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Z ¯YCIA MIASTA

powróciù do prowadzenia zajæã plastycznych w Liceum Ogólnoksztaù-
càcym.

W 1949 roku na kilka lat opuúciù Sierpc – zostaù kierownikiem Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Olsztynie (do 1951 roku). Zajmowaù siæ 
organizowaniem wystaw twórców ludowych Warmii i Mazur. Po powro-
cie do miasta nad Sierpienicà kontynuowaù pracæ pedagogicznà. W 
Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Ekonomicznym uczyù ry-
sunku technicznego (wymagane kwalifikacje uzyskaù uczestniczàc w 
zajæciach prowadzonych przez Instytut Robót Ræcznych w Warsza-
wie). Prowadziù teý kóùka plastyczne w Domu Kultury. Sùynàù z serdecz-
nego stosunku do uczniów. Uwraýliwiaù mùodzieý na piækno otoczenia, 
uczyù tajników sztuki malarskiej, rozwijaù zainteresowania artystyczne.

W trakcie rozmowy z Wojciechem Wiúniewskim z wielkà dumà opo-
wiadaù o sukcesach artystycznych swoich uczniów. Jeden z nich, 
Janusz Ýùobecki, zdobyù w 1956 roku za obraz „Moja matka” jedyny w 
dziejach Sierpca zùoty medal w miædzynarodowym konkursie malarst-
wa dzieciæcego w Japonii. Równieý Anna Banasiak przywiozùa z Nie-
miec dyplom za jednà ze swoich prac. Kilku uczniów profesora ukoñ-
czyùo wyýsze studia artystyczne.

Podczas spotkania padùo takýe pytanie o prace plastyczne Stefana 
Tamowskiego. Wszechstronnie utalentowany twórca, oprócz setek 
obrazów, stworzyù okoùo dwudziestu polichromii, m.in. w koúcioùach: 
úw. Ducha w Sierpcu, w Lipnie, Przasnyszu, koúcioùach parafialnych w 
Jeýewie, Roúciszewie, Pùoniawach. Ciekawa jest historia powsta-
wania tych polichromii. Stefan Tamowski przed przystàpieniem do 
pracy nad malowidùem musiaù przedstawiã najpierw jego kolorowy 
projekt, w skali 1:10, który pod wzglædem liturgicznym zatwierdzaù 
biskup diecezji. Nastæpnie projekt opiniowaùa pod wzglædem artysty-
cznym specjalnie powoùana do tego celu komisja z Warszawy. Artysta z 
dumà podkreúlaù, ýe nigdy nie odrzucono ýadnej z jego prac.

Niewielu sierpczan, przechodzàc obok niektórych sierpeckich pom-
ników (postawionych dla uczczenia mæczeñskiej úmierci Polaków na 
terenie Sierpca) nie wie, ýe ich projektantem byù wùaúnie Stefan Tamo-
wski. Do artysty z proúbà o przygotowanie projektu danej tablicy czy 
pomnika zwracaùa siæ Rada Miejska. Jak podkreúlaù, wszystkie 
projekty wykonywaù nieodpùatnie. 

Z najwiækszym entuzjazmem artysta opowiadaù jednak o tworzonych 
przez caùe ýycie obrazach. Na pytanie o ulubiony motyw, bez namysùu 
odpowiadaù, ýe najchætniej malowaù kwiaty, zwùaszcza te z przydomo-
wego ogródka, hodowane wspólnie z ýonà. Innymi motywami jego prac 
byùy krajobrazy, widoki miast. Nam sierpczanom, szczególnie bliskie sà 
namalowane rækà mistrza sierpeckie uliczki, domy, koúcioùy, ratusz, 
dworek „Kasztelanka”, rynek i wiele innych. Malowanie jednego obrazu 
zajmowaùo artyúcie trzy dni. Jego ulubionà technikà byùa tempera (na 
temat technik malarskich Stefan Tamowski wygùosiù Wojciechowi 
Wiúniewskiemu mini wykùad).

Prace Stefana Tamowskiego eksponowane byùy w caùej Polsce na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Z rozrzewnieniem artysta 
wspominaù lata, gdy w czasie wakacji jeêdziù do miejscowoúci wypo-
czynkowych, by w tamtejszych domach wczasowych uczyã pensjona-
riuszy rysunku, a przy okazji prezentowaã wùasne prace. Podczas 
jednego z plenerów obrazami malarza zainteresowaùy siæ dwie Polki z 
Paryýa. Kupiùy kilka dzieù i potem bardzo ýaùowaùy, ýe nie nabyùy wiæcej, 
bo prace zrobiùy furoræ wúród francuskiej polonii.

Artysta z Sierpca wzbudzaù zainteresowanie znawców sztuki w caùej 
Polsce. Byù bohaterem filmu i wielu artykuùów w parsie lokalnej i ogólno-
polskiej. Wszystkie wycinki prasowe skrupulatnie gromadziù. 22 maja 
1973 roku Rada Pañstwa, w uznaniu zasùug na rzecz kultury i sztuki w 
Polsce przyznaùa Stefanowi Tamowskiemu Zùoty Krzyý Zasùugi.

Jednym z ostatnich pytañ, które padùy podczas spotkania dwojga 
przyjacióù, byùo to o malarskie zamierzenia Stefana Tamowskiego. 
Artysta postanowiù skupiã siæ na malowaniu zabytków powiatu sier-
peckiego. Niestety nie zdàýyù dokoñczyã swoich zamierzeñ. Zmarù 
kilka miesiæcy po rozmowie, 21 lutego 1981 roku.

Magdalena Wiúniewska

c.d. ze str.31 O Konfraterni Sierpeckiej
w Bydgoszczy

Miêdzy Sierpcem a Bydgoszcz¹ jest w 
linii prostej oko³o 115 kilometrów. Trochê 
wiêksze liczby pokazuj¹ po³¹czenia kolejowe 
i drogowe. 

Sierpczanie do Bydgoszczy docierali 
zawsze, ale szczególnie licznie zaczêli siê w 
niej osiedlaæ po II wojnie œwiatowej. By³o kil-
ka przyczyn tych migracji. Jedni przyjechali tu 
szukaæ lepszej pracy. Drudzy w Bydgoszczy 
podejmowali edukacjê i potem zostawali na 
sta³e. Jeszcze inni znajdowali w mieœcie nad 

Brd¹ ¿onê albo mê¿a. Trudno powiedzieæ, ile 
osób pochodz¹cych z Sierpca i jego okolic 
mieszka w Bydgoszczy i otaczaj¹cych j¹ gmi-
nach. Pewnie liczba ta przekracza tysi¹c osób. 
Czêœæ z nich utrzymuje ¿ywe kontakty ze swo-
imi rodzinnymi stronami, z mieszkaj¹cymi 
tam krewnymi i znajomymi. Mi³o jesteœmy 
zaskoczeni, gdy spotykamy w Bydgoszczy 

c.d. str.33

Logo Konfraterni

Konfratrzy w towarzystwie Ryszarda Sutego podczas
II Mazowieckiego Wêdrowania (14 VI 2008)


