas pewien zaniechać pracy malarskiej nie mając
farb. Piszę to Tobie wskutek upoważnienia, które mi w tym kierunku dałeś. Zawsze chętnie mogę zaradzić takim chwilowym
kłopotom pana Ignasia, ale on się nie zdradza w porę z tymi
kłopotami i dowiaduję się poniewczasie. Braciszek Twój jest
ogromnie uczynny i miły i cieszy się ogólną sympatią.
W tym samym liście docenia pracę Ignacego: (…) Twój
przemiły braciszek pracuje i pędzi żywot świątobliwy w dalszym ciągu. W swej uprzejmości zgodził się na to bym porobił
fotografie jego obrazów. W ten sposób będę mógł pokazać
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9 października informuje brata: (…) jestem w Leysin, po
wspaniałej podróży po Włoszech. Nie mogę zapomnieć co
przeżyłem podczas mej podróży po wszystkich miastach
włoskich. Wypadki polityczne bardzo dużo mi przeszkadzały
podczas studiów malarskich, pomimo tego, jednak bardzo
dużo skorzystałem oglądając dzieła wielkich mistrzów. Poza
Rzymem nie miałem żadnych przeszkód. U Włochów doznawałem dużo życzliwości, uważają Polaków za przyjaciół i to
wszędzie gdzie się obrócę.
Jest uważnym i krytycznym obserwatorem. Szczegółowo
opowiada w listach o tym, co widział. Zwiedził jeszcze Palermo, Neapol, był na Capri, w Asyżu, Florencji, Bolonii, Genui i Turynie… Wkrótce po powrocie do Paryża, w grudniu
wyruszył do Starachowic...
Oczekujemy Twojego przyjazdu 18go – pisali 12 grudnia
pp. Klukowscy do syna. Z Warszawy pociągi odchodzą
o 10.21 rano, więc na ten pociąg chyba nie trafisz. Wyjeżdżając z Paryża wieczorem, będziesz w Berlinie następnego dnia
wieczorem, a w Warszawie ca 10 rano. Zajdziesz do Pogorzelskiej, znajdziesz tam ciepłe palto. Wyjedziesz z Warszawy
o 6 wieczór. Bilet do stacji Starachowice kosztuje 10 zł. 70 gr.

•
•
•
•

Tobie te naprawdę śliczne rzeczy i sam staję się posiadaczem
reprodukcji naprawdę wartościowych obrazów. (…)
Tymczasem Ignacy zwiedza Włochy. Kuchnia wyraźnie mu
nie smakuje. 22 września 1935 r. odzywa się do rodziców
z Rzymu: (…) Niedawno kończyłem pejzaż nad Tybrem.
Brudne, małe dziewczęta rozkradły mi farby. Byłem wściekły
i kląłem. Bulwary nadbrzezia obrzydliwe i cuchnące moczem
i kałem. W okolicach Watykanu widzę na sznurach nad ulicą
mokre gałgany, koszule, kalesony i.t.d. Żarcie jest paskudne.
Makarony obrzydliwe – podlane sosem cuchnącym. Wolę nie
jeść. Za to owoce są tanie i smaczne.
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Przyjedziesz do Skarżyska o godz. 9.00 i zaraz przesiadaj do
pociągu Starachowice – kierunek… o 9 ½ wieczorem. Wysiadaj na nowej stacji przy moście (…). Tam Ciebie spotkamy. Żadnych prezentów nie kupuj, oprócz tego co pisaliśmy.
Weź kilka pięknych, dużych pomarańczy. (…) Czekamy Cię
bardzo…
Wracając do Paryża, odwiedził Ignacy Berlin, Monachium, Karlsruhe, Strasburg, Drezno. W liście już z Paryża,
26 lutego 1936 r. opisuje rodzicom swoje spotkanie z Polakiem ożenionym z Niemką: (…) cały czas gaworzyliśmy.
Dowiedziałem się dużo o Niemczech. Wierzy on, że będzie

Ignacy Klukowski strudzony
włoskim słońcem
I. Klukowski w Rzymie
I. Klukowski w Palace Laggo
Maggiore
I. Klukowski przed uczelnią
z francuskimi kolegami – pierwszy
z prawej

•

I. Klukowski, „Bazylika św. Marka w Wenecji”, 1935 r.
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Paryskie Juwenalia studentów Ecole Nationale Superiere des Beaux-Arts 1936 r. (2x)

wojna. Niemcy są przygotowani. Będzie wojna, Hitler jest
zdecydowany, by wyciągnąć swój naród poza obręcz ucisku gospodarczego. Niemcy duszą się z powodu bojkotu
Francji i Anglii. Niemcy liczą na Polskę, by razem zdobywać
kolonie.
W relacji o Berlinie dodaje: Grób nieznanego żołnierza niemieckiego. (…) Niemcy przy wejściu bacznie mnie obserwowali. Gdy ich spytałem, gdzie jest zamek cesarski, dowiedzieli
się, że jestem z Polski, nastrój zimny zmienił się radykalnie.
Bardzo przyjaźnie dawali mi wyczerpujące objaśnienia. Jak
wszędzie, tu czy tam miałem dowody życzliwości i po prostu nie chciałem wierzyć, że to się dzieje w Niemczech. (…)
Jak długo będzie to trwało, ta przyjaźń polsko-niemiecka?.
(…). Poza Hitlerem Niemcy nikogo nie cenią. Uważają za
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swego bohatera i boga. Wszędzie swastyki. Widać głośne
pozdrowienia przy podnoszeniu rąk. Żebraków wcale. Wszyscy dobrze wyglądają. Obiady świetne. Smażone wieprze
z kartoflami i kapustami. Piwo pierwszorzędne. Życie jest
droższe niż w Paryżu.
W tym samym liście dziękuje rodzicom: nie mogę zapomnieć mego ostatniego pobytu w Starachowicach. Byłem
bardzo uszczęśliwiony, że zastałem Was wszystkich przy najlepszym zdrowiu. Spędziłem czas bardzo przyjemnie, dużo
wypocząłem. Bardzo mi się przykrzy, że Was nie widuję i nie
mogę Was oboje uścisnąć. Dziękuję bardzo za serce i za staranie o mnie.
Dalej wyznaje: Hucznie przyjęli mnie koledzy i koleżanki.
Zacząłem malować portret młodej dziewczyny. Zdaje mi się

•

•

I. Klukowski 		
„Ponte di Rialto”
w Wenecji, 1935 r.
I. Klukowski nagrodzony
portret „Mnich”, 1936 r.

Włoszki. Pogoda marna. Deszcz. Dr Gorecki 48 nie żyje. Syn
Jego telefonował tydzień temu, żebym przyszedł rysować
Jego ojca portret. (…)
Uczestniczy aktywnie w życiu studenckim, maluje, ma
zamówienia na portrety, bawi się. W tłusty czwartek, komendant harcerski urządził zabawę. Zrobiłem sylwetki na
ścianach. Gołe murzynki i negusa, czerwone plamki w tylne
części ciała. Efekt piorunujący – z listu do rodziców z 22 lutego 1936 r.
W niezależnym piśmie codziennym „Wiarus Polski”, wydawanym po polsku w Lille, 24 marca 1936 r. ukazała
się notatka informująca o wystawie polsko-francuskiej

48 Mowa o wnuku Adama Mickiewicza dr. Ludwiku Goreckim i prawnuku Georgesie
Goreckim.

w Roubaix, zorganizowanej m.in. przez „Grupę Artystów
Polskich we Francji i ich Przyjaciół”49. Wśród wystawiających tam malarzy polskich jest także Ignacy Klukowski50.
31 marca 1936 r. informuje: (…) Od tygodnia jest nasza
wystawa w Roubaix. Była feta. Przyjechał Minister Sztuk
Pięknych. Konsulowie polscy i miejscowe społeczeństwo
polsko-francuskie. Nigdzie nie wyjeżdżałem, byłem bardzo
zajęty. Musiałem odrobić czas stracony, będąc w Polsce
i Niemczech. (…) Byłem u Goreckiego. Robiłem mu portret
s.p. Ojca. (…) Skończyłem portret, dużego rozmiaru „Dama

49 Stowarzyszenie „Grupa Artystów Polskich we Francji i ich Przyjaciele” z siedzibą w Paryżu „GROUPE DES ARTISTES POLONAIS ET DE LEURS AMIS” powstała 12.01.1936 r.
Więcej o stowarzyszeniu – patrz rozdział XVI.
50 „Wystawa francusko-polska w Roubaix”, Wiarus Polski nr 71 z 1936 r.
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starsza w stroju za czasów Ludwika XV”. Profesor był zadowolony. (…)
W czerwcu 1936 roku na wystawie Salon des Amis des Arts
de Seine-et-Oise w Wersalu Ignacy zdobywa Medaille de
Vermeil51 (medal złocisty) za obraz Mnich. Wystawiał wówczas także Pejzaż Rzymu. Recenzje były entuzjastyczne.
A. Pascal-Levis w tekście „Au Salon des Amis des Arts de
Versailles” tak podsumowuje wystawę w Wersalu: Dwa
dzieła Ignacego Klukowskiego o wspaniałym malarskim
stylu są eksponowane w Salonie Przyjaciół Sztuki w Wersalu:
jedno z nich to portret mężczyzny, bardzo charakterystyczny,
świadczy o rzadkiej doskonałości rysunku i bardzo pewnych
środkach technicznych, a który zapewnił artyście złoty medal
na tej wystawie, drugie dzieło to bardzo piękny „Pejzaż Rzymu”, trafnie odtwarzający atmosferę zabytków tego miasta
dzięki prostym i szczerym środkom sztuki, oddającej mocną
osobowość malarza. (…) Już drugi raz eksponuje swe dzieła we Francji, poprzednio uczestniczył w polsko-francuskiej
wystawie w Roubaix. Ignacy Klukowski powinien pozwolić
się poznać w Paryżu, gdzie jego bogaty talent będzie w pełni
doceniony52.
31 grudnia 1936 r. w „Kurierze Warszawskim” ukazuje się
paryska korespondencja Z.L.Z. „Z życia sztuki”. Autor wspominając o wystawie zorganizowanej przez „Grupę artystów polskich we Francji i ich przyjaciół”, która zgromadziła
prace 20 artystów, pisze między innymi o mocno narysowanych, pogłębionych plastyczne studiach Klukowskiego.
Jadwigę Wojciechowską, swoją przyszłą żonę, Ignacy poznał w Wilnie, w rodzinnym domu przy Zawalnej 3. Wynajmowała od jego rodziców mieszkanie.
10 lutego 1937 r. pisze do niej z Paryża: (…) Niedawno byłem w Wersalu, skąd Ci posłałem kartkę, donosząc Ci o moich

51 „Medaille de Vermeil” Societe des Amis des Arts de Seine-et-Oise-Ville da Versailles,
Exposition de 1936.
52 A. Pascal-Levis, Au Salon des Amis des Arts de Versailles, „Les artistes d’aujourd ‘hui”
No du 1 Juillet 1936.
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sukcesach. Burmistrz miasta Wersalu wręczył mi dyplom –
medal złocisty. Był tłum, w starożytnym ratuszu, gdy szedłem
po nagrodę, tłum bił brawa, miałem szum w głowie, a poty
zimne się lały. Potem gratulacje, uściski moich przyjaciół. Dalszy etap, to kawiarnia, szampan, wino itd.
Donosi też Jadwidze o swoim życiu pozaartystycznym.
5 marca 1937 r. pisze: (…) gdy zostałem wybrany na vice-skarbnika w naszej Grupie Artystów Polskich w Paryżu, miałem moc pracy i kłopotu. Urządziliśmy teraz bal w ogromnym gmachu hotelu „Lutetia” (…). Moim obowiązkiem było
sprzedawać bilety, naklejać afisze po różnych instytucjach.
Musiałem objechać kilka razy Paryż z biletami. Ileż było kłopotu i mordęgi. A teraz jesteśmy bardzo zadowoleni. Bal nasz
wspaniały. Byłem tam jako gospodarz /ubrany w smokingu/
przyjmowałem gości i miałem jednocześnie dozór nad kasą.
/pieniądze płynęły jak lody/. Potem po północy tańczyłem,
nawet flirtowałem z paryżankami / tylko nie bądź zazdrosną
Kochana Jadziu/. (…) Pytałaś w ostatnim liście, gdzie i z kim
oblewałem mój medal. Najpierw w Wersalu, w knajpie, z prezesem naszej grupy z p. Blackiem53 i z dwoma artystami. A potem u państwa Jurgielewiczów. Następnego dnia zaprosiłem
naszych sąsiadów z Lamande do siebie, na wino, tak że każdego musiałem zaprowadzić potem do swojego mieszkania, bo byli pijani. To są mili ludzie, muzycy. Jeden Mikulski

z Krakowa, nasz dawny sąsiad i drugi Szałowski, kompozytor,
mieszka z matką (…).
Antoniego Szałowskiego (1907-1973), kompozytora, który
od 1936 do 1948 był prezesem Stowarzyszenia Młodych
Polskich Muzyków w Paryżu, poznał Ignacy na obczyźnie.
Na wspólnym zdjęciu Ignacy opiera się o fotel, na którym
siedzi Antoni – obaj młodzi, dystyngowani… Przyjaźnili się
aż do śmierci kompozytora.

53 Franciszek Black, ur. 1881 w Warszawie,  zm. 1959 w Paryżu. Artysta rzeźbiarz, studiował w Londynie i Paryżu. Działał we Francji i Szwajcarii. Był silnie związany z Polską, o czym świadczą jego liczne portrety sławnych Polaków: Juliusza Słowackiego
(1927), Adama Mickiewicza (1930), Fryderyka Chopina (1934), Józefa Hoene-Wrońskiego (1936-1937), Eweliny Hańskiej (1932), Władysława Mickiewicza (1926). Brał
udział w realizacji Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie (1910 ), Pomnika Edwarda
House´a w Warszawie (1933). Został odznaczony Krzyżem Komandorskim „Polonia
Restituta” za pomoc Polakom walczącym we francuskiej partyzantce, w czasie ostatniej wojny. Założyciel i prezes „GROUPE DES ARTISTES POLONAIS ET DE LEURS AMIS”.

•
•

Antoni Szałowski z Ignacym
Klukowskim
Paryż – mama Antoniego
Szałowskiego, muzyk Bojanowski,
I. Klukowski

•

I. Klukowski „Paryż” 1933 r.

35

36

•

Legitymacja członkowska „Grupy Artystów Polskich we Francji i ich Przyjaciele”, rok 1936

•

Zaproszenie na wystawę „Grupy Artystów Polskich we Francji i ich Przyjaciele” w Domu Polskim w Paryżu

„Grupa Artystów Polskich we Francji i ich Przyjaciele”
Stowarzyszenie „Grupa Artystów Polskich we Francji i ich
Przyjaciele” z siedzibą w Paryżu „GROUPE DES ARTISTES
POLONAIS ET DE LEURS AMIS” powstała 12 stycznia 1936 r.
Po skandalu wywołanym przez rzeźbiarza Leopolda Kretza
na wystawie Grupy Paryskiej Plastyków Polskich (8-23 listopada 1935 r. w Galerie de „Beaux-Arts”), której patronami
byli b. premier Francji, minister Edouard Herriot i ambasador Alfred Chłapowski, doszło do rozłamu w tak zwanym
„polskim” środowisku artystycznym Paryża.
Wobec odmowy wykluczenia z Grupy Paryskiej Plastyków
Polskich „oszusta, wystawcy rzeźb – plagiatów”, 12 stycznia
1936 roku grono polskich artystów malarzy i rzeźbiarzy,
zamieszkałych lub związanych z Lamande 15 w Paryżu,
podpisało uchwałę o powołaniu nowego stowarzyszenia.
Za cel stawiali sobie promowanie polskiej twórczości, organizację wystaw we Francji, a także prezentację dorobku
twórczego artystów kolonii polskiej z Paryża w Polsce, materialne wspieranie twórców.
22 lutego 1936 r. w mieszkaniu rzeźbiarza Franciszka Blacka
miało miejsce pierwsze zebranie grupy. Prezesem wybrano
gospodarza. We władzach znaleźli się: Wanda Jurgielewicz
– skarbnik, Ignacy Klukowski – zastępca skarbnika, Nina
Alexandrowicz – sekretarz oraz Bolesław Czedekowski –
wiceprezes. 21 marca 1936 r. w „Świetlicy Opieki Polskiej”
Stowarzyszenie, we współpracy z towarzystwem „Les Amitices Franco-Polonaise”, zorganizowało w miejscowości
Roubaix pierwszą wystawę.

•

Środki na organizację wystaw oraz wsparcie finansowe
członków zdobywali z donacji zadeklarowanych przez grono przyjaciół, a także poprzez organizację rautów, balów
karnawałowych i innych imprez. Stowarzyszenie działało
aktywnie do wybuchu wojny.
Przyjaciele stowarzyszenia: Paul Cazin, Maria Mickiewicz, Georg Gorecki, Alfred Chłapowski – ambasador
RP, ppłk. Stanisław Kara – konsul generalny, gen. Władysław
Sikorski, Juliusz Łukasiewicz – ambasador RP, bliscy przyjaciele F. Blacka: m.in. delegat Rządu Polskiego dr Zygmunt
Zaleski z żoną Marią, Zofia Korwin-Piotrowska (kuzynka
Ignacego Klukowskiego) oraz wiele innych wybitnych
francuskich i polskich postaci.
Członkowie stowarzyszenia: Nina Aleksandrowicz, Maja
Berezowska, Olga Boznańska, Konstanty Brandel, Franciszek Black, Bolesław Buyko, Ludwik Czaykowski, Bolesław
Czedekowski, Tytus Czyżewski, Zofia Couret-Kulaszyńska,
Zdzisław Cyankiewicz, Helena Dowkont, Edmund Gierławski, Stanisław Grabowski, Wanda Jurgielewicz, Michał
Kalitowicz, Ignacy Klukowski, Władysław Łopuszniak, Stanisław Moszczyński, Stefan Mrozowski, Stefania Ordyńska,
Zofia Piramowicz, Helena Puciatycka, Adam Styka, Teodor
Szwanebach, Czesław Szemberg, Antoni Teslar, Zofia Urbanowicz, Mieczysław Wojtkiewicz, Wacław Zawadowski,
Czesław Zawadziński, Zychlińska-Mroczkowska.

Zaproszenie na
wystawę „Grupy
Artystów Polskich we
Francji i ich Przyjaciele”
w Katowicach

Opracowano na podstawie dokumentów z archiwum Ignacego Klukowskiego oraz artykułów „Reperkusje pierwszej wystawy
Grupy Paryskiej Plastyków Polskich z 1935 roku” autorstwa Wojciecha M. Głowackiego w „Nowoczesność, Bunt, Tradycja”, Warszawa 2017 r. oraz „15 rue Lamande” S. Seyfried, Gazeta Gdańska nr 616 z 10.04.2020 r.

K.K.
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W tym samym liście opowiada Jadwidze także o polskiej
zawiści…
(…) gdy byłem nieznanym malarzem, a było to rok temu,
nawet nie wystawiałem jeszcze swoich prac. To malarze polscy /nie francuscy, bo oni są bardzo kulturalni i życzliwi dla
mnie/ odnosili wówczas do mnie życzliwie i sądzili, że nie będę
w przyszłości groźnym konkurentem. A teraz chyba się domyślasz, Jadziu, że moja sytuacja zupełnie zmieniła się. Moje
obrazy, zloty medal i artykuły zwróciły wszystkich uwagę na
moją osobę. I stąd zawiść, piekielna, zazdrość zdławiły byłych
moich przyjaciół i życzą sobie ażebym pękł. Dlatego byłem
tak rozczarowany, że pozostałem sam i tu na obczyźnie. Widzisz Jadziu, jak drogo kosztuje sława, do której tak tęskniłem,
w pocie czoła dla niej pracowałem. I cóż z tego? (…).
Wyraźnie już tęskni. 18 marca 1937 r. pisze do Jadwigi
z kawiarni pod Ecole des Beaux Arts: (…) 8 kwietnia staję
do konkursu, do Salonu Grande Palais. Posyłam 3 obrazy na
wystawę do Polski z artystami polskimi /6 osób/. Będzie wystawa w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie i we Lwowie. Wątpię
czy będzie w Wilnie. (…)Teraz prowadzę ciekawe experymenty w malarstwie, szukam nowej drogi twórczości. Nie masz
pojęcia jak jestem zmęczony, bardzo bym chciał odpocząć
w Plikiszkach.
Tymczasem o sukcesie Ignacego wie już Wilno. W „Kurierze
Wileńskim z 27,28,29 marca ukazuje się tekst „Wielki sukces wychowanka Wydziału Sztuk Pięknych U.S.B. w Paryżu”.
Wspomina o medalu złocistym i cytuje krytyka francuskiego Pascal-Levisa, który na łamach „Les artistes d’aujourd
‘hui” tak mówi o Polaku: (…) dowodzi niepowszedniego opanowania rysunku i środków technicznych bardzo pewnych.
(…) Mamy przed sobą artystę wspaniale obdarzonego i który
posiada rzadką sumienność swego zawodu. (…)
Pisze do rodziny długie listy, opowiada o sobie, ale też
o otaczającej rzeczywistości.
8 kwietnia do ojca Karola: (…) Pierwszy konkurs szkolny był
świetny. Tylko na ostatnim, tak zwanym eliminacyjnym do
wielkiej nagrody Grand Prix de Rome przepadłem. Nikt z naszej pracowni nie poszedł dalej. Zdobyli 10 miejsc uczniowie
prof. Sabatier i Simon. (…)Teraz mam najważniejszą sprawę.
Podanie moje do Salonu Grand Palais zostało przyjęte. Jestem
dopuszczony do Jury. Jutro idę zanieść obrazy. Zapłaciłem
100 fr. za udział w tym konkursie. Wynik owego konkursu będzie ogłoszony za 2 tygodnie. Jednak sądzę, że z mojej strony jest wielkie ryzyko by mierzyć się z najlepszymi artystami
świata. Mało jeszcze umiem – trzeba dużo pracować. W tym
miesiącu budżet pękł. Jestem zmartwiony. Miałem szalone
wydatki. Kupno ram, materiałów, model. Spłaciłem długi
u p. Jurgielewiczowej i Mikulskiemu /600/ i materiały /180/
Czy może Tatuś spróbuje mi przysłać następną transzę za maj
w dniu 15-20 kwietnia. (…) Zarząd Naszej Grupy zakupuje
u mnie mały akt kobiecy54. Mam otrzymać w przyszłym miesiącu 300 fr.
Miesiąc później raportuje: (…) Jestem bardzo przemęczony
ostatnim konkursem, ale cieszę się, że niezadługo już wracam.

54 Obraz ten został przekazany „przyjacielowi” Stowarzyszenia – wnuczce Adama
Mickiewicza Marii, o czym Ignacego zawiadamia w liście z 28 maja 1938 r. Wanda
Jurgielewicz.
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Teraz szykuję nową serię widoków paryskich /około 20 sztuk/.
Będzie to pamiątka z moich studiów paryskich i urządzimy
w Plikiszkach galerię obrazów. Cóż Ty na to?
Czy była galeria w Plikiszkach? Nie wiemy. Za to w Łodzi,
w Salonie Obrazów, przy Piotrkowskiej 165, od 11 do 17
kwietnia można było oglądać obrazy artystów polskich
z Paryża, mi.in. Niny Aleksandrowicz, Olgi Boznańskiej
i Ignacego Klukowskiego. Później (28 kwietnia – 9 maja)
wystawa przeniosła się do Katowic, do Domu Sztuki przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

22 czerwca Ignacy wyznaje bratu: Moja sytuacja artystyczna
zaczyna się poprawiać. Zgłosiło się do mnie 2 korespondentów francuskich prosząc o wywiad dla swoich pism. Otrzymałem certyfikat d’Ecole od mego profesora, ze wzmianką,
że mnie zalicza do swoich najlepszych uczniów w d’Ecole.
(…) Ostatecznie wrócę w sierpniu, dopóki nie osiągnę czegoś
w sztuce artystycznej.
Jego powodzenie malarskie wzrasta. W salonie Przyjaciół
Sztuki w Wersalu Klukowski prezentuje Murzynkę i Portret
pani D55. Świetnie został przyjęty jego Portret kardynała,
pokazany na Exposition d’Art Sacré Moderne w paryskim
kościele Saint-Odile w lipcu 1937 r. Krytycy francuscy bardzo go chwalą.

55 Le catalogue de sa 8o me exposition de la Societe des Amis des Arts de Seine-et-Oise,
Samedi 5 Juin au Mercredi 30 Juin 1937 – Une négresse, Murzynka.

•
•

•
•

I. Klukowski „Kardynał”
1937 r.
Wanda Jurgielewicz
„Marszałek Piłsudski- Relief
Rycerze”
I. Klukowski „Portret Wandy
Jurgielewicz” 1937 r.
I. Klukowski z kolegami po
zajęciach przed gmachem
Akademii Sztuk Pięknych
w Paryżu

A. Pascal-Levis w „Au Salon des Amis des Arts de Versailles”, drukowanym w „Les artistes d’aujourd ‘hui”, No du 1,
z lipca 1937 r., podsumowuje artystów biorących udział
w wersalskiej wystawie: Ignacy Klukowski przesłał w tym
roku do Salonu Przyjaciół Sztuki w Wersalu wspaniały obraz „Murzynka”. Miałem już okazję mówić o dziełach o tak
czystym klasycyzmie i tak pięknej fakturze, w pełnym tego
słowa znaczeniu artysty, którego wielki talent połączony jest
z techniką pełną stanowczości i giętkości zarazem. Tak charakterystyczna głowa i tors tej Murzynki, wyjątkowo dobrze
wymodelowane, w tak doskonale naturalnym kolorze, wprost
tętniące życiem. Obraz tak wiernie oddany (…), zawierający
tak dużo inteligentnej wrażliwości i stylu, jest pięknym okazem
sztuki malarskiej. (…)
12 lipca 1937 r. skończył Akademię. Tego samego dnia
informuje ojca: Rzeźba p. Jurgielewiczowej, „Marszałek Piłsudski” została odlana w brązie i będzie wywieszona na dziedzińcu Biblioteki Polskiej56. Paryżanie szykują się do Święta
Narodowego Francji. Na ulicach tańce z muzyką, pomimo
kryzysu i widma wojny.
Do płaskorzeźby przedstawiającej marszałka Józefa Piłsudskiego – Reliefu Rycerze – pozował rzeźbiarce Ignacy Klukowski. 2 grudnia w Paryżu Wanda Jurgielewiczowa podpisuje kartę z reprodukcją Rycerzy: Drogiemu Ignacemu
Klukowskiemu – pierwszemu krytykowi i modelowi tej pracy.
Jest oczywistością, że musiał namalować portret Wandy.
Powstał w tym samym 1937 roku.
31 lipca pisze do rodziców: Wygrałem Konkurs na Exposition
1937. Obraz mój („Kardynał” – IM) został przyjęty. Dopiąłem
najwyższy cel. Jestem zadowolony, bo nasze nazwisko figuruje pomiędzy sławnymi artystami świata.

W 1937 r. za portret „Kobieta z dzieckiem” zostałem przyjęty do
Międzynarodowego Związku Artystów na Wystawie Międzynarodowej w Paryżu /Eksposition Internationals 1937/ – pisze
Ignacy w prywatnych notatkach.
9 sierpnia 1937 do mamy Anny: (…) Cieszę się bardzo, że
niezadługo wracam do Wilna. Mam teraz ostatnie obstalunki. W Kolonii polskiej dużo mówią o mnie. Jestem artystą
pierwszorzędnym, bo nasze nazwisko figuruje w katalogach,
gdzie są nazwiska znakomitych artystów francuskich. Na tej
wystawie jest obraz mego zmarłego profesora Laurens’a. Ach,
gdyby on żył i widział moje trudy szkolne i pomimo przeszkód
jak doszedłem do celu, byłbym szczęśliwy.

56 St.J., Une exposition d’artistes polonais, „La Francaise Journal d’information et d’action
feminines“, 3 Juliet 1937 – relacja z wernisażu. Na zdjęciu – rzeźba – relief: „Marszałek J. Piłsudski” autorstwa Wandy Jurgielewicz.
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I kontynuuje w liście do brata tego samego dnia: (…). Teraz
będzie nowy mój okres, na samodzielnej drodze. Zamierzam
pracować dalej, i to w Wilnie, nie zrywając kontaktu z Paryżem. Moje zwycięstwo na Exposition International zrobiło
duże wrażenie w Kolonii Polskiej. Bo wielu artystów polskich
odpadło. Miałem moc gratulacji i powinszowań. (…) Teraz
wytworzyła się śmieszna sytuacja, że ja reprezentuję Sztukę
wobec świata nie jako przedstawiciel Polski, ale jako przedstawiciel Francji. (…) wiele osób z Kolonii Polskiej zwróciło na
to uwagę i ubolewali nad tą sprawą.
O problemie tak pisał Wojciech M. Głowacki: Grupie (Artyści
Polscy we Francji i ich Przyjaciele – IM) nie zawsze udawało
się bronić swoich interesów. W 1937 r., w przededniu wystawy
paryskiej, mimo interwencji Franciszka Blacka u Jana Lechonia, attaché kulturalnego ambasady RP, członkowie grupy nie
zostali dopuszczeni do polskiej ekspozycji57.
– Szykanowanie członków towarzystwa „Artyści Polscy we
Francji i ich przyjaciele” przez Lechonia może być zaliczone
do jakże częstych w tych czasach skandali obyczajowych
– mówi syn Ignacego, Karol Klukowski. – Napiętnowany
w 1935 r. przez polonię paryską, w tym przez twórców
towarzystwa „Artyści Polscy we Francji…” za oszustwo
i plagiat, rzeźbiarz Leopold Kretz58 wykorzystał fakt, że
jego paryski kolega, artysta malarz Józef Rajnfeld59 jest silnie związany uczuciowo z attaché kulturalnym ambasady
polskiej w Paryżu, Leszkiem Józefem Serafinowiczem h.
Pobóg, poetą posługującym się od lat pseudonimem Jan
Lechoń. Działając w interesie pałającego chęcią zemsty
Leopolda Kretza, Józef Rajnfeld wymógł na urzędniku
ambasady, prywatnie zaś kochanku, szkodzące polskiemu
środowisku artystycznemu w Paryżu decyzje.
W sierpniowym numerze z 1937 roku paryskiego miesięcznika „ARTS” zamieszczona została recenzja z reprodukcją
obrazu Portret Kardynała z wystawy współczesnej sztuki
sakralnej w kościele Sainte-Odile w Paryżu. Autor – Henry
Maistre pisze: Wspaniała wystawa (…) odkrywa nam (…)
Ignacego Klukowskiego, którego jest, jak wiem, pierwsza wystawa w Paryżu. (…) Nie był to wszakże ktoś dla mnie nieznany i już kilkukrotnie (…) przywiązywały moją uwagę rzadkie
cechy tego artysty, którego można porównać do czystej rasy
klasyków, a które sprawiły, że przyznano mu złoty medal.
„Portret Kardynała” (…) charakteryzuje się piękną fakturą,
doskonałym rysunkiem, wybitną sztuką ekspresji. Ignacy Klukowski (…) jest to wspaniały artysta, o bardzo osobistym temperamencie, którego perfekcja techniki i bogactwo palety, jak
i harmonijna koncepcja i elegancja kompozycji sprawiają, że
jest on oceniany jako jeden z najbardziej uzdolnionych obecnie artystów. Jestem przekonany że zrobi on wielką karierę.
15 sierpnia 1937 roku na łamach paryskiego „La revue modern illustree des arts et de la vie ”Clément Morro pisze o artystach widzianych ostatnio na wystawach, w tym o Ignacym:
Uważam, że Klukowski zrobił duży postęp od ubiegłego roku,

57 Wojciech M. Głowacki, Reperkusje pierwszej wystawy Grupy Paryskiej Plastyków Polskich z 1935 roku, „Nowoczesność: bunt i tradycja, Materiały I Warszawskiego Forum
Studentów Historii Sztuki”, red. Marcin Lewicki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 132.
58 O aferze więcej: W.M. Głowacki, op. cit., ss. 121-128.
59 Wikipedia – hasło Józef Rajnfeld.
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kiedy to brał udział w tym samym Salonie Przyjaciół Sztuki
w Wersalu. (…) Według mnie „Portret Mężczyzny” był mniej
udany od obrazu „Murzynki”, eksponowanego w tym roku,
a szczególnie od „Portretu Pani D.”, który mam przed oczami i który jest dziełem pierwszej klasy. Co do rysunku jest on
w dalszym ciągu bardzo ekspresyjny i szczery, ale w porównaniu z ubiegłym rokiem przybyło mu delikatnej wrażliwości,
która nadaje jego dziełom osobisty wydźwięk i wielką trafność ekspresji. (…) Jego technika jest prosta i świadczy o dużej szczerości artystycznej (…). Jest jednym z tych malarzy,
o których Fromentin mówił, że „malują według swego serca”.
Żaden sztuczny chwyt nie umniejsza jego szczerości – (…)
przejrzystego spokoju jego sztuki. Jest to zaleta, którą krytyk
rzadko dziś może, niestety, wypowiedzieć i przyznać.
26 sierpnia, w czwartek, Ignacy opuścił Paryż. Do Wilna
dotarł w niedzielę rano, 29 sierpnia.
•

•
•

W tekście A l’Exposition Internationale 1937 tak wybrzmiewa fragment o Ignacym Klukowskim: Ten wspaniały malarz,
dobrze znany naszym czytelnikom, bierze udział w Międzynarodowej Wystawie w Pawilonie Sztuk Pięknych, proponując bardzo piękny portret „Babcia z dzieckiem” – dzieło samo
w sobie wspaniałe, jednocześnie świadczące o postępie tego
malarza, nigdy nie oszołomionego sukcesem, nigdy nie
zatrzymującego się w swych upartych i pełnych pasji poszukiwaniach doskonałości. (…) Klukowski kojarzy się z obserwatorem zawsze bardzo chłonnym, z kolorystą pełnym
temperamentu, mistrzem prostego, a zarazem subtelnego
rysunku60.

60 Les artistes d’aujourd ‘hui, No du, 1.11.1937.

Leonetto Cappiello (18751942  „Sztuka i Technika” –
Międzynarodowa
Wystawa, Paryż 1937 r.
Przed uczelnią I. Klukowski
i Adam Turyn
Paryż – I. Klukowski
i Zygmunt Zalewski

*
Poznał w Paryżu wielu znanych ludzi: artystę rzeźbiarza
Franciszka Blacka (1881-1959); Paula Cazina (1881-1963),
francuskiego pisarza, znakomitego tłumacza literatury
polskiej pierwszego sześćdziesięciolecia XX wieku, członka
Polskiej Akademii Nauk, przyjaciela rodziny Mickiewiczów
i Goreckich oraz wszystkich Polaków; Alfreda Chłapowskiego (1874-1940), ambasadora Rzeczypospolitej w Paryżu; pisarza i publicystę Juliusza Kadena-Bandrowskiego
(1885-1944).
Przyjaźnił się z muzykami: Grażyną Bacewicz (1909-1969),
Antonim Szałowskim (1907-1973), Zygmuntem Mycielskim (1907-1987), Józefem Mikulskim (1912-1989), polskim wiolonczelistą, późniejszym wykładowcą Akademii
Muzycznej w Krakowie.

czasów paryskich tyle serdeczności i przyjaźni doznawałam
od Niego, że trudno pogodzić się z myślą, że odszedł i nie
wróci.
Spotykał też w stolicy Francji znajomych z Wilna, między
innymi Antoniego Bohdziewicza (1906-1970) z Bratniaka
Wileńskiego, późniejszego reżysera, który w latach 19311935 studiował w Ecole Technique de la Photographie et
Cinematographie w Paryżu.

Z Adamem Turynem (1908-?) prowadził wieczorne rozmowy na temat sztuki, literatury, polityki i podróży krajoznawczej. Grali razem w karty i w szachy. To z nim właśnie w lipcu i sierpniu 1933 r. spędzał czas na Riwierze Francuskiej,
mieszkali razem w willi Gentil w Le Cannet. Był do niego
zaproszony „na żydowską Wielkanoc, na szczupaka”. Tak
pisał o nim do ojca: to bardzo zacny kolega, dużo dobrego
uczynił. Bywam dość często u niego, ma ładne mieszkanie.
Wielka przyjaźń łączyła także Ignacego z Feliksem Nowowiejskim (1877-1946), kompozytorem, organistą, dyrygentem, pedagogiem i organizatorem życia muzycznego.
Zachowała się karta wizytowa z grudnia 1934 r. z jego odręcznym dopiskiem: Serd. życzenia świąteczne i noworoczne! Felix Nowowiejski, z żoną i synem.
Ignacy wiele lat później bardzo przeżył śmierć kompozytora. 29 stycznia 1946 roku pisał do ojca: (…) straciłem
przyjaciela, zmarł wielki kompozytor Feliks Nowowiejski
z Poznania, który niedawno wrócił z wygnania, był ciężko
chory, sparaliżowany (…). A 6 stycznia 1946 roku wysłał
do jego syna Jana (1933-2016) kondolencje: Nekrologi podały smutną wieść o zgonie Wielkiego patrioty, Wielkiego
Kompozytora, a zarazem zacnego człowieka o złotem sercu, jakim był Pana ś.p. Ojciec. Śmierć Jego okryła wszystkich
żałobą, a przede wszystkim tych, którzy Go znali. Toteż nic
dziwnego, że i ja również głęboko odczułem Jego stratę. Za

Los Artysty
Po powrocie z Paryża został przyjęty do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Towarzystwa Szerzenia
Kultury Sztuk Plastycznych w Wilnie, brał udział w wystawach
w obu miastach, dobrze przyjmowany przez krytykę.
11 stycznia 1938 r. pisze do Wilna z Żołudka (dzisiejsza
Białoruś) kolega Ignacego Antoś: Uprzejmie zwracam się
do ciebie z prośbą, a mianowicie: Książę Czetwertyński prosił mnie, abym się postarał o malarza celem wymalowania
2 obrazów. Obrazy te będą dość duże, mają być umieszczone w ołtarzu nowo wybudowanego kościoła przez Księcia.
Nie wiem jak to zrobić czy mam wymiary sam zrobić czy tez
przyjedziesz sam i tutaj będziesz malował. (…) Zabieraj farby,
stalugi i przyjeżdżaj.
Przyjechał. Informuje o tym jego ojciec w liście do rodziny:
(…) Ignaś pisał. – Bierze robotę. Zachwycony ładnemi lasami, majątkiem i dobrą kuchnią u księdza i u księcia – okolica
ładna nad Niemnem61.

61 Żołudek – miejscowość położona na lidzkiej nizinie, 12 kilometrów na północ od rzeki
Niemen, w pobliżu dużego leśnego masywu – Puszczy Lipiczańskiej. Przez miasteczko przepływa rzeka Żołudzianka. Zleceniodawcą i gospodarzem Ignacego był Ludwik
Rudolf książę Świętopełk – Czetwertyński (1877-1941) i żona księcia Róża ks. Radziwiłłówna, córka XV ordynata w Nieświeżu – właściciele dóbr i pałacu w Żołudku.
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Myślał o powrocie do Paryża, o czym czytamy w liście Wandy Jurgielewicz z 27 maja 1938 r.: (…) Pozostał Pan nam
w pamięci, jako jeden z rzadkich momentów wartościowych
w Paryżu. To też ilekroć mówimy o Panu, to zawsze z wielkim
rozczuleniem i przywiązaniem. Cieszymy się z okazji zobaczenia Pana u nas. Moja rzeźba zainteresowała kilka osób decydujących w tych kwestiach. Do Pana przyjazdu sprawa o tyle
się wyjaśni, że zobaczy Pan płaskorzeźbę na stałym miejscu.
(…) Cieszę się, że Pan wiele pracuje. Chciałabym zobaczyć
ostatnie pana prace. Może Pan co przywiezie na wystawę
paryską? Cieszę się, że Pana niedługo zobaczymy i wszystko
Pan nam opowie ustnie.

wystawia dwie swoje prace: Portret damy i Montmorency62.
25 czerwca 1938 r. żeni się w Wilnie z Jadwigą Wojciechowską (1907-1981). Doczekają się trojga dzieci – Danuty, Haliny i Karola. Zamieszkali razem z matką Ignacego
w kamienicy przy ulicy Zawalnej 3.
W „Kurierze Warszawskim”, wydaniu wieczornym z 9 lipca
ukazała się korespondencja Z.L. Zaleskiego z Paryża – „Se-

•
•

Tymczasem Ignacy w maju, w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie – na wystawie malarzy
polskich mieszkających w Paryżu (Niny Aleksandrowicz, Olgi Boznańskiej, Zofii Kulaszyńskiej-Couret, Stefanii Ordyńskiej, Zofii Piramowicz i Adama Styki) –
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zon plastyki”, poświęcona relacji z targów paryskich: Na
dłuższą wzmiankę zasługuje niewątpliwie doskonale zor-

62 „Przewodnik” nr 133 – maj czerwiec 1938 r.

Narzeczeni Jadwiga i Ignacy
Klukowscy (2x)
Po ślubie, od lewej: Apolinary
Wojciechowski, Janina FalewiczNiewodniczańska, Maja i Luniek
Niewodniczańscy, Jadwiga i Ignacy
Klukowscy, Joachim Chrzczonowicz,
Karol Klukowski, ksiądz, Anna
Klukowska, Jan i Irena Klukowscy,
Helena Dietrich

•
•
•

I. Klukowski „Portret Pani D.”
1937 r. ( wł. L.C.Tartle)
I. Klukowski „Babcia
z dzieckiem” 1936 r.
I. Klukowski „Dziewczyna
z Polesia” 1939 r.

ganizowana wystawa Grupy Artystów Polskich, która przyciągnęła do stoiska – pawilonu polskiego liczne rzesze zwiedzających. Zaleski komplementuje m.in. poważne w ujęciu
płótna Klukowskiego.
8 września 1938 r. Ignacy i Jan Klukowscy piszą z Paryża
do pań Żukowskich w Wilnie: Kochane Ciocie, Jesteśmy już
w Paryżu. Podróżowaliśmy b. dobrze. W Berlinie udało mi się
zwiedzić kliniki. Byliśmy 2 godziny w Kolonii. Obejrzeliśmy
słynną katedrę. W Paryżu panuje upał i słonko. Owoców moc –
i bardzo tanie. Urządziliśmy się wygodnie i spacerujemy po
mieście. Zasyłamy ucałowania rączek.
Na polskich artystów tworzących we Francji zwraca uwagę w tekście zamieszczonym w „Ilustracji Polskiej”63 „Sztuka polska nad Sekwaną” Marian Turwid. Ilustrują go m.in.
dwie reprodukcje obrazów Klukowskiego Portret pani
D. oraz Kardynał:
Zorganizowana przed dwoma laty w Paryżu „Grupa Artystów
Polskich we Francji” postawiła sobie za cel zrzeszanie wyłącznie polskich artystów. Na czele „Grupy” stanął znany rzeźbiarz
Franciszek Black. (…) Miejsce czołowe zajmuje najwybitniejsza dziś malarka polska Olga Boznańska. Dalej prezes Black
wymienia dwadzieścia kilka jeszcze nazwisk, spośród których
kilka zaledwie nie brzmi zupełnie obco. A tymczasem – wszyscy z wymienionych artystów mają już poważny dorobek
twórczy (…), a część z nich (…) zbierała zaszczytne nagrody.
A jednak prawie żadne echo tych sukcesów nie przedostało
się do kraju. Odnosi się wrażenie, jak gdyby sprzysiężono się
wręcz przeciwko gromadce artystów polskich, przemilczając
każde ich osiągniecie, wystąpienie, każdą akcję.
14 czerwca 1939 r. „Kurier Wileński” publikuje tekst „Wystawa zbiorowa zespołu artystów wileńskich” (po II wystawie
Zespołu Artystów Wileńskich w salach wileńskiego Towarzystwa Szerzenia Kultury Sztuk Plastycznych) wybitnego

historyka sztuki, wykładowcy wileńskiego Uniwersytetu
Stefana Batorego, Mariana Morelowskiego. Pisze on o artyście: I. Klukowski wystawił mało, ale zwraca uwagę wrodzonym i pogłębionym talentem do portretowej charakterystyki: śmiałej, zdecydowanej i trafnej. Patrząc na jego „Portret
pani D.” wyrażający doskonale duchowość, władczą, inteligencję wysoką i to, czego tylu malarzy nie umie wyrazić – wymowny gest szyi i głowy, formułujemy nadzieję, że Klukowski
przyczyni się do podniesienia znowu w Polsce typu portretu
reprezentacyjnego, który się niestety u nas zagubił.
O tej samej wystawie 22 czerwca w wileńskim „Słowie” kreśli tekst Jerzy Hoppen. Wyróżnia trzy nazwiska – Klukow-

63 „Ilustracja Polska” nr 49, rocznik XI, 4 grudnia 1938.
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Karol Klukowski musiał się ukrywać, był poszukiwany przez
NKWD i litewskie służby, szwagra Ignacego Eugeniusza
Pauksztę Sowieci wywieźli do kopalni na Ural, a brat Jan,
więzień Oświęcimia, leczył tam ludzi. Ignacy był przez
NKWD wielokrotnie wzywany na „rozmowy”. Zawsze towarzyszyła mu córka Danuta, zakładali bowiem, że ojca
z dzieckiem nie aresztują…
Cały czas pracował. W lipcu 1944 r. przyjechali po niego
Sowieci, dali płótno i nakazali malować portret Iwana Daniłowicza Czerniachowskiego, najmłodszego generała Armii
Czerwonej, dowódcy 60 armii. Jak mówi rodzinna wieść –
ten obraz ich uratował, Ignacy bowiem zrobił potajemnie
jego kopię. Podobizna generała zapewniła im bezpieczeństwo. Bez rabunku, bez gwałtów wrócili do Polski latem
1945 roku. Z Wilna dotarli do Poznania, a stamtąd pociągiem repatriacyjnym do Gdańska. Zamieszkali w Dolnym
Wrzeszczu.
– Ojciec zaniósł obraz do piwnicy i położył przy piecu centralnego ogrzewania, który obsługiwał gdańszczanin niemieckiego pochodzenia – opowiada syn Ignacego. – Nie
chciał mieć go w domu. Był przekonany, że został spalony,
co zresztą było jego zamiarem. Pewnego dnia, na początku
lat siedemdziesiątych usłyszeliśmy dzwonek. Za drzwiami stała starsza kobieta. Pan Klukowski? – zapytała. Kiedy

skiego, Piotra Sergijewicza i Zofię Wendorff-Serafinowiczową. Krytyczną uwagę poświęca tylko Ignacemu: (…) Na
wystawie oglądamy 6 jego prac, solidnie przestudiowanych,
może jeszcze trochę po akademicku, ale wartościowych. Odbija się na nich z jednej strony zachowawczy kierunek nieco
konserwatywnej rządowej akademii paryskiej, i z drugiej – egzotyzm Paryża w doborze modela. W pracach Klukowskiego
widać bardzo poważne i uważne podejście do swych zamierzeń artystycznych. Jest to niewątpliwie zaletą i rękojmią wielkich osiągnięć u młodego artysty, ale z drugiej strony grozi
niebezpieczeństwem beznamiętnego studiowania natury, co
ze swej strony może wprowadzić naturalizm i bierny stosunek
do rzeczy. Takiej dekadencji w obrazach Klukowskiego nie ma
i prace jego są dobre, lecz są nieco jednostronne w ujęciu, za
wyjątkiem „Portretu babuni z dzieckiem”, gdzie kobieca głowa
jest dość silna w wyrazie.
Wojnę Ignacy Klukowski przeżył w Wilnie i podwileńskim
majątku Plikiszki, gdzie było dużo bezpieczniej. W kwestionariuszu członka Związku Polskich Artystów Plastyków
w 1948 r. notuje, że w 1943 r. w Wilnie był dwa razy pobity
przez Niemców.
Rodzina otrzymała z Litewskiego Centralnego Archiwum
Państwowego (19.11.2008, Nr R4-3911) następujący wypis:
(…) W zbiorach archiwalnych Ministerstwa Rolnictwa Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w aktach Państwowego Funduszu Ziemi, w Postanowieniu Komisji Rolnictwa
z dnia 29.08.1940 r. wpisano Panów Kliukauskai Ignas ir Jonas,
jako byłych właścicieli 357,5 ha ziemi w Dworze Alaburdiskes
(gmina Turgeliai) (nazwisko, nazwa dworu – zgodnie z dokumentem). Do Państwowego Funduszu Ziemi zabrano
357,50 ha ziemi; w rubryce „Uwagi” wpisano „Wielki właściciel
domów i przedstawiciel przedsiębiorców z warstwy burżuazji”
(FR-764, teczka 1, Nr akt 81, k38, str. 39. (…)
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•
•
•

•

I. Klukowski „Portret wileńskiego
zielarza – St. Krym” 1943 r.
I. Klukowski „Portret mężczyzny”
Wilno 15.07.1945 r.
I. Klukowski „Portret gen.
I.D. Czerniachowskiego”
Mejszagoła, lipiec 1944 r.
Ignacy Klukowski przy pracy –
marynista

moja siostra potwierdziła, podała jej paczkę wielkości cegły
i odeszła. W środku był złożony w kostkę obraz generała
Iwana Daniłowicza Czerniachowskiego. Wrócił do nas jako
świadectwo przepustki do wolności. Wciąż widać na nim
ślady zagięć.
Prace artysty zgromadzone w warszawskim mieszkaniu
jego ojca spłonęły podczas powstania warszawskiego
w 1944 roku. 300 obrazów, głównie malowanych we Włoszech i we Francji. W rodzinnym archiwum, w albumie,
w którym Jadwiga Klukowska gromadziła recenzje z wystaw i rodzinne fotografie, zostały zdjęcia niektórych…
28 sierpnia 1945 r. Ignacy pisał do rodziców: (…) Przyjechaliśmy do Poznania szczęśliwie, bez przygód. Tylko mieliśmy długie postoje w Białymstoku, w Małkini, w Warszawie
i w Kutnie. W Grodnie sprawdzali tylko karty rejestracyjne. Dostajemy chleba, cukru, masła, kaszy i zupki. Kupujemy pomidory i jabłka. Są bardzo tanie. Pogoda piękna i słoneczna. Koło
Poznania, na Kobylej Pole będziemy czekali na drugi transport
kolejowy. My zdecydowaliśmy jechać do Gdańska.
Zdobyli samodzielne mieszkanie przy al. Roosevelta 99/2
(dzisiaj Generała Hallera): 2 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, a nawet ogródek z malinami. Jadwiga, żona Ignacego
opowiada o nim w liście z 17 grudnia 1945 r. Annie Klukowskiej: (…) Pokoje z pięknymi jasnymi meblami, kuchnia
też umeblowana, okna weneckie, pokoje miłe, jasne. Początkowo Ignacy malował podwozia do platformy, auta, szyldy,
ale to po kilka dni w każdym przedsiębiorstwie, a nareszcie
zahaczył się w Instytucie Higieny i tam robi wykresy i tablice.
(…) Moja pensja łącznie z deputatem wynosi około 9.000 zł,
Ignacego zaledwie kilka tysięcy. Dzieciaki chodzą do przedszkola, wierszyki jak z rogu obfitości sypią.
9 stycznia 1946 roku Ignacy cieszył się w liście do ojca:
(…) Jestem bardzo zadowolony z Gdańska, mam tutaj wielką przyszłość, będę pracował, tematów do malowania moc:
ruiny Gdańska, wnętrza kościołów, port morski i portrety. W jesieni malowałem wnętrze kościoła św. Katarzyny i Artusa. (…)
Młody, dobrze zapowiadający się artysta, po pierwszych
sukcesach we Francji i II RP przyjazd do Gdańska traktował

jako szansę na nowe, lepsze życie. Aktywnie uczestniczył
w życiu artystycznym Wybrzeża, związał się ze środowiskiem artystów niezależnych, którzy za miejsce spotkań
obrali gdyńską kawiarnię na placu Kaszubskim – „Cyganerię”. Jej właścicielka Wanda Andrzejewska, z wykształcenia
historyk sztuki, udostępniła ją artystom, literatom i dziennikarzom Trójmiasta, by mogli tu spotykać się, wymieniać
myśli, prezentować swoją twórczość.
7 września 1945 roku bywalcy „Cyganerii” – Maksymilian
Kasprowicz, Eugeniusz Dzierzencki i Ignacy Klukowski –
założyli Związek Zawodowy Artystów Plastyków. 8 października 1945 r. wydana została, zachowana w archiwum
rodzinnym, „LEGITYMACJA TYMCZASOWA” nr 3, mówiąca,
że Ob. Klukowski Ignacy ur. 30 maja 1908 r. jest członkiem Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków
w Gdańsku. Pieczęć okrągła, napis w otoku „ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW”, w środkowym polu: „W GDAŃSKU”.
Rok później artysta znalazł się w szeregach ogólnopolskiej
organizacji. Zebrani w dniu 27 września 1946 r. w lokalu biura
Referatu Sztuk Plastycznych Wydziału Kultury i Sztuki Zarządu
Miejskiego m. Gdyni, artyści plastycy w osobach: Dzierzęckiego Eugeniusza, Mokwy Mariana, Rolicza Stanisława, Suchanka Antoniego i Szwocha Franciszka, wychodząc z założenia,
że marynistyka polska z powodu wielkich trudności, jakie

stawały na przeszkodzie w jej rozwoju, jak również i dużego
znaczenia, jakie ta dziedzina Sztuki Plastycznej posiada dla
Polski – Państwa o dużym zasięgu morskim, postanowili powołać do życia grupę Polskich Marynistów Plastyków64.
Siedzibę mają w „Cyganerii”. Próbują zorganizować I wystawę Grupy Polskich Marynistów Plastyków (planowany
termin – październik 1947 r.). Ministerstwo Kultury i Sztuki
oraz Zarząd Główny ZPAP, życzą sukcesów. Ale mijają lata,
a zgody wciąż nie ma… Dlaczego? Krytyk sztuki Jacek Kotlica, tak to tłumaczy: Artyści, naiwnie przekonani o swojej
misji, o służebności swego dzieła wobec narodowych oczekiwań i powinności – nie czytają prasy, nie wsłuchują się

64 Jacek Kotlica (Józef Foromański), Na pastwę morza i płomieni. O życiu i twórczości
Franciszka Szwocha (1883-1949), „Gdański Rocznik Kulturalny” nr 17, 1997 s. 131.
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uważnie w ton i tembr dyskusji o roli i zadaniach (…) tkwią
w innej epoce. A więc przygotowują swoją zbędność, tworząc
na dodatek jakieś związki nieformalne między sobą, zakładają grupy, izolują się – a może odcinają? – od zasadniczego
nurtu przemian.
I jeszcze : (…) członkowie grupy Polskich Marynistów Plastyków do upartyjnienia się nie nadawali, jako element niepewny. Mimo to działają, spotykają się, zabiegają, tworzą (…), są
wdzięczni, że Polska jest wreszcie prawdziwie morska, chcą
służyć. I nic. Nic z tego nie wynika. Nie wiedzą, że są spisani
na straty. Tworzą wedle najlepszych, kanonicznych wzorów
socrealizmu – człowiek, jego byt i praca – a nie przystają do
rzeczywistości. O co w tym wszystkim chodzi?

łalność Grupy w tym samym roku zamiera, co zbiega się ze
śmiercią – 16 listopada 1949 r. – jej przywódcy Franciszka
Szwocha.
W maju 1946 roku Ignacy Klukowski zorganizował wystawę indywidualną – w sklepie „materiałów piśmienniczych”
Józefa Leśkiewicza we Wrzeszczu. Zaprezentował obrazy
przedwojenne oraz te, które powstały na Wybrzeżu – ruiny
Gdańska, portrety, pejzaże.
26 maja ukazała się w „Dzienniku Bałtyckim”, podpisana
„bos.”, recenzja „Z okazji wystawy prac malarskich Ignacego Klukowskiego”. Autor zwraca uwagę, że plastycy nasi
znajdują się bodaj jeszcze w bardziej opłakanych warunkach
życiowych niż literaci i muzycy. (…) Znakomita większość

Odpowiedzią był zjazd ZPAP w czerwcu 1949 roku, postulujący socjalizm jako metodę twórczą: Dzieło ma być
realistyczne w formie i socjalistyczne w treści65.
Grupa otrzymuje odpowiedź w sprawie planowanej wystawy – brak zgody. Jako przyczynę podaje się brak kompetencji – wystawy ogólnopolskie może organizować
wyłącznie ZPAP. Romuald Tadeusz Bławat, autor książki
o Marianie Mokwie, dopowiada: Podejrzenia bowiem budziła ich współpraca z sanacyjną Ligą Morską i Kolonialną66.
Pozwolono jednak zorganizować wystawę o charakterze
lokalnym w klubie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej67. Wystawa się odbyła, pokazywał tam swoje prace
również Ignacy (pejzaż Basen Górniczy w Gdańsku). Dzia-

spośród plastyków nie ma odpowiednich mieszkań i prawie
żaden z nich nie posiada pracowni. (…) Wystawa prac I. Klukowskiego obejmuje kilkanaście płócien, uratowanych z pożogi
wojennej, (…) Borykając się z nędzą Klukowski maluje obecnie
mało, niemniej jednak z dzieł ostatniego roku zwracają uwagę
znawców dwa widoki ruin Gdańska, z których jednej wystawiony jest w „salonie wiosennym” na Politechnice, drugi zaś
w (…) sklepie Leśkiewicza we Wrzeszczu. (…) Klukowski celuje
szczególnie w portrecie. Skala talentu ogromna. (…) Z twarzy
modeli wydobyte są cechy duchowe, rysunek doskonale zharmonizowany z tłem (…) Klukowski należy u nas do tych plastyków, których nie zwlekając, musimy otoczyć należytą opieką,
by mogli żyć i tworzyć ku pożytkowi kultury polskiej.
W listach do rodziców Klukowscy szczegółowo opisują
warunki, w jakich przyszło im żyć, opowiadają o spotykanych znajomych, o pierwszej powojennej wigilii, drożyźnie,
opłatach za mieszanie, poszukiwaniach większego lokum,
pracy lub jej braku, a wreszcie o dzieciach…

65 Ibidem, ss. 125-127.
66 Romuald Tadeusz Bławat, Stolem z morza i Kaszub, Bernardinum, 2011, s.185.
67 Jacek Kotlica, op. cit., s. 128
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I. Klukowski „Kościół św. Katarzyny
w Gdańsku” 1945 r.
I. Klukowski portret „Poleszuczka”
1939 r.
I. Klukowski „Portret Franciszka
Kotus-Jankowskiego –
Prezydenta Gdańska” 1946 r.

Mimo trudnych warunków, w jakich żyje, jest bezinteresownie hojny. W archiwum rodzinnym zachowała się
niezwykła notatka – wiadomość agencji API z Warszawy
– z pierwszej strony „Gazety Lubelskiej”68: „Piękny przykład
ofiarności obywatelskiej”.
Onegdaj zgłosił się do redakcji „Dziennika Bałtyckiego”
ob. Ignacy Klukowski, art. malarz z Wrzeszcza i oświadczył co
następuje: „Idąc za przykładem poety Tuwima i pisarza Fiedlera, składam i ja swój skromny datek w postaci 2 obrączek
ślubnych i kilku monet srebrnych na rzecz daniny Narodowej
na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. Obrączki ślubne
są dla mnie i mojej żony drogą pamiątką rodzinną, ale odbudowa Ziem Odzyskanych, podstawy naszego niezależnego bytu narodowego, wymaga od nas najwyższych ofiar i ja
w miarę swoich skromnych możliwości chcę również złożyć
małą cegiełkę na to wielkie dzieło”. Jeśli się zważy, że Ignacy
Klukowski, repatriant z Wilna, mając na swym utrzymaniu
oprócz żony, dwoje nieletnich dzieci, żyje w ciężkich warunkach materialnych, jasnym się staje, że czyn taki nie może
pozostać bez echa.

(…) Cały dzień pracuję, zająłem się malarstwem. Porzuciłem posadę w Akademii Lekarskiej. Obstalunki na portrety rosną. Wczesnym rankiem jeżdżę rowerem do Brzeźna /obok Westerplatte/
malować pejzaże morskie. Po południu portrety, we Wrzeszczu
i w Sopotach. Powrót do domu o 9 wieczór. W dniu 2 lipca zamknąłem swoją wystawę malarską. Cieszę się bardzo, że teraz
mam mocny grunt do dalszej pracy. Powoli urządzam swoją
pracownię. Najpierw materiały, płótna i farby. Kupiłem 3 złote
ramy, wspaniale. Brakuje mi pędzli i werniksu. Do zimy przypuszczam, że będę miał spory dorobek malarski na przyszłą wystawę.
(…) – pisał Ignacy do ojca 6 lipca 1946 roku.
18 lipca zwierza się: (…) Mam dużo zamówień na mniejsze
portrety z fotografii, chciałbym kupić aparat lustrzany do powiększania fotografii na płótno, prosiłbym bardzo spytać czy
jest taki aparat /projektor/ i jak cena? Mnie jest ciężko kopiować z małych fotografii, zabiera mi dużo czasu i zniechęcam
się do tej pracy pomimo dobrego zarobku /3.000 – 5.000 zł./.
Konsul szwedzki Torsten Bergendahl kupuje u niego obraz
Poleszuczki. W liście z 28 października 1946 r. potwierdza
z podziękowaniem jego odbiór. (…) uzgodniliśmy za obraz cenę 20 000, z której to sumy z 5000 już jest zapłaconych.
Obecnie zasyłam równocześnie przekazem pocztowym zł
5000. Pozostała suma będzie przekazana niebawem. Skromne podarunki, przesłane Pańskiej rodzinie częściowo ode
mnie, częściowo od Towarzystw Dobroczynnych, nie mają
oczywiście nic wspólnego z zakupem obrazu.

Wciąż przede wszystkim maluje. Portret prezydenta Gdańska Franciszka Kotus-Jankowskiego (1891-1958) w jego
mieszkaniu, codziennie dwie godziny. Było na to zamówienie na piśmie: Na podstawie oferty Pańskiej z dnia 25.XI.46 r.
a dotyczącej namalowania reprezentacyjnego portretu

68 „Gazeta Lubelska”, 25 listopada 1946. Podobnie jak ojciec Karol i szwagier

Eugeniusz Paukszta, Ignacy był po przyjeździe do Gdańska aktywnym członkiem Polskiego Związku Zachodniego, a jego prace ukazywały się w periodyku „Polska Zachodnia”.
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Ob. Prezydenta Kotus-Jankowskiego, proszę o wykonanie tej
pracy z uwzględnieniem warunków w tej ofercie podanych,
przy czym zaznaczam, że ustnie omówionym zostało iż rozmiar płótna ma być zastosowanym do formy portretowej
półpiersia w wielkości naturalnej. Dokument podpisał wiceprezydent inż. arch. Władysław Czerny.
Ignacy donosi o tym ojcu 23 grudnia 1946 roku: (…) praca duża, na dwa tygodnie. W czasie przerwy dobroduszny
prezydent mówił, że wódka krzepi przy pracy, jednak za dużo
trąciliśmy kieliszkami, bo prezydent ledwie się trzymał, a moje
pędzle z rąk mi się wymykały. Portret prezydenta prawie wykończony, teraz trzeba modelować i dobrze narysować charakter głowy. Jego głowa jest ciekawa, w typie starodawnego
magnata polskiego, za króla Sasa. (…)

a następnie siadają i zamawiają kofeinę niezbędną dla pracy
twórczej.
Prezesem, o którym mowa był Bolesław Wit-Święcicki (19011976), dziennikarz, działacz polityczny, redaktor naczelny„Kuriera Powszechnego” (1936-1939) i „Dziennika Bałtyckiego”
(1945-1947), radny miejski Gdyni, który później wielokrotnie
relacjonował wystawy z obrazami Klukowskiego.

*
Franciszek Kotus-Jankowski był prezydentem Gdańska
w latach 1945-1946. Zajmował całe piętro kamienicy przy
ul. Batorego 2 w Gdańsku-Wrzeszczu, 200 m². Po jego
śmierci mieszkanie zostało podzielone na kilka mniejszych.
Przydział na jedno z nich w 1961 r. dostał mąż lekarki Barbary Kryszk.
Pani doktor, lekarz internista, specjalista medycyny pracy
i organizacji ochrony zdrowia, mieszka w nim do dziś. Nie
pamięta Ignacego Klukowskiego artysty, ale przywołuje
wspomnienie Ignacego – pacjenta, kiedy badała go podczas jego pobytu w szpitalu z powodu zatrucia chemikaliami, z czasów, kiedy był konserwatorem zabytków.
Podczas studiów w Akademii Medycznej w Gdańsku
(dzisiaj Gdański Uniwersytet Medyczny), które ukończyła
w 1960 r., zajmowała się, podobnie jak Ignacy Klukowski,
rysowaniem plansz i ilustrowaniem medycznych podręczników. Nie spotkali się jednak, on bowiem zakończył
współpracę z wówczas jeszcze Akademią Lekarską w roku
1946, ona zaś zaczęła w roku 1958.
*
Ale na razie jest luty 1947 r. i w salonie wystawowym „Polonia” odbywa się wystawa obrazów „Danina Narodowa”
ZPAP Okręgu Gdańskiego. „Dziennik Bałtycki” piórem M.W.
donosi 14 lutego: Równocześnie z otwarciem wystawy „Danina Narodowa”’ również w salach Polonii we Wrzeszczu –
został otwarty salon upowszechniania sztuki. Jest to pierwsza
wystawa popularna zorganizowana przez Zw. Polskich Art.
Plastyków woj. Gdańskiego (…). Wśród prac wystawianych
obecnie na uwagę zasługują: „Głowa mnicha”, olej, Ignacego
Klukowskiego, obraz nagrodzony złotym medalem w Paryżu
w 1936 r., reprezentujący starą szkołę (…).
W „Migawkach z Wybrzeża” z „Dziennika Bałtyckiego”
(2 maja 1947 r.) czytamy: W ramach czynu 1-Majowego
popularna kawiarnia w Gdyni zorganizowała wystawę portretów, na które składają się prace wybitnych plastyków. Tak
się złożyło, że portret pędzla art.-mal. Klukowskiego, przedstawiający dostojną postać i myślące czoło prezesa Oddz. Morskiego Zw. Zaw. Dziennikarzy, umieszczony został akurat nad
stolikiem, przy którym zwykle siadują gdyńscy dziennikarze.
Od kilku dni bywalcy kawiarni są świadkami szczególnego
ceremoniału. Dziennikarze przychodząc na codzienną „mała
czarną”, składają niski ukłon przed portretem swego prezesa,
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Warunki bytowe rodziny były bardzo trudne. Do większego
mieszkania – z pracownią – przeniosą się dopiero w 1949
roku, kiedy Ignacy Klukowski podejmie pracę w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Gdańsku.
O tym, jak wyglądało ich nowe lokum opowiada list Jadwigi do marki Ignacego – bez daty: Nowe mieszkanie ma
jeden duży pokój z tarasem, drugi średni, wygodną łazienkę i kuchnię (I piętro) plus 2 salki na II piętrze, czyli ogółem
4 pokoje. Dwie bokówki obok salek, w których od biedy też
mieszkać można. Ogród b. zaniedbany. Tuż tramwaj (za duży
ruch – dom rogowy). Najgorsze jest dojście do ogrodu i do

•
•

I. Klukowski „Portret Bolesława
Wit- Święcickiego” 1947 r.
Ignacy Klukowski w swojej
pracowni – pozuje Władysław
Ordęga

piwnicy. Poza tym okna są małe i żeby nie jasne ściany, byłoby
ponuro. Nareszcie będę miała spokój, bo Ignac dręczył mnie
co dzień o pracownię. Tamto mieszkanko jednak było tak miłe,
że trudno go zapomnieć. Długo własną pracownią Ignacy
cieszyć się nie będzie. Gdańska lokalówka wprowadza do
niej lokatora, a następnie odbiera ją artyście.
*
– Dom państwa Klukowskich kojarzy mi się przede wszystkim ze schodami i ogródkiem… – mówi ze śmiechem
Bogumiła Beneda, córka wileńskiego malarza Zbigniewa
Kaliszczaka69, emerytowana pani architekt. – Właśnie po
schodach zbiegało się do ogródka. Tata Klukowski był dla
nas, dzieci, praktycznie nieosiągalny. Bardzo pracowity,
dużo malował. Pani Jadwiga dbała, żebyśmy nie zakłócali
mężowi spokoju.
– Pamiętam go wysokiego, postawnego, prościutkiego –
dodaje. – Niezwykle skupionego na swojej pracy. Jeden
raz, przez moment, przez uchylone drzwi, widziałam kiedy
malował.
Pani Bogumiła wspomina, że w Gdańsku znalazło się sporo
artystów z Wilna. Często się spotykali, wspólnie spędzali
święta. Państwo Żyngielowie, Chrzanowiczowie, rodzina
Lewandowskich, Żukowskich…
– Na pewno był to jakiś rodzaj przyjaźni, jakkolwiek nie da
się ukryć, że była też rywalizacja między tymi wszystkimi
artystami.
*
W katalogu dorocznej wystawy obrazów (1947 r.) – sala
wystawowa Gdańsk Wrzeszcz, al. Rokossowskiego 15 – jest
pięć obrazów Klukowskiego: Portret, Gdańsk – Port, Gdańsk
nad Motławą, Zbrojownia, Portret artystki.

69	Zbigniew Kaliszczak (1903-1985) – absolwent Wydziału Sztuk Pięknych USB w Wilnie oraz Akademii Sztuk Graficznych w Lipsku. Grafik, malarz, rzeźbiarz, parający się
artystycznym przygotowaniem i drukiem książek. Autor trzech albumów graficznych
poświęconych widokom Wilna. Po wojnie mieszkał i tworzył w Gdańsku.

Władysław Lam w tekście „Wystawa obrazów i rzeźb we
Wrzeszczu”70 pisze: Wśród krajobrazów Klukowskiego nieco
przebielonych i zbyt błękitnych, dodatnio wyróżnia się „Zbrojownia”. Portrety zyskałyby przez ściszenie plastyki i ustawienia barw w płaszczyźnie.
Poucza również artystę S. Michałowski71 w recenzji z wystawy w „Polonii”: Niebezpieczeństwo wyraźnie sygnalizują
(…) obrazy Ignacego Klukowskiego. Zarówno pejzaż, jak też
portrety uśmiechniętych pań toną w „mydlanej” niebiesko-różowej atmosferze. Z obrazów Klukowskiego, poza pozorami,
trudno jest wyłowić choćby jedno prawdziwe zestawienie.
Artyście temu (bardzo zresztą pracowitemu i zdolnemu) wyszłoby prawdopodobnie na korzyść poniechania rzekomo
„impresjonistycznej” metody budowania obrazu, a przejście do
dużo płaszczyznowych zestawień barwnych. Metoda ta uniemożliwiłaby z natury rzeczy roztaczanie uogólnionej kolorowej
mgły i pozwoliłby może artyście na wyjście z obecnego impasu.
17 grudnia 1947 r. „Dziennik Bałtycki” opublikował tekst
„Ignacy Klukowski stypendystą”. Czytamy: Jednym z czołowych przedstawicieli malarstwa na Wybrzeżu jest artysta
malarz Ignacy Klukowski. Prace jego zdobyły już przed wojną
zasłużone uznanie, nie tylko w kraju, lecz również za granicą.
Ostatnio Klukowski wziął udział w wystawie zorganizowanej
przez Z.Z. Plastyków w Gdańsku, wystawiając 5 interesujących prac. Jedna z nich, pt. „Zbrojownia”, jako pierwsze nabyło
Społem. Jak się dowiadujemy komisja pomocy pracownikom
społecznym przy Prezydium Rady Ministrów na posiedzeniu
w dn. 11 listopada przyznała Klukowskiemu stałe stypendium.
Na „Wystawie sztuk plastycznych” w Sopocie 27 czerwca
– 15 sierpnia 1948 r. Klukowski wystawia: Port w Gdańsku,
Basen portowy, Stary port w Gdańsku (statki), Stary port
w Gdańsku (przystań statków).
31 sierpnia 1948 r. pisze do ojca: U mnie bez zmian, chodzę do portu, do basenu węglowego malować pejzaże (…).
Muszę wykorzystać póki jest ciepło i bez deszczu, do końca
września. Wystawa sopocka nic mi nie przyniosła, zostałem
spychany przez grupę uprzywilejowaną. W zeszłym roku
byłem na pierwszym planie, sprzedałem dwa obrazy. Teraz
jestem bity na łeb i spychany na dalszy koniec.
Z problemów zwierza się także w liście z 21 grudnia 1948 r.
siostrze i szwagrowi, Annie i Eugeniuszowi Pauksztom: (…)
Niedawno urządzaliśmy wystawę, mieliśmy z tego powodu
moc przykrości i kłopotu. Zarząd Miejski wyrzucił nasz Związek z lokalu do piwnicy, a wystawę urządziliśmy w Politechnice. Ścierają się tutaj prądy malarskie, pomiędzy nami nie
ma jedności. Uprzywilejowani artyści (kapiści) spychają nas
brutalnie i walka z nimi coraz trudniejsza. Pomimo kłopotu
(brak zamówień ze strony społeczeństwa) miałem miłą niespodziankę na gwiazdkę. Ministerstwo Kultury i Sztuki zakupiło moją pracę marynistyczną.
W 1949 roku Ignacy Klukowski podjął pracę w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Gdańsku. Zajmował się
między innymi konserwacją wystroju Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, rzeźbami z Kościoła

70 „Dziennik Bałtycki”, 31 października 1947.
71 Dzisiejsza plastyka Gdańska w świetle ostatniej wystawy, „Dziennik Bałtycki – Rejsy”,
23 listopada 1947.
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Mariackiego w Gdańsku, obrazami Vredemana de Vriesa
i Izaaka van den Blocka. Był delegowany do prac konserwatorskich wymagających szczególnego kunsztu, doskonałej
historycznej znajomości warsztatu malarskiego i precyzji.
*
Wacław Rasnowski, wybitny konserwator rzeźby kamiennej i malarstwa, wieloletni rzeczoznawca Ministerstwa
Kultury oraz Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł
Sztuki ZPAP, do zespołu gdańskich konserwatorów zabytków trafił w 1969 roku. Ale Ignacego Klukowskiego poznał
wcześniej, bywał w jego pracowni w Zielonej Bramie, gdzie
w zespole gdańskich konserwatorów zabytków pracowała
jego dziewczyna Ela Wieczorek.
– Przyjechałem ją odwiedzić, jakoś w sierpniu 1968 roku
to było – opowiada Wacław Rasnowski. – A Ignac mówi
– siadaj Wacek, to cię domaluję. Specjalnie miejsce na
obrazie zostawił… A kiedy skończył, usłyszeliśmy: teraz to
wam daję, to będzie wasz portret ślubny. I rzeczywiście,
pobraliśmy się w grudniu. Po czterech latach niestety rozwiedliśmy się, ale portret został.
Był 1969 rok. Pracownicy konserwacji zabytków z Gdańska
w Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej w Brzesku koło Pyrzyc
pracowali nad malowidłami na stropach. Na sklepieniach
latały anioły, ale niestety z ubytkami, które należało uzupełnić. O przypadku jednego anioła opowiada Wacław
Rasnowski.
– Ocalało pół anioła, resztę należało domalować. Nagle
Ignac mówi do Eli: siadaj, będę cię malował. Usiadła, on ją
naszkicował, a później stworzył anioła. Afera potem była,
bo na całym sklepieniu był to jedyny czarnowłosy anioł,
w dodatku z grzywką.
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Konserwator wspomina o jeszcze jednym obrazie Ignacego Klukowskiego, który wisi w jego mieszkaniu.
– Postanowił kiedyś namalować duży portret rybaka za
kołem sterowym. Przygotował wszystko, ja pozowałem,
rozpoczął, ale coś mu nie pasowało... Malował, pokrzykiwał,
w pewnym momencie zaczął zrywać płótno, w końcu wy•
•

I. Klukowski „Zabawa
dzieci” 1951 r.
I. Klukowski  „Ela –
czarnowłosy anioł”
1974 r.

•
•

rozumieli, obaj znali świat, byli z tego samego pokolenia.
Zaprzyjaźnili się.
– Miałam do niego stosunek nabożny, ponieważ był człowiekiem uduchowionym – mówi Janina Muszkowska-Penson. – Wyobrażałam go sobie wśród paryskiej cyganerii.
Opowiadał o niej. O Polakach, którzy się pośród niej tułali.
O biedzie, która ich dosięgała… Nie mieli tam łatwego
życia.
Pani Janina jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi (1950). W latach 1950-1980 zatrudniona była w Klinice
Chorób Nerek Akademii Medycznej w Gdańsku. Działaczka opozycji w okresie PRL, honorowa obywatelka miasta
Gdańska.
– Prowadzili z moim mężem niekończące się rozmowy filozoficzno-naukowe – opowiada. – Bardzo dobrze się rozumieli, dyskutowali o polityce, historii, o Francji. Z wielką
przyjemnością się temu przysłuchiwałam. Pan Klukowski
objechał świat, poznał wielu wielkich artystów i twórców,
dlatego te nasze wspólne dysputy były fascynujące.
Ignacy Klukowski portretował córkę pani Janiny Annę72,
w domu państwa Pensonów, przy ulicy Tuwima w Gdańsku-Wrzeszczu.

I. Klukowski „Portret Wacława
Rasnowskiego”, 1974 r.
I. Klukowski „Portret Anny
Penson-Dominiczak” 1969 r.

rzucił ze słowami: „To się nie nadaje!”. Zapytałem, czy mogę
je wziąć. Nie, to pójdzie na śmietnik – on na to. Ale ja po
cichu zabrałem i powiesiłem u siebie. Jest tylko przybity
do ramy, bez krosna, tylko udaje obraz… Uszanowałem
zdanie autora. Ignac nabił później na krosna grube płótno,
zagruntował i zaczął malować od nowa. Z tego był zadowolony. Obraz był w Sopocie na wystawie i Ministerstwo
Kultury i Sztuki go kupiło.
Jakim był człowiekiem?
– Bezpośrednim – mówi Wacław Rasnowski. – Ani nie rżnął
ważniaka, ani się nie nadymał, jaki to z niego wielki artysta
malarz. Robił co trzeba. Obowiązywał nas wtedy, ze względu na warunki szkodliwe dla zdrowia, sześciogodzinny
dzień pracy. Pracowaliśmy od 7.30 do 14.30. Po godzinach
Ignacy albo jechał do domu, gdzie zajmował się malowaniem, albo brał sztalugi i szedł w teren. Poza Gdańsk, w delegacje, wyjeżdżaliśmy od maja do października, bo wtedy
była odpowiednia temperatura, wilgotność i światło. Mieliśmy sporo czasu. Niektórzy prowadzili poza pracą wesołe
życie, inni chodzili w plener. A Ignacy malował pejzaże,
robił portreciki kolegom i koleżankom. Oczywiście spędzaliśmy też czas razem, przy kawie czy winie. Ignacy uwielbiał
opowiadać historyjki z życia paryskiego. Miał poczucie humoru. Nie da się o nim powiedzieć, że był ponurakiem. Ale
i zgrywusem nie był. Miał w sobie pozytywne podejście do
życia. Zrównoważony, miły, sympatyczny. Nie pamiętam,
żeby się z kimkolwiek kiedykolwiek pokłócił, ani kogokolwiek kiedykolwiek oszukał. Był przede wszystkim uczciwy.
Nic nikomu nigdy własnego nie narzucał… Chyba że przy
pozowaniu, wtedy trzeba było go słuchać.
Janina Muszkowska-Penson, profesor nauk medycznych,
poznała Ignacego Klukowskiego w 1969 roku. Leczył się
u jej męża, Jakuba Pensona (1899-1971), profesora interny
i rektora w Akademii Medycznej w Gdańsku. Dobrze się

– To był cichy, skromny, ciepły, żyjący bardzo bogatym
życiem wewnętrznym człowiek – dodaje pani profesor. –
Bardzo oszczędny i delikatny w słowach. I jako artysta zamknięty w sobie. Wewnętrzny, jeśli można tak powiedzieć.
Malował najpierw moją córkę, obraz wciąż wisi w moim
mieszkaniu. Byliśmy zachwyceni efektem jego pracy.

72 Dzisiaj Anna Dominiczak jest profesorem medycyny w Institute of Cardiovascular & Medical Sciences Uniwersytetu Glasgow w Szkocji, posiadaczką tytułu: Dame Commander
of the Order of the British Empire i orderu królowej brytyjskiej:  Officer of the Order of the
British Empire za osiągnięcia w poprawie zdrowotności ludności w Szkocji.
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Portret jest i wierny, i uroczy. Później sportretował mojego
męża. Ten portret mąż ofiarował Akademii Medycznej.
*
Ignacy nie przestaje malować, pokazuje obrazy na tyle, na
ile „działacze odpowiedzialni za sztukę pozwalali”, uczestniczy w wystawach organizowanych przez ZPAP. Prezentuje swoje prace na ogólnopolskiej wystawie o tematyce
morskiej w Sopocie (4-20 sierpnia i lipiec-wrzesień 1949 r.),
na „Wystawie prac grupy polskich marynistów” w Klubie
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Sopocie, a także na „I Ogólnopolskiej wystawie plastyki” w Muzeum Narodowym w Warszawie (marzec-kwiecień 1950 r.).
W lipcu 1950 r. w „Cyganerii”, która przekształciła się w Salon Sztuki, Ignacy wystawiał prace z prof. Tadeuszem Nartowskim, o czym informował 14 lipca „Dziennik Bałtycki”.
A na III Festiwalu Plastyki – II Ogólnopolskiej Wystawie
Marynistycznej w dniach 18 czerwca – 10 września 1950 r.
w Sopocie pokazał Kutry rybackie w mgle. Od 15 listopada
do 5 stycznia 1951 r. zaś – ponownie w „Cyganerii”, w ramach wystawy zbiorowej wybitnych polskich artystów
malarzy (m.in. Axentowicza, Boznańskiej, Chełmońskiego,
Fałata, Kossaka, Malczewskiego, Mehoffera, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, prezentował dwa swoje obrazy.
W liście do ojca 21 stycznia 1952 żali się: (…) Mam teraz
poważne kłopoty z malarstwem. (…) Od strony morza chiński mur. Nie pozwalają nam malować pejzaże morskie, ani
rybaków. Z portretami gorzej, ani modeli, wszyscy pracują.
Impresjonizm zlikwidowano. Kontakt z Zachodem zerwany.
Szukam teraz nowej drogi do malarstwa. Wschód wskazuje
nam, że trzeba szukać nowe tematy w pracach robotnika
i ich przywódcach. Pozostaje mi chyba malować tematy historyczne. (…)
„Przegląd Artystyczny”73 nr 2 z 1952 r. donosi o Międzynarodowej Wystawie Sztuki Marynistycznej w Genui we Włoszech (Biennale d’Arte Marinara). Polskie malarstwo, obok
m.in. Mokwy, Michałowskiego, reprezentował Klukowski
i jego portret Rybak.
2 lipca Ignacy pisze do siostry: Mój portret „rybak” na
Wystawie Międzynarodowej we Włoszech został zakupiony
od Rządu Polskiego. Okazuje się, to jedyny portret, który
opuścił granice Polski. (…)
Wydanie „Głosu Wielkopolskiego” z 13-14 lutego 1955 r.
przynosi tekst Tadeusza Pasiłkowskiego „Wystawa plastyków gdańskich”, w której autor krytycznie przygląda się
artystom z Wybrzeża. (…) Zwraca uwagę na nierówny
poziom prac, ale Klukowskiego Pejzaż rybacki zalicza do
ciekawych i dobrych.
W „Rejsach – Dzienniku Bałtyckim” 24 lipca 1955 roku Piotr
Kraak w tekście „Sopockie środowisko plastyczne prezentuje swój dorobek. Wystawa, która jest powodem do
dumy”, deklaruje: artyści plastycy od pierwszej chwili naszego budownictwa socjalistycznego na Wybrzeżu włączyli się
aktywnie w nurt rewolucji kulturalnej, pomagając władzy ludowej w przekształcaniu całości naszego życia”. I dalej: uwa-

73 Wydawnictwo Państwowego Instytutu Sztuki i Związku Polskich Artystów Plastyków.
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gę zwiedzającego przyciągają (…) Ignacego Klukowskiego
„Portret rybaka” (…).
Praca w konserwacji zabytków odbija się na zdrowiu artysty. W 1952 roku przechodzi operację przepukliny. Skarży
się na ból serca, choruje na szkorbut…
25 października 1955 r. Anna i Eugeniusz Paukszta do Ignacego z troską: (…) Bardzo nas zmartwiła wiadomość o Two-

jej chorobie. Postanowiliśmy, że dostarczymy Ci B12, oryginalne angielskie, ale musisz pójść do lekarza i dowiedzieć się, czy
B12 jest Tobie wskazane. 11 tysięcy białych ciałek wskazuje, że
w organizmie jest stan zapalny, wywołany prawdopodobnie
szkorbutem, albo że i szkorbut był jego wynikiem. (…) Ignasiu,
bierz się na całego za leczenie, bo sprawa jest bardzo poważna i nie można jej zlekceważyć. (…)
18 maja 1957 r., Ignacy pisze z Warszawy do siostry i szwagra: (…) był konkurs malarski. Jury i Ministerstwo Kult. i Sztuki

•
•

•

I. Klukowski „Rybak” 1951 r.,
I. Klukowski „Stocznia
Remontowa w Gdańsku”
1964 r.
Ignacy Klukowski przy
pracy – foto Z. Kosycarz

wytypowało 2 moje olejne obrazy na Wystawę Międzynarodową do Rzymu.
Względna stabilizacja nadeszła w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku. Artysta sporo czasu spędzał w rodzinnym domu w Jastrzębiej Górze. Malował w plenerze, jeździł też do pobliskiego Władysławowa. W lipcu i sierpniu
1961 r. podczas „Jubileuszowego salonu okręgu gdańskiego ZPAP” pokazał Pejzaż wiosenny z Warmii, Kwitnące
drzewko, Kutry rybackie we Władysławowie.
30 września 1961 otrzymał pismo z ZPAP: Uprzejmie zawiadamiamy, że ostateczną decyzją Ministra Obrony Narodowej
został zakupiony z Salonu Okręgowego obraz Pana „Kutry
Rybackie we Władysławowie”: za kwotę zł 3600, które zostaną przekazane na konto Związku. Po otrzymaniu pieniędzy
powiadomimy Pana.
Po wystawie w gdańskim Dworze Artusa „Głos Wybrzeża”
informuje 9 lutego 1962 r. o zakupieniu przez przedstawicieli dowództwa WOP z Warszawy płótna olejnego Ignacego Klukowskiego (Stocznia).
15 marca 1962 r. Ignacy chwali się siostrze i szwagrowi:
(…) W tym roku miałem większe powodzenie w malarstwie.
W Warszawie na wystawie XV lecia Ogólnopolskiej sprzedałem obraz. Poza tym w Sopocie i w Gdańsku również miałem
dobry interes. Tym razem nabywcami byli przedstawiciele
z Ministerstwa Obrony.
W elbląskiej edycji „Głosu Wybrzeża”, 2 listopada 1965 r.
ukazuje się duże, czterołamowe zdjęcie Ignacego Klukowskiego przy pracy, autorstwa Zbigniewa Kosycarza,
z podpisem: Artysta-malarz Ignacy Klukowski jest częstym
gościem nad gdańską Motławą, gdzie uwiecznia na płótnie
fragmenty naszego miasta.

W roku 1967 przeszedł operację oka. 8 czerwca pisze do
siostry i szwagra: (…) Wczoraj prof. dr Morawiecki, który operował oko jest zachwycony. Wszystko widzę, ostro i wyraźnie.
Mam 20% mętu, muszę nadal leżeć, gdyż światło dzienne jest
dla mnie za rażące. Łzy spływają. (…)
Maluje i bierze udział w kolejnych wystawach. W czerwcu
i lipcu 1968 r. w Dworze Artusa w Gdańsku na wystawie
„Gdańsk w malarstwie rzeźbie i grafice” zaprezentował
Gdańsk nad Motławą, Stary Most, Gdańsk – Zielona Brama
nad Motławą, a w lipcu i sierpniu 1969 r. w warszawskiej
Zachęcie na wystawie pokonkursowej „Człowiek i praca
w Polsce Ludowej” pokazał Rybaczkę.
27 lipca pisze do Anny i Eugeniusza Pauksztów: (…) Wróciłem z Warszawy z wernisażu wystaw artystycznych w Za-
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chęcie. Wygrałem konkurs na temat „Człowiek i jego praca
w 25 lecie PRL”.
– Ignacy Klukowski dał mi parę! – śmieje się artystka Nina
Kędzierska-Hons, gdańszczanka, która od 18 lat mieszka
w Monroe, New Jersey. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków. Produkuje wyjątkowe, jedyne w swoim
rodzaju oryginalne dzieła sztuki. Gobeliny, portrety, freski,
obrazy olejne lub akrylowe. Jej prace są obecne w galeriach, domach, bankach i firmach w Oslo, Turku, Hamburgu,
Nowym Yorku, Amsterdamie, Australii, Nowej Zelandii i RPA.
To był bodaj 1967 rok. Młodziutka Nina staje przed drzwiami willi we Wrzeszczu, przy Karola Marksa, dzisiejszej
ul. Józefa Hallera, gdzie mieszkali Klukowscy.
– Drzwi otwiera żona pana Ignacego w szlafroku z błyszczącej lamy – wspomina Nina. – Wyglądała szalenie arystokratycznie. Później zobaczyłam schody prowadzące

na górę. I olbrzymie lwy gdańskie pod sufitem! Skuliłam
się, obawiając, że na mnie spadną. Wreszcie pracownia.
Wydawała mi się wielka! I pan Ignacy. Mały człowieczek,
bledziutki, delikatny, w okularach. Siedzi i maluje, i zaraz zaprasza, żebym usiadła obok. Tak wyglądała moja pierwsza
wizyta, siedziałam i się gapiłam. Na sztaludze był zaczęty
obraz – zarys twarzy, a na nim mnóstwo jaskrawych, kolorowych kropek. Jak można z tego zrobić portret?! A to był
klasyczny podkład. Pan Ignacy, po impresjonizmie paryskim – tak właśnie zaczynał obraz, od kropek, które później
rozmalowywał, nakładał polichromię, jakiś beż, a te kropki
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prześwitywały. Wtedy zrozumiałam, że tło prześwituje cały
czas, nieważne ile się warstw nałoży. To był szok.
Było kilkanaście takich spotkań. Nina zdaje sobie sprawę,
że w pracowni musiało być mnóstwo obrazów, ale ona
zapamiętała dwa. – Pamiętam jakąś kobietę z kotkiem, ale
przede wszystkim Mnicha – jakiż on był piękny! Jestem
panu Ignacemu szalenie wdzięczna za początek. Że przestałam malować szarobure straszne twarze, że zobaczyłam
kolor i poszłam w kolor. On mi go pokazał.
Bardzo dobrze pamięta też Ignacego Klukowskiego siostra
Niny, Barbra z Bruckich Hinc, przed laty szef współpracy
z zagranicą RWPG Centrum Techniki Okrętowej, dzisiaj już
na emeryturze, przyjaciółka syna Ignacego, Karola.
– Był 1969 r. Pan Ignacy poprosił mnie za pośrednictwem
syna, żebym pozowała do portretu młodej rybaczki, na wystawę „Człowiek i praca w 25-leciu PRL” – opowiada Barbra.
– Zgodziłam się. Miałam założyć granatową sukienkę dla
odpowiedniego tła. Najgorzej było z wielką, śliską rybą…
Trzymał ją Karol. Plotkowaliśmy całą trójką podczas pozowania. To były błahe tematy, większości nie pamiętam.
Poza jednym. Pan Ignacy malował i tłumaczył mi: Pamiętaj
Basiu, ty jesteś pastelka. Do dzisiaj te słowa są zawsze ze
mną, kiedy tylko próbuję ubierać się w coś jaskrawego.
Pozowanie trwało z przerwami prawie trzy miesiące. Pan
Ignacy płacił modelkom i zapytał także, ile sobie życzę. Ale
ja robiłam to z czystej sympatii, nie mogłabym przyjąć od
niego pieniędzy. Z wdzięczności namalował wówczas mój
portret. Karol przyniósł jeszcze mokry… To była moja twarz
z obrazu, do którego pozowałam. Mam go do dzisiaj.
– Złote, lejące włosy Basi, zawsze zachwycały pana Ignacego – dopowiada Nina Kędzierska-Hons. – Ale był zdania,
że nad tym obrazem powinien jeszcze popracować, że nie
jest skończony…
– Kiedy go poznałam, a miałam wówczas jakieś 15 lat,
wydawał mi się szarmanckim starszym panem, co nie
zmieniało faktu, że wszystko umiał dostrzec – zapewnia
Barbara. – Z błyskiem w oku taksował człowieka, aż się czuło niemal obnażonym. Wiadomo było, że zauważy wszystkie plusy i minusy. Był niezwykle uważny. A w rozmowie
spokojny, odzywał się zresztą z rzadka. Inna sprawa, że nie
dawaliśmy mu szansy…
*
Nadszedł czas na kolejną wystawę indywidualną. Odbyła
się 18 października 1969 r. w pawilonach wystawowych
sopockiego Biura Wystaw Artystycznych. Zaprosił na nią
siostrę i szwagra: (…) posyłam do was zaproszenie na moją
wystawę w Sopocie, 80 prac malarskich i rysunkowych.
Ignacy Klukowski miał zwyczaj, przy okazji różnych ankiet,
wniosków oraz przygotowań do wystaw, robić notatki,
zbierał też informacje o swojej twórczości. Oto co zanotował przed sopocką wystawą: Co do charakteru moich prac
malarskich, recenzje różnych pism zgodnie podkreślają przede
wszystkim, że mam swój własny styl, (…) zbyt indywidualny,
na podłożu starej szkoły 19 wieku. Wobec orgii różnych izmów
współczesnych i absurdalnych, np. szkoła Picassa, moja praca
na tle innych zbyt wyróżnia się opanowaniem rysunku i anatomii i to kapiści mają mi za złe, nazywają moją pracę wsteczną. Ponieważ nie poszedłem za nową modą postimpresjo-

•
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I. Klukowski „Rybaczka”
pozowała Barbara Brucka-  
-Hinc, 1969 r.
I. Klukowski „Portret
Pani Barcz” 1947 r.
I. Klukowski „Portret
dziewczyny z pieskiem”,
1973 r.
I. Klukowski „Pola
Grunwaldu”, lata
sześćdziesiąte XX w.

nistyczną. Nie uznaję w sztuce deformacji poszczególnych
członków ciała ludzkiego, jak również nie znoszę kakofonii
barw, wzorowanych na plakatach ulicznych. Moim zdaniem
sztuka plastyczna musi dać przeżycie estetyczne, powinna
wprowadzać w zachwyt, a nie w zdumienie, że ktoś z człowieka robi potwora – /Picasso/, jedno oko na nosie, drugie

na uchu, nos pod brodą, dwa geometryczne kółeczka pod
szyją i to jest portret kobiety!? Moja praca jest realistyczna,
w portretach podkreślam wyraźnie cechy charakterystyczne.
W pejzażach przede wszystkim szukam subtelnych barw,
lekkich, zbliżonych do szkoły impresjonistów. W pejzażach
podstawową rolę odrywa powietrze, słońce i przestrzeń. (…).
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czy wzgórz. Są to prace ciekawe kolorystycznie i fakturowo.
Autor jest też znakomitym portrecistą, co widać zarówno
w jego pracach olejnych, jak szkicach ołówkowych. Miałbym
tylko zastrzeżenia do nazbyt schematycznie potraktowanych
portretów rybaków – w „nieodłącznych” kapturach.
Część jego prac prezentowana była później w różnych
miejscowościach. Ignacy był o tym informowany pismem
z Biura Wystaw Artystycznych w Sopocie z 6 grudnia
1969 r.: Potwierdzając uzgodnienia ustne podajemy kalendarz ekspozycji w Klubach Marynarki Wojennej: grudzień
69  r. – GKO – Gdynia styczeń 1970 r. – GKO Gdynia Oksywie,
luty 1970 r. – Gdańsk Politechnika, marzec 1970 r. – GKO – Hel,
kwiecień 1970 r. – GKO – Siemirowice. W czasie trwania wystaw przewidziane jest spotkanie autorskie /płatne/, o którym
zawiadomimy odrębnym pismem.
28 i 29 marca 1971 r. w „Dzienniku Bałtyckim” Laik zamieszcza tekst „Poddasza, pracownie. Portret reprezentacyjny”,
w całości poświęcony Ignacemu Klukowskiemu.

Recenzja z wystawy ukazała się 5 listopada w „Dzienniku
Bałtyckim”: „W BWA w Sopocie. Malarstwo Ignacego Klukowskiego”. Laik (Andrzej Kiszkis – IM) pisze: Ignacy Klukowski (…) jest malarzem radosnym. Wynika to chyba m.in.
z umiłowania pleneru; wśród jego prac najbardziej interesujące są pejzaże. Malowane z rozmachem, ukazują zarówno
piękno architektury, jak i urok lasów, pól (świetny Grunwald),

•
•
•

•

(…) Jest uosobieniem skromności. Pyta np. czy nie będzie to
krępujące, jeżeli któregoś dnia przyjdzie i namaluje portret.
Bo każdy prawie dzień wolny (…) spędza na wędrówkach
z przenośną sztalugą, utrwalając na płótnie nadmorskie
pejzaże, czy też konterfekty znajomych. Z wędrówek tych,
odbywanych zawsze w towarzystwie żony Jadwigi, powstała pokaźna galeria obrazów (…). Ignacy Klukowski posiada
niezbyt często spotykany dar wiernego oddawania portretowanego obiektu. Cechuje go też niezwykła pracowitość (…).
A pracownią jego – z uwagi na skromne warunki mieszkaniowe – są właśnie owe nadmorskie nabrzeża, gdańskie uliczki,
mieszkania znajomych. (…)
Nie zdążył „podnieść w Polsce portretu reprezentacyjnego”
przed wojną – ale po dziś dzień uważa twarz ludzką za jeden
z najciekawszych tematów. Wyrazem tego jest nieprzebrana
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I. Klukowski „Portret Eugenii
Kiełczyńskiej” 1951 r.
I. Klukowski „Portret Łukasza
Rogińskiego” 1959 r.
I. Klukowski „Portret
Brygidy Czepułkowskiej”, 1971 r.,
wykładowca na UG
I. Klukowski  „Portret Ani”, 1972 r.
– pozowała  Hanna CzepułkowskaKryszewska wykładowca na UG
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już liczba portretów, malowanych ku zadowoleniu modeli. (…) O odbiorze jego malarstwa przez zwykłych ludzi
świadczyć może chociażby charakterystyczny zapis z księgi
pamiątkowej jednej z jego wystaw indywidualnych: „wychodzę z wiarą, że piękno i rozum zwyciężą chwyty bezradnych
spryciarzy”. (…)
28 lipca 1973 r. uchwałą Rady Państwa Ignacy Klukowski
odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi74.
18 kwietnia 1974 r. w sopockim Biurze Wystaw Artystycznych odbyła się jego trzecia wystawa indywidualna. Zaprezentował 80 prac, przede wszystkim powojennych,
34 portrety, 26 pejzaży i rysunki.
O wystawie w galerii BWA pisze 25 kwietnia w „Dzienniku
Bałtyckim” Andrzej Kiszkis (Laik): portrety to już cała galeria
urokliwych obrazów, na których poznać możemy postacie
znane na Wybrzeżu, charakterystyczne typy ludzkie: Rektor
AM J.P., Naukowiec, Małgosia, Konserwator PKZ, Redaktor
B.W.Ś., Artysta, Murzynka, Latarnik p.W.W. z Rozewia – to niektóre tylko postacie z barwnej galerii.
W tym samym numerze drukuje tekst „Portrecista rasowy”.
Mówi o jego pracach: Portrety te, interesujące kolorystycznie
i fakturowo, oddają przede wszystkim wiernie podobieństwo,
a też i charakter modelu. (…) Ignacy Klukowski odbywa te
swoje pracowite wędrówki zawsze w towarzystwie żony
Jadwigi, którą bez żadnej przesady nazwać można wierną
muzą artysty. (…)
A tekst „Portrecista” z Dziennika Bałtyckiego (22-23 grudnia
1974 r.) kończy tak: P. Ignacy jest właściwie artystą-pątni-

•
•
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74 Legitymacja nr 1006-73-31.
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I. Klukowski „Gdański hauer – zaduma” 1955 r.
Wernisaż wystawy 18.04.1974 r. BWA Sopot – artysta
w towarzystwie Joanny Muszkowskiej-Penson
I. Klukowski „Portret dr. Wiesławy Kozielewskiej-Trzaska” –
bratanicy Jana Karskiego

kiem: można go spotkać z paletą w starym Gdańsku, Malborku, Lidzbarku – tam gdzie prowadzone są prace konserwatorskie, malował na rzadkich zagranicznych urlopach,
a także np. w górach, przy 30-stopniowym mrozie, kiedy farby
zamarzały… Malował nawet wówczas, gdy miał zaatakowany wzrok przez obustronną kataraktę. To się nazywa oddanie
życiowej pasji.
Jeszcze w marcu i kwietniu 1975 r. w Muzeum Narodowym
w Gdańsku Ignacy Klukowski bierze udział w wystawie Plastyka Wybrzeża. 1 kwietnia tego samego roku przechodzi
na emeryturę. Pod koniec roku wraz z żoną wyjeżdża na
trzy miesiące do Paryża. Tak pisał stamtąd w grudniu do
siostry i szwagra: (…) Codziennie chodzę malować pejzaże
nad Sekwanę i dużo rysuję. Chyba zostajemy nadal aż do wiosny. Jesteśmy pod wrażeniem ogromu stolicy.
Myśli o wystawie indywidualnej z paryskimi pracami.
Do kraju wrócił w kwietniu 1976 r. Jego artystyczna droga
zatoczyła koło.

•
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I. Klukowski „Portret córki”, Paryż 1976 r.
I. Klukowski „Paryż” 1976 r.
Jastrzębia Góra, willa „Mussa”, 1959 r. Fot. Aleksander Balara
Anna Klukowska (w środku) z koleżankami na plaży
w Jastrzębiej Górze, lipiec-sierpień 1939 r.
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Drugi dom – Jastrzębia Góra
Ulubionym miejscem do malowania był dla Ignacego Klukowskiego port Władysławowo. Ale bazą wypadową zawsze Jastrzębia Góra. Przyjeżdżał tu na weekendy, spędzał
też urlopy. Malował albo w plenerze, albo na poddaszu
rodzinnej willi „Mussa”. Okna dachowe zapewniały dobre,
północne światło.
O tym, że w „Mussie” mieszka portrecista wiadomo było
w okolicy. Oprócz pejzaży marynistycznych powstało tam
wiele portretów osób przyjezdnych, poleconych przez
znajomych, dla których atrakcją wakacyjną było obstalowanie sobie portretu, ale też i takich, których aparycja
zaintrygowała artystę, a namalowanie portretu lub aktu
było dla niego czystą przyjemnością. Wymagało to jednak każdorazowo nawiązania specjalnej relacji. Powstanie
takiej więzi decyduje o efekcie końcowym obrazu, głębi
pokazanej postaci, wydobyciu jej osobowości i charakteru. Ignacy Klukowski miał dar zjednywania sobie ludzi. Był
wrażliwy na piękno kobiet. Niektóre potrafił wielokrotnie
portretować, dążąc do perfekcji dzieła.
– Ojciec był niesłychanie łagodny i hojny – opowiada syn
Karol. – Częściej rozdawał obrazy niż je sprzedawał. Odwdzięczał się, oferując swoje prace za przysługę czy leczenie. Sporo też darował tym, których zwyczajnie lubił.
Z licznych obrazów powstałych w Jastrzębiej Górze można przywołać Pierwszą Murzynkę w Jastrzębiej Górze, pełen
dostojeństwa, reprezentacyjny portret Marii Radziwiłłówny75, spokrewnionej z rodem Kennedych, namalowany na
Jasnym Wybrzeżu w willi „Kalina” pani Antoniny Zakrzewskiej z Sopotu, a także półakt Rudzielec, który powstał na
poddaszu „Mussy”.
*
15 stycznia 1922 roku z inicjatywy inżyniera Jerzego Osmołowskiego uchwalono założenie spółki Kąpiele na Wielkim
Morzu Jastrzębiej Góry „Jastgór” Spółka Akcyjna76, z siedzi-

bą w Warszawie, ul. Wspólna 8, poprzez fuzję wcześniej
założonych spółek „Rozewia” i „Chłapowo”. Jej celem była
budowa kurortu Jastrzębia Góra. Inżynier Karol Klukowski77, ojciec Ignacego, był jej akcjonariuszem. Pełnił też
funkcję członka zarządu.
Inżynier Karol Klukowski ze Starachowic wybudował na
parceli nr 35 dom mieszkalny z cegły, kryty blachą – pisze
w książce „Jastrzębia Góra. Filia ósmego cudu świata” Małgorzata Abramowicz. Budowniczym był Andrzej Łysek,
rozpoczął prace 2 lipca 1934 roku.
„Mussa” to była okazała, trzykondygnacyjna willa o powierzchni 160-180 m². Mieściło się tam dziewięć pokoi
oraz dwa tzw. stryszki, przed wojną bez światła z zewnątrz.
Po wojnie rodzina Klukowskich wybiła tam okna dacho-

we. W lutym 1939 roku dom zyskał 80-100 m² werandę,
w 1958 roku przylegającą do niej kuchnię, będącą zapleczem dla uruchomionej w 1959 roku kawiarni.
Nazwa domu nawiązywała do rzeki Mussa na wileńszczyźnie, płynącej obok majątku Szyłele, między Podbrzeziem
a Mejszagołą, gdzie urodził się ojciec Ignacego, a także
przez pobliski majątek Plikiszki, będący jego własnością.
Na współczesnej mapie dworu Szyłele nie znajdziemy.
Wybudowany w Jastrzębiej Górze dom wykorzystywała
rodzina. Ostatni raz w sierpniu w 1939 roku. Wakacje wraz
z koleżankami spędziła tam wówczas siostra Ignacego
Anna. Po wojnie bywała w „Mussie” razem z mężem, którego portret namalowany przez Ignacego Klukowskiego
powstał podczas jednego z takich pobytów.
W 1945 roku administrację nad majątkiem – traktowanym
jako porzucony, poniemiecki, przejął Urząd Bezpieczeństwa.
2 stycznia 1946 roku Ignacy prosił w liście rodziców: (…)
Proszę napisać do mnie, w którym miejscu stoi Mussa, najlepiej proszę zrobić plan, punkt wyjściowy będzie np. park leśny
nad brzegiem morza, lub pensjonat Bałtyk. I jakie i czyje meble
i ile tam było? Przed wyjazdem do Was mógłbym zobaczyć
„willę Mussa”. (…)

75 Przyjaźń z rodziną Radziwiłłów zawiązała się w Winie. Po wojnie Maria wraz ze szwagierką i bratem osiedliła się po sąsiedzku na ul. Kochanowskiego we Wrzeszczu.
76	Karol Klukowski, Historia Jastrzębiej Góry od 1920 do 1939 r., „Zapiski Puckie”
nr 18/2019.
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77 Karol Klukowski jako reprezentant Ziemi Wileńskiej uczestniczy w uroczystościach
zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920. Dnia następnego towarzyszy gen.
J. Hallerowi w wyprawie do Wielkiej Wsi. Zatrzymuje się na nocleg u Juliusza i Agaty
Potrykusów w Chłapowie, od których wkrótce, bo w dniu 5.05.1920 r. kupuje z myślą
o budowie letniska 3 morgi nieużytków na przybrzeżnej skarpie. Urząd Osadniczy
w Poznaniu skorzystał z prawa przedkupu chłapowskiej parceli.

•

13 lipca 1946 r. pisał z Warszawy do Karola Klukowskiego
Henryk Kuncewicz, absolwent Politechniki Warszawskiej.
Pracowali razem w zakładach w Kamienskoje, Henryk
był asystentem szefa wielkich pieców: (…) Za kilka dni
wybieramy się z żoną na Jastrzębią Górę na 2-3 tygodnie,
będę i u pana w willi, – willa Pańska i Iwaszkiewicza mniej
ucierpiała od innych, może dlatego, że w bliskości jej mieszka Jurczyk, meble tylko zostały wykradzione. Pan na pewno już słyszał, że w J. Górze wysadzony został w powietrze
„Bałtyk”, spalona willa „Słoneczna” (inż. Żerów) i zniknęła bez
śladu drewniana „Fantazja”. (…) – A. Łysek, któren budował
Pańską willę mieszka w Pucku (Rynek d. nr 7) i pełni dość
znaczną funkcję w Zarządzie mieniem opuszczonym i poniemieckim (…)78.
W 1947 roku Karol Klukowski przed Sądem Grodzkim
w Pucku wykazał, że „posiada obywatelstwo polskie”. Postanowienie Sądu brzmiało: „Ponieważ na nieruchomości
nie poczyniono żadnych nakładów, a z mocy ustawy nie
przechodzi ona na własność Skarbu Państwa, Sąd na mocy

78 W kolejnym liście, z 4 sierpnia 1946 r., H. Kuncewicz pisze: Pańską willę „Mussę”
będzie pan musiał drugi raz ochrzcić, bo tymczasem widnieje na niej napis niemiecki
„Waldfrieden”. Willa jest w należytym stanie, ma dach, nie przecieka, ma całe ogrodzenie, drzwi przeważnie wyszabrowane, na parterze i I-szym piętrze dużo skrzydeł
okiennych brakuje, na drugim piętrze skrzydła okienne wszystkie są; przed zimą willę
koniecznie trzeba zabezpieczyć, pozabijać deskami drzwi i okna.

I. Klukowski „Portret Eugeniusza Paukszty” (szwagier artysty),
Jastrzębia Góra 1953 r.

art. dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich,
przywrócił wnioskodawcy jej posiadanie”.
25 czerwca 1948 r. ojciec Ignacego pisze do Starostwa Powiatowego Oddziału Budowlanego w Pucku: W związku
z obowiązkiem zgłaszania władzom Administracji Państwowej nieruchomości, które zostały wyremontowane względnie
znajdują się w trakcie odbudowy, zgłaszam niniejszym moją
nieruchomość, położoną w Jastrzębiej Górze powiatu Morskiego, a oznaczonej hipotecznie Tupadły w .l. 298, przywróconą mi w posiadanie postanowieniem Sądu Grodzkiego
w Pucku (Sygn. akt 2 Co 48/47) z dnia 16 września 1947 r.
W oparciu o powyższe wyjaśniam, że wskutek działań wojennych nieruchomość moja, willa „Mussa”, została zniszczona
w bardzo poważnym stopniu. W grudniu ubiegłego roku
rozpocząłem odbudowę, którą zakończę w bieżącym roku.
Zwracam się do Starostwa Powiatowego w Pucku o uznanie mnie jako właściciela, który w oparciu o przeprowadzony remont kapitalny własnowolnie może dysponować swoją
nieruchomością.
Odbudowa trwała, ale na przejęcie willi rodzina musiała
jeszcze poczekać. Jan Jurczyk, właściciel willi „Koczerżanka”
z Jastrzębiej Góry informował inżyniera Klukowskiego
30 czerwca 1948 r.: Uprzejmie donoszę, że stolarz już wstawił
okna i drzwi (…), tylko mu trochę kitu brakło i parę szyb ma
jeszcze nie okitowane, kupi kitu i okituje resztę szyb w parę
okien, czyli parę szyb to wstawił z kawałków, bo kilka szyb
tafli było popękanych. Dozorca się wprowadził do Willi
Mussa 28/VI.48 r. Nazywa się Augustyn Felkner.
Kaszuba Augustyn Felkner (1922-1989), późniejszy właściciel willi „Kotwica”, mieszkał w „Mussie” do 1954 roku.
W 1948 r. pisał do Karola Klukowskiego: (…) Co do dachu
to wygląnda nie dobrze. Spowrotem zacieka wszystkie miejsca co naprawiłem gdzie przeciechało z powrotem się pogorszyło i w dwóch miejscach przeciecha ale niedopuszczam
azyby się woda lała wewnątrz gdyż dom by się zmarnował.
Co gorsze wielkie szkody wyrządził huragan i zerwał papę
z dachu co naprawiłem prowizorycznie. (…)
Już w 1951 roku, jeszcze przed oficjalnym przejęciem willi przez rodzinę, wynajęli pokój zaprzyjaźnionym z nimi
Kucewiczom. We wrześniu Henryk Kuncewicz dziękował
Karolowi Klukowskiemu: (…) spędziliśmy tam przeszło 2 tygodnie i było nam tam b. dobrze. Mussa jest ładnie położona
i daleka od gwaru kolonii szkolnych.
Po wojnie inż. Klukowski nie odwiedził już Jastrzębiej
Góry. Zmarł w 1952 roku.
Dom, zwrócony ostatecznie rodzinie w 1956 roku, był całkowicie rozgrabiony i zniszczony. Dach z blachy miedzianej zastąpiła papa. Kiedy padał deszcz, lało się do środka. Nie było mebli, ocalała na szczęście stolarka okienna
i drzwiowa. Nie działała kanalizacja, wodę na potrzeby
domu nosili z pobliskiego gospodarstwa Jurczyków.
Siostrzeniec Jurczyków, Tadeusz Bizewski, pomagał też
w wielu technicznych pracach budowlanych.
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I. Klukowski „Jastrzębia Góra – plaża” 1975 r.

•

I. Klukowski „Las wydmowy – Jastrzębia Góra”, 1965 r.
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•

I. Klukowski „Dziewczyna
z błękitnymi kwiatami”
1976 r. pozowała Mariola
Bizewska
I. Klukowski „Portret Wiesiek
licealista” 1976 r. pozował
Wiesław Bizewski

*
Bardzo dobrze pamiętają Ignacego Klukowskiego pod
adresem Bałtycka 13, kiedyś nazywanym „Koczerżanka”,
dzisiaj bez nazwy. Wybudował go w 1925 r. pochodzący
z lubelskiego Jan Jurczyk, wuj dzisiejszego właściciela Tadeusza Bizewskiego, jako dom rodzinny.
Nazwa nawiązywała do miejsca pochodzenia żony Jana,
Karoliny, urodzonej w Koczergach koło Lublina. Dom stał
się własnością Tadeusza po śmierci wuja, w latach sześćdziesiątych.
Tadeusz Bizewski mieszkał w nim już przed wojną. Tu się
urodził. Jego ojciec był miejscowy, z Tupadeł, mama jak jej
brat Jan pochodziła z lubelskiego. Rozpoczęcie wojny skutkowało wysiedleniem z Jastrzębiej Góry wszystkich, którzy nie byli Kaszubami. W 1939 roku wyjechali właściciele
domu, w tym samym roku Niemcy wywieźli do Piaśnicy
i rozstrzelali należącego do Związku Zachodniego, ojca
pana Tadeusza. A w 1941 roku musiał opuścić dom również
on z mamą. Wrócili do Jastrzębiej Góry w maju 1945 roku.
Ignacego Klukowskiego pan Tadeusz, elektryk z zawodu,
poznał w 1956 roku.

– On i jego żona byli wspaniałymi ludźmi. Zostały nam
portrety, mój, żony i dzieci.
Pani Klukowska była u nich częstym gościem, bywało, że
nocowała, kiedy na początku w zrujnowanym domu nie
było niczego. Tadeusz pomagał w remontach willi, jego
żona Bronisława udzielała wszelkiej sąsiedzkiej pomocy.
Tak od serca…
– Gdyby nie pomoc państwa Jurczyków i Bizewskich, nie
przeżylibyśmy w „Mussie” dnia ani godziny – wspomina syn
Ignacego. – Z powodu nieczynnej pompy, nie mieliśmy
wody. Chodziliśmy tutaj z wiaderkami parę razy dziennie.
Mariola, córka Tadeusza opowiada, że pana Ignacego rzadko się widywało. Albo tworzył na poddaszu, albo w plenerze. Ma dwa portrety malowane ręką artysty. Pierwszy
z dzieciństwa, miała 4-5 lat. Pamięta, że miała siedzieć i się
nie ruszać. Drugi, kiedy była w siódmej klasie szkoły podstawowej. Powstawał na werandzie „Mussy”, ale jest niedokończony. Widać postać, nie ma tła. Pan Ignacy nie zdążył…
O czym się rozmawiało z artystą?
– Ogólnie – mówi pan Tadeusz. – O dniu codziennym.
*
W końcu lat pięćdziesiątych wrócili do Jastrzębiej Góry
przedwojenni właściciele sąsiednich willi, niektórzy akcjonariusze i członkowie zarządu spółki „Jastgór” lub ich
rodziny. Do willi „Jasna” Stanisław Ranow z żoną79. Do willi
„Podhalanka” rodzina Edmunda Iwaszkiewicza, do „Marysi”
Maria Grabcowa, siostrzenica Felicjana Sławoj Składkowskiego, premiera II RP, wraz z mężem i córkami. Do willi
„Maki” i „Nadmorskiej” rodziny Makomaskich, Wyszyńskich,
Kuncewiczów. Wróciła również, do domu przy ul. Królewskiej, prof. Helena Waltosiowa.

79 Jan Bułka, Wspominam dawne lata, Warszawa 2010.
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Rodzina Klukowskich postanowiła zorganizować w „Mussie” pensjonat. Pierwsi goście pojawili się w 1958 roku.
Jak wspomina syn Ignacego – był to docent Jan Marian
Kaczmarek z Akademii Górniczej (dzisiaj AGH), późniejszy
profesor oraz minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (1972-1974), z grupą młodzieży. Spali na siennikach
wypełnionych słomą.
Żona Ignacego Klukowskiego, Jadwiga, powoli doposażyła
dom. Artysta pomagał, założył ogródek, który wypełniały
nie tylko kwiaty, ale i warzywa. Rodzinie zaczęło się lepiej
powodzić.
Pensjonat „Mussa” z czasem, w pewnych środowiskach, zyskał opinię miejsca zapewniającego dobry odpoczynek,
poza zasięgiem urzędowych informatorów. Klientela była
różnorodna i barwna. Z dyskrecji i zacisza korzystał łódzki biskup Michał Klepacz, wraz z najbliższymi współpracownikami, literat i krytyk Tomasz Burek z żoną Krystyną
i reżyser Tadeusz Byrski z żoną Ireną. Wypada wspomnieć
o wielokrotnych pobytach Żanety Rybackiej wraz z synem Piotrem Rubikiem. Przejeżdżali też Zofia Mrozowska,
Andrzej Łapicki czy Henry Migallo z dziećmi i przepiękną
opiekunką, czarnoskórą Lisą Nandi – uczennicą szkoły modelek Lucy Clayton z Londynu. Był w „Mussie” także młody
absolwent Liceum Plastycznego im. Kenara w Zakopanem,
który obiecywał zostać sławnym artystą w USA i zostawił
państwu Klukowskim w podzięce za gościnę obraz podpisany pseudonimem CITA. Czy został? Nie wiadomo.
Bywali u Ignacego Klukowskiego w Jastrzębiej Górze
również jego przyjaciele i życzliwi mu ludzie. Koledzy
ze studiów na Uniwersytecie Stefana Batorego Helena
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i Józef Bodzińscy (twórcy Liceum Plastycznego w Gdyni
Orłowie), z synem Janem, grafik Adolf Popławski – wykładowca w gdyńskim Liceum Plastycznym, Emilia Narudzka
z Sopotu, wraz z mężem i synem Januszem, Krystyna Fabijańska-Przybytko – historyk sztuki, Brygida Czepułkowska,
germanistka z Sopotu, z mężem i córką Hanią.

Prof. Władysław Jewsiewicki, historyk filmu, przyjeżdżał
z synem aż z Łodzi. Każdego roku odpoczywał tam także
Wacław Stompke z synem Pawłem, brat dobrego znajomego artysty z paryskich czasów, wybitnego pianisty,
ucznia Ignacego Paderewskiego – Henryka Stompke. Odwiedzał Klukowskich również Aleksander Balara – lekarz

•
•
•

I. Klukowski „Portret Marity
Grabcówny”, 1970 r., J.G.
I. Klukowski „Portret Ewy
Grabcówny”, 1970 r., J.G.
Jastrzębia Góra, willa „Marysia”,
I. Klukowski z inż. S. Grabcem

•
•
•

Pracownia malarska I. Klukowskiego
w willi „Mussa”
I. Klukowski „Stara rybaczka, Kaszubka
z Jastarni” 1948 r.
I. Klukowski „Portret Władysława
Wzorka” (latarnika z Rozewia) 1973 r.
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z Preszowa (Słowacja), autor jedynych zachowanych zdjęć
willi „Mussa”, z dziećmi i żoną Janiną, malarką, absolwentką krakowskiej ASP. Przybywała bliższa i dalsza rodzina –
Brancewiczowie, Żukowscy, Lachowiczowie, Falewiczowie,
Wojciechowscy, Stankiewiczowie.
12 października 1959 roku Ignacy pisał do siostry Anny
Paukszty: (…) Prawie całe lato byliśmy w Jastrzębiej Górze.
W załamaniu budynku dobudowaliśmy kuchnię. Na werandzie urządziliśmy kawiarenkę. Wodę w studni po kilkuletniej
pracy doprowadziliśmy do stanu używalności. Wszystko rok
rocznie idzie na remonty i jak worek bez dna. Teraz nowe
zmartwienie – kornik pociął jedną belkę pod podłogą werandy (podłoga huśta się) i z dachem też kłopot. Jastrzębia Góra
przybiera teraz nową szatę. Nowe pawilony i domy uzdrowiskowe (nowoczesne fasady). Ruch coraz większy. Liczne autobusy itd. (…) Sytuacja finansowa mimo wszystko jest coraz
gorsza – żadnych zamówień artystycznych, a na wstawach
szaleją potworne knoty abstrakcyjne. (…)
Pensjonat przynosił dochody, a rodzina miała tam prawdziwe wakacje. Kawiarnia prowadzona na werandzie to było
miejsce zawierania nowych, ciekawych znajomości, spotkań znajomych, sesji brydżowych, w których uczestniczył
również Ignacy Klukowski.
Jedna z nich odbyła się na przełomie czerwca i lipca
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Z udziałem księdza jezuity z pobliskiej, odległej o 200 m kaplicy, będącej jednocześnie domem wczasowym Zgromadzenia Ojców Jezuitów. Rodzina pamięta, że był to jezuita
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stacjonujący w Bydgoszczy, oddelegowany z posługą na
sezon do Jastrzębiej Góry.
– W trakcie gry rozmowa zeszła na tematy sztuki i konserwacji dzieł sztuki – wspomina syn Ignacego Karol. – I tak

Klukowski „Jastrzębia Góra –
zachód słońca” 1969 r.
Jastrzębia Góra –
I. Klukowski „Portret rybaczki”
pozowała Ewa, 1967 r.,
wł. R. Kużel

od słowa do słowa jezuita z ojcem uradzili, by przejrzeć
strych kaplico-plebanii, w poszukiwaniu możliwych
skarbów. Następnego dnia po oględzinach ojciec zaproponował, że przywróci do pełnej świetności starą, zniszczoną, kamienną figurę Matki Boskiej. Zadaniem księdza
było znalezienie polnych, dużych kamieni i kamieniarza,
by przygotował na placu przed kaplicą postument dla
posadowienia figury.
Wysiłkiem księdza, Ignacego Klukowskiego oraz kilku
miejscowych osób, na święto Matki Boskiej Zielnej –
15 sierpnia – odnaleziona figura Matki Boskiej wzbogaciła
kaplicę, została wyświęcona i stanowi do dnia dzisiejszego obiekt kultu.
Na zimę dom zamykano, a Klukowscy wracali do Gdańska.
W sezonie prowadziła go głównie pani Jadwiga. Pensjonat
działał do 1979 roku. Jesienią tego roku pani Jadwiga zapomniała zakręcić główny zawór wody. W efekcie popękały
rury i cały dom został zalany. Po tym wydarzeniu „Mussa”
służyła już tylko potrzebom rodziny. Pani Jadwiga, dla której był całym sensem życia, zmarła w 1981 roku.
Budynek został przekazany w dyspozycję Episkopatu Polski. Niestety, jakiś czas później, przypadkowe zaprószenie
ognia spowodowało pożar i poważne zniszczenia. W konsekwencji willę rozebrano, a na jej miejscu zbudowano
Dom Misyjny (dzisiaj ul. Klonowa 16).

Ignacy Klukowski portretował rodziców Anny oraz trzykrotnie ją samą – jako małą dziewczynkę, licealistkę i studentkę.
Pierwszy portret Anny? – Miałam 9 lat – opowiada. – To
było w „Mussie”, wysoko, na poddaszu. Siedziałam na łóżku na stosie kołder, bardzo poważna. Wcześniej nastąpił
wybór sukienki. Pan Ignacy zdecydował, że najlepsza
będzie niebieska, z marynarskim kołnierzem i koronką
wokół niego. Siedziałam na tych kołdrach, siedziałam…
Pan Klukowski zauważył, że mam smutną minę. Jego żona
zaczęła opowiadać zabawną historyjkę, o wiewiórce, aż się
uśmiechnęłam. I to jest na obrazie. Pierwsze pozowanie
trwało dwie godziny, pod koniec pani Jadwiga okładała
mnie dodatkowo poduszkami, bo zaczęłam się kiwać.
Kolejne spotkania były krótsze. Kiedy obraz był prawie
skończony, żona pana Ignacego stwierdziła, że czegoś
mu brakuje. Przyniosła kilka kwiatów z ogrodu i włożyła
mi do ręki. Na koniec doszła wstążka we włosach. Teraz
było jak trzeba!
Jadwiga Klukowska była pierwszym recenzentem malarstwa męża. Stała za nim i głośno mówiła co jej zdaniem
trzeba poprawić, dodać, zmienić. Czy to znaczy, że pan
Ignacy działał pod dyktando? – Nie, co prawda słuchał, ale
robił swoje… – śmieje się pani Anna.
Kolejne portery, zawsze z inicjatywy pana Ignacego, malowane pastelami, powstały w domu Anny.
– Nasz dom przeszedł panem Klukowskim – podsumowuje.
Pamięć o Artyście

•

Wystawa 2018 r. – Anna
z Lewandowskich –
Dereszewska w Muzeum
Z. Puckiej, przy portretach
rodziców i swoim

*
– Cichy, spokojny, małomówny, to żona dominowała…
– wspomina artystę Anna Dereszewska, z domu Lewandowska. Pani Anna mieszka wraz z mężem Januszem
w wilii „Maria”, w której się urodziła i którą odziedziczyła
po rodzicach.
Rodziny Lewandowskich i Klukowskich spotykały się od
wiosny do jesieni, kiedy ci drudzy zjeżdżali do Jastrzębiej
Góry z Gdańska. Autobus zatrzymywał się na krzyżówce,
Klukowscy udając się do siebie musieli przejść przed oknami domu Lewandowskich. Przyjaźnili się.

Ignacy Klukowski zmarł w Gdańsku 19 kwietnia 1978 roku.
Rok później na łamach „Journal de l’amateur d’ART, Juillet-Aout”80 ukazała się informacja o jego śmieci, z przywołaniem
daty przybycia artysty do Paryża i medalu złocistego…
W tym samym roku na łamach Biuletynu Rady Artystycznej
ZPAP81 wydrukowano artykuł wspomnieniowy o Ignacym
Klukowskim. Krystyna Fabijańska-Przybytko pisała: (…) Był
artystą autentycznie miłującym ludzi i przyrodę. Na otaczającą Go rzeczywistość reagował ogromna wrażliwością,
poszukując w każdym zjawisku piękna i ekspresji. (…) Głównym (…) przedmiotem Jego zainteresowań i pasji twórczych
pozostał zawsze człowiek. Toteż w sztuce portretu wykazał
prawdziwe mistrzostwo zarówno warsztatu, jak interpretacji. Malowane przez Niego wizerunki osób (…) odznaczają
się w równym stopniu wiernością cech fizycznych, jak prawdą wnętrza psychicznego Osiągał to dzięki swej oryginalnej
koncepcji artystycznej, która polegała na harmonijnym połączeniu syntetycznego ujęcia modela, jego sylwetki i wyrazu,
z miękkością i delikatnością malarskiego wykonania. (…)
Odszedł wspaniały, ufny Człowiek i Artysta „malujący sercem”,
przyjazny każdemu, zawsze gotowy nieść swą pomoc, choćby
kosztem własnego poświęcenia. (…)

80 Journal de l’amateur d’ART, Juillet-Aout 1979, necrologie.
81	Krystyna Fabijańska-Przybytko, Ignacy Klukowski(1908-78) – wspomnienia – refleksje, „Biuletyn Rady Artystycznej ZPAP” nr 3-4, 1979.
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Na kolejne ślady pamięci czekać musimy do 1989 r. Na wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej BWA, w Olsztynie, od
czerwca do sierpnia trwa wystawa „Wileńskie środowisko
artystyczne 1919-1945: malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek,
fotografia”. Nazwisko Ignacego Klukowskiego pojawia się
pośród uczestników wystawy zbiorowej zespołu artystów
wileńskich 1939 r., w katalogu opracowanym przez Kazimierza Brakonieckiego, Jana Kotłowskiego oraz Lecha
Lechowicza.
Jest także w wydanym w 1997 roku przez Komitet Leksykonu Artystów Plastyków „Indeksie artystów plastyków, absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych
oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1996”.
W dniach 5-29 lutego 2004 r. w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie wystawiono kolekcję Antoniego Żabczyńskiego „To lubię”. Znalazł się tam obraz Klukowskiego: Pałac
Dożów i Bazylika Św. Marka. W recenzji z wystawy na łamach trójmiejskiego wydania „Gazety Wyborczej” z 9 lutego 2004 r. nie znajdziemy jednak nazwiska Klukowskiego.
Anonimowy autor podsumowując wystawę pisze: (…) Jest
także czterech nieznanych malarzy.
Wreszcie rok 2009. Od 17 kwietnia do 21 czerwca w Domu
Uphagena prezentowana jest wystawa „Z Paryża do Gdańska. Ignacy Klukowski (1908-1978) malarz i konserwator
Gdańska”82. To 60 prac artysty, m.in. Mnich. Za pomysłem
jej organizacji stoją dzieci artysty.
O wystawie szeroko pisze prasa.
Grażyna Antoniewicz w „Dzienniku Bałtyckim” z 10 kwietnia 2009 r. zapowiada wystawę w tekście „Z Paryża do

Gdańska”: Wystawa (…) jest przypomnieniem, a zarazem
powrotem artysty niezwykle interesującego, tworzącego
poza głównym nurtem historii, artysty, który miał odwagę
być malarzem „niemodnym”.
Ta sama autorka pisze o Ignacym Klukowskim w „Dzienniku
Bałtyckim” 17 kwietnia –„Paryski mnich na medal”, w czerwcu
na łamach miesięcznika „Pomerania” –„Paryski mnich na złoty medal i wileński sen, a 2 maja w naszemiasto.pl –„Wybitny
portrecista Ignacy Klukowski osiadł w Gdańsku”.

82 Wojciech Zmorzyński, Ignacy Klukowski (1908-1978) malarz i konserwator Gdańska,
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, katalog z wystawy w Domu Uphagena 2009 r.

83 gdansk.tvp.pl, kultura.trojmiasto.pl, gdańsk.naszemiasto.pl, www.gdansk.pl/kultura,
mhmg.gda.pl, strefa.ru, www.skz.pl, www.artbiznes.pl.
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O wystawie informują również „Echo Miasta” (16 kwietnia)
– „Konserwator Gdańska, Zobacz Klukowskiego”, „Kurier
Stoczni Gdańskiej” (23 kwietnia) – „Dla miasta i dla sztuki”
oraz portale internetowe83.

I. Klukowski przy pracy
Wernisaż wystawy w Domu
Uphagena – 2009 r.

•
•

Wernisaż wystawy w Domu
Uphagena – 2009 r.
Wernisaż wystawy
w Narodowym Muzeum
Morskim –Hel, 2018 r.

Barbara Chikashua w „Kurierze Wileńskim”84 zamieszcza
tekst „101 rocznica urodzin wileńskiego artysty i konserwatora Ignacego Klukowskiego”. Zaczyna od gdańskiej wystawy: (…) miłośnicy sztuki mogą odwiedzić wystawę tego
wybitnego portrecisty. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem w szczególności „gdańskich”, jak również „krakowskich”
Wilniuków, osób ze środowiska twórczego, a także zwykłych
mieszczan i turystów. (…) Z jego obrazów emanuje spokój
i pogoda. Artysta był obdarzony tym typem wrażliwości twórczej, która nakazuje traktować malarstwo jako pewien rodzaj
intymności, świat odrębny, własny, odizolowany od aktualnych kierunków i tendencji w sztuce.
W listopadzie tego samego roku w Kurfürstliche Palais (Pałac Elektorski) w Trewirze odbywa się wystawa współczesnej sztuki polskiej „Ars Polonica”85. Wśród ponad 30 prac
piętnastu polskich artystów z kolekcji Ewy i Henryka Sienkiewiczów jest również obraz Ignacego Klukowskiego –
portret Ewy Sienkiewicz (wówczas Suwary), z czasów, gdy
pracowali razem w pracowni konserwatorskiej w Gdańsku.
Ewa Suwara poznała Ignasia, jak o nim mówi, w 1972 r.,
kiedy absolwentka konserwacji zabytków w Toruniu rozpoczęła pracę w Pracowniach Konserwacji Zabytków
w Gdańsku. Szybko nawiązali kontakt.
– To był uroczy, odizolowany od reszty, żyjący w swoim
świecie człowiek – wspomina Ewa Sienkiewicz. – Myślę, że
mu się podobałam. Bardzo chciał namalować mój portret.
Okazja nadarzyła się w 1973 r., kiedy pracowaliśmy w Lidzbarku Warmińskim. W każdą niedzielę zapraszał nas (bo zawsze przychodziłam do niego z Majką, moją przyzwoitką,
sama nie miałabym odwagi…) na obiad, a później mnie
malował. Punktualnie o 12 zasiadaliśmy do podawanego
przez gospodynię, u której Ignaś mieszkał, groszku zielonego, kotleta schabowego i kartofli. Już przy sztalugach
była też nalewka, którą Ignaś trzymał w oficerkach. Trwało
to kilka tygodni. Pozowałam mu tylko do jednego portretu,
na którym jestem kompletnie ubrana, ale Ignaś stworzył
ich więcej, w tym nawet jeden półakt, o czym sam mi opowiadał…

84	Barbara Chikashua, 101 rocznica urodzin wileńskiego artysty i konserwatora Ignacego
Klukowskiego, „Kurier Wileński” 3005, 01.06.2009 r.
85 „Zeitgenoessische polnische Kunst”-Trier,3 November 2009, Blog von Ernst Koch,
http://art-trade-management.over-blog.de.

Obraz malowany w Lidzbarku podarował Ewie ze słowami
– coś na nim napisałem, musisz to odczytać i będziesz wiedziała, jakie uczucia miałem. Dotąd jednak jej się nie udało.
W mailu do syna Ignacego, Karola z 30 grudnia 2009 r.
roku Ewa i Henryk Sienkiewiczowie piszą: (…) Wystawa
była bardzo udana. Na wernisaż przyszło 180 osób, z tego
przedstawiciele polityki, kościoła i uniwersytetu trewirskiego.
Honorowym gościem wystawy była Pani Ambasador Polski
w Luxemburgu, Pani Barbara Labuda. Wystawę w Domu
Uphagena oglądaliśmy, bardzo nam się podobała (…).
Ten sam obraz z kolekcji Ewy i Henryka Sienkiewiczów
pojawił się na wystawie w Schloss Fellenberg, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Merzig86, w dniach 20 czerwca –
6 września 2015 r.
Wcześniej, bo w 2011 roku wydana została książka Gabrieli
Danielewicz „Gdańsk-Wrzeszcz co odszedł w przeszłość”.
Autorka poświęciła Ignacemu Klukowskiemu rozdział
„W uniesieniu rozgłosu i w szarej rzeczywistości”. Zaczyna
od wystawy z 2009 roku, która przypomniała artystę: (…)
interesującego twórcę i nietuzinkowego człowieka o wysokiej
kulturze, wrażliwości i takcie. Takich ludzi dziś już nie ma…
Opowiada o życiu artysty, a kończy słowami: Pozostawił
rodzinę, obrazy, w które tchnął swego ducha i odnowione zabytki gdańskie opromienione jego pracowitością i talentem.
27 maja 2011 r. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na Ołowiance odbywa się IX wystawa z cyklu Polscy
artyści o morzu „Ignacy Klukowski – marynista”87.

Pisze o niej, a także o wcześniejszej z 2009 roku, w tekście „Ignacy Klukowski – Zapomniany gdański marynista”
Stanisław Seyfried88: Malarstwo Klukowskiego odkryło mało
znane fragmenty zniszczonego Gdańska i ujawniło talent zapomnianego, zdolnego marynisty. W końcu jego dokonania
twórcze zostały po tylu latach przedstawione szerszej publiczności. Jednak nadal bardzo trudno trafić w wolnej sprzedaży

86 „Polnische Kunst hoch drei” Merzig, 19 Juni 2015, www.museum-schloss-fallenberg.de.
87 Ignacy Klukowski – Marynista, z cyklu„Polscy artyści o morzu”, Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, katalog z wystawy, Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk
2011.
88 10 maja 2016: http://wybrzeze24.pl/salon-sztuki-gdanskiej/ignacy-klukowski-zapomniany-gdanski-marynista oraz 13 maja 2016 r. – „Gazeta Gdańska”.
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I. Klukowski „Portret Ewy Suwary-Sienkiewicz”, 1973 r.
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Wystawa I. Klukowskiego
w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku, 2011 r.
A. Łysejko z Towarzystwa
Przyjaciół Narodowego
Muzeum Morskiego otwiera
wystawę malarstwa
I. Klukowskiego w Rozewiu
– 2019 r.

na jego obrazy. (…) Powojenna twórczość artysty między
innymi ze względu na pochodzenie była marginalizowana.
Dopiero ta ostatnia pośmiertna wystawa zorganizowana
przez Centralne Muzeum Morskie w roku 2011, może w końcu
stać się przepustką do zajęcia szacownego miejsca pośród
wielkich polskich marynistów.
Wystawy z 2009 i 2011 roku, wraz z towarzyszącymi im
publikacjami, wywołały zainteresowanie twórczością Ignacego Klukowskiego w gdańskim środowisku naukowym.
Jego malarstwo stało się w roku 2011 tematem pracy magisterskiej Aleksandra Skotarczyka, pod kierunkiem prof.
Marii Mendel w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
„Prze-Mieszczenia. Życie i twórczość Ignacego Klukowskiego”. W 2013 roku studentka dra Jacka Friedriecha z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Katarzyna Granacka napisała pracę licencjacką „Ignacy Klukowski”. Obie
prace są podsumowaniem dotychczasowego stanu badań
naukowych nad twórczością Ignacego Klukowskiego.
Organizatorzy obchodów 110 rocznicy urodzin i 40 rocznicy śmierci artysty uznali, że dotychczasowy stan wiedzy
o jego życiu i twórczości nie jest w wystarczającym stopniu
zbadany. By szerzej zaprezentować kunszt, talent, warsztat
malarski oraz zainteresowania twórcze Ignacego Klukowskiego oraz udostępnić badaczom materiał dla pełniejszej
charakterystyki wizerunku artysty, podjęli poszukiwania
nowych, nieznanych dotychczas prac malarza.
W dochodzeniu do skrywanej w czasach PRL prawdy o jego
życiu i dokonaniach artystycznych, udało się dotrzeć do
niedostępnych do tej pory dokumentów, korespondencji

oraz zdobyć relacje osób bliskich artyście. Część została
zaprezentowana na wystawach oraz w książce „Ignacy Klukowski marynista z Jasnego Wybrzeża” 89. Część znalazła się
także w niniejszej pracy, otwierając drogę do naukowych
badań, poszukiwań i dociekań. By w przyszłości dokonać
kolejnej odsłony twórczości artysty.

89 Ignacy Klukowski marynista z Jasnego Wybrzeża, praca zbiorowa: Ilona Miluszewska,
Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Andrzej Zaniewski, Gdańsk 2018.
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Störfrequenz

Und plötzlich bemerkenswerte Bilder dort, wo man sie
nicht erwartet hätte; Arglos war ich ins Uphagen-Haus
hineinspaziert, wollte mir den Nachmittag mit bürgerlicher Wohnkultur versüßen, und wie ich durch die Flure mit den Barockmöbeln und Biedermeier-Stühlchen
spaziere, treffe ich plötzlich auf eine kleine Ausstellung,
deren Gemälde ich auf den ersten Blick als epigonale
Impressionismus-Spielereien abtue, gefällige Pastelltöne,
nette Farbchangierungen, gar nicht unähnlich der „Kunst“,
die draußen auf der Straße den Touristen verkauft wird.
Hübsche Ansichten von Gdansk, das Krantor bei Sonnenaufgang oder die Frauengasse bei Sonnenuntergang.
Dann, mit müdem Blick über die Bilder gestreift, eine Irrita-

tion: Irgendwas stimmt hier nicht, und zwar ganz und gar
nicht. Die eben noch so einschmeichelnde Darstellung des
Langen Ufers ... Mit fast völlig zerstörtem Krantor, die Bürgerhäuser daneben nur noch eine weggebrochene Zahnreihe. Auf den anderen Bildern, die zerschlagene Peinkammer, das niedergedrückte Hohe Tor, eine Wüste von Stadt.
Und alles in Rosa und Flieder, Punkt an Punkt gereiht, so
leicht zu übersehen, was hier eigentlich dargestellt wird…
Der Künstler heißt übrigens Ignacy Klukowski und war
maßgeblich an der Rekonstruktion Danzigs und der Restaurierung vieler Skulpturen und Gemälde beteiligt. Als
hätte Klukowski, bevor er sich an den Aufbau hatte machen können, erst die Vernichtung aufzeichnen müssen.
Montag, 24. August 2009

I. Klukowski, Widok Gdańska, Gdańsk 1946 r.
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Element zakłócający

Obrazy godne uwagi pojawiły się nagle tam, gdzie można
by się ich najmniej spodziewać. Niczego nie przeczuwając, weszłam do domu Uphagena, chcąc osłodzić sobie
popołudnie mieszczańską kulturą mieszkalną, i kiedy tak
spaceruję po przedpokojach pełnych barokowych mebli
i biedermeierowskich krzesełek, nagle natrafiam na małą
wystawę obrazów, które na pierwszy rzut oka zbywam jako
epigonalną zabawę w impresjonizm, przyjemne pastelowe barwy, miło mieniące się kolory. Całkiem to podobne
do „sztuki”, którą sprzedaje się na ulicy turystom. Śliczne
widoczki Gdańska, Żuraw o wschodzie słońca albo Mariacka o zachodzie słońca.
Potem przesunęłam zmęczonym wzrokiem po obrazach,
zirytowałam się: coś tutaj się nie zgadza, i to zupełnie się
nie zgadza. Dopiero co oglądany przymilny wizerunek

Długiego Pobrzeża… z niemal doszczętnie zburzonym
Żurawiem, ze stojących obok kamienic pozostał tylko
rząd wyszczerbionych zębów. Na innych obrazach rozwalona Katownia, przygnieciona Brama Wyżynna, pustynia
miejskich ruin. A wszystko to przedstawione na różowo
i liliowo, w jednym szeregu, punkt po punkcie, tak łatwo
przeoczyć, co te obrazy tak naprawdę przedstawiają…
Autorem tych dzieł jest Ignacy Klukowski, który miał znaczący udział w rekonstrukcji Gdańska i odrestaurowaniu
rzeźb i obrazów. Wyglądałoby więc na to, że Klukowski zanim zabrał się do odbudowy, musiał najpierw uwiecznić
zniszczenie.
Poniedziałek, 24 sierpNIA 2009
Autor: Sabrina Janesch o 18:38

I. Klukowski, Kościół N.M.P., Gdańsk 1948 r.
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I. Klukowski „Portret żony artysty” lata czterdzieste XX w.

PORTRETY PRZED – I POWOJENNE

Do dzisiaj w kolekcjach prywatnych zachowało się niewiele prac Ignacego Klukowskiego powstałych przed
II wojną światową. Większość – ok. 300 – spłonęła w czasie powstania warszawskiego. Przetrwały głównie portrety,
pejzaże marynistyczne oraz widoki miast – Gandawy, Antwerpii, Wenecji, Saint Malo, Antibes, które artysta odwiedzał w trakcie swoich podróży po Europie. Z natury rzeczy
bardziej znana jest jego twórczość powojenna. Zachowany materiał zabytkowy skłania do postawienia pytania, jakim przeobrażeniom ulegał styl artysty na przestrzeni lat.
Otóż maniera malarska Ignacego Klukowskiego ukształtowała się szybko i trwale pod wpływem gruntownego,
akademickiego wykształcenia. I chociaż trudno doszukiwać się oczywistych odniesień, wydaje się, że największy
wpływ na niego miała nauka pod kierunkiem Ludomira
Ślendzińskiego. Artysta przez całe życie pozostał wierny
realistycznemu sposobowi przedstawiania rzeczywistości
i nigdy nie uległ pokusie odejścia w kierunku abstrakcji
lub chociażby częściowej dematerializacji postaci i przedmiotów. Prace z lat trzydziestych, zarówno portrety, jak
i pejzaże, odznaczają się klarowną kompozycją, przewagą
formy syntetycznej i zarazem trójwymiarowej, budowanej
za pomocą klasycznego modelunku światłocieniowego,
nad analitycznym podejściem do przedmiotu. Dominuje
stonowana, oparta na bazie tradycyjnych ugrów i ochry
kolorystyka, różnicowana jedynie chłodnym błękitem i złamaną bielą. Sama farba jest stosunkowo równomiernie
rozprowadzona, a efekty luministyczne pogłębione dzięki
delikatnym impastom. Po wojnie artysta nieco „rozluźnił”
strukturę kładzionej farby i osiągał ekspresję za pomocą
szerokich i zdecydowanych pociągnięć pędzla, często
ze sobą kolorystycznie skontrastowanych. Rozjaśnił też
i ożywił paletę barwną, sięgając coraz śmielej po kolory
podstawowe. Z czasem pozostawiał niektóre partie obrazu zaledwie naszkicowane bądź nawet niezamalowane.
Szczególny efekt estetyczny osiągał postępując w ten sposób z niektórymi portretami, zestawiając ze sobą starannie
opracowane twarz i ręce modela z zaledwie konturowo
zaznaczonym ubiorem. Jest to znaczące odejście od metody stosowanej w pierwszych, jeszcze przedwojennych
portretach, gdzie często dokładnie opracowany strój portretowanej osoby współtworzył charakterystykę postaci.
Dobrze i z dużą dozą wrażliwości namalowany portret stał
się na lata czymś w rodzaju znaku firmowego artysty. Nie
od rzeczy będzie wspomnieć w tym miejscu, że pierwszy
duży sukces odniósł przebywający wtedy w Paryżu młody
Ignacy przedstawiając na wystawie w Wersalu w 1936 r.
Portret mnicha, za który otrzymał nagrodę – medal złocisty.
Wybór osoby portretowanej nie był przypadkowy. Artysta
lubił malować postaci nietuzinkowe, wyróżniające się na
tle otoczenia. Stąd może obrazy jego zaludniają nie naj-

młodsze już kobiety i starsi mężczyźni, na twarzach których odznaczył się upływ czasu, ale też młode egzotyczne
piękności. Jak każdy artysta, tworzył portrety na zlecenie.
Portretował też rodzinę, znajomych, często samego siebie.
Najstaranniej modelował twarz i ręce osoby portretowanej
i definiował je do końca, nie pozwalając sobie na ucieczkę w szkicowość. Wybór tła zależny był od zawodu osoby
portretowanej, czasami wynikał z trzymanego przez nią rekwizytu albo było to po prostu tło neutralne – swobodnie,
zamaszyście zamalowana powierzchnia ciemnego koloru,
nie odgrywająca znaczącej roli w budowaniu symboliki całości. Za to draperie ubiorów, starannie, choć swobodnie
malowane, miały znaczący udział w budowaniu charakterystyki postaci. Malarz potrafił realistycznie oddać nie tylko
fałdy, załamania i zmarszczki, ale również fakturę różnych
tkanin: lekkość batystu czy sztywność munduru. Artysta,
który w innych pracach nie przykładał wagi do szczególnie wyszukanej kolorystyki, w portretach niespodziewanie odnajdywał wysmakowane barwy, służące oddaniu
zróżnicowanej karnacji portretowanych kobiet i mężczyzn.
Stosował mieszankę różu, beżu, oliwkowej zieleni, fioletu
i szarych błękitów w odpowiednich do zamierzonego
efektu proporcjach, ukazujących cery jasnoróżowe albo
śniade, o odcieniu ciepłym bądź chłodnym. Farbę nakładał
równomiernie, delikatne impasty – tworzące grę świateł
na włosach portretowanych osób bądź w załamaniach
tkanin – uzyskiwał pędzlem o różnej grubości włosia, którego dukt zostawiał niekiedy ślady w gęstej farbie, tworząc
bardzo subtelne efekty fakturalne.
Jednym z najładniejszych portretów kobiecych powstałych
jeszcze przed II wojną światową jest akt młodej Murzynki.
Ukazana w półpostaci dziewczyna uchwycona z prawego
profilu, z głową lekko skierowaną w stronę widza, patrzy
gdzieś w bliżej nieokreślony punkt poza kadrem. Wzrok
patrzącego przykuwają charakterystyczne cechy jej egzotycznej urody – długa szyja, kształtna głowa, podkreślona
przez krótko ostrzyżone, kędzierzawe włosy, wysokie czoło, wyraziste czarne oczy, mięsiste, wydatne usta, szeroki,
lekko zadarty nos. Starannie wymodelowane ciało modelki
przypomina hebanową rzeźbę, po której wypukłościach
ślizga się ciepłe światło. Artysta chętnie malował również
akty młodych kobiet rasy białej o szczupłych ciałach, gęstych rozpuszczonych włosach blond lub rudych, pięknie
kontrastujących z ciepłymi mleczno-różowymi karnacjami
modelek. Porównanie malatury przedwojennego portretu
Murzynki z dwoma ostatnimi, powstałymi już po wojnie,
dowodzi, że styl artysty przeszedł pewną ewolucję. Pierwszy jest starannie dopracowany, o stonowanej, wąskiej
palecie barwnej, a gładko rozprowadzona farba tworzy
ten rodzaj lica, który można porównać do emalii, dwa
ostatnie – powstałe po wojnie – namalowano dającymi
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się wyróżnić pociągnięciami pędzla, swobodnie, nieomal
szkicowo, używając barw jasnych i czystych.
Inną egzotyczną pięknością utrwaloną przez artystę jeszcze w czasach paryskich jest Chinka – Su-Hong Dzang,
koleżanka artysty ze studiów. Młoda kobieta o ciepłej,
brzoskwiniowej cerze, w wyrafinowany sposób skontrastowanej z luźno udrapowaną sukienką w kolorze jasnego,
chłodnego błękitu, siedzi w swobodnej pozie, przytrzymu-
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jąc oburącz długimi, szczupłymi palcami wachlarz. Artysta •
podkreślił charakterystyczne rysy jej twarzy, skośne oczy
•
pod cienkimi brwiami, mały zgrabny nos i drobne, chociaż
pełne usta. Całości charakterystyki dopełniają gęste, czarne i błyszczące włosy, ufryzowane na sposób europejski
i zgodnie z panującą modą.
Uchwycenie li tylko fizycznego podobieństwa portretowanej osoby stanowi pierwszy stopień wtajemniczenia

I. Klukowski „Akt kobiety”
1935 r.
I. Klukowski „Murzynka”
1937 r.
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I. Klukowski „Elżbieta przy zwierciadle” 1970 r.
I. Klukowski „Rudzielec – półakt” 1965 r.
I. Klukowski „Chinka – Su-Hong Dzang” 1937 r.
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dobrego portrecisty. Ci bardziej zaawansowani zawsze
podejmowali próbę wydobycia osobowości modela.
Dlatego malarz musi być również dobrym psychologiem
i człowiekiem łatwo nawiązującym kontakty towarzyskie.
Dużą rolę odgrywa z góry narzucone przez artystę upozowanie modela, ubiór, rekwizyt bądź jego brak oraz tło
przedstawienia. Na portrecie młodej, gładko zaczesanej do
tyłu szatynki, nazwanej „panią D.”, ubranej w prostą czarną sukienkę, której jedyny element dekoracyjny stanowi
połyskliwa, przewiązana w talii szarfa z kokardą, dopatrujemy się osoby skromnej, nawet nieśmiałej. Utwierdza
nas w tym przekonaniu zamyślony wzrok młodej kobiety,
skierowany w bliżej nieokreślony punkt poza kadrem oraz
błąkający się na ustach tajemniczy półuśmiech. Zgoła inne
wrażenie robi na nas kobieta w średnim wieku, o arystokratycznym wyglądzie (artysta tytułuje ją „Markizą”), sportretowana w dynamicznej pozie en trois quarts, z prawym
ramieniem skierowanym śmiało wprost na widza. Twarz
tej kobiety, charakteryzująca się ostrymi rysami, zdefinio-

wanymi przez cienki, choć wydatny nos, wystający podbródek oraz głęboko osadzone oczy przysłonięte ciężkimi
powiekami, wyraża zdecydowanie i pewność siebie. Cechy
te podkreśla rodzaj sukni – wybranej trochę na przekór
utartym przekonaniom o odpowiednim ubiorze dla kobiet
w jej wieku – odsłaniającej ramiona, suto udrapowanej,
uszytej z półprzezroczystego muślinu i jedwabiu. Dzięki
temu zabiegowi portret zyskuje nową jakość, jest wyrazisty, nawiązujący trochę do barokowego przepychu.
Pogłębioną analizę psychologiczną stosował artysta również w portretach mężczyzn. Takim jest portret starego rybaka fajką. Artysta oddał tu wszystkie szczegóły procesu
starzenia się: bruzdy na twarzy, podkrążone oczy, krzaczaste, niesfornie wyrastające brwi, siwą brodę i wąsy, których
od dawna nikt nie strzygł. Ale to, co najbardziej uderza
patrzącego na obraz, to matowość spojrzenia starszego
człowieka, wyraz rezygnacji i zadumy malujący się w głęboko osadzonych oczach, swoiste wycofanie w głąb siebie.
Domniemany rybak to w rzeczywistości Ignacy Popławski,
•

•
•
•
•
•
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I. Klukowski „Portret Pani D.”
1937 r.,
wł. Lietuvos centro „Tartle“
I. Klukowski „Portret Damy”
(Markiza), 1936 r.
I. Klukowski „Stary rybak” 1950 r.
I. Klukowski „Człowiek morza”
(Portret kpt. Ż. W. Zesnarskiego)
I. Klukowski „Artysta” 1973 r.
I. Klukowski „Córka Chinki” 1937 r.

nauczyciel fizyki i matematyki w wileńskich gimnazjach
przed wojną i ojciec przyjaciela artysty Adolfa Popławskiego (1907-1982), grafika i pedagoga, zesłanego w głąb

Związku Radzieckiego żołnierza AK, po powrocie w 1956 r.
osiadłego w Sopocie.
Godne uwagi są portrety ludzi morza. Przedstawiają one
mężczyzn o silnej osobowości, ukazanych zazwyczaj na tle
morza, symbolu wykonywanego zawodu. Takim jest portret kpt. ż.w. Zesnarskiego. Widzimy ujętego w półpostaci
mężczyznę w średnim wieku, o dumnej, wyprostowanej
postawie, któremu kapitański mundur i biała koszula z krawatem dodają powagi i splendoru. Jasne, łagodne oczy
wpatrzone w dal oraz przyjazny półuśmiech nie przysłaniają wrażenia, że mamy przed sobą człowieka przyzwyczajonego do podejmowania decyzji, który nie zawiedzie
w trudnej sytuacji. Jako tło dla przedstawionej postaci
wybrał artysta morze i statek w głębi.
Charakterystyczny jest portret mężczyzny w średnim wieku, którego ciemnych włosów nie zdążyła jeszcze przyprószyć siwizna, o gładko ogolonej twarzy o ciemnej karnacji,
z modną fryzurą z bokobrodami i długimi włosami zachodzącymi na kołnierzyk nieskazitelnie białej koszuli. Ten
szczegół, jak również starannie skrojony garnitur, o którym
mówi się „jak spod igły”, znamionują osobowość pedantyczną, jakkolwiek nie stroniącą od hołdowania modnym
nowinkom.
Sztuka portretu, przez niektórych uważana za jedną z najtrudniejszych dziedzin malarstwa, nabiera szczególnego
znaczenia, gdy artysta portretuje dzieci. Ujmujący, chociaż starannie przez artystę upozowany, jest portret małej
dziewczynki – córki chińskiej artystki, wspomnianej już
Su-Hong Dzang – o twarzy o poważnym wyrazie, kontra-
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stującym z dziecięcymi rysami, która opiekuńczym, podpatrzonym zapewne u dorosłych gestem dziecinnych rąk
trzyma na kolanach lalkę. Inny charakter ma portret Danuty i Karola – dwojga dzieci artysty, które sprawiają wrażenie
przyłapanych mimochodem podczas zabawy – puszczania mydlanych baniek. Portret sprawia wrażenie naprędce
naszkicowanego, co widoczne jest w partiach ubiorów i tła
obrazu, natomiast twarzyczki małych dzieci wnoszą trochę
wiedzy do charakterystyki przedstawionych postaci.
W tym miejscu należy wspomnieć o portretach rysunkowych. Do ich wykonania używał artysta najczęściej węgla
lub miękkiej kredki, umiejętnie wykorzystując właściwości wspomnianych mediów. Kilkoma kreskami podkreślał
kontur postaci bądź drobne szczegóły wyglądu modela,
które „wypełniał” po malarsku, miękko modelując formę,
dzięki czemu uzyskiwał znaczące efekty światłocieniowe.
Zwraca uwagę oszczędność i precyzja w posługiwaniu się
kreską. Stroje postaci są zaledwie zasugerowane, tak by
cała uwaga widza skupiała się na twarzy portretowanego.
Jak zwykle, nie poprzestawał artysta tylko na zewnętrznym
podobieństwie, ale starał się przekazać coś więcej. Takim
jest portret „człowieka z lasu” – żołnierza AK – nakreślony
wiosną 1944 roku w rodzinnym majątku Plikiszki. Z portretu spogląda na nas chmurne oblicze młodego mężczyzny, nieledwie dziecka, o kapryśnie wydętych ustach ze
smutno opuszczonymi kącikami. Inny w charakterze jest
portret gdańskiego dziennikarza i działacza politycznego
Bolesława Wit-Święcickiego, narysowany gdy model miał

70 lat. Fizyczne podobieństwo portretowanej postaci
oddał artysta bardzo oszczędnymi, żeby nie powiedzieć,
minimalistycznymi środkami wyrazu. Precyzyjna, twarda
kreska oddaje takie szczegóły wyglądu mężczyzny jak zaczesane do góry, lekko już przerzedzone włosy i krzaczaste,
niesforne brwi, spełniając tym samym rolę, jaką w tradycyjnym malarstwie sztalugowym przypisuje się impastom.
Smutne konsekwencje nieuchronnej starości sportretował
artysta w portrecie gdańszczanki Heleny Dietrich. Szlachetna głowa ze starannie wymodelowaną fryzurą zostaje
naznaczona przez takie znamiona upływającego czasu jak
obwisły podbródek i zmęczone spojrzenie. Zwraca uwagę
umiejętne posługiwanie się przez artystę światłocieniem
dzięki skontrastowaniu czerni, szarości i partii niezarysowanych.
Każdy portrecista przynajmniej raz malował samego siebie. Tej pokusie nie oparł się też Ignacy Klukowski. Jego
autoportretom nie sposób odmówić poprawności warsztatowej. Jednakże trudno w ich wypadku mówić o pogłębionej charakterystyce psychologicznej, skupiają się one
raczej na oddaniu fizycznego podobieństwa. Autoportret
z paletą jest tego charakterystycznym przykładem. Sprawia wrażenie, jakby artysta bardziej skoncentrował się na
malarskim przedstawieniu ubioru, gdzie biel roboczego
fartucha z wszystkimi jego załamaniami i fałdami doskonale kontrastuje z barwną kamizelką i krawatem widocznymi
pod spodem. Nieco schematycznie potraktowaną twarz
artysta rekompensuje nam pozostałą charakterystyką postaci – doskonale podpatrzonym gestem, charakterystycz-
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nym pochyleniem sylwetki, sposobem trzymania palety.
Inny autoportret artysty przedstawiony w półpostaci prezentuje gładkie oblicze młodego, przystojnego blondyna,
a uroda obrazu zawiera się głównie w quasi impresjonistycznej materii malarskiej zbudowanej z drobnych, rozedrganych plamek jasnych barw.
Lidia Giełdon

•
•
•
•
•
•

I. Klukowski „Dzieci artysty” 1954 r.
I. Klukowski „Człowiek z lasu” – żołnierz AK, 1944 r.
I. Klukowski „Portret Bolesława Wit-Święcickiego” 1971 r.
I. Klukowski „Portret gdańszczanki Heleny Dietrich” 1968 r.
I. Klukowski „Autoportret” 1950 r.
I. Klukowski „Autoportret” 1948 r.

83

84

•

•

•

I . Klukowski „Marzena Guślakow”, 1977 r.

I. Klukowski „Marcin Piotr Przybytko”, 1974 r.

•

•

I. Klukowski „Michał Guślakow”, 1977 r.

I. Klukowski „Siostry – Tereska i Helenka”, lata czterdzieste XX w.

I. Klukowski „Jacuś noworodek”, 1968 r.
Papier, ołówek, nie sygnowany

85

•

I. Klukowski „Portret dziecka z pomidorem”, 1951 r.
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•

I. Klukowski „Basia z kokardą”, 1949 r. Barbara Karnicka-Sołtan.

•

I. Klukowski „Portret chłopca”,

•

I. Klukowski „Jacek”, 1971 r.

•

I. Klukowski „Jurek Zdanowski”, 1955 r.

•

I. Klukowski „Mariusz Bruski”, 1969 r.

•

I. Klukowski „Anetka Bruska”, 1969 r.

•

I. Klukowski „Dziecięctwo” Paryż 1936, wł. J. K. Rubik

•

I. Klukowski „Rodzeństwo Grażyna i Kazimierz Karczowie”, 1955 r.
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•

I. Klukowski „Katedra Notre-Dame z widokiem na Sekwanę” 1933 r.
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PRZEDWOJENNE PEJZAŻE I WIDOKI MIEJSKIE

Osobną kategorię stanowią malowane w konwencji realistycznej widoki z Francji, Włoch i Gandawy powstałe w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Czasami autor skłania
się w kierunku analitycznego sposobu malowania, innym
razem bardziej zajmuje go synteza, faktura też bywa różna,
gładka bądź na odwrót, wspomagana impastami. Światło
jest zazwyczaj rozproszone i służy modelowaniu trójwymiarowości przedmiotów przez zestawienie ze sobą partii
oświetlonych i nieoświetlonych. Często nie znamy źródła
światła, gdyż niebo u artysty jest z reguły trochę monotonne, stanowiąc ledwie modulowaną tonalnie jednolitą
płaszczyznę, czasami urozmaiconą niewyraźną chmurką.
Stąd głębia na obrazach bywa bardziej konsekwencją
przemyślanej kompozycji i starannie wytyczonej perspektywy niż efektów luministycznych.

•

Okres przedwojenny to czas dopracowywania się przez
artystę własnego stylu. Na obrazie Antibes buduje formę
„po malarsku”, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla,
dość obficie kładąc impasty w oświetlonej, wypukłej partii przedmiotów, unikając przy tym gwałtownych kontrastów. Paleta barwna jest tu stosunkowo ciemna, chłodna,
przełamana szarościami. Inaczej jest na obrazie Ponte di
Rialto w Wenecji. Artysta zdecydowanie rozjaśnia tu paletę ograniczając kolorystykę do barw ciepłych, beżowych
i żółtych, gdzieniegdzie urozmaiconych złamanym fioletem bądź zielenią. Farbę nakłada starannie, drobnymi
plamkami, które przenikając się wzajemnie na sposób impresjonistyczny tworzą nieco rozedrganą powierzchnię.
Jednakowe oświetlenie wszystkich planów kompozycji,
wrażenie gęstej, mlecznej mgły spowijającej wszystko

I. Klukowski „Brama tryumfalna Konstantyna”  Rzym 1935 r.
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•

I. Klukowski „Capri” 1935 r.

wokół, zatarcie dekoracyjnych detali na rzecz zobrazowania tylko ogólnej tektoniki budynków, oddają specyfikę
miasta posadowionego na lagunie, gdzie ostre słońce
i wilgotność powietrza tworzą charakterystyczny mikroklimat. Ten analityczny sposób malowania będzie się powtarzał w widokach miejskich jeszcze wielokrotnie.
Klasyczne budowanie formy, skłaniające się ku realistycznemu syntetyzmowi (co artysta zawdzięczał naukom Ludomira Śledzińskiego) widoczne jest również na obrazie
Notre-Dame. Na tym obfitującym w szczegóły niewielkim
płótnie trójwymiarowość przedmiotów określona jest
przez zestawienie partii oświetlonych i nieoświetlonych.
Zacienione podłucze mostu odbija się w spokojnej tafli
wody szeroką plamą koloru, rozległe, ale ograniczone
płaszczyzny światła rozkładają się na cumujących na Sekwanie barkach, w zdecydowany sposób definiując ich

90

bryłę i tylko majestatyczna sylweta tytułowej katedry na
drugim planie zatraca detale kamieniarki na rzecz oglądu
ogólnej architektury fasady: rozety, arkad i gzymsów.
Czasami artysta maluje lekko, ucieka zarówno od impastów, jak i zdecydowanego modelowania ciężkich brył,
a gęstą farbę, w której jak w materiale rzeźbiarskim odbija
się dukt pędzla, zastępuje farbą o płynnej konsystencji,
kładzioną tylko raz, dzięki czemu efekt estetyczny zbliża
się do tego, jaki osiągnąć można posługując się akwarelą –
medium, którego artysta praktycznie nie stosował. Takim
jest obraz Capri przedstawiający widok na spokojną toń
morską i skały, których poszarpana, malowniczo rzeźbiona
struktura o ostrych krawędziach modelowana jest przez
artystę lekkimi, transparentnymi plamami swobodnie
rozlewającego się koloru szaroniebieskiego, beżowego
i zielonego.
Liliana Giełdon

MARYNISTYKA

Po zakończeniu II wojny światowej Ignacy Klukowski, jak
wielu innych, zmuszony był szukać dla siebie nowego
miejsca w ojczyźnie. Zamieszkał w Gdańsku, w domu przy
obecnej Alei Hallera. Przeprowadzka wniosła do jego twórczości całą gamę nowych tematów, związanych z morzem
i Wybrzeżem.
Do motywów malowanych przez Klukowskiego wielokrotnie należał widok portu we Władysławowie. Kompozycja
poświęconych mu prac jest często podobna: rzędy kutrów rybackich zacumowanych do nabrzeży portowych
po obu stronach i towarzyszący im las masztów tworzący
dekoracyjną siatkę na tle błękitu nieba. Pośrodku biegnący
w głąb pas wody migoczącej refleksami odbitego światła
słonecznego, a w oddali charakterystyczna sylwetka wieży Domu Rybaka. Zwraca uwagę umiejętność budowania
zrównoważonej kompozycji oraz realistyczne odwzorowanie kształtu kadłubów, masztów i olinowania jednostek,
jak również „miękkie” posadowienie kutrów na lekko falującej wodzie. Artysta podejmował ten temat wielokrotnie
na przestrzeni lat, nie zmieniając kompozycji, ale wzorem
impresjonistów skupiając się na przedstawieniu widoku
w rozmaitych warunkach oświetlenia i przy różnych stanach pogody.

•

Do motywów, które artysta powtarzał, należy też widok
stoczni rybackiej. Obrazy o tej tematyce ukazują kuter
rybacki wyciągnięty na plażę i podparty ukośnymi belkami w taki sposób, by umożliwić dostęp do dna jednostki i stępki. Na obrazie Stocznia rybacka widzimy, jak
przy takiej jednostce pracują robotnicy. Jedni uchwyceni
w chwili, gdy podają sobie deskę, mającą uzupełnić widoczne braki w poszyciu burty, ktoś inny, klęcząc na piasku, zdaje się przytrzymywać element, w który za chwilę
uderzy ciężkim młotem mężczyzna zwrócony plecami do
widza. W głębi po lewej, przy kolejnym wyciągniętym na
ląd kutrze, inny mężczyzna najwyraźniej przymierza deskę, mającą uzupełnić brakujący fragment poszycia. Cała
scena ujmuje realizmem, trafnością zapisu powszednich
realiów codziennego życia. Widać w niej też jednak duszę
estety – w centrum kompozycji autor umieścił pieczołowicie wymodelowany kadłub rybackiego kutra, którego
płynne wygięcie w części podwodnej najwyraźniej przykuło jego uwagę.
Ignacy Klukowski malował też port w Pucku. W roku 1960
powstał obraz Przystań rybacka – widok na farę w Pucku.
Obraz przedstawia suszące się sieci, rozwieszone na wbitych pionowo w piasek plaży grubych żerdziach. W głębi

I. Klukowski „Port rybacki
Władysławowo” 1976 r.
wł. NMM
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•

I. Klukowski „Przystań rybacka”, 1946 r.
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górująca nad całością masywna sylweta tamtejszego kościoła pw. śś Piotra i Pawła. Ponownie – jak w przypadku
Stoczni rybackiej – przy całej precyzji i realizmie przedstawienia, wyraźnie dominuje w obrazie aspekt dekoracyjny.
Efektowny kontrast, jaki tworzą rytmicznie powtarzające

•
•

się pierścienie, stanowiące elementy sieci, ze statyczną,
prostopadłościenną bryłą kościoła w głębi, wzmacniany
jest przez opozycję piaskowo-szarych tonów plaży i suszących się sieci oraz rdzawo-wiśniowych barw budowli
w głębi.

I. Klukowski „Stocznia
rybacka” 1949 r.
I. Klukowski „Przystań
rybacka – widok na farę
w Pucku” 1960 r., wł. Muzeum
Ziemi Puckiej
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•
•

I. Klukowski „Port” 1948 r.,
wł. NMM w Gdańsku
I. Klukowski „Budowa
statku” 1946 r.

Zupełną nowością w twórczości Ignacego Klukowskiego
były motywy ze stoczni i portów. Nigdy wcześniej artysta
nie stykał się z tak rozległym krajobrazem przemysłowym,
z jakim miał do czynienia w Gdańsku. Naturalną jest rzeczą,
że zaczął poszukiwać środków wyrazu adekwatnych do
tej tematyki. Pierwsze prace poświęcone widokom portu
mają charakter szkiców olejnych. Artysta posługiwał się
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farbą olejną nakładając ją suchymi, zamaszystymi pociągnięciami, bez impastów i jakiegokolwiek różnicowania
faktur. Mniej istotne fragmenty kompozycji pozostawiał
niedomalowane. Efekt końcowy przywodzi na myśl rysunki kredką lub węglem. Kolorystyka tych prac jest żywa,
zdecydowana, dodatkowo rozjaśniana przez częściowo
odsłonięte podobrazie. Artysta chętnie stosował zesta-

•

•

I. Klukowski „Stocznia
Gdańska” 1948 r.
wł. NMM w Gdańsku
I. Klukowski „Stocznia
Remontowa w Gdańsku”
1967 r.

wienia błękitów z jasnymi brązami, żółcią i czerwienią,
z dodatkiem bieli, szarości i czerni.
Równocześnie z tymi quasi-szkicami olejnymi powstawały prace mające, jak się wydaje, pewne aspiracje
dokumentacyjne. Należą do nich m.in. Budowa statku
i Stocznia Gdańska. Dukt pędzla, choć nadal swobodny,
nie wykazuje już nerwowości i zamaszystości, którą do-

strzec można w poprzednio omówionych pracach. Warstwa malarska, choć pozbawiona impastów, jest bardziej
substancjalna i pokrywa całą powierzchnię kompozycji.
Szczególną uwagę artysty zdają się przykuwać sylwety
statków. Dokłada starań, by należycie oddać ich obłe zarysy i przekazać widzowi wrażenie ich masy i wolumenu.
Efekt ten osiągał, bardziej niż zazwyczaj skupiając się na
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walorowym różnicowaniu powierzchni kadłubów przedstawianych jednostek.
Drugim elementem pejzażu wielkoprzemysłowego, który –
jak się wydaje – szczególnie zainteresował malarza, były
dźwigi. Podobnie jak w przypadku statków starał się przekazać wrażenie ich ogromu, a niekiedy wręcz dominacji
nad otoczeniem. Sylwetki dźwigów tworzone są zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, które wyraziście kreślą
krawędzie potężnych stalowych konstrukcji. W kontekście
tych cech, tak surowych i poważnych, pewnym zaskoczeniem może być kolorystyka omawianych prac, oparta
przede wszystkim na dominancie nasyconego, żywego
błękitu, skontrastowanego z odcieniami brązu i czerwieni
lub podkreślonego za pomocą soczystej barwy zielonej.
Interesującą grupę stanowią obrazy przedstawiające statki w stoczniach, namalowane w latach sześćdziesiątych.
Widać tu dojrzały styl artysty, który wypracował określoną koncepcję obrazowania omawianej tematyki. Wszystkie obrazy cechuje wyraźna dominanta kolorystyczna,
a w przypadku pracy pt.: Stocznia Remontowa w Gdańsku
kolorystyka jest wręcz monochromatyczna, sprowadzona
do odcieni niezwykle wyszukanego błękitu. Z kolei na obrazie Stocznia Gdańska – na pochylni koloryt ograniczony
został do ciemnych, zgaszonych brązów zestawionych
z jasnym, poszarzałym błękitem morza i nieba. Ważkim
elementem budującym kompozycje wymienionych obrazów jest faktura warstwy malarskiej. Woda malowana
jest farbą nakładaną grubiej, ukośnymi pociągnięciami,
z nieznacznymi impastami. Powierzchnię tafli wody ożywiają odbicia ukazanych ponad nią przedmiotów, podkreślające pośrednio jej gładkość. Materia malarska cechuje
się w tych partiach pewną mięsistością. Kadłuby statków
malowane są równoległymi pociągnięciami pędzla. Nie
odnajdziemy w tych partiach impastów, choć grubość
warstwy malarskiej, jej „zwartość”, uzyskana poprzez regularne, równoległe pociągnięcia pędzla rozcierającego
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farbę, stwarza iluzję twardej stalowej powierzchni. Niebo
malowane jest swobodniej, farbę nałożono w różnych
kierunkach, pozostawiając gdzieniegdzie nieznacznie niedomalówki, a sama farba jest nieco rzadsza od używanej
w innych partiach pejzażu.
Pośród prac Ignacego Klukowskiego znajdują się też portrety ludzi zawodowo związanych z morzem. Należy do
nich portret Władysława Wzorka, członka rodu latarników
opiekujących się latarnią morską w Rozewiu. Pierwszym
w rodzinie latarnikiem był brat Władysława – Leon, pierwszy polski latarnik w Rozewiu, który służbę rozpoczął
w 1920 roku. Społecznik i patriota, krzewiciel polskości na
Pomorzu, szczycił się m.in. tym, że gościł w Rozewiu Stefana Żeromskiego. Aresztowany przez Niemców 11 września, kilka miesięcy przesłuchiwany, zginął rozstrzelany
w Piaśnicy, najprawdopodobniej pod koniec grudnia 1939.
W 1945 schedę po bracie objął Władysław Wzorek. Kiedy w 1973 r. odchodził na emeryturę, przekazując służbę
swojemu bratankowi Zbigniewowi, Ignacy Klukowski namalował jego portret w mundurze latarnika. Na portrecie
widzimy starszego mężczyznę ukazanego w półpostaci,
na tle pejzażu z widoczną w oddali sylwetką latarni, której
poświęcił blisko trzydzieści lat życia.
Całą postać modela przedstawia wizerunek strażnika
portowego, młodego mężczyzny w mundurze stojącego
w kontrapoście i opierającego się o kolbę karabinu. Jest
to obraz niedokończony, właściwie szkic. Kryje się za nim
wszelako interesująca historia. Otóż sportretowany przez
Klukowskiego strażnik portowy znany jest z nazwiska. Był
to Franciszek Drozd. Skracał on sobie czas służby w porcie strugając scyzorykiem drewniane figurki. Klukowski to
zauważył i docenił samorodny talent rzeźbiarza-amatora.
W późniejszych latach F. Drozd zajął się rzeźbą całkiem na
serio, zawodowo, pracując m.in. dla Pracowni Konserwacji Zabytków jako konserwator elementów rzeźbionych
w kamieniu.

•
•

I. Klukowski „Stocznia Gdańska
– na pochylni” 1961 r.
I. Klukowski „Portret strażnika
portowego” 1948 r.

97

•
•
•

I. Klukowski „Gdańsk – panorama z kościołem św. Jana” 1946 r.
I. Klukowski „Nad Motławą” 1948 r.
I. Klukowski „Gdańsk – stary port” 1948 r.
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WEDUTY GDAŃSKIE

Przeprowadzka do Gdańska wniosła wiele nowych motywów do twórczości Ignacego Klukowskiego. Jednym
z nich były widoki zrujnowanej starówki w Gdańsku. Artysta, malujący wcześniej urokliwe pejzaże z Capri czy Sekwanę w centrum Paryża, teraz portretował okaleczone
wojną miasto. Szczególnie chętnie wybierał ujęcia znad
Motławy, wzdłuż Długiego Pobrzeża. Być może dlatego,
że pozwalały ukazać większy fragment zabudowy jako
swoistą syntezę kondycji powojennego Gdańska, a może
po prostu dostrzegał ich walory dekoracyjne. Sugestywnym przykładem jest obraz Gdańsk – panorama z kościołem
św. Jana. Przedstawia on, widziany zapewne z ulicy Szafarnia, fragment ruin Długiego Pobrzeża z dominującą sylwetą masywnej wieży kościoła św. Jana. Wieża pozbawiona
jest hełmu, a przed nią, wzdłuż nabrzeża widać kompletnie
zrujnowaną pierzeję kamienic Długiego Pobrzeża z resztkami jednej z baszt Żurawia po lewej. Całość robiłaby
przytłaczająco ponure wrażenie, gdyby nie słoneczny koloryt, oparty na odcieniach błękitu i żółci, wzbogacanych
akcentami jasnego brązu i ochry. Ciemniejsze tony fioletu
i brązu podkreślają jedynie masywną bryłę wieży i pozostałości baszty Żurawia.

Ten pogodny, stojący w jaskrawej sprzeczności z tematem
koloryt jest znamienny dla wielu powstałych w latach czterdziestych widoków Długiego Pobrzeża, podobnie jak technika nakładania farby krótkimi, nieregularnymi pociągnięciami pędzla w różnych kierunkach. Widać, że celem artysty
nie było dokumentowanie stanu zniszczeń, a raczej zapis
rozmaitych nastrojów towarzyszących mu podczas kontemplacji zastanego pejzażu. Stary port w Gdańsku to najbardziej wyrazisty przykład stylizacji, która całkowicie niemal
zaciera ponurą prawdę o dewastacji miasta. Swobodnie nakładana farba w barwach żółci, różu i wzbogaconego jasną
zielenią błękitu tworzy atmosferę pogodnego letniego dnia.
Holowniki zacumowane przy nabrzeżu na pierwszym planie przypominają dziecięce zabawki, jak gdyby dla żartu
pozostawione przy nabrzeżu. Otaczająca je architektura nie
nosi cech monumentalizmu ani przytłaczającej grozy. Nie
oglądamy tu portu w ruinie, tylko bajkowe miasteczko.
Bardziej minorowe akcenty pojawiają się na obrazie Widok
Gdańska z 1946 roku, którego kolorystyka zawężona została do błękitów, ochry i brązu, a rozpaczliwy stan zniszczenia
miasta podkreślają wyraziste kontrasty między partiami
oświetlonymi a pozostającymi w głębokim cieniu. Farba,
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nakładana dłuższymi pociągnięciami pędzla, prowadzonego przez artystę wzdłuż krawędzi poszarpanych murów,
podkreśla widmowe wrażenie, jakie wywiera ten pejzaż.
Klukowski powtarzał tę kompozycję jeszcze dwukrotnie,
na obrazach Starówka gdańska z 1946 oraz Gdańsk po

pożarze z 1947. Starówka gdańska – podobnie jak Widok
Gdańska – namalowana jest w oparciu o opozycję tonów
błękitu i brązu, choć brązy są już jaśniejsze, a błękity nie
zostały przełamane szarością, dzięki czemu efekt całości
jest nieco mniej mroczny niż w przypadku pierwszego

•
•
•
•
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I. Klukowski „Ruiny – Starówka
Gdańska” 1946 r.
I. Klukowski „Gdańsk po pożarze”
1947 r.
I. Klukowski „Port w Gdańsku” 1948 r.
I. Klukowski „Widok Gdańska
z Żurawiem” 1959 r.

obrazu. Gdańsk po pożarze, namalowany w następnym
roku, jest zupełnie odmienny w nastroju i zmiana ta wynika z zastosowania innej metody nakładania farby i innej
kolorystyki. Choć nadal koloryt obrazu zbudowany jest na
opozycji błękitów i ochry, z nieznaczną domieszką turku-

sowej zieleni, zastosowane odcienie tych barw są jasne,
pastelowe, co nadaje całości niemal radosny charakter.
Także pod względem fakturalnym ta ostatnia kompozycja różni się od wcześniejszych. W poprzednich pracach
architektura kształtowana jest długimi pociągnięciami
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pędzla nakładającego gęstą farbę. W obrazie z 1947 r. artysta posłużył się drobnymi dotknięciami pędzla, którymi
nakładał farbę miejsce przy miejscu, wcierając ją cienko,
bez impastów. W połączeniu z zastosowanymi jasnymi
barwami dało to rezultat w postaci rozwibrowanej faktury
malarskiej imitującej efekt pejzażu oglądanego w pełnym
słońcu. Kompozycja ta to swoisty ukłon wobec spuścizny
impresjonizmu. Melancholijny nastrój powraca na obrazie
Port w Gdańsku. Nie ma tu, co prawda, wyrazistego rysunku wypalonych kamienic, jak na poprzednio opisanych,
ale chłodny, ciemny koloryt z przewagą granatu, fioletów
i zieleni decyduje o niewesołym wrażeniu, jakie wywiera
przedstawiony pejzaż.
W późniejszych pracach artysta wydaje się zmierzać ku
pewnej syntetyzacji przedstawionych brył i płaszczyzn oraz
kładzie większy nacisk na różnicowanie faktur rozmaitych
powierzchni, rezygnując do pewnego stopnia z rozwibrowanego, nerwowego sposobu nakładania farby krótkimi
pociągnięciami pędzla w różnych kierunkach. Dobrym
przykładem może tu być obraz Nad Motławą z 1959 r.
Spokojny, wyważony, o kolorycie zawężonym do błękitów
i bardzo rozbielonych, żółtawych brązów, zwraca uwagę
starannym opracowaniem materii malarskiej, zróżnicowanej
w poszczególnych partiach kompozycji. Woda malowana
jest gładkimi, spokojnymi pociągnięciami, które pozwoliły
artyście uzyskać efekt zbliżony do gładkiej tafli szkła. Z kolei
architektura ma fakturę bardziej mięsistą, dzięki zastosowaniu przez malarza gęstszej farby, nakładanej dłuższymi pociągnięciami pędzla, prowadzonego zgodnie z geometryczną strukturą przedstawianych budowli. Potęguje to efekt jej
masywności. Wreszcie niebo namalowane jest delikatnymi,
niemal „rozpływającymi się” dotknięciami pędzla.
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Podobne zabiegi zastosował Klukowski w pochodzącym
z 1965 r. obrazie Stary most nad Motławą. Tu również
zróżnicował fakturalnie architekturę i otaczający ją świat
przyrody. Jednakże w tym przypadku do odbiorcy silniej
przemawia przygnębiający nastrój obrazu, uzyskany poprzez zastosowanie ciemnej tonacji granatu i fioletu, którą
dodatkowo akcentują srebrzystobiałe impasty wyobrażające refleksy światła na wodach Motławy.
Odrębną grupę stanowią prace przedstawiające zrujnowane wnętrza gotyckich budowli Gdańska – kościoła
Mariackiego, kościoła pw. św. Katarzyny i Dworu Artusa.
Artysta zastosował we wszystkich podobne rozwiązanie
kompozycyjne, na każdym z obrazów ukazał fragment
nawy ujęty ukośnie w prawo lub w lewo w głąb, zamknięty szczytową ścianą z maswerkiem. Kolorystyka
wymienionych obrazów jest zbliżona, w tonach sepii
i szarawych brązów ze świeżymi plamami jasnego błękitu nieba w miejscach, gdzie sklepienia przedstawianych
budowli były zburzone. Choć wszystkie trzy obrazy ukazują smutny obraz zniszczenia i dewastacji, pierwszym,
co dostrzega nieuprzedzony widz, jest niezaprzeczalna
uroda prezentowanych kompozycji. Zastosowane ujęcia
wydobywają walory estetyczne gotyckiej architektury –
miarowy rytm filarów biegnących w głąb, eleganckie
łuki arkad, na dalszych planach kolejne nawy z kolejnymi rytmicznie powtarzającymi się łukami sklepień. Dekoracyjnego efektu dopełniają nawet uszkodzone partie
architektury – błękit nieba przeziera przez dziury w sklepieniach niczym przez ażurowe maswerki.
Z gdańskich motywów architektonicznych wymienić też
warto niezwykle dekoracyjny wizerunek portalu Sieni
Gdańskiej. W tym przypadku o zniszczeniach wojennych

•

I. Klukowski „Stary most
nad Motławą” 1965 r.

•
•
•

I. Klukowski „Wnętrze kościoła św. Katarzyny” 1945 r.
I. Klukowski „Gdańsk – ruiny” (Kościół Mariacki) 1948 r.
I. Klukowski „Dwór Artusa w Gdańsku” 1945 r.
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przypominają jedynie ślady pocisków na tynku ścian otaczających portal. Autor, jak się wydaje, całkowicie uległ
jego rzeźbiarskiemu urokowi, skupiając się na wydobyciu
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form manierystycznych ornamentów, dodatkowo podkreślanych ocalałymi jakimś cudem z wojennej pożogi
złoceniami.
Monika Jankiewicz-Brzostowska

•

I. Klukowski „Sień
Gdańska – portal”
1946 r.

MALARSKIE ZAPISY KONSERWACJI ZABYTKÓW

Znaczące miejsce w powojennej działalności twórczej
Ignacego Klukowskiego zajmowała praca konserwatora
zabytków. W 1949 r. podjął pracę w Pracowni Konserwatorskiej przy Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim
w Gdańsku, przekształconej rok później w gdański oddział PKZ. Pracował przy konserwacji obrazów olejnych
na różnych podobraziach, a także polichromii rzeźb
oraz malarskich dekoracji ściennych. Jako konserwator
ratował wyposażenie Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta, m.in. obrazy Hansa Vredemana de Vriesa,
malowidła z plafonu autorstwa Izaaka van den Blocke,
a także kamienny kominek Willema van der Meera Mł.
Uczestniczył też w rekonstrukcji kamieniarki zabytkowych
kamienic w Gdańsku i w konserwacji rzeźb z kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku.
Rychło zyskał uznanie jako konserwator i w związku z tym
kierowano go do pracy przy konserwacjach zabytków
poza Gdańskiem – pracował m.in. w Ratuszu i w Pałacu

•

Działyńskich w Poznaniu, w Zamku Biskupim w Lidzbarku
Warmińskim, a także w katedrze w Pelplinie.
Obrazy Ignacego Klukowskiego poświęcone pracy konserwatorów oferują rzadką możliwość zajrzenia za kulisy
warsztatu konserwatorów. W zamyśle są to kameralne
studia postaci ludzi pochłoniętych żmudną, wymagającą
uwagi i precyzji pracą. Ludziom towarzyszą jednak zabytki,
przedstawione w sposób odmienny od tego, jak widzimy
je zazwyczaj – ustawione lub ułożone pod nietypowym
kątem, obudowane rusztowaniami, jak gdyby niegotowe,
by je oglądano. Na obrazie z 1947 r. widzimy pochylonego
nad stołem snycerza, zapewne opracowującego jakiś detal
rzeźbiarski. Jego postać przesunięta jest jednak w lewo,
niemal na skraj kompozycji, której drugą połowę zajmują
sylwetki dwóch późnogotyckich rzeźb ustawionych na
niewielkim podwyższeniu: Madonny z Dzieciątkiem i nieokreślonej świętej. Cała dramaturgia obrazu rozgrywa się
pomiędzy tymi trzema postaciami – snycerzem w białym

I. Klukowski „Pracownia PKZ –
snycerz przy pracy” 1947 r.
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fartuchu, żywym, ale nieruchomym, skupionym na realizowanym zadaniu, oraz dwoma posągami, z malaturą w tonach błękitu i czerwieni, nieruchomymi, ale ożywionymi
przez dynamicznie pozałamywane fałdy szat, tak charakterystyczne dla późnogotyckiej rzeźby. Ich postacie są równie materialne co sylwetka pracującego człowieka, podobnie masywne i wyraziste, w odróżnieniu od otaczającego
całą trójkę wnętrza pracowni, które, ledwie zaznaczone,
zdaje się być niemal nierzeczywiste.
Podobny jest obraz z 1952 roku przedstawiający kierownika pracowni z lat 1951-1959 Piotra Żyngiela, spoglądającego ku widzowi zza długiego stołu, na którym spoczywa
rzeźba świętej dziewicy, być może św. Barbary. Po prawej
kompozycję dopełnia widoczna w półpostaci rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, ta sama, co na poprzednim obrazie.
Jej twarz o charakterystycznym wypukłym czole, prostym
nosie i drobnych ustach wymodelowana została bardzo
wyraziście, podobnie jak twarz Dzieciątka i spowijające
ją szaty, których dramatyczne fałdy podkreślają złocenia ich krawędzi. Spoczywająca na stole po lewej rzeźba
św. Barbary, ujęta w śmiałym skrócie, modelowana jest
zdecydowanymi smugami ciemnej barwy, nakładanymi
naprzemiennie z pasami złoceń i jasnych błękitów szat. Widoczna we fragmencie twarz rzeźby wymodelowana jest
bardzo starannie, co podkreśla jej materialność. Delikatniej
modelowana jest postać konserwatora w głębi, choć jego
rysy oddano w stopniu umożliwiającym identyfikację modela. Ponownie trzy bardzo materialne postacie ukazane
zostały w niemal widmowym otoczeniu zasugerowanego
zaledwie kilkoma pociągnięciami prawie suchego pędzla
wnętrza pracowni.
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Odmienny charakter mają obrazy przedstawiające prace
przy konserwacji polichromii sklepień Ratusza w Poznaniu
i malowideł ściennych w Krzyżanowie. Oba stanowią nostalgiczny ukłon w stronę impresjonizmu. Obraz przedstawiający prace w poznańskim Ratuszu oglądany z bliska rozsypuje
się w kaskady smug i plam odtwarzających elementy dekoracyjnej polichromii zdobionych stiukiem sklepień. Postacie
konserwatorów pracujących na dwukondygnacyjnym rusztowaniu z desek są tylko naszkicowane, uchwycono jedynie
ich gesty i sylwetki, nie poświęcając uwagi indywidualnym
rysom. Dopiero z pewnej odległości czytelna staje się przestrzenna struktura przedstawionej sceny. Dzięki grze świateł
i cieni, wydobytej za pomocą umiejętnie zestawionych odcieni błękitu i żółcieni, widoczny staje się rytmiczny układ
masywnych arkad podpierających łukowate sklepienie, widz
dostrzega ich wolumen i ciężar. Po prawej u dołu przestrzeń
rozwija się w głąb pomiędzy kolejnymi arkadami, prowadząc oko aż do widocznego we fragmencie okna. Całość
malowana krótkimi, nerwowymi pociągnięciami pędzla,
sprawiającymi, że powierzchnia obrazu wydaje się migotać
rozedrganym światłem. Obraz z Krzyżanowa nawiązuje do
tradycji impresjonizmu zarówno jasną kolorystyką, opartą na
rozbielonych tonach błękitu, jasnego fioletu i żółcieni, jak też
sposobem potraktowania postaci dwojga konserwatorów,
których postacie kształtowane są za pomocą plam barwnych i zdecydowanych pociągnięć pędzla, które niekiedy, jak
w przypadku postaci mężczyzny, niemal rozkładają sylwetkę
na fragmenty oświetlone i pozostające w cieniu. Jedynie głowy dwojga pochłoniętych pracą ludzi namalowane zostały
w szczegółach, reszta ich postaci roztapia się w grze barw,
warunkowanej układem świateł i cieni.
Monika Jankiewicz-Brzostowska

•
•

•

I. Klukowski „W pracowni
konserwatorskiej” 1952 r.
I. Klukowski „Ratusz
w Poznaniu – konserwacja”
1960 r.
I. Klukowski „Freski –
Krzyżanowo” 1969 r.
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•

Fragment drzwi Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska
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Ignacy Klukowski
legendarny konserwator zabytków

dzieło przez przeszło ćwierć wieku z myślą o następnych
pokoleniach.
*

*

*

Prof. Józef Poklewski: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu
im. Batorego w Wilnie, był jak wiadomo, jedynym w międzywojennej Polsce uniwersyteckim fakultetem kształcącym nie
tylko artystów plastyków, architektów, teoretyków-badaczy,
lecz także poszukiwanych przez szkolnictwo powszechne
i średnie – nauczycieli rysunków. Jednoczył, więc w swym programie nauczanie różnego typu: artystyczne, humanistyczne
i politechniczne.1
*

•

Ignacy Klukowski

Artykuł ten dedykuję tym, co podjęli trud i wyzwanie
ratowania ruchomych zabytków kultury materialnej po
II wojnie światowej w Gdańsku. W powojennych czasach
głodu i biedy. Tym, którym za mizerne wynagrodzenie
gwarantowano sześciogodzinny dzień pracy, litr mleka,
pracę w oparach chlorowanych fenoli, toluenu, ksylamitu i innych szkodliwych dla zdrowia chemikaliów, pracę
w pomieszczeniach Wielkiej Sali Zielonej Bramy z wentylacją w postaci uchylonych okien. Dedykacja należy się prof.
J. Borowskiemu – twórcy służb konserwatorskich w Gdańsku, jak również takim gdańskim postaciom jak prof. dr hab.
Tadeusz Czesław Polak i mgr inż. Zdzisław Henryk Babicki
– praktykom, którzy siermiężną konserwację zabytków lat
powojennych wyprowadzili na poziom światowy. Wyjątkową postacią w tym środowisku był artysta malarz Ignacy
Klukowski, który w Gdańsku w latach czterdziestych XX wieku podjął trud ratowania dzieł sztuki. Był to wspaniały
człowiek o dużej kulturze osobistej, wybitny artysta malarz, jednocześnie znakomity konserwator zabytków, który
nie zrażając się do trudnych warunków pracy realizował to

*

*

Ignacy Klukowski podejmując w 1927 roku pięcioletnie studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana
Batorego w Wilnie w ramach programu nauczania prowadzonego dla studentów malarstwa miał możliwość poznania bardzo szerokiego wachlarza tendencji artystycznych,
zdobycia głębokiej wiedzy z zakresu techniki i technologii
malarstwa, zaś w ramach katedry historii sztuki w zajęciach
kursowych prowadzonych przez dr. Stanisława Lorentza
i inż. Jana Borowskiego obok dziejów sztuki poznał podstawy konserwatorstwa. Studia w dziedzinie malarstwa
sztalugowego w paryskiej Ecole Nationale Superiere des
Beaux-Arts oraz towarzyszące tym studiom liczne wyjazdy pozwalały na zwiedzanie słynnych europejskich galerii
sztuki i pogłębianie wcześniej zdobytej wiedzy.
Po przybyciu we wrześniu 1945 r. do Gdańska zmieniająca
się sytuacja polityczna i materialna zmusiła artystę do poszukiwania alternatywnych źródeł utrzymania, innych niż
malowanie obrazów. Konsekwencją tego było w 1947 r.
rozpoczęcie dorywczej pracy zarobkowej przy konserwacji
zabytków. Niemała w podjęciu takiej decyzji była zasługa
wykładowcy z Uniwersytetu im. Stefana Batorego, profesora Jana Borowskiego – twórcy pierwszej po wojnie
w Gdańsku Wrzeszczu Pracowni Konserwacji Zabytków.
Namówił on swojego ucznia do uzyskania uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu poprzez zdanie egzaminów państwowych z zakresu konserwacji zabytków.
Stosunkowo szybko konserwacja zabytków staje się obok
malarstwa sztalugowego drugą pasją życiową artysty.

1

Józef Poklewski, Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie,
Toruń 1994, ISBN 83-231-0542-1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
s. 259, 266.
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Dzieje się to z korzyścią dla gdańskich, a nawet szerzej,
bo polskich zabytków.
W październiku 1949 roku Ignacy Klukowski został zatrudniony w Pracowni Konserwatorskiej przy Wojewódzkim
Urzędzie Konserwatorskim. Pracownia ta rok później
dała początek Gdańskiemu Oddziałowi PP Pracownie
Konserwacji Zabytków, instytucji odpowiedzialnej za ratowanie zabytków z obszaru północnej Polski. Po trzech
próbnych miesiącach zatrudnienia, zajęcie to zmienia
swój charakter na stały i trwa przeszło ćwierć wieku, aż
do zakończenia pracy w związku z przejściem na emeryturę w kwietniu 1975 roku. Artysta zaczynając pracę na
stanowisku szeregowego konserwatora przeszedł przez
wszystkie szczeble awansu zawodowego do stanowiska
głównego konserwatora zabytków.
Profesor Jan Borowski liście do Karola Klukowskiego tak
opisuje zatrudnienie Ignacego:
20 września 1949, Sopot, inż. Jan Borowski do Karola Klukowskiego w Gliwicach
„Wielce Szanowny Panie Dyrektorze,
Na list Pana w sprawie stałego zajęcia przy pracach konserwatorskich dla Pana Ignacego niestety nie mogłem w czas
odpowiedzieć, gdyż po pierwsze: byłem na urlopie, a później czekałem możliwości otrzymania większego kredytu na
pracownie, bardzo więc przepraszam za tak dużą zwłokę
w odpowiedzi.
W tym roku z powodu braków kredytów musiałem nawet
zredukować parę osób z mojej pracowni konserwatorskiej.
Na rok następny do preliminarza wstawiłem Pana Ignacego
jako stałego pracownika tej pracowni. Bardzo jestem zadowolony z Jego pracy jako konserwatora obrazów i koniecznie
się postaram na przyszły rok Jego zatrudnić na stałe. Jeszcze
w tym roku mamy wykonać odnowienie obrazów do Ratusza,
Zarząd Miejski wyasygnuje na to pewnie sumę, jak również
tutejszy biskup prosił o odnowienie obrazów w katedrze Oliwskiej – więc przy tych robotach zatrudnimy Syna Pana.
Odbudowa Gdańska ostatnimi czasy ruszyła szybko naprzód -; ja jako konserwator odbudowuję zabytkowe budynki monumentalne, jak to: kościoły, ratusze, baszty miejskie, zaś ZOR (czyli zakład osiedli robotniczych) rozpoczął
odbudowę domów mieszkalnych i ma zamiar w ciągu
najbliższych sześciu lat całkowicie odbudować śródmieście
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Gdańska. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi za ciekawe wia- •
domości zawarte w Jego liście, zwłaszcza dotyczące rozbudowy osiedli pod Krakowem. Łączę wyrazy poważania.
Jan Borowski.”2
Ignacy Klukowski w swej pracy przy ratowaniu zabytków wykorzystywał wiedzę i doświadczenie zdobyte
w trakcie studiów w Wilnie i w Paryżu oraz wzbogacał •
swój warsztat konserwatorski w miarę wprowadzania
do praktyki nowych technologii. Podejmował się prac
konserwatorskich wymagających szczególnego kunsztu,
doskonałej historycznej znajomości technologii warsztatu malarskiego, niebywałej precyzji i wybitych zdolności
malarskich, tak by móc przywracać świetność powłok
malarskich zabytkom oraz czynić to co dla rzemieślników i miernych artystów malarzy było niewykonalne:
odtwarzać utracone bezpowrotnie w wyniku zniszczeń
fragmenty dzieł wielkich mistrzów.
Pisząc o artyście malarzu Ignacym Klukowskim występującym zarówno w roli niepokornego malarza, jak i człowieka z poświęceniem ratującego zabytki kultury, nie
można zapomnieć o tym, że był on osobą bezpartyjną.
Za swoje pochodzenie, wykształcenie, poglądy, za bycie
sobą, płacił w czasach tak zwanej Polski Ludowej wysoką
cenę. Ignacy Klukowski był człowiekiem z klasą, towarzyskim, z dużym poczuciem humoru. Był otwarty na
ludzi, ale żył w swoim środowisku, wśród ludzi, których
akceptował, cenił i darzył zaufaniem. Przez przyjaciół, kolegów, znajomych i tych co go dobrze znali był lubiany,
szanowany i doceniany.
Posiadane kwalifikacje, umiejętności, jak i efekty Jego
pracy pozwalają na stwierdzenie, że I. Klukowski był wybitnym fachowcem w dziedzinie konserwacji zabytków.
Delegowano go tam, gdzie o ratunek wołały warstwy
malarskie na płótnie, desce, freski, polichromie na drewnianej lub kamiennej rzeźbie. Miał opinię najlepszego
specjalisty od punktowania – systematyczny, pedantycznie dokładny, w pracy wydajny, wykorzystujący swoje uzdolnienia plastyczne do odtwarzania zniszczonych
bezpowrotnie fragmentów dzieł sztuki. (punktowanie
– czynność konserwatorska polegająca na uzupełnianiu
brakujących fragmentów konserwowanych obrazów farbą w taki sposób, by dokonane uzupełnienia były niezauważalne dla widza – wyglądały jak oryginał).
Pierwszym zadaniem przydzielonym artyście w 1949 roku
po zatrudnieniu na etacie konserwatora zabytków było
zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem odzyskanych
w terenie przez ekipy poszukiwawcze elementów plafonu Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta Gdańska.
Ogrom i wagę zadania stojącego przed konserwatorami
poczynając od drugiej połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku pracującymi nad elementami wystroju Czerwonej Sali, charakteryzuje pani Teresa Guć-Jednaszewska
w publikacji wyników swoich badań. Autorka koncentrując się na latach 1954-1970 określa problemy oraz przedstawia wykonane prace konserwatorskie w Czerwonej
Sali Głównego Ratusza w Gdańsku:

2

Archiwum rodziny Klukowskich

1949 r. pracownia konserwacji
zabytków we Wrzeszczu – Trakt
Konny 26 – konserwatorzy przy
posiłku – Ignacy Klukowski
drugi z lewej, trzecia z lewej
Olga Żukowska, za Olgą Witold
Minkiewicz, pierwszy z prawej Józef
Marcinkowski
I. Klukowski przy konserwacji
zabytkowego obrazu – czynności
punktowania

•

Wielka Sala Zielonej Bramy –
końcowe prace konserwatorskie
wystroju Sali Czerwonej Ratusza
– od lewej: Ignacy Klukowski,
Andrzej Różański, Stanisław
Konieczny

Najwięcej problemów konserwatorskich przysparzało wyposażenie Sali Czerwonej. Jej różne elementy poddane były
w XIX w. renowacjom (m. in. przemalowaniom), co wymagało
podejmowania trudnych decyzji konserwatorskich dotyczących kierunku prac i aranżacji całego wnętrza. Bogata snycerka omawianej Sali, autorstwa Szymona Hoerlego, w postaci

ław, boazerii, gzymsów i ram w latach 1955-1970 została
odczyszczona z późniejszych przemalowań i poddana pełnej konserwacji. Dzięki temu ukazano pierwotną kolorystykę
intarsji oraz – w częściach rzeźbionych – złocenia i srebrzenia
z kolorowymi laserunkami, które w miejscach zniszczeń i przetarć uzupełniono. Konserwację przeprowadzono także przy
zespole siedmiu obrazów alegorycznych pochodzących ze
ścian autorstwa Jana Vredemana de Vires, ukazujących cnoty
obywatelskie i przeciwstawne im wady, oraz przy dwudziestu
pięciu obrazach stropowych Izaaka van den Blocka, przedstawiających sceny ze Starego Testamentu, historii Grecji i Rzymu
oraz o tematyce związanej z potęgą Gdańska. Podczas prac
realizowanych w latach 1954-1969, w obrazach tych m. in.
usunięto przemalowania, wzmocniono podobrazie i warstwę
malarską, a w miejscach ubytków wykonano punktowania.3
Praca ta, do której doszły wkrótce kolejne zabytkowe
obiekty z przyszłego Muzeum Gdańska w Głównym Ratuszu, zabrała Ignacemu Klukowskiemu (z przerwami)
dwadzieścia lat. Przywracał dawny blask i świetność obrazom Vredemana de Vriesa wiszącym na ścianach Sali
Czerwonej: Sprawiedliwość i niesprawiedliwość, Mądrość
i głupota, Wolność i niewola, Zgoda i niezgoda, Stałość i niestałość, Pobożność i bałwochwalstwo oraz kończący ten cykl
moralizatorsko-dydaktyczny Sąd Ostateczny. Pracował również nad ściennymi obrazami z przedstawieniami emblematycznymi zatytułowanymi: Maledictio, Oratio, Indagatio,
Captivitas. Jego żmudna, benedyktyńsko dokładna praca

3

Teresa Guć-Jednaszewska „Przegląd prac konserwatorskich przy najcenniejszych zespołach sztuki gdańskiej” Ochrona Zabytków 46/2 (181), 109-124, 1993.
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I. Klukowski – konserwacja snycerki Czerwonej Sali autorstwa Szymona Hoerlego

ratowała i przywracała dawną świetność zarówno wielkoformatowym plafonowym olejnym obrazom na deskach
Izaaka van den Blocka: Cesarz Wespazjan i Helwidiusz Priscus, Serwiliusz i Appiusz, poprzez Modlitwę Salomona
w świątyni, Upadek Jerycha, Zaślubiny Neptuna i Cerery,
jak i 16 niewielkim obrazom emblematycznym. Konserwował i rekonstruował herby, kwiatony i ramy obrazów
na stropie Sali Czerwonej, miał pieczę nad intarsjowanym
gzymsem Szymona Hoerlego i wykonanym przez niego
portalem wewnętrznym Sali, a także wspaniałym kominkiem, dziełem Willema van der Meera Mł. z Gandawy
z 1593 r. Uczestniczył w pracach zespołu, którego dziełem
była konserwacja XV-wiecznych fresków z ratuszowego
pomieszczenia zwanego Małym Krzysztofem. W okresie
letnim 1954 roku pracował przy odbudowie, rekonstrukcji kamieniarki w kamieniczkach gdańskich, między innymi fasady Złotej Kamieniczki zwanej domem Steffensa
przy Długim Targu.
Był jednym z konserwatorów wielu dzieł sztuki sakralnej
w gdańskich kościołach. W latach 1958-1962 pracował
w kościele Najświętszej Marii Panny: m. in. nad sceną Zesłania Ducha Świętego z ołtarza głównego, nad grupą rzeźbiarską – Św. Jerzy zabijający smoka, oraz trzema gotyckimi
rzeźbami z grupy Pasji autorstwa mistrza Pawła pochodzącymi z belki tęczowej (Krucyfiks z belki tęczowej oraz figury
z tej belki: Matki Boskiej Bolesnej i św. Małgorzaty).
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Złocenie fasady
domu Steffensa, fot.
J. Uklejewski – od
prawej: Ignacy
Klukowski, Olga
Żukowska, Stanisław
Konieczny, Halina
Karaffa-Korbutt
Wieczorek

•

I. Klukowski – „Pieta gdańska dłuta Mistrza Pięknej Madonny”, lata sześćdziesiąte XX w.
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Nie zawsze bywał odpowiednio wynagradzany za swą
działalność konserwatorską. W archiwum rodzinnym zachowały się listy adresowane do Urzędu Konserwatorskiego, w których upominał się o zwrot własnych pieniędzy
wyłożonych na zakup niezbędnych do pracy materiałów.
Oddelegowywano Go jako wysoko wykwalifikowanego
i doświadczonego fachowca do trudnych zadań konserwatorskich w innych miastach Polski. W czerwcu 1952
został oddelegowany do Wejherowa, by w miejscowym
klasztorze ratować freski. Ignacy Klukowski pisze dnia
2 lipca 1952 r. do swojej siostry Anny:
Pracuję przy konserwacji fresk starożytnego kościoła. Praca ta
jest bardzo uciążliwa, gdyż całymi dniami siedzę na wysokich
rusztowaniach.
W latach 1954-1960 miał znaczny udział w niezwykłym
dziele odtworzenia: Sali Królewskiej, Sali Sądowej i konserwacji Sieni Wielkiej w Poznańskim Ratuszu. Sale te, w okresie zaboru pruskiego przemalowane i przearanżowane,
dzięki wysiłkom najlepszych konserwatorów z całej Polski – między innymi Ignacego Klukowskiego z Gdańska –
wróciły do dawnej świetności. W Poznaniu uczestniczył
także w pracach konserwatorskich w odbudowie Pałacu
Działyńskich na Starym Rynku. Tak pisze do siostry Anny
zamieszkałej w Poznaniu:
10 kwietnia 1954, 13 b. m. koło północy (wtorek) przyjadę do
Was do pracy konserwatorskiej w Ratuszu Poznańskim. Będę
u Was okrągły miesiąc;
7 kwietnia 1955, Niedługo – w maju wybieram się do Poznania konserwować fronton Pałacu Działyńskich”; 23 kwietnia
1955 „ Wyjeżdżam do Poznania 2 maja pracować przy Pałacu
Działyńskich. U nas bez zmian.

na delegację, może za tydzień wybieramy się. W Poznaniu
będziemy dwa tygodnie – potem dalej do Nysy lub do Lidzbarku za Olsztynem na całe lato. Czerwcowe wypadki poznańskie 1956 roku zastają Ignacego w pracy na rusztowaniach ustawionych na Starym Rynku w Poznaniu. Był on
naocznym świadkiem krwawych wydarzeń Poznańskiego
Czerwca.
W roku 1956 ,1962 i potem w latach 1970-1973 Ignacy
Klukowski pracował na Zamku Biskupim w Lidzbarku Warmińskim przy odsłanianiu i naprawie malowideł ściennych
•

•

•

•

•

18 czerwca 1956, Konserwacja znowu nas w tym roku wysyła do Poznania, dalej dłubać na Starym Rynku. Czekamy
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w krużgankach, które obejmują sceny figuralne – „Wniebowstąpienie” i „Ofiarowanie biskupstwa warmińskiego przez

Prace konserwatorskie Grupy
św. Jerzego z bazyliki NMP –
I. Klukowski przy pracy
I. Klukowski – „Sień Wielka
Ratusza Głównego” w Poznaniu,
1954 r., olej, tektura
I. Klukowski – „Sala Królewska
Ratusza Głównego” w Poznaniu,
1954 r., olej, tektura
I. Klukowski – Poznań – prace
konserwatorskie frontonu Pałacu
Działyńskich
I. Klukowski – „Lidzbark Warmiński
– widok na zamek”, 1971 r., olej,
płótno

biskupa Anzelma” oraz malowidła ornamentalne w skrzydle
zachodnim i północnym4, następnie przy polichromii ściennej umieszczonej w łukach tarczowych obok prospektu
organowego i w płyciznach sklepienia wielogwiaździstego kaplicy zamkowej autorstwa Józefa Korzeniewskiego
(1755 r.) oraz (w 1971 r) przy polichromii sklepienia w Sali
Batorego.
Wiele wysiłku włożył w prace konserwatorskie w katedrze
w Pelplinie. Pierwszy etap prac w 1957 roku, następny
w 1958 przy ołtarzu głównym – wiek XVIII. Dziełem jego
zespołu w latach 1966-1968 było w pelplińskiej katedrze
odnowienie malowideł: Wskrzeszenie Łazarza i Gody w Kanie Galilejskiej w krużgankach oraz ołtarza Koronacja Najświętszej Marii Panny. W 1971 roku przystępuje do konserwacji obrazu Cudowne rozmnożenie chleba w krużgankach
katedry. Nie są obce mu zabytki Katedry Oliwskiej, w której
prowadzi prace konserwatorskie (1958 r.).
Zaangażowanie w odbudowę zniszczeń wojennych wpłynęło na zaniedbanie i naraziło na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wiele zabytków na postępujący

4	Czubiel Lucjan, Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach
1961-1968, (cz. II) Ochrona Zabytków 22/1 (84), 61-68, 1969 r.
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proces nieodwracalnych zmian i destrukcji. Tak opisuje to
negatywne zjawisko L. Czubiela:
Zabytki te (ruchome) w większej części wykonane z drewna
narażone są na niszczenie przez owady w szczególności ko-
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łatka. Powyższe zjawisko stwierdzono w odniesieniu do wystroju wnętrza katedry fromborskiej. Niezmiernie wartościowy
zespół snycerski pochodzący przeważnie z okresu późnego renesansu i baroku został zaatakowany przez tego szkodnika,

Lidzbark Warmiński, z lewej
I. Klukowski
I. Klukowski – „Krużganki zamku
w Lidzbarku Warm.” ,1973 r.
Ignacy Klukowski przy konserwacji
fresk Zamku Biskupiego w Lidzbarku
Warmińskim

ności zadania konserwatorskiego oraz o stanie zachowania
zabytków katedry zaświadczy poniższy opis przytoczony
przez Lucjana Czubiela:
Ołtarz z katedry pw. Św. Anny, drewniany, polichromowany i złocony, barokowy ok.1639, antepedium jedwabne XVII
wiek, w latach ubiegłych przemalowany na olejno. Obrazy
olejne na płótnie (Bartłomiej Strobel) datowany 1639. Drewno
mocno zaatakowane przez owady, spróchniałe, polichromia
spękana, spęcherzona i osypująca się, złocenia przetarte do
pulmentu. Obrazy pokryte brudem, powierzchnia popękana, drobne odpryski warstwy malarskiej… Oczyszczono
powierzchnię ołtarza z brudu i kurzu, złocenia i spękaną

należało więc ratować te zabytki. Akcję zabezpieczenia polskiej snycerki we Fromborku rozpoczęto w 1962 r. Przy poszczególnych obiektach przeprowadzono niezmiernie pracochłonne i wysoce specjalistyczne zabiegi konserwacyjne.5
Dziesięcioosobowy zespół konserwatorski różnych specjalności, do którego należał Ignacy Klukowski z Gdańskiej
Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w 1963 roku przeprowadził konserwację trzech ołtarzy w nawie północnej katedry fromborskiej: pw. św. Anny, pw. Matki Boskiej Bolesnej,
pw. Wniebowzięcia NMP. Niech o stopniu trudności i złożo-

5	Czubiel Lucjan, Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 19611965, Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 1-2, 239-268, 1967 r.
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I. Klukowski przy
konserwacji fresk Zamku
Biskupiego w Lidzbarku
Warmińskim
I. Klukowski przy pracy
– uzupełnia polichromię
konserwowanej rzeźby
I. Klukowski –  „Katedra we
Fromborku”, olej, płótno
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którego autorem był malarz królewiecki – naśladowca
Bartłomieja Strobla7. W 1962 robi objazd po muzeach
Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna, Szczytna i Kętrzyna,
gdzie odwiedza po drodze muzea i naprawia różne eksponaty muzealne i.t.d. wykazy i dokumentacje pochłaniają
mu dużo czasu. W maju 1956 roku pisze: Teraz pracujemy
w stoczni na okręcie MS Batory. Przeprowadzamy konserwację dekoracji Stryjeńskiej. W innym liście pisze: Pracowałem
2 tygodnie na okręcie MS Batory w Stoczni Gdańskiej. Później
podróżowaliśmy na morzu, do Gdyni. Miałem tam świetne
obiady. Ignacy Klukowski sprawował również opiekę konserwatorską nad obrazem patrona statku – króla Stefana
Batorego, stanowiącego sztandarową ozdobę statku TSS
Stefan Batory. Kilka miesięcy spędził również w Twierdzy
Wisłoujście, pracując przy restauracji zabytków.
Artysta malarz Ignacy Klukowski w swojej pracy konserwatora zabytków był wielokrotnie zmuszany do prac rzemieślniczych związanych z truciem owadów w konserwowanych obiektach drewnianych, przez co kilkukrotnie był
poważnie zatruty chemikaliami czyniącymi spustoszenie
w organizmie artysty. Fakt leczenia zatruć potwierdza
dr Barbara Kryszk. Sięgając do zapisków, które znajdujemy
w listach do rodziny pokazuję odnotowane trzy największe zatrucia wymagające wielodniowej pomocy szpitalnej,
lekarskiej:

polichromię przytwierdzono do podłoża za pomocą środków chemicznych, następnie przeprowadzono dezynsekcje
i zaimpregnowano drewno żywicą epoksydową. Wymieniono również spróchniałe elementy konstrukcyjne, oczyszczono powierzchnię obrazów i zabezpieczono warstwę
malarską przez sprasowanie odwrocia obrazów z masą
woskową.6
W roku 1964 we Fromborku Ignacy Klukowski uczestniczył w konserwacji ambony katedralnej (kaplica polska) – drewniana, polichromowana i złocona, z rzeźbami
Samsona i czterech ewangelistów, barokowa ok.1669 r.,
a w roku 1968 – katedralnego prospektu organowego.
Ignacy Klukowski był oddelegowany do Muzeum na Zamku Krzyżackim w Malborku w celu konserwacji zabytkowych obiektów muzealnych w latach: 1960, 1963 i 1975.
Z całym zespołem konserwatorów wyrusza w 1969 roku
do Brzeska Szczecińskiego konserwować drewniany polichromowany strop kościoła oraz do Krzyżanowa w 1968 r.,
by ratować XV-wieczne freski w kościele pw. św. Barbary.
Wykonywał prace konserwatorskie w kościołach: w Żukowie – ołtarz główny, Wejherowie – freski i Puckiej Farze,
a także na zamku w Szczytnie, w 1964 restauracja zamku
w Nidzicy – konserwacja malowideł ściennych oraz na
zamku biskupim w Reszlu 1965. W 1961 roku konserwował
Portret Stanisława hrabiego Sołtana w Muzeum w Kwidzynie, zaś w 1962 roku dokonuje pełnej konserwacji obrazu
ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie o tytule:
Portret Katarzyny Doenhoff (1606-1659) z domu Dohna,

6	Czubiel Lucjan Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach
1961-1967, (cz. I) Ochrona Zabytków 21/4 (83), 38-48, 1968 r.
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listy artysty do siostry Anny i szwagra Eugeniusza Paukszty
25 października 1952 – Paskudnie się czułem, serce mi nie
dopisuje więc padłem. Teraz leżę w szpitalu już drugi tydzień.
Mam inne komplikacje, oczekuję w tych dniach operacji chirurgicznej.

7

Wirtualne Muzeum Warmii i Mazur.http://wmwm.pl/eksponat/69364,portretkatarzyny-doenhoff-16061659-z-domu-zu-dohna

•
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I. Klukowski przy pracy –
uzupełnia polichromię rzeźby
I. Klukowski – konserwacja
kominka dzieła Willema van der
Meera Mł. z Gandawy w Sali
Czerwonej  Głównego Ratusza
w Gdańsku

20 sierpnia 1955 – Ostatnio bardzo źle się czułem, mocno chorowałem na szkorbut, straciłem 2 zęby na przodzie. Urlopu nie
dostałem, musiałem pracować w zastępstwie nieobecnych
kolegów.
16 października 1955 – Moi drodzy, List Gienka otrzymałem,
dziękujemy za nowiny (dziadowski) i za pamięć o nas. U nas
również nie wesoło, zwłaszcza, w jesieni chłodem i dziadami nas zalatują, po dużych wydatkach pieniężnych na
opał, podatek od nieruchomości „Mussy” (335 zł. za ubiegły
rok). Sprawa Żyngla została rozstrzygnięta przez Warszawę.
Żyngiel zostaje nadal kierownikiem. Józio Marcinkowski
wściekły i chce rzucić pracownię. Ostatnio nie wiedzie mi
się ze zdrowiem. W lipcu przez szkorbut straciłem 3 zęby
przednie. Ostatnie badania lekarskie wykazały, że mam
3.000.000 czerwonych ciałek krwi i 11.000 białych. Poza tym
stwierdzono silne zatrucie chemikaliami, z którymi ostatnio
mam wiele do czynienia w pracowni konserwatorskiej. ….
W Turku spędziłem czas bardzo przyjemnie razem z Karolkiem. Pogoda cudna, masa owoców i jarzyn. Namalowałem
kilka pejzaży…
27 października 1955 – Jest lekka poprawa w moim zdrowiu ale perspektywa nie wesoła. Czeka mnie dentysta, który
wyrwie resztę przednich zębów i chirurg, który wytnie żyły
na nodze. Może w listopadzie wyślę Ci obraz z ratusza poznańskiego dla p. Askanasa. Może on chce własny portret,
namów go. Ja mam w zapasie 5 dni urlopu w tym roku.
Mogę przyjechać w każdej chwili. Myślę już poważnie rzucić pracownię, gdyż nie mam możności tam nadal chodzić.
Tracę zdrowie z powodu zatrucia chemikaliami.

•
•

•

4 kwietnia 1957 – Moi drodzy, Niedawno straciłem parę zębów i od dłuższego czasu choruję, mam gorączkę. Poza tym
wszystko po staremu.
Swą pracę w 1949 roku rozpoczynał we Wrzeszczu, w willi
stojącej przy Trakcie Konnym 26 (Al. Rokossowskiego 26)

I. Klukowski przy konserwacji
rzeźby drewnianej zaatakowanej przez owady
2 kwietnia  1970 r. – pracownicy PKZ na uroczystości
powołania Muzeum Historii Gdańska
i przekazania Ratusza Głównego muzeum
Ratusz Główny Gdańska, 30.08.2020. Uroczystość
przekazania obrazu artysty do zbiorów muzeum –
obecni: darczyńca  Anna Snopkowska  oraz dyrektor
Waldemar Ossowski
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•

Pracownia konserwatorska w dużej sali Zielonej Bramy –  zespół konserwatorów: Ignacy Klukowski, od lewej Leokadia Stolc, Bożena Brodecka, Basia Grabowska, Janina Muzalewska

•
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I. Klukowski – portrety
konserwatorów:
Wacław Rasnowski,
Ewa Sienkiewicz
z domu Suwara

•

Pracownicy Gdańskiego Oddziału Pracowni Konserwacji Zabytków, 1974 r.

obok wjazdu do Politechniki Gdańskiej, w towarzystwie
nielicznej gromadki artystów – zespołu skompletowanego przez inż. Jana Borowskiego. Po przeniesieniu Pracowni
Konserwacji Dzieł Sztuki do Głównego Miasta do największej Sali w Zielonej Bramie – tuż nad Motławą – warunki były lepsze, pozwalające na zwiększenie zatrudnienia
(większa powierzchnia i kubatura), ale nie gwarantowały
eliminacji szkodliwych czynników pracy.
W pracy konserwatorskiej dusza artysty malarza dominowała nad wszystkim. Nie mógł się oprzeć pokusie uwiecznienia
na płótnie lub na papierze scenek z konserwacji zabytków,
piękna architektury, przedmiotów i detali konserwowanych
obiektów. Pierwszy obraz olejny z tego cyklu posiada datę
1947 roku. W okresie ponad 25 lat spędzonych w „służbie”
konserwatorskiej, po pracy wyruszał w teren malując pejzaże. W czasie wolnym pracowicie portretował koleżanki
i kolegów z pracy oraz poznanych przygodnie na wyjazdach
ludzi. Mile spędzony na delegacjach czas popołudniowy
i wieczorny wypełniony był nie tylko malowaniem obrazów.
Obfitował w koleżeńskie spotkania i liczne sytuacje rodzące dykteryjki i legendy o artyście Ignacym, jego dowcipach
opowiadane przez tych, co go znali. Do dziś krążą powtarzane przez następne pokolenia artystów konserwatorów
opowieści o legendarnym konserwatorze Ignacym8.
Ignacy Klukowski w gdańskich PP PKZ współpracował
z wieloma świetnymi konserwatorami – zarówno arty-

stami, jak i rzemieślnikami. Do zespołu zajmującego się
zabytkami ruchomymi należeli wybitni fachowcy, którym niestraszne były najtrudniejsze wyzwania konserwatorskie. Udowodnili to w praktyce w Polsce i za granicą.
Pracowali z nim między innymi: Piotr Żyngiel (kierownik
Pracowni w latach 1951-1959), Bronisław Mieszkowski (kierownik w latach 1959-1964), Andrzej Różański (kierownik
w latach 1964-1975), Janina i Piotr Muzalewscy, Grażyna
Fiutak, Barbara Grabowska, Wacław Rasnowski, Elżbieta
Wieczorek-Dembek, Ewa Suwara, Teresa Rodowicz, Barbara Sołowiej, Leokadia Stolc, Hieronim Bodzioch, Roman
Cymbryła, Stanisław Konieczny, Witold Minkiewicz, Zacheusz Pypeć, Alojzy Reuter, Bernard Szymański, Antoni
Tomys i inni. Wszyscy, którzy mieli okazję pracować z Ignacym Klukowskim, wyrażali się o Nim z dużym uznaniem
zarówno o artyście – konserwatorze, jak i o człowieku –
wspaniałym koledze w pracy i znakomitym kompanie
w wyjazdach delegacyjnych. Potwierdza tę opinię krótka oficjalna charakterystyka jego osoby dokonana przez
Marię Wolańską w opracowaniu Oddział Przedsiębiorstwa
Państwowego Pracownie Konserwacji Zbytków w latach
1951-1986 wydanym w 1988 roku: artysta malarz Ignacy
Klukowski, człowiek wielkiego serca, taktu, kultury, wspaniale
punktujący obrazy mimo bardzo słabego wzroku, niezwykle
pracowity, skromny i uczynny.
Ewa Sztykiel – kustosz Muzeum Gdańska
Gdańsk, czerwiec 2020 r.

8

Grażyna Antoniewicz, Paryski mnich na medal i wileński sen, miesięcznik – społeczno-kulturalny POMERANIA nr 6/2009
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Do malujących tu zachody Słońca …..

Do Jastrzębiej Góry zbliża się noc…
Niebo krwawi, szkarłatne, bezgłośne…
Niebo nie umiera, ciemnieje powoli, a ty
ścieżką wśród sosen wracasz do siebie,
Już wiesz, przewidujesz.

Na wydmach otoczył cię las, las wątpliwości…
Blisko Lisi Jar, Jasne Wybrzeże, Klonowa, Bałtycka
i wille rzeczywiste i ze snów: Mussa,
Róża, Słoneczna, Nadmorska, Jutrzenka…

Trzeba zaprzyjaźnić się ze Zmierzchem i
z lękiem, kiedy z wydm wykluwają się cienie,
a Księżyc obudzi za chwilę wspomnienia.

Przeszył cię promień morskiej latarni
z Rozewia.
Twoją siłą jest wieczna potrzeba powrotu
- tu, do Jastrzębiej Góry.

Żal – twój bliski krewny – zapyta o kroki i sny,
o furtkę otwieraną tyle razy, o brzozy, klony, jabłonie
zmarłe podczas tamtej wojny,
dziś zapomnianej przez młodych.

Po wędrówkach, upadkach, klęskach
odnajdziesz frazę ojczystego brzegu i
wśród mew, rybitw, kormoranów, jastrzębi
znów unosisz skrzydła.

Trzeba słuchać szeptów gałązek pod stopami,
głosów usypiających ptaków, i
nagłych przyśpieszeń serca.

Nie wahaj się… Nie powstrzymuj płaczu,
opowiedz o morzu szalonym, o
wytęsknionym progu, o stole rodzinnym – szczęśliwym –
– dębowym, gdzie niby bezpiecznie, spokojnie, sennie…

Obok, przy drodze dojrzysz twarz domu
dawno zburzonego… A twój ojciec wyprzedzi cię
niosąc pachnący farbą obraz –
nie ukończony pejzaż z ostatnich promieni…

A zwinny pies-foksterier czuwał
przy sztalugach.

I dogoni cię natrętna myśl…
Czy to możliwe? Czy naprawdę
odchodzę bezpowrotnie?

Wieczór, wiatr uderzył,
krzyczą konary, płoną drogi,
linie na dłoniach coraz głębsze,
przebudzenia nerwowe,
samotność…
Nie bój się – spójrz na morze
i zaufaj.

Andrzej Zaniewski
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I. Klukowski „Jastrzębia Góra – zachód słońca”, 1969 r.

W Jastrzębiej Górze po burzy
schodzisz ku morzu… Za tobą
ciche wołanie: Obejmij mnie… Przytul…
Zostań!
Jednak przyśpieszasz, chociaż nie wiesz
czy to wiatr płacze, piach świszcze, czy
pamięć – ta niepokorna siostra.
Nie zatrzymasz się,
nie cofniesz,
nie odwrócisz.
Zachód przyciąga łososiowym cieniem,
uspakaja. Cieszysz się urodą chwil,
momentami szczęścia, rytmem kroków.

Wokół samotne łodzie, zręby falochronu,
rozsypane wieże z piasku,
zbieracze bursztynu…
Wzruszy cię dzwon – może z kościoła,
może z wyobraźni, albo z głębi,
z zatopionego miasta.
I zlękniesz się, że nikt nie zapyta już
o drogę, o jutro, o sen…
I nie będziesz miał kogo obronić
i ucałować…
I nie usłyszysz nawet kropli deszczu.
I wrócisz.
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Ignacy Klukowski

Kalendarium twórczości

1908
• Urodził się w dniu 30 maja w Łotowianach, parafii Traszkuny, w powiecie wiłkomierskim na Litwie
(niektóre źródła sugerują jako miejsce urodzenia
Petersburg).

1925
• styczeń: Rozpoczął naukę na Zawodowych Dokształcających Kursach Rysunkowych Wileńskiego
Towarzystwa Artystów Plastyków.

1927
• czerwiec: Otrzymał świadectwo ukończenia Zawodowych Dokształcających Kursów Rysunkowych
z wynikiem bardzo dobrym z malarstwa i rysunku
odręcznego.
• Rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (jako wolny
słuchacz).

1932
• sierpień: Wyjazd do Paryża, gdzie dostał się do paryskiej Ecole Nationale Superiere des Beaux-Arts (na
podstawie egzaminu konkursowego).
• listopad: Sporządził pośmiertny portret malarza Tadeusza Makowskiego.

1934
• maj: Ekspozycja prac studentów szkoły: Montparnasse 80 (przy Bulwarze Montparnasse 80); wystawił 6 prac: Port w Antibes, Brzeg morza, Stary dom
w Cannes, Statek, Arkady.

1936
• luty: Artysta zostaje członkiem nowo powstałej
„Groupe des Artistes Polonais et de Leurs Amis”
(Grupy Artystów Polskich we Francji i ich Przyjaciół).
Pełnił funkcję z-cy skarbnika.
• marzec: Udział w wystawie francusko-polskiej
w świetlicy Opieki Polskiej w Roubaix, zorganizowanej staraniem Les Amitieees Fraco-Polonaise
i „Groupe des Artistes Polonais et de Leurs Amis”.
• Salon des Amis des Arts de Seine-et-Oise w Wersalu; wystawił dwa obrazy: Portret (Mnich) i Pejzaż
z Rzymu. Za Mnicha uzyskał Medaille de Vermeil
(medal złocisty), który wręczył artyście burmistrz
miasta w ratuszu. Ukazały się entuzjastyczne recenzje w prasie zarówno francuskiej, jak i polskiej
• Udział w wystawie Grupy Artystów Polskich we
Francji i ich Przyjaciół (Dom Polski przy ul. Crillon
7 w Paryżu), której był członkiem (wystawiali m.in.

Nina Aleksandrowicz, Olga Boznańska, Tytus Czyżewski, Wanda Jurgielewicz, Konstanty Brandel).

1937
• kwiecień: Udział w wystawie Obrazów Artystów
Polskich z Paryża w Salonie Obrazów w Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej 165 (wystawiali m.in. Nina Aleksandrowicz, Olga Boznańska, Konstanty Brandel).
Ekspozycja została przeniesiona do Domu Sztuki
w Katowicach.
• czerwiec: Salon des Amis des Arts de Seine-et-Oise
w Wersalu, wystawił obrazy: Murzynka i Portret pani D.
• lipiec: Exsposition d’Art. Sacre Moderne w Paryżu
(kościół Saint-Odile); zaprezentował Portret (Portret
kardynała).
• sierpień: Exposition Internationale Arts et Techniques w Paryżu; w Pawilonie Sztuk Pięknych wystawił obraz Babcia z dzieckiem.
• Pozował do płaskorzeźby Wandy Jurgielewicz
przedstawiającej marszałka Józefa Piłsudskiego
pod tytułem Rycerze Marszałka.

1938
• maj: Wystawa „Malarze polscy mieszkający w Paryżu” w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie; zaprezentował prace: Portret damy,
Montmorency.
• grudzień: Salon 1938 w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie; artysta wystawił
Mnicha.
• grudzień: Udział w III Wystawie Grupy Artystów
Polskich we Francji, połączonej ze sprzedażą prac
(w salach Biura Podróży „Orbis” przy ul. Meyerbeer
w Paryżu).
• Maluje dwa obrazy do ołtarza głównego w kościele
parafialnym w Żołudku na zlecenie Ludwika Rudolfa księcia Świętopełka-Czetwertyńskiego.

1939
• maj: Udział w Wystawie Zespołu Artystów Wileńskich w salach Wileńskiego Towarzystwa Szerzenia
Kultury Sztuk Plastycznych (przy ul. Orzeszkowej
11b), na której pokazał sześć prac (uczestniczyli
m.in. Roman Jakimowicz, Zofia Pruszyńska, Józef
Marcinkowski).

1940
• wrzesień: Udział z trzema pracami w Wystawie Plastyków Wileńskich zorganizowanej przez komitet
w składzie: Tadeusz Godziszewski, Roman Jakimowicz, Tymon Niesiołowski, Piotr Siergiejewicz –
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wystawia swoje prace blisko stu artystów z wileńskiego środowiska.

1945
• 7 września: Uczestniczy w założeniu Związku Zawodowego Artystów Plastyków w Gdańsku.
• październik: Otrzymuje legitymację nr 3 Związku
Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku.

1946
• maj: Pierwsza wystawa indywidualna artysty –
w sklepie „materiałów piśmienniczych” Józefa
Leśkiewicza w Gdańsku- Wrzeszczu (przy ul. Grunwaldzkiej 34); pokazał zarówno obrazy przedwojenne, m.in. Mnicha i Babcię z dzieckiem, jak i prace
wykonane na Wybrzeżu.
• maj: Wystawa Wiosenna ZPAP Okręgu Gdańskiego(I Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki) w gmachu
Politechniki Gdańskiej; pokazał obraz Z ruin Gdańska (ekspozycji patronował wicewojewoda gdański
Antoni Gadomski).

1947
• Z inicjatywy prof. Jana Borowskiego artysta podejmuje doraźną współpracę z Pracownią Konserwatorską przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków
• luty: wystawa „Danina Narodowa” przygotowana
przez Okręg Gdański ZPAP w Sali Wystawowej
„Polonii” w Gdańsku- Wrzeszczu (obecnie al. Zwycięstwa, wówczas ul. Rokossowskiego 15); pokazał
Pejzaż morski. W tym samym czasie w „Polonii” odbyła się ekspozycja „Salon upowszechniania sztuki”,
na której prezentował Portret mnicha.
• Wystawa Malarstwa, Rzeźby, i Grafiki ZPAP Okręgu
Gdańskiego w Sopocie w pawilonach przy molo,
eksponował obrazy: Portret, Kościół św. Katarzyny,
Katedra NMP.
• październik: Doroczna Wystawa Obrazów ZPAP
Okręgu Gdańskiego w Sali Wystawowej „Polonii”; prezentował pięć prac: Portret, Gdańsk – Port,
Gdańsk nad Motławą, Zbrojownia, Portret artystki
(Heleny Bodzińskiej). Obraz Zbrojownia został zakupiony przez gdańskie „Społem”.
• listopad: Komisja pomocy pracownikom społecznym przy Prezydium Rady Ministrów przyznała
artyście stypendium.

1948
• czerwiec: Salom Malarstwa, Rzeźby, Rysunku i Grafiki ZPAP Okręgu Gdańskiego w Sopocie (w ramach
Wystawy Sztuk Plastycznych); wystawa w pawilonach przy molo, wystawił obrazy: Port w Gdańsku,
Basen portowy, Stary port w Gdańsku, Stary port
w Gdańsku II.
• listopad: Udział w Dorocznej Wystawie Malarstwa,
Rzeźby, i Grafiki ZPAP Okręgu Gdańskiego w salach
Politechniki Gdańskiej; obraz Stary port w Gdańsku
zakupiło Ministerstwo Kultury i Sztuki za sumę
30.000 złotych.
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1949
• maj: Wystawa portretów zorganizowana przez
Wandę i Aleksandra Andrzejewskich w Salonie
Sztuki „Cyganeria” w Gdyni; prezentował obraz Portret redaktora.
• lipiec: Wystawa przygotowana przez Grupę Polskich Marynistów Plastyków w sopockim lokalu
Klubu Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej;
pokazał obraz Basen Górniczy w Gdańsku.
• Ogólnopolska Wystawa o Tematyce Morskiej zorganizowana w ramach II Festiwalu Plastyki w Sopocie;
prezentował prace: Dźwigi w Porcie i Rybacy w Brzeźnie
• październik: Pracownie Konserwatorskie przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków zatrudniły
artystę do zabezpieczenia i konserwacji wystroju
Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta Gdańska
i innych prac konserwatorskich.

1950
• marzec: I Ogólnopolska Wystawa Plastyki w warszawskim Muzeum Narodowym; eksponował obraz
Budowa kutrów.
• czerwiec: II Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna
(w ramach III Festiwalu Plastyki w Sopocie); pokazał
obraz Kutry rybackie w mgle.
• lipiec: Wystawa twórczości Ignacego Klukowskiego i Tadeusza Nartowskiego w gdyńskiej „Cyganerii”
noszącej w tym czasie nazwę „Salon sztuki i Przemysłu Ludowego”.
• grudzień: Artysta prezentuje dwie prace na zbiorowej wystawie wybitnych polskich art. malarzy
zorganizowanej przez Wandę i Aleksandra Andrzejewskich w gdyńskim Salonie Sztuki „Cyganeria”.
Prezentowano prace m.in. Axentowicza, Alchimowicza, Boznańskiej, Chełmońskiego, Fałata, Gersona, Kossaka, Malczewskiego, Mechofera, Rapackiego, Stanisławskiego, Wyczółkowskiego.

1951
• Po utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa
Pracownie Konserwacji Zabytków zatrudniony
w pracowni konserwacji dzieł sztyki (pracował na
stanowisku konserwatora, z biegiem lat starszego
konserwatora, głównego konserwatora).
• Konserwacja obrazów alegorycznych przedstawiających cnoty obywatelskie Vredemana de Vriesa z Sali
Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.
• Prace przy rekonstrukcji kamienic przy Długim Targu w Gdańsku, m.in. przy Złotej Kamienicy.

1952
• Obraz Portret rybaka wysłany na Międzynarodową
Wystawę Marynistyczną do Genui, zakupiony przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki.

1954
• maj: Wystawa 1- Majowa ZPAP Okregu Gdańskiego
w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Sopocie, pokazał obraz Pejzaż.

Ignacy Klukowski
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• Wystawa „Malarstwa, rzeźby i grafiki ZPAP Okręgu
Gdańskiego” (w ramach VII Festiwalu Sztuk Plastycznych w sopockim BWA), pokazał Pejzaż rybacki.
• Prace w poznańskim Ratuszu oraz konserwacja intarsjowanego gzymsu autorstwa Szymona Herlego
z Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta Gdańska.

1955
• luty: Udział w „Wystawie plastyków gdańskich”
w Poznaniu (Pawilony Ministerstwa Kultury i Sztuki
w Parku Kultury).
• Prace konserwatorskie Sali Odrodzenia w Ratuszu
poznańskim oraz Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

1956
• maj: Praca na statku Batory – konserwacja obrazów –
dekoracji Zofii Stryjeńskiej.
• Czerwiec: prace konserwatorskie na Starym Rynku
w Poznaniu w okresie rozruchów ulicznych określanych jako „Wypadki poznańskie 1956”.

1957
• maj: Wystawa 1-Majowa Okręgu Gdańskiego w CBWA
w Sopocie, prezentował kompozycję Port rybacki
w Pucku.
• wrzesień: Salon Jesienny ZPAP w Sopocie, wystawił
obraz Czorsztyn.
• Udział w Międzynarodowej Wystawie Głuchoniemych w Rzymie, prezentował obrazy: Mnich, Pracownia PKZ.

1958
• listopad: Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP
w CBWA w Sopocie, wystawił Pejzaż marynistyczny.

1959
• maj: Wystawa 1-Majowa Okręgu Gdańskiego
w CBWA w Sopocie, pokazał obrazy: Nad Motławą,
Studium.

1961
• lipiec: Jubileuszowy Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP
( w ramach XIV Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie); pokazał obrazy: Pejzaż wiosenny z Warmii, Kwitnące drzewka, Kutry rybackie we Władysławowie.
• listopad: Wystawa „Polskie Dzieło Plastyczne
w XV-lecie PRL” w Muzeum Narodowym w Warszawie; prezentował obraz Przy stoczniowym Nabrzeży
Gdańskim.
• Prace przy konserwacji XIX- wiecznego Portretu
Stanisława Sołtana z muzeum w Kwidzynie.
• grudzień: Udział w wystawie artystów ZPAP Okręgu
Gdańskiego w Dworze Artusa w Gdańsku.
• Prace przy konserwacji obiektów kościoła Mariackiego i Dworu Artusa w Gdańsku.

1962
• Udział w Salonie Okręgu Gdańskiego ZPAP (w ramach XV Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie).
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• XVIII Ogólnopolska Wystawa Plastyki w Radomiu
(Muzeum Miejskie); prezentował Kutry rybackie.
• sierpień: Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP CBWA;
artysta eksponował: Znad morza, Kutry Rybackie.
• Prace przy konserwacji rzeźb z kościoła NMP
w Gdańsku: grupa rzeźbiarska św. Jerzy zabijający
smoka, Krucyfiks z belki tęczowej, Piękna Madonna
oraz konserwacja malowideł ściennych w krużgankach Zamku Biskupiego w Lidzbarku Warmińskim.

1963
• Udział w XIX Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki
w Radomiu.
• Prace przy konserwacji ołtarza św. Anny katedry we
Fromborku, a także rzeźb z muzeum w Malborku.
• Uczestniczył w konserwacji drewnianego stropu
z kościoła w Brzesku, a także w pracach w Pałacu
Opatów w Oliwie.

1964
• luty: Udział w Salonie Wystawowym CBWA w Gdyni
(przy ul. Derdowskiego) w wystawie „Plastycy szkołom 1000-lecia” składającej się z prac ofiarowanych
szkołom przez artystów.
• czerwiec: V Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna
w warszawskiej „Zachęcie”; zaprezentował obraz
Stocznia Gdańska – budowa okrętów. W lipcu ekspozycję pokazano w CBWA w Sopocie.
• Listopad: Udział w wystawie „XX lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w twórczości plastycznej”
w pawilonach CBWA w Sopocie.
• Prace przy konserwacji ambony z jednej z kaplic
katedry we Fromborku.

1966
• Prace przy konserwacji, wraz z zespołem, malowideł ściennych: Ukrzyżowanie, Zwiastowanie w pomieszczeniu zwanym Mały Krzysztof w Ratuszu
Głównego Miasta w Gdańsku, a także konserwował obrazy: Wskrzeszenie Łazarza i Gody w Kanie
Galilejskiej z krużganków przy katedrze w Pelplinie, ołtarz Koronacji Najświętszej Marii Panny z Pelplina.
• Prace przy konserwacji obrazów Izaaka van den
Blocka za stropu Sali Czerwonej Ratusza Głównego
(m.in. Alegoria sprawiedliwości, Salomon w świątyni,
Upadek Jerycha, Zaślubiny Neptuna i Cerery).

1967
• marzec: udział w sympozjum poświęconym twórczości plastyków Wybrzeża przygotowanym w ramach obchodów 20-lecia Okręgu Gdańskiego
ZPAP, sympozjum towarzyszyła wystawa.
• Prace konserwatorskie w Sali Zimowej Ratusza
Głównego Miasta w Gdańsku przy XVII-wiecznym portalu oraz obrazów Vredemana de Vriesa
z Sali Czerwonej.

1968
• Udział w konserwacji XVII-wiecznego portalu organowego katedry we Fromborku oraz obrazów
Niebowzięcie i Koronacja Najświętszej Marii Panny
z krużganków przy katedrze w Pelplinie.
• czerwiec: Wystawa „Gdańsk w malarstwie, rzeźbie
i grafice” w gdańskim Dworze Artusa”; pokazał obrazy Gdańsk nad Motławą, Gdańsk – Zielona Brama.
• Prace konserwatorskie przy rzeźbionych dekoracyjnych gzymsach Szymona Herlego z Sali Czerwonej
Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.
• Udział w konserwacji XV-wiecznych fresków w kościele pw. św. Barbary w Krzyżanowie.
• Artysta uzyskał półroczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki.

1969
• lipiec: Ogólnopolska wystawa pokonkursowa „Człowiek i Praca w Polsce Ludowej” w warszawskiej
„Zachęcie”, na konkurs wysłał obraz Gdańsk i Portret
rybaczki.
• Wystawa indywidualna artysty w dniach od 18 października do 9 listopada w pawilonach wystawowych BWA w Sopocie. Wystawie towarzyszył
katalog. Malarz zaprezentował 60 prac olejnych
i 20 rysunków.

1970
• Udział w konserwacji obrazu Grosz czynszowy
z krużganków przy katedrze w Pelplinie oraz kominka autorstwa Willema Barth van der Meera w Sali
Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.
• Udział w konserwacji malowidła ściennego oranżerii (alegorie pór roku) w dawnym pałacyku biskupim w Lidzbarku Warmińskim i przy polichromiach (odkrywki) na zamku Biskupim w Lidzbarku
Warmińskim.

1971
• Obraz Stocznia remontowa zakupiony do zbiorów
Muzeum Narodowego w Gdańsku.
• Udział w konserwacji obrazu Cudowne rozmnożenie
chleba z krużganków przy katedrze w Pelplinie.

1972
• Odznaczony Medalem Pamiątkowym z okazji XX
-lecia działalności PKZ w służbie ochrony zabytków.
• maj: Uhonorowany odznaką Zasłużony Ziemi
Gdańskiej.
• Udział w konserwacji polichromii ścian kaplicy
zamkowej w Lidzbarku Warmińskim.
• od grudnia (do maja 1974): Udział w objazdowej
wystawie w klubach Marynarki Wojennej i domach
kultury na terenie województwa gdańskiego (Gdy-

nia, Kartuzy, Somonino, Hel, Kwidzyń, Elbląg, Gdynia-Oksywie, Lębork, Gdynia- Babie Doły, Gdansk-Wrzeszcz, Kościerzyna, Malbork).

1973
• Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
• Udział w konserwacji prospektu organowego kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz polichromii sklepienia Sali Batorego.

1974
• Wystawa indywidualna artysty w BWA w Sopocie
od 18 kwietnia do 12 maja. Artysta zaprezentował
34 portrety, 26 pejzaży oraz 20 rysunków.

1975
• Prace przy konserwacji rzeźb Rycerz rzymski, Putta
I-IV z muzeum w Malborku.
• marzec: Udział w wystawie „Plastycy Wybrzeża
z okazji XXX rocznicy wyzwolenia Gdańska” w salach Muzeum Narodowego w Gdańsku.
• Artysta dokonuje darowizny na rzecz przyszłego
muzeum Władysławowa w postaci obrazów: Portret
starej rybaczki Kaszubki, Portret Władysława Wzorka,
Budowa kutrów rybackich we Władysławowie. Obrazy zdeponowane w Urzędzie Miasta Władysławowa.
• listopad: Półroczny wyjazd na plener malarski do
Paryża.

1977
• kwiecień: II Biennale Sztuki Gdańskiej w sopockim
BWA, wystawił obraz Kutry rybackie.
• Muzeum Narodowe w Gdańsku zakupiło do zbiorów obrazy: Port rybacki we Władysławowie, Kurty
rybackie we Władysławowie, Pont Neuf w Paryżu.

1978
• Artysta zmarł w dniu 19 kwietnia, został pochowany na Centralnym Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.
Prace artysty znajdują się w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Narodowego Muzeum
w Gdańsku, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Warszawie, Muzeum Gdańska, Muzeum Ziemi Puckiej
im. Floriana Ceynowy w Pucku, Lietuvos meno pažinimo
centro „Tartle“, w zbiorach instytucji Wybrzeża i prywatnych.
W Kalendarium uwzględniono tylko wybrane realizacje
konserwatorskie.
Opracował Wojciech Zmorzyński
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Ignacy Klukowski

IGNACAS KLIUKOVSKIS

Dailininkas ir restauruotojas Ignacas Kliukovskis gimė
1908 m. gegužės 30 d. Latavėnų kaime (dabar Anykščių r.,
Lietuva). Užaugo Ukrainoje, 1919 m. apsigyveno Vilniuje,
kur 1925 m. baigė gimnaziją. Dailės pradmenis įgijo pas
dailininko ir fotografo Stanislovo Filiberto Fleury dukterį,
piešėją ir pedagogę Vaclovą Fleury. 1925–1927 m. mokėsi
Vilniaus dailininkų draugijos piešimo kursuose, kuriems
vadovavo tapytojas Marijonas Kulieša. Kaip laisvasis klausytojas nuo 1927 m. lankė užsiėmimus Stepono Batoro
universiteto Dailės fakultete: tapybą pas Liudomirą Slendzinskį ir Ferdinandą Ruščicą, piešimą pas Benediktą Kubickį,
meninę fotografiją pas Janą Bułhaką. Dalyvavo Dailės
fakultete susibūrusio šv. Luko cecho veikloje. 1932 m.
Kliukovskis išvyko į Paryžių, iki 1937 m studijavo Nacionalinėje aukštojoje dailės mokykloje (École des Beaux Arts)
pas Paulį Albertą Laurensą ir Louisą Roger. Po studijų sugrįžęs į Vilnių čia gyveno ir kūrė iki karo pabaigos. 1945 m.
repatrijavo į Lenkiją. Iki 1975 m. dirbo tapybos restauratorium Gdansko restauracinėse dirbtuvėse. Mirė 1978 m.
balandžio 14 d. Gdanske.

•

Tapė portretus, miesto ir gamtos peizažus, ypač mėgo marinistinį žanrą. Parodose pradėjo dalyvauti studijų Prancūzijoje laikotarpiu, darbus rodė lenkų dailės ekspozicijose Paryžiuje. 1937 m. dalyvavo tarptautinėje parodoje „Menas
ir technika šiuolaikiniame gyvenime“. 4 deš. eksponavo
paveikslus lenkų dailininkų draugijos „Zachęta“ parodose.
1939 ir 1940 m. parodose Vilniuje rodė portretus. Po II pasaulinio karo dalyvavo daugelyje parodų Lenkijoje. Nuo
1945 m. Lenkijos dailininkų sąjungos narys. 1946, 1969,
1974 m. surengė individualias parodas Gdanske. Pomirtinės kūrybos parodos surengtos 2009, 2011 m. Gdanske. Kliukovskio kūrinių yra Nacionaliniame jūreivystės
muziejuje Gdanske, dailininko šeimos rinkinyje ir privačiose
kolekcijose (Lenkija), Lietuvos dailės fondo rinkinyje (Vilnius, Lietuva).

dr. Ieva Burbaitė
Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“
(Vilnius, Lietuva)

I. Klukowski „Wnętrze
Wydziału Sztuk
Pięknych USB”, 1931 r.
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Ignacy Klukowski

IGNACY KLUKOWSKI –
PORTRAITS AND MARINE PAINTER
Ignacy Klukowski was born on 30 of May 1908 in Łotowiany
in Vilnius region. He spent his childhood in the south of
Russia, where his father was an engineer in Kamienskoye
steel works. In 1919 the Klukowski family escaped the
Bolshevik rule in Russia and returned to Poland. In Vilnius, where they settled, the young artist took up drawing
lessons, first private, and then organized by Vilnius Artists
Society.
He then studied at the Fine Art. Faculty of the Stefan Batory University in Vilnius (1927-32) under L. Ślendziński and
later – Ecole des Beaux Arts in Paris (1932-37) under P.A.
Laurens and L. Roger. During the studies he belonged to
the St. Lucas Guild – the society of young artists active in
Vilnus and the society “GROUPE DES ARTISTES POLONAIS
ET DE LEURS AMIS” in Paris. Klukowski painted portraits,
city views, landscapes and still lives. During his sojourn in
Paris he took part in numerous exhibitions at the Fine Arts
Friends Salon in Versailles (1936 and 1937). His works were
shown also at the International Exposition dedicated to
Art. And Technology in Modern Life held in Paris in 1937.
In 1936 he was awarded the gold medal for the painting
„Monk”. His works were favourably received in France. He
was particularly praised for his portraits, harmonious composition of his paintings, their classical form and exquisite
drawing. The refined simplicity and clarity of his art were
stressed.
In the 1930-ties he travelled around France, Italy and Belgium. It was then that landscapes from Brittany, Provence
and city views of Paris, Venice and Ghent were created. In
1937 Klukowski joint the international Union of Artists in
Paris. After returning to Poland he married Jadwiga Wojciechowska. The ceremony took place on 25 of June 1938
in Vilnius The couple had three children: Danuta, Halina
and Karol. In Poland Klukowski took part in many exhibitions in Warsaw (1938 and 1939), Vilnius (1939), Łódź and
Katowice (1938).
During the Second World War, in 1939, the artist partially
lost his hearing. Over 300 of his works were lost during
the Warsaw Raising in 1944. He took the few surviving
ones with him to Vilnus. In August 1945 he moved with
his family to Gdańsk. He struggled financially and accepted odd jobs loosely connected to art, painting anatomy
illustrations. At the same time he documented devastation
of the Gdańsk old city, ruins of Długie Pobrzeże, burnt out
churches. In 1945 he became a member of the Union of

Artists. In 1946 his post-war exhibition was held in Gdansk.
Since 1949 he worked at the Public Monument Conservation Office in Gdańsk. In the following years he took part
in the tremendous task of restoration of Gdansk’s major
historical monuments such as the Main City Town Hall, St.
Mary’s church as well as conservation works in Malbork,
Lidzbark Warminski, Frombork and Pelplin. He was remembered by his colleagues as a modest and diligent person.
After the war Klukowski widened the scope of his artistic interests. He embraced marine painting in earnest. He
painted the port and shipyards of Gdańsk, Władysławowo,
Jastarnia, Hel, Jastrzębia Góra, Brzeźno fishery scenes, por-

traits of sea captains as well as simple fishermen or their
wives. Immediately after the war obtaining painting materials was significant challenge. Therefore some of his paintings from the late 1940-ties were executed on canvas not
intended to become painting materials, such as a flower
bag from UNRRA supplies.
Ignacy Klukowski showed his paintings at exhibitions
organized by the Union of Polish Artists and state-run
galleries in many Polish cities and towns. He preferred oil
painting, only occasionally switching to pastel or pencil,
and consistently adhered to the realistic mode of depicting his subjects.
Ignacy Klukowski died on19 of April 1978 in Gdańsk.
Monika Jankiewicz-Brzostowska
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Noty katalogowe prac przedstawionych w tomie II
katalogu – „Tece gdańskiej Ignacego Klukowskiego”

A. Weduty Gdańskie
1. Dwór Artusa w Gdańsku, Gdańsk 1945. Olej, płótno,
66,5 x 55,0 cm, sygn.: l.d. „Gdańsk 45, I. Klukowski”.
2. Wnętrze Bazyliki Mariackiej, Gdańsk 1945. Olej, płótno,
64,5 x 53,0 cm, sygn.: l.d. „Gdańsk 45 I. Klukowski”.
Bibliografia: Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński,
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 31.
3. Fronton kościoła św. Katarzyny, Gdańsk wrzesień 1945.
Olej, tektura, niesygnowany.
4. Gdańsk – panorama z kościołem św. Jana, 1946. Olej
na płótno, 53,5 x 64,0 cm, sygn..: l.d. „I. Klukowski
1946 Gdańsk”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red.
W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 34. 2/ Ignacy Klukowski – Marynista,
katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku, 2011, poz. 10.
5. Ruiny – Starówka Gdańska, Gdańsk 1946. Olej, płótno, 59,0 x 79,0 cm. Sygn.: l.d. „I. Klukowski 1946
Gdańsk”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski. Malarz
i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red.
W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 35. 2/ Ignacy Klukowski Marynista
z Jasnego Wybrzeża, s.16.
6. Widok Gdańska, Gdańsk 1946. Olej, płótno, 52,0 x 64,5
cm, niesygnowany, Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy,
red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska, 2009, poz. 30. 2/ Ignacy Klukowski –
Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon,
Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 11. 3/ Ignacy
Klukowski Marynista z Jasnego Wybrzeża s. 16.
7. Sień Gdańska – Portal, Gdańsk 1946. Olej, płótno,
59,5 x 46,0 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 46 Gdańsk”.
Bibliografia: Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009,
poz. 37.
8. Czaszka rycerza, 1947, Olej, płótno, 49,5 x 59,5 cm,
sygn.: l.d. „I. Klukowski 47 Gdańsk”, Bibliografia:
Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska,
Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 43.
9. Fragment krypty kościoła NMP w Gdańsku, 1947. Olej,
płótno, 49,5 x 59,5 cm, sygn.: I.d. „I. Klukowski 47”.

10. Gdańsk po pożarze, Gdańsk 1947. Olej, płótno, 59,5 x
80,0 cm, sygn.: p.d. „1947 I. Klukowski Gdańsk”. Bibliografia: Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator
Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 41.
11. Kościół N.M.P., Gdańsk 1947. Olej, płótno, 47,5 x 59,0 cm,
sygn.: p.d. „Gdańsk I. Klukowski 47”. Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska. 1/Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne
Miasta Gdańska, 2009, poz. 42. 2/ Ignacy Klukowski
Marynista z Jasnego Wybrzeża, s. 20.
12. Nad Motławą, Gdańsk 1948. Olej, płótno, 52,0 x 61,0 cm,
sygn.: p.d. „Gdańsk I. Klukowski 1948”. Bibliografia:
1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska,
Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 46. 2/ Ignacy
Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz- Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz.18,
3/Pierwsza Dekada, katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017, s. 76.
4/ Ignacy Klukowski Marynista z Jasnego Wybrzeża,
s. 21.
13. Kościół N.M.P., Gdańsk 1948. Olej, płótno, 45,0 x
55,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski 1948”. Bibliografia:
1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska,
Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 45. 2/ Ignacy
Klukowski Marynista z Jasnego Wybrzeża, s. 20.
14. Gdańsk – ruiny (kościół św. Katarzyny), Gdańsk 1948. Olej,
płótno, 55,0 x 48,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski 48”.
Bibliografia: Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator
Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 33.
15. Gdańsk – stary port, Gdańsk 1948. Olej, płótno,
46,0 x 61,0 cm, sygn.: p.d. „Gdańsk I. Klukowski
1948”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski. Malarz
i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red.
W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska, 2009, poz. 49. 2/ Ignacy Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum
Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 20. 3/ Ignacy Klukowski – Marynista z Jasnego Wybrzeża, s. 22.
16. Port w Gdańsku, Gdańsk 1948. Olej, płótno, 45,0 x
61,0 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski Gdańsk 1948”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński,
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz.
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48. 2/ Ignacy Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,
2011, poz. 19.
Kolonia Jordana zimą, Gdańsk 1948. Olej, płótno,
60,0 x 47,5 cm, sygn.: l.d. „I.Klukowski Gdańsk 1948 r.”.
Odbudowa Gdańska, Gdańsk 1950. Olej, płótno,
73,0 x 117,0 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 1950 Gdańsk”.
Bibliografia: Pierwsza Dekada, katalog wystawy, red.
W. Zmorzyński, Muzeum Narodowe w Gdańsku,
2017, s. 78.
Długi Targ, Gdańsk 1953. Olej, płótno, 61,0 x 53,0 cm,
sygn.: l.d. „I. Klukowski 1953”. Bibliografia: Pierwsza
Dekada, katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017, s. 80.
Widok Gdańska z Żurawiem, Gdańsk 1959. Olej, płótno, 51,0 x 71,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski Gdańsk
1959”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski – Marynista,
katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz- Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku, 2011, poz. 34. 2/ Ignacy Klukowski Marynista z Jasnego Wybrzeża, s. 29.
Most Rogoźników. Stągwie Mleczne, Gdańsk 1960. Olej,
płótno, 50,0 x 70,0 cm, niesygnowany. Bibliografia:
Ignacy Klukowski Marynista z Jasnego Wybrzeża,
s. 29.
Brama Stągiewna, Gdańsk 1960. Olej, płótno, 50,0 x
70,0 cm, niesygnowany.
Gdańsk Spichlerze, Gdańsk 1961. Olej, płótno, 44,5 x
54,5 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski 1961”. Bibliografia:
1/ Ignacy Klukowski – Marynista, katalog wystawy,
red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz- Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011,
poz. 37. 2/ Ignacy Klukowski Marynista z Jasnego
Wybrzeża, s. 31.
Żuraw Gdański, Gdańsk 1961. Olej, płótno, 51,0 x
37,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski Gdańsk 61”, bibliografia: „Ignacy Klukowski, Klukowscy h. Korczak”,
s. 86.
Kolonia  Jordana  wiosną – kwitnące jabłonie, Gdańsk 1963.
Olej, płótno, 74,5 x 54,0 cm, sygn.: p.d. „I.Klukowski
1963”.
Stary Most nad Motławą, Gdańsk 1965. Olej, płótno, 59,0
x 80,0 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 1965’. Bibliografia:
1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska,
Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 82. 2/ Ignacy
Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana
Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne
Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 41.
Gdańsk – Zielona Brama, Gdańsk 1966. Olej, płótno,
53,0 x 60,0 cm, sygn.: p.d. „ I. Klukowski 1966
Gdańsk”. Katalog BWA Sopot z indywidualnej wystawy 1968 r.
Długi Targ w Gdańsku, Gdańsk 1967. Olej, płótno,
66,0 x 98,5 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 1967”. Bibliografia: Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator
Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 84.

29. Gdańsk nad Motławą, Gdańsk 1969. Olej, płótno, 55,3
x 80,7 cm, sygn.: l.d. „I. K Klukowski 1969 Gdańsk”.
Bibliografia: Ignacy Klukowski – Marynista, katalog
wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika JankiewiczBrzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 46.
30. Gdańsk – Żuraw, Gdańsk 1969. Olej, płótno, sygn. l.d.
„I. Klukowski 1969, Gdańsk”. Katalog BWA Sopot
z indywidualnej wystawy 1974.
31. Gdańsk ul. Piwna, Gdańsk 1972. Olej, płótno, 80,0 x
76,0 cm, niesygnowany. Z cyklu obrazów przygotowanych na zlecenie Wolkmanna z Hamburga,
gdańszczanina z ul. Piwnej w Gdańsku.
32. Gdańsk, Piwna z widokiem na Zbrojownię, Gdańsk 1972.
Olej, płótno, 80,0 x 76,0 cm. Z cyklu obrazów przygotowanych dla Wolkmanna z Hamburga, gdańszczanina z ul. Piwnej. Obraz w zbiorach Muzeum
Gdańska.
33. Gdańsk Długie Pobrzeże, Gdańsk 1973. Olej, płyta pilśniowa, 40,0 x 33,0 cm. Bibliografia: „Ignacy Klukowski Klukowscy h. Korczak”, s. 89.

B. Portret Gdański – wybrane prace
34. Portret pierwszego po wojnie Prezydenta Miasta Gdańska
Franciszka Kotus-Jankowskiego. Wykonanie portretu
zlecił w grudniu 1946 r. Inż. Arch. Wł. Czerny – Wiceprezydent. Olej, płótno. Zdjęcie archiwalne czarno-białe.
35. Portret mężczyzny, Gdańsk 1946  – gdańszczanin Konrad
Dietrich – technik kolejowy, b. pracownik PKP w Wolnym Mieście Gdańsku. Olej, płótno, 72,0 x 55,0 cm,
sygn.: p.d.: „I. Klukowski 1946 Gdańsk”. Bibliografia:
1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 39.
2/ „Ignacy Klukowski – Klukowscy herbu Korczak”,
s. 72.
36. Portret Ewy Putkowskiej, Sopot 1946. Olej, płótno,
36,0 x 45,0 cm, sygn.: „I. Klukowski Sopot 46”
37. Wiktor Tołkin, Gdańsk 1946. Portret wykonany bezpośrednio po powrocie Wiktora Tołkina z obozu jenieckiego w Sandbostel koło Bremy, gdańskiego artysty
rzeźbiarza specjalizującego się w rzeźbie monumentalnej, architekta. Olej, płótno, 67,0 x 84,5 cm,
sygn.: l.d. „I. Klukowski 46”.
38. Autoportret, 1948. Olej, płótno, 43,5 x 35,5 cm, niesygnowany. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red.
W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 47. 2/„Ignacy Klukowski – Klukowscy
herbu Korczak”, s. 73. 3/ „ Ignacy Klukowski – Marynista z Jasnego Wybrzeża” 2018, s. 1.
39. Portret żony artysty, lata czterdzieste XX w. Olej, płótno, 52,0 x 71,0 cm, niesygnowany.
40. Portret artystki malarki Heleny Trzebińskiej-Bodzińskiej,
Gdańsk 1948. Przyjaciółka artysty ze studiów na USB
i okresu lat powojennych. Córka prof. USB Józefa Trze-

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.

bińskiego i Anny z Okuliczów, sąsiadów z Łotowian.
Razem z mężem Józefem pedagodzy i twórcy Liceum Plastycznego w Orłowie. Olej na płótnie,
63,0 x 55,0 cm., sygn.: l.d.„I. Klukowski 1948”. Bibliografia: „Ignacy Klukowski – Klukowscy herbu Korczak”,
s. 74.
Kobieta w chuście, Gdańsk 1950. Pozowała Anna
Klukowska, matka artysty, krótko przed śmiercią.
Zmarła w Gdańsku, pochowana na cmentarzu
Srebrzysko w rodzinnym grobie. Olej, płótno, 54,0
x 38,5 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 1950 Gdańsk”. Bibliografia: Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator
Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 56.
Rybak. Gdańsk 1950. Pozował Ignacy Popławski
ojciec grafika i członka AK, przyjaciela ze studiów
na USB, Adolfa Popławskiego, autora książki „12
lat łagru”. Olej, płótno, 63,2 x 53,9 cm, sygn.: p.d.
„1950 I. Klukowski Gdańsk”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red.
Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska,
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011,
poz. 30. 2/Pierwsza Dekada, katalog wystawy, red.
W. Zmorzyński, Muzeum Narodowe w Gdańsku,
2017 s. 77. 3/ „ Ignacy Klukowski – Marynista z Jasnego Wybrzeża” 2018, s. 25.
Portret powieściopisarza, 1953. Pozował Eugeniusz
Paukszta. Autor utworów poświęconych Ziemiom
Zachodnim, w tym powieści „Wrastanie” o powojennym życiu mieszkańców Gdańska oraz eseju
z 1946 r. „Westerplatte”. Olej, płótno, 92,0 x 76,0 cm,
sygn.: p.d. „Jastrzębia Góra I. Klukowski 1953 r”. Bibliografia: „ Ignacy Klukowski – Marynista z Jasnego
Wybrzeża” 2018, s. 26.
Portret Eugenii Kiełczyńskiej – mieszkanki Wrzeszcza,
Gdańsk 1954. Olej, płótno, 60,0 x 80,0 cm, sygn.: l.d.
„I. Klukowski Gdańsk 1954 r.”.
Portret Urszuli Śmiełowskiej, Gdańsk 1955. Pozowała
znana w gdańskim środowisku lekarskim pani Urszula Śmiełowska, żona ordynatora. Olej, płótno,
sygn.: p.d. „I. Klukowski 1955 ”. Bibliografia: „Ignacy
Klukowski – Klukowscy herbu Korczak”, s. 75.
Student farmacji AM w Gdańsku, 1955. Olej, płótno, 55,0
x 79,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski” .
Rodzeństwo, Gdańsk 1955. Pozowali Grażyna i Kazimierz Karczowie. Grażyna Jacyno – gdańszczanka,
emerytowany pedagog. Olej, płótno, sygn.: l.d.
„I. Klukowski, 1955, Gdańsk”, 81,5 x 59,5 cm. Bibliografia: „Ignacy Klukowski-Klukowscy herbu Korczak”, s. 79.
Portret Zosi, Gdańsk 1966. Pozowała Zofia Kiełczyńska-Kotyńska, b. uczennica IILO, absolwentka gdańskiej Akademii Medycznej. Olej, płótno, 57,0 x 80,0
cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski Gdańsk 1966”.
Portret licealistki z II LO – Basi Bruckiej, Gdańsk 1968.
Absolwentki UG – Barbary Bruckiej-Hinc. Olej, płótno, 33,0 x 42,0 cm, sygn.: p.d. „Gdańsk I. Klukowski
1968”. Studium do portretu rybaczki, sprzedanego
do Anglii.

50. Gdańszczanka Helena z Wojciechowiczów Dietrich, Gdańsk
1968. Zamieszkała w Gdańsku od 1924 r., pochowana na cmentarzu Srebrzysko. Szkic węglem, 51,5 x
38,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski Gdańsk 1968”.
51. Portret  uczennicy Anny Penson, Gdańsk 1969. Pozowała
Anna Penson, współcześnie wybitny kardiolog. Profesor College of Medical, Veterinary and Life Sciences
University of Glasgow Anna Dominiczak w uznaniu
zasług zawodowych została wyróżniona brytyjskim
orderem: „Dama Komandor”. Olej, płótno, sygn.:
l.d.: „I. Klukowski 1969, Gdańsk”.
52. Portret Hanny Chrzanowicz, Gdańsk 1969. Gdański
architekt, artysta malarz, konserwator dzieł sztuki.
Olej, płótno, 66,5 x 81,5 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski
1969 Gdańsk”.
53. Pułkownik Władysław Kozimor-Ledóchowski, Gdańsk
1969. 7 Dywizja Desantowa – 35 pd – Gdańsk; barwna, nietuzinkowa postać, znana w górnym i dolnym
Wrzeszczu z powodu nadzwyczajnego wzrostu.
Wesołek, hrabia, b. żołnierz zawodowy Flotylli
Pińskiej, ur. 1911 zm. 1977. Przebył szlak bojowy
z ZSRR do Berlina. Olej, płótno, 70,0 x 109,5 cm,
sygn.: l.d. „I. Klukowski / Gdańsk 1969 r.”.
54. Portret pani  dr. Wiesławy Kozielewskiej Trzaska, Gdańsk
1970. Gdański lekarz stomatolog, córka: Stefana,
bratanica: Jana Romualda Kozielewskiego-Karskiego – ps. „Witold”. Olej, płótno, sygn.: l.d. „I. Klukowski
1970 Gdańsk”. Bibliografia: „Ignacy Klukowski- Klukowscy herbu Korczak”, s. 109.
55. Student Politechniki Gdańskiej Wojciech Kiełczyński,
Gdańsk 1970. Pozował do portretu Wojciech Kiełczyński, absolwent II LO, PG, współcześnie wykładowca na Wydz. M-T PG. Olej, płótno, 34,0 x
47,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski, 1970”.
56. Buchaj Tej, Gdańsk 1970. Pozował Wacław Rasnowski, kolega artysty z pracy – znany gdański konserwator zabytków. Żart rysunkowy, pastele pyliste na
papierze, 34,5 x 50,0 cm, sygn.: „I. Klukowski 1970”.
57. Portret Bolesława Wit Święcickiego, 1971, gdańskiego redaktora – papier, szkic węglem. Bibliografia:
„Ignacy Klukowski – Klukowscy herbu Korczak”,
s. 108.
58. Portret Wojciecha Święcickiego – 1971, gdańskiego redaktora – papier, szkic węglem. Bibliografia: „Ignacy Klukowski – Klukowscy herbu Korczak”, s. 108.
59. Portret rybaczki, Gdańsk 1971 r. Pozowała gdańszczanka pani Płonka. Olej, płótno, 81,0 x 63,3 cm,
sygn.. l.d.: „I. Klukowski 1971”. Bibliografia: 1/ Ignacy
Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog
wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 95. 2/ Ignacy Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana
Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 49.
3/„Ignacy Klukowski – Klukowscy herbu Korczak”,
s. 105. 4/ „ Ignacy Klukowski – Marynista z Jasnego
Wybrzeża” 2018, s. 42.
60. Człowiek morza, Gdańsk 1971. Portret kapitana żeglugi wielkiej Zesnarskiego. Olej, płótno, 80,0 x 63,0 cm,
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

sygn.: l.d. „I. Klukowski 1971”. Bibliografia: Ignacy
Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 48.
Portret Ewy Suwary – gdańskiego konserwatora zabytków. 1973. Od wielu lat mieszkanki Trier – Ewy
Sienkiewicz. Olej, płótno, 55,0 x 46,0 cm, sygn.: p.d.
„I. Klukowski ANNO DOMINO EIRE MCMLXXIII
VERAM. LIDZBARK WARMINSKI”.
Artysta, Gdańsk 1973. Olej, płótno, 83,0 x 64,0 cm,
sygn.: l.d. „I. Klukowski 1973”. Bibliografia: „Ignacy
Klukowski, Klukowscy h. Korczak”, s. 116.
Krystyna Fabijańska-Przybytko, Gdańsk 1974. Portret
kustosza Muzeum Narodowego w Gdańsku, historyka sztuki, krytyka sztuki. Olej, płótno, 61,0 x
75,0 cm, niesygnowany.
Dobrochna z bursztynem, 1974. Portret Dobrochny
Przybytko-Gorczyńskiej, gdańskiej artystki malarki.
Olej, płótno, 61 x 85,5 cm, sygn.: „I. Klukowski 1974”.
Portret Jacka, Gdańsk 1974. Pozował wnuk artysty.
Olej, płótno, 39,0 x 47,0 cm, sygn.: „I. Klukowski
1974”.
Portret mężczyzny, Gdańsk 1977. Pozował Karol Klukowski, absolwent II LO i UG. Olej, płótno, 46,0 x
55,5 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 1977, Gdańsk”.
Marzenka, Gdańsk 1977. Pozowała Marzena Guślakow-Opioła, sąsiadka artysty. Papier, pastele pyliste,
32,0 x 49,0 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 1977 Gdańsk”.
Puzonista, Gdańsk 1978. Pozował Roman Nagler,
gdański muzyk, puzonista. Olej, płótno, 65,0 x
80,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski 1978”. Bibliografia:
1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum
Historyczne Miasta Gdańska, 2009, s. 69, poz. 112.
2/ „Ignacy Klukowski-Klukowscy herbu Korczak”,
s. 116.

C. Akt gdański – wybrane prace
69. Akt kobiecy, Gdańsk 1946. Pozowała gdańszczanka
Gerda. Olej, płótno, 60,0 x 83,0 cm, niesygnowany.
70. Akt, Gdańsk 1949. Pozowała Stenia S. Olej, płótno,
69,0 x 95,0 cm, sygn.: p.d. „I. Klukowski 1949”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator
Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 52.
2/ „Ignacy Klukowski- Klukowscy herbu Korczak”,
s. 70.
71. Półakt – rybaczka, Gdańsk 1967. Olej, płótno, 67,0 x
53,0 cm, niesygnowany. Bibliografia: 1/ Ignacy
Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog
wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne
Miasta Gdańska, 2009, poz. 85. 2/ Ignacy Klukowski –
Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon,
Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum
Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 43. 3/ „Ignacy Klukowski- Klukowscy herbu Korczak” s. 101, 4/ Ignacy
Klukowski – Marynista z Jasnego Wybrzeża, s. 36.
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D. Marynistyka – wybrane prace
72. Stocznia Gdańska, Gdańsk 1948. Olej, płótno, 62,7 x
82,8 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 1948 Gdańsk”. Własność: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.
Bibliografia: Ignacy Klukowski – Marynista, katalog
wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika JankiewiczBrzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 21.
73. Port, Gdańsk 1948. Olej, płótno, 50,0 x 63,2 cm,
sygn.: l.d. „I. Klukowski”. Własność: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Bibliografia: Ignacy Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana
Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 22.
74. Brzeźno – łodzie rybackie, Gdańsk 1955. Olej, płótno,
79,5 x 129,0 cm, sygn.: l.d. „ I. Klukowski 1955”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,
2011, poz. 33. 2/Pierwsza Dekada, katalog wystawy,
red. W. Zmorzyński, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017, s. 81. 3/ Ignacy Klukowski – Marynista
z Jasnego Wybrzeża, s. 27.
75. Przystań rybacka – widok na farę w Pucku, Puck 1960. Olej,
płótno, 49,6 x 62,2 cm, niesygnowany. Własność: Muzeum Ziemi Puckiej. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski
– Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon,
Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum
Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 35. 2/ Ignacy Klukowski – Marynista z Jasnego Wybrzeża, s. 30.
76. Portret Władysława Wzorka – latarnika z Rozewia, 1973.
Olej, płótno, 72,6 x 59,5 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski
1973 Rozewie”. Własność: Urząd Miejski we Władysławowie. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika
Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku, 2011, poz. 51. 2/ Ignacy Klukowski – Marynista z Jasnego Wybrzeża, s. 43.
77. Portret rybaczki, Gdańsk 1975. Olej, płótno, 86,3 x
63,0 cm, sygn.: l.d. „I. Klukowski 1975”. Bibliografia:
1/ Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska,
Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 103. 2/ Ignacy
Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana
Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne
Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 53. 3/ Ignacy
Klukowski – Marynista z Jasnego Wybrzeża, s. 45.
78.  Motyw ze Stoczni Gdańskiej – m.s. „Konopnicka”, Gdańsk
1961. Olej, płótno, 74,5 x 89,0 cm, sygn.: l.d.
„I. Klukowski, Gdańsk 1961”, własność: Narodowe
Muzeum Morskie. Bibliografia: Ignacy Klukowski –
Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon,
Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 39.
79. Port w Pucku, 1964. Olej, płótno, 57,0 x 80,0 cm, bez
sygn. , wł. Muzeum Ziemi Puckiej
80. Sternik, Gdańsk 1973. Olej płótno, 71,6 x 56,0 cm,
sygn.. p.d.: „I. Klukowski 1973”. Bibliografia: Ignacy

Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana
Giełdon, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 50.
81. Port we Władysławowie I, 1976. Olej, płótno, 54,0 x
73,0 cm, sygn. l.d: „I. Klukowski 1976”. Własność
Narodowe Muzeum Morskie. Bibliografia: Ignacy
Klukowski – Marynista, katalog wystawy, red. Liliana Giełdon, Monika Jankiewicz- Brzostowska, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 2011, poz. 57.

E. Konserwacja zabytków
82. Pracownie PKZ – snycerz przy pracy, Gdańsk 1947. Olej,
płótno, 50,0 x 66,0 cm, sygn.: p.d.„I. Klukowski Gdańsk
1947”. Bibliografia: Ignacy Klukowski. Malarz i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red. W. Zmorzyński,
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 44.
83. Pracownia PKZ, Gdańsk 1951. Widoczna postać Olgi
Żukowskiej i Józefa Marcinkowskiego. Olej, płótno, 75,0 x 93,0 cm, sygn: l d. „1951r., I. Klukowski
Gdańsk”. Bibliografia: 1/ Ignacy Klukowski. Malarz
i konserwator Gdańska, Katalog wystawy, red.
W. Zmorzyński, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2009, poz. 55. 2/ Pierwsza Dekada, katalog
wystawy, red. W. Zmorzyński, Muzeum Narodowe
w Gdańsku, 2017, s. 79.
84. W pracowni konserwatorskiej, Gdańsk 1952. Widoczna
postać Piotra Żyngla. Olej, płótno, 63,0 x 78,0 cm,
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