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Pożegnanie

Eucharystię pogrzebową w intencji zmarłego 9 marca br. Adama 
Wolskiego, malarza, rzeźbiarza, grafika, celebrował ks. proboszcz Ry-
szard Niemiec. W swej homilii mówił o tym, co jest ważne w życiu 
człowieka: – Ważne jest powodzenie, wykonane dzieło, rodzina, wy-
kształcenie. Ale to wszystko jest tylko środkiem do celu, którym jest 
miłowanie Boga.

Na  koniec ks. Ryszard Niemiec zaapelował o modlitwę za du-
szę Zmarłego. W zagnańskim kościele Msze św. w intencji śp. Adama 
Wolskiego będą sprawowane w każdą środę marca. 

 Na cmentarzu poseł Henryk Milcarz mówił nad trumną Artysty 
o tym, że rzeźbił On wybitne dzieła, które można spotkać w wielu 
miejscach w Polsce i na świecie.  

– Ale rzeźbił także swoje życie i w dużej mierze i nasze. Adaś był 
szczególnym człowiekiem i Zagnańsk nie będzie takim samym i tym sa-
mym, bo odszedł człowiek, będący wymownym symbolem Zagnańska. 
W wielu swoich dziełach pozostawił symboliczne elementy dębu Bart-
ka. Drogi Adasiu, chciałbym w imieniu Sejmu RP, grona przyjaciół, 
bliższych i dalszych znajomych pożegnać Cię i podziękować za wszel-
kie dobro, jakie uczyniłeś tu na ziemi – podkreślił poseł Milcarz.  

Z  kolei członek rodziny, dyplomata, doradca biznesowy, urzędnik 
państwowy i dziennikarz telewizyjny Witold Stefanowicz, podkreślił 
w swojej mowie pogrzebowej wielką pasję życia i pasję twórczą Zmar-

Rodzina oraz liczni artyści, przyjaciele i mieszkańcy Zagnańska modlili się za duszę śp. Adama Wolskiego 12 marca 
podczas Mszy św. pogrzebowej w zagnańskim kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP. Następnie Zmarłego poże-
gnali na miejscowym cmentarzu, gdzie został pochowany w grobowcu Rodziny Wolskich. 

łego: – On realizował się poprzez wielkie kompozycje ścienne, cerami-
kę, grafikę, malarstwo. Ocenę dają Mu dzisiaj wszyscy obecni. Jest 
to coś wspaniałego, że tak wielu dobrych ludzi przyszło Go pożegnać 
i towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Mógł zrobić karierę światową, 
ale wybrał Zagnańsk. Widać to było Jego miejsce na ziemi.   

Artysta kabaretowy Bonisław Opałko wspominając przyjaciela, 
zaakcentowal to, że był On  dla niego „demonem sztuki”.

– Byłeś człowiekiem, który potrafił zebrać wokół siebie wielu ar-
tystów, wielu ludzi, którzy bez wcześniej przygotowanego scenariusza 
potrafili wspólnie na tych happeningach i różnych Twoich działaniach 
tę sztukę tworzyć. Oczywiście znakomicie pomagała Ci Agnieszka, sam 
też w tych przedsięwzięciach z przyjemnością uczestniczyłem – mówił 
Bronisław Opałko.

Specjalnie wspomnienie o Adamie Wolskim napisał prezes od-
działu Kieleckiego Związku Literatów Polskich, Stanisław Nyczaj. 
Wyraził w nim swój podziw dla osiągnięć artystycznych Zmarłego, 
ale też i żal, że nie doczekał On pełniejszego przeglądu swego dorob-
ku, obmyślonego wiosną w przestronnych (akurat sposobnych do Jego 
szerokiego artystycznego oddechu) salach świętokrzyskiego Muzeum 
Narodowego.

Andrzej Piskulak 

Był projektantem i realizatorem wielu monumentalnych kompozycji 
ściennych w Kielcach m.in. na Politechnice Świętokrzyskiej, w Kielec-
kim Centrum Kultury. Na Kielecczyźnie i w Polsce wykonał ok. 200 
realizacji artystycznych. Od 1980 r. był organizatorem działań artystycz-
nych i promocyjnych, łączących architekturę z malarstwem, rzeźbą i ży-
wym modelem. 

Był założycielem Krajowych Aukcji Dzieł Sztuki, organizatorem 
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuka i Moda. Był znanym marszandem 
i założycielem Rady Artystycznej Twórców Kieleckich. W Zagnańsku 
stworzył centrum nie tylko regionu świętokrzyskiego, ale również ogól-
nopolskich działań artystycznych.

Miał na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych w kraju i za-
granicą oraz udział w wielu przedsięwzięciach tj. imprezach w ramach 
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuka i Moda, m.in.: koncertów galowych 
i oprawy plastycznej w Kieleckim Centrum Kultury czy   Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich. Był też współorganizatorem Międzynarodo-
wego Memoriału im. J. Kusocińskiego.  

Ostatnią Jego pracą w Kielcach jest odsłonięty w końcówce ubiegłego 
roku mural „Hiszpański las”, wykonany w apartamentowcu Jagiellońska 
Point na zlecenie spółki developerskiej Volumetric. W 2002 roku został lau-
reatem Nagrody Miasta Kielc. Przy ul. Sienkiewicza od kilku lat prowadził 
Galerię Sztuki. Był bratem znanej rzeźbiarki Zofii Wolskiej. Miał 74 lata.

Malarz, rzeźbiarz, grafik, scenograf…
Adam Wolski urodził się 19 czerwca 1937 roku w Zagnańsku. Uczęszczał do szkoły nazaretanek, Liceum Ogólnokształcącego  

im. S. Żeromskiego i III Liceum Ogólnokształcącego (dziś LO im. C.K. Norwida) w Kielcach. Uczył się także w szkole pijarów w Kra-
kowie, studiował na WSSP we Wrocławiu i Łodzi. Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 



Wspominamy  
Adama Wolskiego

W obiekcie zabytkowym „Domu rodzin-
nym” planował utworzyć muzeum zachowujące 
pamiątki historyczne Zagnańska oraz tego miej-
sca, od momentu powstania na początku XX w. 
do chwili obecnej.

Kolejnym obiektem miała być „Scena le-
śna” obok domu, przeznaczona do działań ple-
nerowych, imprez estradowych, takich jak m.in.: 
widowiska terenowe, pikniki, kiermasze czy też 
kultowa impreza „Śniadanie na trawie”. Najnow-
szym pomysłem Adama Wolskiego był cykliczny 
program imprez kulturalnych z telewizją regionalną i ogólnopolską, pod 
roboczym tytułem „Tradycja i nowoczesność”.

Dom Sztuki – Galeria autorska Adama Wolskiego – miał pełnić funk-
cje ekspozycyjne, połączone z całorocznym plenerem malarskim. Galeria 
miała w założeniu tworzyć edukację artystyczną, pełniącą służebną rolę 
wobec sztuki współczesnej i zjawisk awangardowych.   

Pragnął także utworzyć kameralny dziedzi-
niec powiązany ściśle z galerią oraz częściowo 
zadaszony. Miał on być okolony wiatami two-
rzącymi powierzchnię ekspozycyjną, plenerową, 
wkomponowany w przestrzeń budynku i ją uzu-
pełniający. To tu miałyby się odbywać w przy-
szłości pikniki ceramiczne i indywidualne wysta-
wy form plastycznych plenerowych.

Kolejnym pomysłem było wykonanie po-
mnika „Bartka”. Artysta deklarował przekazanie 
gminie części terenu swojej posesji, który byłby 

konieczny do zbudowania tam pomnika „Bartka” wg. uznanego wzoru. 
Pomnik, będący m.in. własnością Muzeum Narodowego, byłby połączony 
z dwoma pawilonami wystawowymi, z których jeden byłby przeznaczo-
ny do ekspozycji różnych kreacji „Bartka”. Drugi pawilon Wolski wi-
dział jako nowoczesny punkt informacyjny gminy Zagnańsk, jej historii 
i miejsc, które są najbardziej godne podkreślenia.

Zarys programowy Domu Sztuki
W lutym br. Adam Wolski złożył wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu zarys programowy Domu Sztuki, jaki zamie-

rzał stworzyć w Zagnańsku.

Rodzinie i Przyjaciołom
Zmarłego 

Adama Wolskiego
wyrazy głębokiego współczucia 

składają 
Wójt Gminy Zagnańsk i Przewodniczący Rady 

Gminy w Zagnańsku

Podczas wystawy jubileuszowej pt. „Obecność w sztuce”, któ-
ra trwała od czerwca do sierpnia 2004 r. zaprezentowanych zo-
stało ok. 150 obrazów, rysunków, projektów, grafik, płaskorzeźb, 
odlewów brązowych i gipsowych, fotografii. Wydany został album- 
–katalog dokumentujący twórczość artysty oraz odbyło się wiele 
imprez towarzyszących, także na terenie przypałacowego ogrodu 
włoskiego.

W dziedzinie malarstwa sztalugowego Adam Wolski podtrzymy-
wał tradycję XX-wiecznej martwej natury i pejzażu, czasami w połą-
czeniu z kolażem i eksperymentami fakturowymi. 

– W dziedzinie nowoczesnej dekoracji architektoniczno-rzeźbiar-
skiej wypracował w latach 70. i 80. własną stylistykę, odmianę abs-
trakcji niegeometrycznej i geometrycznej, owocnie wykorzystującą 
nowe technologie budowlane (acekolowa płyta azbestowo-cemento-
wa), wcześniej porównywaną do monumentalnego malarstwa meksy-
kańskiego José Orozco, Diego Rivery czy Alfaro Siqueirosa, a obecnie 
charakterystyczną już tylko dla niego, ciągle kontynuowaną w mniej-
szych formach dostępnych dla prywatnego kolekcjonera – napisała ku-
stosz wystawy Iwona Rajkowska we wstępie do katalogu. 

Spośród dużych realizacji dekoratorskich prezentowanych przez 
Wolskiego, m.in. w byłych Kieleckich Zakładach Wyrobów Papiero-
wych, radomskich Zakładach Metalowych „Łucznik”, starachowickiej 
Fabryce Samochodów Ciężarowych „Star”, wiele już nie istnieje.

Obecny w sztuce

Na październik br. w salach Muzeum Narodowego w Kielcach 
planowana była wystawa pt. „Wolski na ścianie – miejskie dekora-
cje architektoniczno-rzeźbiarskie w pałacu”. Miała ona być konty-
nuacją jego wielkiej retroperspektywy z 2004 r. 

– W tym roku mieliśmy pokazać Wolskiego w architekturze Kielc 
i szeroko rozumianego regionu, w 2004 nie było na to miejsca, bowiem 
Wolski był naprawdę bardzo płodnym artystą i projektantem – infor-
muje „GZ” Iwona Rajkowska, kurator wystawy Adama Wolskiego. 

– Teraz chcieliśmy pokazać jego fotograficznie bardzo powiększo-
ne architektoniczne projekty, m.in. bardzo dużo tych zrealizowanych 
i niezrealizowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej. Były jednymi 
z najlepszych w Polsce, zarówno wtedy, jak i dziś – nie zestarzały się 
w żadnej mierze – dodaje kurator wystawy. 

Artysta przez ostatnie miesiące po prostu kipiał energią przy orga-
nizowaniu tej wystawy, szukając sponsorów i tworząc scenariusz wie-
lu wydarzeń artystycznych i plenerowych towarzyszących wystawie.

Ostatnie spotkanie autorskie Adama Wolskiego odbyło się 26 stycz-
nia br. w Muzeum Narodowym w Kielcach podczas wystawy „Z cera-
miką przez wieki”, a nosiło tytuł „Ceramika na ścianę”. 

Kolumny zredagował Andrzej Piskulak

W Muzeum Narodowym


