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Mozaika jako forma komunikacji 

artystycznej (przez architekturę i sztukę) 

KRZYSZTOF GROŃ 

Politechnika Śląska 

Streszczenie 

Mozaiki na ścianach budynków pełnią nie tylko rolę artystyczną, ale i funkcje przypisywane 

mediom masowym – informacyjną, edukacyjną czy rozrywkową. Dlatego na tę dziedzinę sztuki 

nie należy patrzeć tylko jak na element architektury, ale warto postrzegać ją jako formę komunikacji 

masowej, która nadaje przestrzeni publicznej niepowtarzalny charakter. 

W Polsce mozaiki były szczególnie popularne w latach 1950–1970, niekiedy wpisywały się w 

przekaz informacyjny ówczesnych władz, stanowiły sposób na dotarcie z propagandą do szerokiego 

kręgu odbiorców. Były też narzędziem edukacji pokazującym ważne wydarzenia historyczne, 

świadczącym o patriotyzmie ich twórców. Przykładem wspaniałego dzieła z tamtego okresu jest 

mozaika stworzona na murze Zakładu Przetwórstwa Włókienniczego „WELUX” w Bielsku-Białej 

przez Ignacego Bieńka. Dzieło powstało z okazji 700-lecia miasta i 1000-lecia Państwa Polskiego 

zostało zniszczone w 2000 r. w trakcie budowy centrum handlowego. 

Słowa-klucze: mozaika, komunikacja społeczna, komunikacja wizualna, architektura. 

Abstract 

Mosaic as a form of artistic communication (by architecture and art). 

Mosaics on the walls of buildings play not only an artistic role, but also functions attributed to 

mass media - informational, educational or entertainment. Therefore, this field of art should not be 

looked at only as an element of architecture, but it is worth seeing it as a form of mass 

communication that gives public space a unique character. 

In Poland, mosaics were particularly popular in the years 1950–1970, sometimes becoming part of 

the information message of the authorities of the time, a way to reach a wide audience with 

propaganda. They were also an educational tool showing important historical events, testifying to 

the patriotism of their creators. An example of a wonderful work from that period is the mosaic 

created on the wall of the "WELUX" Textile Processing Plant in Bielsko-Biała by Ignacy Bienek. 

The work, created on the occasion of the 700th anniversary of the city and the 1000th anniversary 

of the Polish State, was destroyed in 2000 during the construction of a shopping center. 

Keywords: mosaic, social communication, visual communication, architecture. 
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I. MOZAIKA NA PRZESTRZENI WIEKÓW 

Pierwsze mozaiki powstały setki lat przed naszą erą. Rozkwit tej dziedziny sztuki 

nastąpił między VI a IV w. p.n.e. Głównymi ośrodkami ich powstawania były Mezopotamia, 

starożytna Grecja, Imperium Rzymskie i Bizancjum, jednak dopiero w czasach 

chrześcijaństwa upowszechniły się mozaiki ścienne. W czasach renesansu ta dziedzina sztuki 

nie była poważana, gdyż wymagała wiele wkładu w obróbkę materiału, czyli kamienia, który 

w owym okresie był uważany za materiał zbyt pospolity, by mogli się nim zajmować 

„prawdziwi” twórcy. 

Na piedestał sztuki mozaikę przywrócił w 1900 r. Antonio Gaudi, który ozdabiał w ten 

sposób ściany budynków, kopuły, a nawet kominy. Popularność i akceptacja mozaiki w XX 

w. była powszechna, niezależna od różnic kulturowych, etnicznych czy religijnych. Wynikało 

to m.in. z tendencji do wymyślania nowych form przekazu artystycznego, otwartości na 

wykorzystywanie przeróżnych materiałów i chęci docierania z dziełami sztuki do szerokiego 

kręgu odbiorców, zaskakiwania ich niemal na każdym kroku formą, treścią i miejscem 

ekspozycji. 

Dostępność różnych technik twórczych i materiałów sprawia, że możliwości tworzenia 

mozaik są niemal nieograniczone. Mimo to tą dziedziną sztuki zajmuje się stosunkowo 

niewielka grupa twórców. Co ciekawe jest wśród nich wielu nie-profesjonalistów, którzy nie 

boją się eksperymentowania, chcą zaistnieć w przestrzeni publicznej. 

II. MOZAIKA FORMĄ MASOWEJ KOMUNIKACJI 

Od początków swego istnienia ludzie dążyli do upiększania swojego otoczenia. 

Świadczą o tym prehistoryczne malowidła naskalne, dokonania starożytnych twórców, 

wybitne dzieła renesansu czy baroku. Formą sztuki stała się także architektura, dzięki której 

w miastach powstawały nie tylko budynki mieszkalne czy obiekty niezbędne dla 

funkcjonowania społeczności (sklepy, zakłady rzemieślnicze, urzędy), ale i obiekty umilające 

spędzenie wolnego czasu (muzea, parki itp.). 

Wystawienie na widok publiczny wielu dzieł sprawiło, że w przestrzeni miejskiej 

zaczęły się rodzić punkty odniesienia stanowiące miejsce integracji jednostek, jak i całych 
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lokalnych społeczności, będące wyróżnikami miejsca, swoistym drogowskazem, punktem 

orientacyjnym. Odrębną kwestią są walory edukacyjne dzieła, z którym może obcować 

dosłownie każdy i to o dowolnej porze. A to z kolei stanowi dla artysty niepowtarzalną szansę 

na dotarcie ze swoimi przemyśleniami, wizjami artystycznymi do szerokiego kręgu 

odbiorców. 

III. HISTORIA MOZAIKI W POLSCE 

Na ulicach polskich miast mozaiki masowo pojawiały się w latach 1950–1970. Zdobiły 

elewacje i wnętrza budynków, możne je było spotkać m.in. w halach dworców kolejowych, 

salach domów kultury, pomieszczeniach szpitali; słowem wszędzie tam, gdzie mógł się z nimi 

zetknąć przeciętny obywatel. Tworzone wówczas dzieła służyły niekiedy ówczesnym 

władzom do celów propagandowych, ale i edukacyjnych, przypominania o ważnych 

wydarzeniach historycznych. 

Prosta technologia układania kompozycji, powszechna dostępność materiałów, z 

których były wykonywane, sprzyjały powstawaniu wielu dzieł tego typu. Do dziś przetrwało 

niestety niewiele z nich. Większość została zniszczona w czasach przemian społeczno-

gospodarczych na początku lat 90. XX. Niekiedy nie doceniano ich walorów artystycznych, a 

niekiedy traktowano je po prostu jako wstydliwy relikt czasów słusznie minionych nie 

pasujący do nowej rzeczywistości. Do naszych czasów dotrwała m.in. kompozycja Zygmunta 

Lisa w budynku dworca kolejowego w Gliwicach oraz mozaika o tematyce sportowej w hali 

dworca kolejowego w Bytomiu. Wśród bezpowrotnie utraconych znajduje się monumentalne 

dzieło Ignacego Bieńka przy ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej zdobiące mury Zakładu 

Przemysłu Włókienniczego „WELUX”. 

IV. MONUMENTALNE DZIEŁO IGNACEGO BIEŃKA 

Ignacy Bieniek (1925–1993) był malarzem, rzeźbiarzem, rysownikiem i projektantem 

sztuki użytkowej. Jego twórczość była prezentowana na wielu wystawach w Polsce i za 

granicą, a także obecna na ulicach polskich miast. Największym dziełem artysty była mozaika 

stworzona z okazji 700-lecia Bielska-Białej oraz 1000-lecia Państwa Polskiego. 
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Dzieło powstawało od roku 1966 do 1969. Po ukończeniu mozaika miała 76 metrów 

szerokości i 8 metrów wysokości, czyli ponad 600 m. kw. powierzchni. Tworzyło ją 86 

kompozycji z odniesieniami do mitologii Podbeskidzia, historii Polski i osobistych przeżyć 

artysty. Bieniek osobiście odwiedzał wiele zakładów pracy, gdzie zdobywał potrzebne mu do 

pracy materiały: odpady ceramiczne i szklane, cement, kawałki metalu, kamienie. Dzieło 

powstało w pełni w czynie społecznym. Niewiele brakowało, by nie zostało ukończone, gdyż 

nie wszystkim podobał się w pełni jego przekaz. Gdy artysta zorientował się w sytuacji, 

rozpoczął prace także na drugim końcu muru i doprowadził je do takiego stadium, że 

władzom już po prostu nie wypadało zabronić ich kontynuowania. 

Artysta otrzymał list gratulacyjny od Ministra Kultury i Sztuki, o mozaice napisano 

wiele artykułów, interesowało się nią radio i telewizja. 

V. PRZESŁANIE TWÓRCY 

W analizie przesłania mozaiki Ignacego Jana Bieńka można wykorzystać koncepcję Bo 

Bergströma, który twierdzi, że obraz nacechowany jest wieloma elementami, których 

znaczenie w dużej mierze zależy od odbiorcy. Teoria Bergströma jest na tyle uniwersalna, że 

z jej wykorzystaniem można też badać nieistniejącą mozaikę. 

Pierwszym krokiem jest odniesienie się do tego co widzi odbiorca, jak widz postrzega 

dzieło sztuki. Odrębną kwestią są jego refleksje, przemyślenia, wrażenia wywołane obrazem, 

z którym obcuje. Potem należy się skupić na narracji twórcy i przekazie, z którym wyszedł do 

odbiorcy. 

Artysta wyraźnie eksponuje ważne dla niego słowo OJCOWIZNA (Fot. 1), napisami 

nawiązuje do imion i nazwisk swoich przyjaciół, miast, w których żył i tworzył (Fot 2). Na 

poszczególnych fragmentach mozaiki pojawiają się ważne daty z historii Polski, postaci w 

historycznych strojach, nawiązania do tradycji ukochanego przez Bieńka Podbeskidzia i 

tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Każdy detal, choć stworzony w dużej mierze z 

odpadów, był starannie dopracowany, niósł ze sobą określone przesłanie, symbolikę. 
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Fot. 1. Mozaika przy ul. Leszczyńskiej w Bielsku Białej. Autor fotografii Marcin Płużek 

 

 

Fot. 2. Mozaika przy ul. Leszczyńskiej w Bielsku Białej. Autor fotografii Marcin Płużek 
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Choćby fragment z twarzami ludzi i kształtami zwierząt, których uproszczone formy 

wskazują na surowość przekazu podkreślonego przez szarość i strukturę betonu, na którym 

były umieszczone. Możliwe, że to nawiązanie do bezbarwności czasów, w których przyszło 

artyście działać, podobieństw ubiorów, z których wszyscy musieli korzystać, pewnej matrycy 

społecznej, w którą trzeba się było wpasować. 

 

Fot. 3. Mozaika przy ul. Leszczyńskiej w Bielsku Białej. Autor fotografii Marcin Płużek. 

VI. POZOSTAŁ TYLKO ŻAL 

Dzieło Bieńka doskonale wpisywało się w architekturę miasta spełniając równocześnie 

trzy ważne funkcje: wzmocnienie konstrukcji fabrycznego muru, poprawa estetyki okolicy, 

przekaz edukacyjny, który docierał do każdego, kto pojawił się w okolicy; nie tylko do 

uczestników spotkań, które organizowano przy mozaice, ale i zupełnie przypadkowo. 

Niestety dzieło nie przetrwało do naszych czasów, zostało zniszczone w 2000 r. w trakcie 

budowy centrum handlowego. 

Smutny koniec tej pracy nie powinien być jednak czynnikiem odstraszającym młodych 

twórców przed udostępnianiem swych dzieł w przestrzeni publicznej. Podczas 

prowadzonych przez siebie zajęć często zachęcam studentów do odważnego dzielenia się 
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swoją twórczością z otoczeniem. Idei też służyły też warsztaty garncarsko-ceramiczne w 

kwietniu 2022 r. w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej. W dwóch grupach wzięło 

w nich udział ponad 70 osób z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Efektem ich pracy było powstanie 12 mozaik ceramicznych inspirowanych tematyką miasta 

Gliwice, Politechniki i Śląska.  Mozaiki zostały zaprezentowane na Politechnice Śląskiej w 

Gliwicach w ramach Pierwszego Gliwickiego Festiwalu Architektury Sztuki i Rzemiosła, 

który odbył się 22 czerwca 2022 roku.  

Jestem przekonany , że było to interesujące doświadczenie pokazujące ciekawą, 

uprawianą przez niewielu dziedzinę sztuki. Może za kilka lat, któryś z uczestników tych zajęć 

stworzy mozaikę, która stanie się ważnym elementem przestrzeni, w której się znajdzie, 

będzie niosła przesłanie, które pozwoli jej przetrwać długie lata. 

 

Fot. 4. Dokumentacja fotograficzna z warsztatów garncarsko-ceramicznych w Ośrodku Garncarskim 

w Medyni Głogowskiej. Autor fotografii Krzysztof Groń. 
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Fot. 5. Dokumentacja fotograficzna z warsztatów garncarsko-ceramicznych w Ośrodku Garncarskim 

w Medyni Głogowskiej. Autor fotografii Krzysztof Groń. 

 

 

Fot. 6. Dokumentacja fotograficzna z warsztatów garncarsko-ceramicznych w Ośrodku Garncarskim 

w Medyni Głogowskiej. Autor fotografii Krzysztof Groń. 
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Fot. 7. Dokumentacja fotograficzna z warsztatów garncarsko-ceramicznych w Ośrodku Garncarskim 

w Medyni Głogowskiej. Autor fotografii Krzysztof Groń. 

 

 

Fot. 8. Dokumentacja fotograficzna z Pierwszego Gliwickiego Festiwalu Architektury Sztuki i 

Rzemiosła. Autor fotografii Zdaniec. 
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Fot. 9. Dokumentacja fotograficzna z Pierwszego Gliwickiego Festiwalu Architektury Sztuki i 

Rzemiosła. Autor fotografii Zdaniec. 
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Fot. 10. Dokumentacja fotograficzna z Pierwszego Gliwickiego Festiwalu Architektury Sztuki i 

Rzemiosła. Autor fotografii Zdaniec. 
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Fot. 11. Dokumentacja fotograficzna z Pierwszego Gliwickiego Festiwalu Architektury Sztuki i 

Rzemiosła. Autor fotografii Jakub Czarnecki. 
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Fot. 12. Dokumentacja fotograficzna z Pierwszego Gliwickiego Festiwalu Architektury Sztuki i 

Rzemiosła. Autor fotografii Jakub Czarnecki. 
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