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W  1975 roku Jürgen Blum opublikował w „Avant 
Garde. Zeitschrift für Kunst & Kommunikation” 

– Kommunikat des Stationismus (Komunikat 
stacjonizmu), w którym zawarł ideę tworzonych przez 
siebie na terenie niemieckiej Hesji Kunststationen, czyli 
„stacji sztuki”. „Stacjonizm” Bluma zakładał, że wszędzie 
tam, gdzie jest artysta, znajduje się również stacja sztuki, 
która powinna być ośrodkiem artystycznie obsługującym 
podlegający jej teren. Stosując w Komunikacie... formułę 
manifestu, wyjaśniał między innymi:

„Nic bez artysty 
Nic bez jego zdolności oddziaływania 
Nic bez zrozumienia 
Nic bez energii stworzenia 
Nic bez sytuacji 
Nic bez ludzi 
 Wszystko dla sztuki 
 Wszystko jest sztuką 
 Wszystko może prowadzić do sztuki 
 Wszystko do wzbogacenia człowieka 
Stacjonującego artystę odnajdziemy tam, gdzie 
korzeń jego działalności (tzn. sytuacja) prowadzi 
do działania” [1]. 

Z ideą stacjonizmu, czyli koncepcją stworzenia rejo-
nów podlegających „stacjom sztuki”, w których artysta 
swoją obecnością i działalnością spełniałby funkcję 

Mechanizmy partycypacji
w działalności Gerarda Kwiatkowskiego

porównywalną do funkcji lekarza rejonowego, Blum wystą-
pił znacznie wcześniej, bo już w okresie swojej aktywno-
ści w Polsce. W lipcu 1971 roku – w tamtym czasie jako 
Gerard Kwiatkowski, artysta plastyk identyfikujący się 
z Elblągiem i kierownik Galerii EL – wziął udział w sym-
pozjum w Opolnie-Zdroju (odbywającym się w ramach ple-
neru Ziemia Zgorzelecka [2]), podczas którego przedstawił 
organizatorom Projekt schematu organizacyjnego dla dzia-
łań sztuki sytuacyjnej z uwzględnieniem rejonizacji [3].
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Gerard Jürgen Blum-Kwiatkowski – postać 
ze świata sztuki o podwójnej narodowości: 
polsko-niemieckiej. Działacz kultury, społecznik 
i artysta, kurator i kolekcjoner. Od drugiej połowy 
lat pięćdziesiątych do 1974 roku animator życia 
artystycznego w Elblągu, założyciel Galerii EL 
(1961–1974), inicjator i organizator pięciu 
Biennale Form Przestrzennych (1965–1973). 
W latach 1974–1987 sformułował i propagował 
ideę „stacjonizmu”, zakładając na terenie Nie-
miec „stacje sztuki” (Kunststationen). Prowadził 
w nich zajęcia – uczył malarstwa i rysunku oraz 
organizował życie kulturalne mieszkańcom. 
W swojej działalności wychodził poza mury 
galerii, wkraczając w przestrzeń publiczną. 
Jako Jürgen Blum zdefiniował pojęcie sztuki 
reduktywnej i założenia sztuki inteligibilnej, 
skłaniając się w ostatnich latach życia w stronę 
filozofii, metafizyki, mistycyzmu, budując kon-
stelacje energii czasowej. Zmarł 11 sierpnia 2015 
roku w Hünfeld.

h  Gerard Kwiatkowski w Galerii EL,  
fot. Czesław Misiuk, Archiwum CS Galeria EL,  
ok. 1965 roku

h  Gerard Kwiatkowski w Galerii EL, autor nieznany, Archiwum CS Galeria EL,
 ok. 1965 roku
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W projekcie zwrócił uwagę zarówno na ryzyko zwią-
zane z rozwojem cywilizacji, na inwestycje w trwałe przed-
mioty, które zaśmiecają świat, jak i na wpływ techniki 
na kryzys w psychice człowieka, który „sięga po sztuczne 
podniety, zajmuje się motoryzacją, by pędzić, byle 
nie myśleć” [4], a ponadto dowodził:

 
„W zakładach pracy zatrudniony jest lekarz denty-
sta, który leczy schorzałe zęby, na wsi agronom 
itd. Dziś już nikt nie kwestionuje zapotrzebowania 
na jednego czy drugiego, stało się to oczywiste. 
Sztukę jednak, która jest wartością istot rozum-
nych, traktuje się jako coś zbędnego, jako doda-
tek, bez którego właściwie można się obejść. [...] 
Współczesna cywilizacja zapomniała o równo-
ległym tworzeniu wartości ducha dla szerszej 
konsumpcji” [5].

Rozwiązania problemu upatrywał w zainwestowaniu 
w człowieka i w stworzeniu konkretnej sytuacji dla jego 
działań. Zaproponował „rejonizację” działań sztuki, aby 
geograficznie wytyczone obszary przydzielone zostały 
poszczególnym twórcom, którzy dzięki swojej inwencji 
potrafiliby dostrzec aktualne problemy i w odniesieniu 
do nich podejmowaliby konkretne aktywności, by kształ-
tować kulturowo podległe im tereny. Proponował, żeby taki 
przydział rejonu trwał rok, a następnie przekazany został 
innemu twórcy – 

 
„Unikalibyśmy produkcji obiektów niezmiennych 
na rzecz kształcenia pojęć artystycznych konkret-
nych ludzi” [6] – tłumaczył. 

To, co Gerard Kwiatkowski zaproponował w 1971 
roku w Opolnie-Zdroju, niewątpliwie wyrosło na bazie 
doświadczeń z Elbląga, wyznaczających charakter jego 
artystycznej i kulturotwórczej działalności, której prioryte-
tami (konsekwentnie i do końca) były: kontekst społeczny 
i partycypacyjny, przestrzeń publiczna oraz peryferia kul-
turalne. Kluczową rolę odegrała w tym założona przez 
niego w 1961 roku w ruinach trzynastowiecznego kościoła 
podominikańskiego Galeria EL, służąca mu za pracownię 
plastyczną i będąca zarazem galerią wystaw sztuki współ-

czesnej. Choć samą ideę „stacjonizmu” Blum-Kwiatkowski 
sformułował dopiero w Niemczech w 1975 roku, w odnie-
sieniu do zakładanych Kunststationen, to właśnie Galeria 
EL w Elblągu była „poligonem doświadczalnym” na drodze 
do jej ukształtowania. I choć przez niego samego nigdy nie 
nazwana „stacją sztuki”, de facto była jego pierwszym tego 
typu ośrodkiem, w którym organizował życie kulturalne 
mieszkańcom Elbląga, czyli – idąc tropem „stacjonizmu” 

– oddziaływał swoją twórczością na konkretnym terenie, 
stwarzając sytuacje, w których nie odbywało się „Nic bez 
ludzi”, a „Wszystko dla sztuki” i „Wszystko do wzbogacenia 
człowieka”. Pojęcie „stacji sztuki” Blum wyjaśniał nastę-
pująco: 

„Kunstation [Kunststation – przyp. aut.] – wyjaśnia 
Gerard – nie jest instytucją, nie podlega więc 
żadnym rygorom programowania i formalizmu. 
Jest raczej czymś w rodzaju możliwości zapropo-
nowanej ludziom dobrej woli. [...] Jest propozycją 
otwartą dla wszystkich kierujących się imperaty-
wem twórczego działania, lecz nie znajdujących 
zaspokojenia w wartościach im dostępnych. [...] 
może także – poprzez obecność ludzi działają-
cych oraz zaproponowanych tu wartości i środków 

– inspirować myślenie i działanie [...] w praktyce 
będzie miejscem nie dających się przewidzieć 
infiltracji między sztuką a życiem oraz niekonwen-
cjonalną przestrzenią dla prezentacji sztuki i jej 
różnorodności i zmienności” [7].

Mechanizmy partycypacji w działalności Gerarda Kwiatkowskiego

W tym rozumieniu Galeria EL była pierwszą niena-
zwaną „stacją sztuki” Kwiatkowskiego, stworzoną w spo-
sób oddolny, placówką pozainstytucjonalną, niepoddającą 
się rygorom programowania i formalizmu, otwartą na ludzi 
i na różnorodne eksperymenty artystyczne. Była „rejoni-
zującym” – na Elbląg i okolice – „korzeniem jego działal-
ności”, organizmem reagującym bardzo szybko i ambitnie 
na to, co w sztuce nowe. Jej program nie ograniczał się 
do jednej formuły – prezentowania sztuki i gromadzenia 
zbiorów, a działania szybko zaczęły wykraczać poza ramy 
tradycyjnie pojmowanej plastyki. Oprócz wystaw ogromny 
nacisk kładziono na dialog, wymianę poglądów, wykłady 
i odczyty o sztuce, spotkania z artystami, koncerty czy 
wyjście ze sztuką na zewnątrz, w przestrzeń publiczną. 
Galeria była miejscem, które promieniowało, i polem 
do dyskusji. Liczyła się również jej sieć kontaktów, która 
na ówczesne czasy (początek lat sześćdziesiątych) – jak 
dla miasta peryferyjnego, jakim był wówczas Elbląg – 
była imponująca [8].

W przemówieniu z 1964 roku, przygotowanym dla 
Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu, pod-
sumowującym trzyletnią działalność Galerii EL, radny 
Kwiatkowski pisał: 

„To, co robimy, często jest tak nowe, że trudno mie-
rzyć je wytycznymi i nawykami sprzed iluś lat czy 
miesięcy [...]. Jak w żadnej Galerii – tu, w Galerii EL, 
można się spotkać z żywymi twórcami, można 
z nimi rozmawiać i poznawać problemy, które ich 
aktualnie nurtują” [9].

W projekcie I Biennale Form Przestrzennych w 1964 
roku podkreślał: 

„Najbliższym zamierzeniem [Galerii EL – przyp. aut.] 
jest rozpoczęcie prac nad kształtowaniem prze-
strzeni w mieście, poprzez wychodzenie ze sztuką 
na zewnątrz, by stała się ona bodźcem emocjonal-
nym w kształtowaniu świadomości człowieka” [10].

Jedną z pierwszych propozycji wyjścia ze sztuką 
na zewnątrz i zainteresowania nią szerszej publiczności, 
zanim w ramach I Biennale w Elblągu pojawiły się formy 
przestrzenne, był pokaz prac studenckich w witrynach 
sklepowych. Janusz Hankowski [11] wspomina to wyda-
rzenie w następujący sposób: 

„Pierwszą Galerią Kwiatkowskiego dla miasta 
– wie Pani, co było? Na ulicy 1 Maja opróżniono 
wystawy sklepowe, załatwiłem mu kilkadziesiąt 
obrazów studenckich w Gdańsku i on je tu przy-
wiózł, i wystawił w całym mieście (wtenczas cen-
trum to była ulica 1 Maja) – we wszystkich oknach 
sklepowych – obrazy artystów. To trzeba być 
wariatem, proszę Pani. […] to było jeszcze przed 
Biennale, długo przed Biennale. To były jego dzia-
łania, które prowadziły do założenia Galerii” [12]. 

Pomysł ten wkrótce przerodził się w cykl wystaw 
ulicznych, tzw. Salon Ulicy Galerii EL, zapoczątkowany 
w 1962 roku, który mieścił się w witrynach sklepowych 
i w oknach czytelni Biblioteki Miejskiej przy ulicy Hetmań-

Galeria EL była pierwszą nienazwaną  
„stacją sztuki” Kwiatkowskiego, stworzoną 
w sposób oddolny, placówką pozainsty-
tucjonalną, niepoddającą się rygorom 
programowania i formalizmu.

h  Forma przestrzenna Bohdana Załęskiego zrealizowana w ramach I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, fot. Andrzej Jankowski, 1965

h  Gerard Kwiatkowski w Galerii EL,  
autor nieznany, Archiwum CS Galeria EL, 
ok. 1965 roku
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skiej. Ponownie zaprezentowano prace studentów PWSSP 
w Gdańsku, następnie – figurki ceramiczne Krystyny 
Sulewskiej-Figieli, grafiki Jana Góry, szkice i monotypie 
Janusza Hankowskiego oraz szkice Barbary Argasiń-
skiej. Każdą z wystaw obejrzało około 20 tys. osób [13]. 
Wystawione w witrynach okiennych dzieła prowokowały 
przechodniów do zwykłego choćby „rzucenia okiem” na to, 
co jest eksponowane, docierały do większego grona niż 
tradycyjny krąg bywalców galerii, stykały się też z osobami 
o mniejszym doświadczeniu i niewielkich zdolnościach 
w odbiorze i odczytywaniu sztuki. Dostępne dla wszyst-
kich do oglądania wprost „na ulicy”, w sposób zasadniczy 
przełamywały dotychczasowy świat galerii i muzeów, 
w którym sztukę kontemplowało się od święta, w ciszy 
i skupieniu, w ekspozycyjnych salach, do których docierali 
wyłącznie ci nią zainteresowani. W Elblągu na początku 
lat sześćdziesiątych taki Salon Ulicy jako niecodzienna 
atrakcja w przestrzeni miejskiej mógł rzeczywiście wzbu-
dzać zainteresowanie, przykuwać uwagę mieszkań-
ców i stać się tematem rozmów, na przykład w drodze 
do pracy czy podczas niedzielnych spacerów. Co więcej, 

dla większości być może był pierwszą okazją do kontaktu 
ze sztuką. Kwiatkowskiemu zależało, aby sztuka wkra-
czała w codzienność mieszkańców i ją wzbogacała. Kon-
takt z nią miał dostarczać nie tylko doznań estetycznych, 
ale wpływać na ich wrażliwość odczuwania i przeżywania, 
zmuszać do refleksji i tym samym kształtować świado-
mość.

W przypadku Salonu Ulicy ingerencja w przestrzeń 
publiczną była chwilowa i nie zostawiała w mieście 
po sobie trwałych śladów. Wystawy uliczne pojawiały 
się na miesiąc lub dwa, wzbudzały mniejsze bądź więk-
sze zainteresowanie pieszych, wybijały ich na moment 
z rytmu dnia codziennego, zachęcały do niedzielnych 
spacerów, po czym – znikały. Pozostawały po nich ewen-
tualnie afisze i oczywiście – ważne dla Kwiatkowskiego 

– doznania odbiorcy.

Krok dalej poszło I Biennale Form Przestrzennych. 
W jego założeniach, oprócz uwrażliwiania człowieka 
i kształtowania jego świadomości („Dzieło artysty sta-
nie się bodźcem emocjonalnym...” [14]), jest też mowa 
o kształtowaniu otoczenia i organizacji przestrzeni, o trwa-
łej ingerencji w tkankę miejską: 

„Twórcy nie wysyłają swoich dzieł na czasową 
wystawę, lecz tworzą na miejscu, ustawiając 
w plenerze – na przestrzeni przez siebie wybranej, 
dzieła, pozostawione w darze społeczeństwu. 
Twórca kształtować będzie formę dla konkret-
nej przestrzeni, z koniecznością uwzględnienia 
współdziałania otoczenia. […] Dzieła sztuki wyjdą 
z ciasnych ram muzeów i sal wystawowych, staną 
się naszą codziennością” [15]. 

W  rozumieniu Kwiatkowskiego abstrakcyjne formy 
przestrzenne miały przekształcać otaczający świat 
człowieka – jego codzienność i miejsce, w którym żyje – 
w artystyczny obraz, a przez to wzbogacać go i wpływać 
na jego rozwój. Sztuka, uwzględniając obecność czło-
wieka, miała być częścią życia. 

„NIE MARTWY OBRAZ, ILUZJA DLA CZŁOWIEKA: 
ALE ŻYWY CZŁOWIEK W ŻYWYM OBRAZIE. Niech 
świat będzie obrazem. Niech to, co jeszcze dziś 
nazywamy mieszkaniem, przekształci się w obraz. 
Niech to, co jeszcze dziś nazywamy architekturą, 
będzie kształtem wynikającym z naturalnego 
układu krajobrazu” [16]. 

Dzieła w przestrzeni nie miały być wyodrębnionymi 
obiektami, które odizolowane w salach muzealnych są jak 
„ekshumowane mumie”, lecz miały wpisywać się w ramy 
niekończącego się obrazu świata, obrazu żywego, zmie-
niającego się wraz z ruchem człowieka, który także był 
jego częścią („żywy człowiek w żywym obrazie”). 

Mechanizmy partycypacji w działalności Gerarda Kwiatkowskiego

Co istotne, dzieła nie miały zasłaniać sobą krajobrazu, 
lecz być formą wyrastającą z naturalnego pejzażu – 

 
„Nie gwałćmy natury, lecz kształtujmy ją tak,  
by służyła jako tworzywo” [17]. 

Dziełem sztuki stawała się również sama natura – nie-
pogwałcona, a ukształtowana przez wrażliwego twórcę 
na obraz artystyczny, który swym pięknem miał oddziały-
wać na wrażliwość oglądającego i będącego w nim czło-
wieka. 

W 1965 roku, w ciągu kilku miesięcy kilkadziesiąt 
metalowych form stanęło w mieście. Większość z nich 
przetrwała do dziś, choć niestety ich kondycja nie jest 
najlepsza, stan techniczny wielu wymaga natychmiasto-
wej konserwacji. Po ponad 50 latach wrosły na tyle silnie 
w krajobraz Elbląga, że przestały być wręcz zauważalne 
dla mieszkańców. Niektóre nadal stoją w swym pierwot-
nym miejscu (choć ono nie przypomina tego sprzed ponad 
pół wieku), inne zmieniły położenie. Miasto uległo licznym 
przeobrażeniom, a zachodzące w jego tkance zmiany 
urbanistyczne nie brały pod uwagę obecności tych obiek-
tów. Do dziś nie została rozstrzygnięta kwestia własności 
i odpowiedzialności za ich obecny stan [18]. Stąd też – bez 
znajomości zagadnienia i przywołania historii – trudno 
zobaczyć w nich tytułowe Żelazne kwiaty [19] z reportażu 
z 1965 roku, nagranego podczas pierwszej edycji Biennale 
Form Przestrzennych, bądź odszukać związek poszcze-
gólnych form i konteksty, w których zostały stworzone 
i umiejscowione.

Ponadto trzeba pamiętać, że Elbląg w latach sześć-
dziesiątych nie był organizmem miejskim w sensie urba-
nistycznej całości. Jego centrum stanowiło szereg „wysp” 
dość chaotycznej zabudowy, powiązanych pasmami 
zieleni i zniwelowanego terenu. Formy przestrzenne 
komponowane były więc w większości na tle ruin oraz 
zieleni i drzew i tym samym nie sposób było ich wówczas 
nie dostrzec. O reakcjach, jakie wzbudzały wśród miesz-
kańców, pisano już podczas samego Biennale, niektóre 
z obiektów zyskały wśród elblążan własne nazwy: 

„bardzo wiele form, chociaż artyści nie chrzcili 
swych dzieł, ma już nazwy. […] I tak na przykład 
forma Krystyny Sulewskiej-Figieli w Parku Trau-
gutta to Światowid, forma Jerzego Lengiewicza 
przy al. Świerczewskiego to radar, forma Henryka 
Stażewskiego to zjeżdżalnia, a Magdaleny Więc-
kówny – wir morski. Jest też altanka i gablotka, 
są bednarki, czołgi, kły, kosynierzy, tańczące Eurydyki 
i nawet – wojna w Wietnamie” [20]. 

Abstrakcyjne formy przestrzenne miały 
przekształcać otaczający świat człowieka 

– jego codzienność i miejsce, w którym żyje – 
w artystyczny obraz, a przez to wzbogacać go 
i wpływać na jego rozwój.

f  Forma przestrzenna Stanisława Sikory zrealizowana 
 w ramach I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, 
 fot. Andrzej Jankowski, 1965

h  Forma przestrzenna Magdaleny Więcek-Wnuk zrealizowana  
w ramach I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu,   
fot. Andrzej Jankowski, 1965 
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#GERARD JÜRGEN BLUM-KWIATKOWSKI    #STACJONIZM    #SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ    #ELBLĄG

Mechanizmy partycypacji w działalności Gerarda Kwiatkowskiego

Niekiedy jedna forma zyskiwała więcej niż jedno imię, 
np. rzeźbę autorstwa Lecha Kunki zwano żubrem lub pla-
strem miodu; Juliana Bossa-Gosławskiego – statkiem 
kosmicznym, palącym się ogniskiem, agawą czy kaktusem; 
Antoniego Starczewskiego – słońcem, kołem, gwiazdą lub 
tarczą [21]. Bez problemu określano ich lokalizację, poda-
jąc nazwy ulic, placów, parków, w których stanęły poszcze-
gólne z nich, rzadziej zaś (bądź wcale) znano nazwiska 
ich autorów.

Zjawisko to, mimo upływu czasu, trwa do dziś. Formy 
w dalszym ciągu, wśród nowego pokolenia, przywodzą 
kolejne skojarzenia, a wraz z nimi pojawiają się współ-
czesne określenia, takie jak na przykład Batman (na formę 
przestrzenną Zbigniewa Książkiewicza, powstałą pod-
czas trzeciego Biennale). Nadal też większość z nich nie 
jest kojarzona przez mieszkańców z nazwiskiem twórcy.

Idea pierwszego Biennale zakładała – oprócz plastycz-
nej organizacji przestrzeni przy pomocy abstrakcyjnych 
metalowych obiektów – powiązanie sztuki z przemysło-
wym środowiskiem robotniczym [22]. Twórcami form 
nie byli wyłącznie artyści, ale też robotnicy Zamechu, 
którzy w przypadku pierwszego Biennale nie zostali ano-
nimowi. Nazwiska większości z nich często pojawiały się 
na liście współautorów/współtwórców konkretnych form. 
Odręcznie sporządzona Lista pracowników nagrodzonych 
za pomoc przy realizacji form pierwszego Biennale Form 
Przestrzennych zawiera około 30 nazwisk [23]. Gerard 
Kwiatkowski w swych wypowiedziach zawsze podkreślał 
znaczenie robotników i wartość ich pracy: 

„Formy elbląskie są dziełem zespołowym. Robot-
nik czy technik, przed którym metal nie ma 
tajemnic, podpowiada niejednokrotnie twórcy 
ciekawe rozwiązanie. Wzajemne stosunki ułożyły 
się bardzo pomyślnie. Oparte są na obustronnym 
uznaniu pracy kontrahenta za fachową i konkretną. 
Metalowców intryguje, bawi nietypowa robota, 
współpraca z ludźmi sztuki wydaje się im sprawą 
jednocześnie egzotyczną i pożyteczną. Jesteśmy 
przekonani, iż będą bronić w swoim środowisku 
form, które przecież współtworzyli” [24].

Zasługą Kwiatkowskiego jest to, że nie tylko wcią-
gnął [25] wielki zakład przemysłu ciężkiego w tworzenie 
abstrakcyjnych form w celach nieużytkowych, ale przede 
wszystkim to, że potrafił do tego działania przekonać 
i nim „zarazić” prostego spawacza. By zrozumieć, że takie 
zadanie mogło nie być wcale proste, warto odnieść się 
do kluczowej kwestii, która zazwyczaj nie jest poruszana, 
a mianowicie do warunków pracowniczych, jakie pano-
wały w Zamechu, w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych. Ludzie wykonywali ciężką pracę fizyczną osiem 
godzin dziennie przez sześć dni w tygodniu, w zamknię-
tych halach – w niewyobrażalnym hałasie, kurzu i upale. 

„Idąc do pracy – często byli „skacowani”. […] 
Jak wychodzili z Zamechu, to mieli już wszyst-
kiego dosyć. A jak jeszcze się najedli, to w ogóle 
chcieli tylko świętego spokoju” [26] – tak wspo-
mina tamte lata Paweł Freisler, który związany 
był wtedy zarówno z Galerią EL, jak i Zamechem. 

Warunki, w jakich na co dzień funkcjonowali robot-
nicy, choroby zawodowe (pylica, choroba wibracyjna, głu-
chota), na które byli narażeni, a także alkoholizm, stały się 
tematem XX Zwyczajnej Sesji Miejskiej Rady Narodowej 
w Elblągu. W materiałach przygotowanych na sesję znaj-
dziemy wiele ważnych w tym zakresie informacji, które 
szczegółowo obrazują ówczesną sytuację: 

„Badania środowiskowe wykazują nadal prze-
kroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia bez mała 
na wszystkich stanowiskach szkodliwych w więk-
szości zakładów pracy […]. Lekarze mają trud-
ności w egzekwowaniu zasadniczych wniosków 
zmierzających do poprawy warunków pracy […]. 
Na ogół większość zakładów pracy mieści się 
w budynkach starych, mniej lub bardziej zaadapto-
wanych dla potrzeb produkcji i wymogów higieny 
pracy […]. Dużo do życzenia pozostawia zaopatrze-
nie w wodę do mycia, zwłaszcza ciepłą i odpo-
wiednia wentylacja pomieszczeń. Urządzenia 
wentylacyjne ogólne, a szczególnie stanowiskowe 
(miejscowe), są niewystarczające i źle konserwo-
wane […].

W niektórych halach produkcyjnych stanowiska 
szkodliwe nieodizolowane od siebie, powodują 
narażenia złożone, na  przykład młotkarzy – 
na pyły i dymy spawalnicze, spawaczy – na hałas 
i pył krzemowy z młotkowania. Połączenie sta-
nowisk szkodliwych z nieszkodliwymi powoduje 
narażenie pracowników ze stanowisk nieszko-
dliwych na wdychanie substancji szkodliwych 
i nadmierny hałas. Powyższy stan ma miejsce 
szczególnie na  hali nr 23 w Zamechu i innych. […] 
Mimo stałego popularyzowania tematyki 
z zakresu oświaty zdrowotnej wśród załóg pra-
cowniczych objętych przez przemysłową służbę 
zdrowia, stan świadomości higieniczno-sanitarnej 
pozostawia jeszcze wiele do życzenia” [27].

Na podstawie przytoczonego powyżej fragmentu 
o wiele łatwiej wyobrazić sobie zmęczonego i brudnego 
robotnika, o którym mówił Paweł Freisler. I życie tego 
właśnie robotnika Gerard Kwiatkowski chciał wzbogacać 
sztuką. Robił to stopniowo, przyglądał się z bliska tym 
ludziom i ich pracy, podziwiał wykonane przez nich z nie-
zwykłą precyzją różnego rodzaju śruby, tylnice, kotwice, 

Kwiatkowski zaangażował 
elbląski zakład przemysłu 
ciężkiego Zamech w tworzenie 
abstrakcyjnych form.

h  Forma przestrzenna Krystyny Sulewskiej-Figieli 
 zrealizowana w ramach I Biennale Form Przestrzennych 
 w Elblągu, fot. Andrzej Jankowski, 1965

h  Forma przestrzenna Mieczysława Wiśniewskiego zrealizowana 
 w ramach I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, 
 fot. Andrzej Jankowski, 1965

turbiny i inne elementy okrętowe. Na początku lat pięć-
dziesiątych zwrócił też uwagę na zabrudzone kombine-
zony spawaczy i techników, dostrzegając w materii ubrań 
roboczych „ślady pracy”. Zaczął namawiać robotników, 
by swoje zużyte kombinezony oddawali jemu, a on potem 

– ciął je na kawałki, układając z nich kompozycje. W 1970 
roku wspomina to tak: 
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Mechanizmy partycypacji w działalności Gerarda Kwiatkowskiego

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  
nie funkcjonowało jeszcze pojęcie sztuki 
partycypacyjnej, mówiło się raczej o animo-
waniu i upowszechnianiu, choć aktywność 
Gerarda Kwiatkowskiego już wtedy wyraźnie 
wymykała się poza ramy tych definicji.

„Oprawiałem te kawałki materii – ślady pracy, 
w ramki, by je pokazać ich twórcom. Jedni reago-
wali pukając się w czoła, inni jednak zdradzali 
zainteresowanie. I w ten sposób powstał powód 
do  wielogodzinnych nieraz dyskusji nad sztuką. 
To były początki. Z czasem rozpinałem w ramach 
całe kombinezony i rozdawałem je znajomym” [28].

W 1965 roku, zanim spawacz z Zamechu mógł par-
tycypować w tworzeniu sztuki i stał się współtwórcą 
form przestrzennych (w tym był gotów na uczestniczenie 
w dyskusjach z artystami, którzy zjechali na największą 
wówczas w kraju imprezę plenerową), przeszedł swego 
rodzaju rozłożoną w czasie, nieformalną animację przez 
sztukę, prowadzoną w sposób nienachalny, aczkolwiek 
świadomy i konsekwentny, przez zakładowego kolegę 
i zarazem artystę – Gerarda Kwiatkowskiego, który był 
jednym z nich, gdy zaczynał w zakładzie karierę od kopa-
nia rowów, a później odpowiadał za estetyzację zakładu 
i propagandę wizualną [29]. 

„Wykonuję tysiące metrów kwadratowych plansz. 
Tysiące razy usiłowałem bezskutecznie tłuma-
czyć, że jeden przemyślany symbol powie więcej 
o smutku, radości, zaangażowaniu, o ludziach 
zakładu (ale w takiej sytuacji trzeba myśleć, podej-
mować decyzje, być odpowiedzialnym za to, co się 
robi!). Z czasem wywalczyłem sobie minimalne 
przywileje, tzw. wariackie papiery” [30]. 

Kwiatkowski był więc w pełni świadomy i godził się 
z tym, że dla niektórych jest „zakładowym wariatem”, 
robiącym „coś” ze sztuką, który w ruinach kościoła miał 
pracownię plastyczną i organizował wystawy (Galeria 
EL w środowisku Zamechu funkcjonowała jako „kościół 
zakładowy”). Nie ograniczał się jednak wyłącznie do wzbo-
gacania świadomości człowieka, rozwoju jego wrażliwości 
w odbiorze sztuki poprzez podejmowanie dialogu na jej 
temat czy angażowanie w jej tworzenie. Działał kom-
pleksowo. Dostrzegał człowieka i dążył do plastycznej 
organizacji jego przestrzeni (w artystyczny obraz świata) 
i jednocześnie myślał o poprawie jego warunków pracy. 
Na terenie Zamechu, w miejscu gdzie następował roz-
ruch turbin, powodujący ogromny hałas, zaprojektował 
organy parowe, które nie tylko miały przykuwać uwagę 

niecodziennym rozwiązaniem optycznym (ulatniająca 
się w postaci układów widowiskowych para z kolorowymi 
dymami), ale przede wszystkim ich zadaniem była likwi-
dacja hałasu. Do realizacji nie doszło, choć nad projektem 
Kwiatkowski pracował dwa lata [31]. Przechyliło to szalę 
goryczy artysty i przyczyniło się do jego decyzji o odejściu 
z Zamechu.

Dziś szeroko pojmowana przestrzeń publiczna jako 
miejsce na prezentację dzieł sztuki – nie jest niczym 
szczególnym, tak samo, jak i angażowanie we współtwo-
rzenie sztuki pierwiastka nieartystycznego, czyli zwykłych 
ludzi niezwiązanych ze sztuką. Również i spektrum „twór-
czych” działań, które artysta kieruje do odbiorcy, i które 
stanowią o jego aktywnym udziale we współtworzeniu 
sztuki, rozpatrując ich rodzaj i charakter – jest niezwykle 
szerokie i pojemne. Zjawisko wyzbywania się w sztuce 
elitarności stało się czymś powszechnym. 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nie funk-
cjonowało jeszcze pojęcie sztuki partycypacyjnej, mówiło 
się raczej o animowaniu i upowszechnianiu, choć aktyw-
ność Gerarda Kwiatkowskiego już wtedy wyraźnie wymy-
kała się poza ramy tych definicji. Wyrastała zarówno 
z jego własnych pragnień jako artysty, jak i z uwzględnia-
nia potrzeb oraz możliwości otaczającego go środowiska 
i miejsca, z którym był związany – w tym dokonania trafnej 
analizy tego, co  mogę zaproponować „tu i teraz”. Bo jak 
sam pisał: 

„Cała dotychczasowa moja działalność polegała 
na animowaniu wszystkiego, co mogło służyć 
sytuacji, która mnie otacza. Zależało mi zawsze 
na podniesieniu znaczenia mojego otoczenia” [32].

Na koniec wspomnieć choćby należy, że działalność 
Gerarda Kwiatkowskiego w Elblągu (do  początku 1974 
roku) warunkowały dwie istotne kwestie. Pierwszą był 
system polityczny i struktury ówczesnego PRL-u, gdzie 
wszystko reglamentowane było przez państwo, a pomimo 
to Kwiatkowskiemu udawało się prowadzić pozainstytu-
cjonalny ośrodek kultury (Galerię EL), co więcej – progra-
mowo niezależny.

k  Forma przestrzenna Jerzego Lengiewicza zrealizowana w ramach I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, fot. Andrzej Jankowski, 1965
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Kultury Dorosłych, Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku, Gdańsk 
1974, Archiwum CS Galeria EL.

22. Idea ta wpisywała się oczywiście w realizację utopii między-
klasowej współpracy, propagowanej przez ówczesny system 
władzy socjalistycznej, w dużym stopniu chodziło też o zaanga-
żowanie przemysłu w mecenat artystyczny.

23. Rękopis zawiera tabelę z następującymi pozycjami:  
Lp., Nazwisko i imię, Adres zamieszk., Kwota, Podpis,  
cztery strony, Archiwum CS Galeria EL.

24. G. Kwiatkowski, Jesteśmy optymistami, „Polska”, nr 11, 1965.

25. By zaangażować Zamech w realizację pierwszego Biennale, 
Kwiatkowski wykorzystał swoją pozycję w fabryce, którą wypra-
cował przez ponad 10 lat, a także znajomości z inżynierami 
zakładu oraz funkcję radnego – był członkiem Komisji Kultury 
Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu.

26. Z rozmowy przeprowadzonej z artystą w Malmö, czerwiec 2018.

27. Do użytku służbowego: Ocena stanu zdrowotnego załóg zakładu 
pracy w powiązaniu z działalnością przemysłowej służby zdrowia. 
Materiały na XX Zwyczajną Sesję Miejskiej Rady Narodowej 
w Elblągu, wrzesień 1972, Archiwum Państwowe w Malborku, 
Nr Zespołu Archiwalnego 53 – Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Elblągu z lat 1949/50–1973, Teczka nr 28 – Protokoły 
z sesji MRN w Elblągu nr 19/72 – 22/72, 1972.

28. Zastanawiam się, czy mam jeszcze coś do dodania..., trzy kartki 
maszynopisu w Archiwum CS Galeria EL, maszynopis niedato-
wany, s. 1–2.

29. Gerard Kwiatkowski pracował w Zakładach Mechanicznych 
Zamech im. gen. K. Świerczewskiego od listopada 1953 roku 
do maja 1969, przechodząc kolejno przez stanowiska: montera 
telekomunikacyjnego, malarza-dekoratora, grafika, kierownika 
sekcji plastyczno-dekoracyjnej.

30. Z Podania Gerarda Kwiatkowskiego do Dyrekcji Zakładów Mecha-
nicznych Zamech dotyczącego natychmiastowego zwolnienia 
go z pracy, z dnia 5 maja 1969, z akt osobowych Gerarda 
Kwiatkowskiego zatrudnionego w Zakładach Mechanicznych 
Zamech w Elblągu.

31. Tamże: „Jest to pierwsza istotna propozycja, jaką w ramach 
mojego etatu polecono mi wykonać. Wykonałem projekty, 
po czym dowiedziałem się, że Dział Inwestycji zlecił firmie 
do wykonania realizację projektu zespołu inżynierów PRO-
ZAMETU, zagospodarowanie wyżej wymienionego placu. 
W projekcie między innymi proponuje się budowę formy 
przestrzennej. Inwestycja kosztowna i to wtedy, kiedy I i II 
Biennale Form Przestrzennych (pod patronatem Zamechu) 
było prowadzone pracą społeczną, III Biennale w toku. […] – 
bezmyślnie postępuje się z ludźmi, a bezmyślność jest potęgą, 
z którą niepodobna podjąć żadnej rozmowy!”.

32. Zastanawiam się, czy mam jeszcze coś do dodania..., dz. cyt, s. 1.

33. Z wywiadów przeprowadzonych z artystą przez Karolinę  
Bregułę w Elblągu i w Hünfeld w 2009 roku. Zapis rozmów 
znajduje się w archiwum autorki.
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MechanisMs of participation  
in the activities of Gerard 
KwiatKowsKi

The text refers to the activities of Gerard 

Kwiatkowski (Jürgen Blum). Starting 

from the idea of "stationism" formu-

lated by the artist and the "art stations" 

he founded in Germany, the author recalls 

his first experiences from Elbląg (from 

the 1950s and 1960s) and his participation 

in a symposium in Opole Zdrój as part 

of the plein-air event Ziemia Zgorzelecka 

– 1971. She presents Kwiatkowski's 

culturally creative artistic activity, among 

others in connection with the EL Gallery, 

Zakłady Mechaniczne Zamech and 

the Biennial of Spatial Forms, as well as 

reveals its social context: the emphasis 

on shaping the awareness of ordinary 

people by involving them in co-creating 

art and entering with art into public 

space.
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***

Tekst opracowany został w ramach przyznanego 
w 2019 roku stypendium Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

Przypisy

1. J. Blum, Kommunikat des Stationismus, „Avant Garde. Zeitschrift 
für Kunst & Kommunikation” (Nr 1), 4. Quartal 1975, s. 19.

2. Plener Ziemia Zgorzelecka – 1971 w Opolnie-Zdroju odbył się 
pod hasłem „nauka i sztuka w procesie ochrony naturalnego 
środowiska”.

3. G. Kwiatkowski, Projekt schematu organizacyjnego dla działań 
sztuki sytuacyjnej z uwzględnieniem rejonizacji, [w:] Plener Ziemia 
Zgorzelecka – 1971, Związek Polskich Artystów Plastyków 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Warszawa, Biuro Wystaw  
Artystycznych we Wrocławiu, 1971–1972, s. 38–39.

4. Tamże, s. 38.

5. Tamże, s. 38.

6. Tamże, s. 38.

7. R. Tomczyk, Stacjonizm i działania stacjonistyczne Gerarda Kwiat-
kowskiego (Jürgena Bluma), [w:] „Galeria EL”, Zeszyt 2, Elbląg 
1983, s. 49–50.

8. Galeria EL w latach sześćdziesiątych realizowała wydarzenia 
kulturalne we współpracy na przykład z PWSSP w Gdańsku 
i w Poznaniu czy Muzeum Narodowym i Filharmonią Narodową 
w Warszawie.

9. Przemówienie przygotowane przez Gerarda Kwiatkowskiego 
dla Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w 1964 
roku, rękopis (dziewięć kartek formatu A5) w Archiwum CS 
Galeria EL, cytaty ze s. 4 i 5.

10. Projekt I Biennale sztuki socjalistycznej pn. „Elbląg – 1965” 
z dnia 28 października 1964 roku, dwie kartki maszynopisu 
w Archiwum CS Galeria EL (z odręcznym podpisem Gerharda 
Kwiatkowskiego), s. 1.

11. Janusz Hankowski (ur. 1933) ukończył Wydział Malarstwa 
PWSSP w Gdańsku; uprawia malarstwo, grafikę i tkaninę  
dekoracyjną; współtwórca Galerii EL w Elblągu.

12. J. Hankowski, Rozmowy o Gerardzie Kwiatkowskim „Po prostu 
trudno mówić o przyjaźni, która trwa ponad 60 lat...”, [w:] Gerard 
Kwiatkowski / Jürgen Blum. Założyciel Galerii EL w Elblągu, 
red. K. Dzieweczyńska, Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., 
Elbląg 2014, s. 49–50.

13. Dane pochodzą ze Sprawozdania w zakresie upowszechniania 
kultury na terenie miasta Elbląga ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcjonalności Elbląskiego Domu Kultury, obejmującego okres: 
1962 roku do maja 1963, Archiwum Państwowe w Malborku, 
Nr Zespołu Archiwalnego 53 – Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Elblągu z lat 1949/50–1973, Teczka nr 70 – Protokoły 
z posiedzeń Komisji Kultury i informacje Komisji, 1961–1965.

14. „Dzieło artysty stanie się bodźcem emocjonalnym, wyzwala-
jącym doznania, których człowiek bądź nie posiadał w ogóle, 
bądź miał je w stopniu ograniczonym, bowiem z dziełem sztuki 
stykał się w nienaturalnym, sztucznym i ciasnym pomiesz-
czeniu sali wystawowej, w której nawet najciekawsze dzieło 
sztuki jest ekshumowaną mumią”, [w:] Założenia ideowo-arty-
styczne I Biennale Form Przestrzennych, dwie kartki maszynopisu 
w Archiwum CS Galeria EL, maszynopis niedatowany, s. 1.

15. Tamże, s. 1 i 2.

16. Tamże, s. 1.

17. G. Kwiatkowski, O „społecznej przyszłości sztuki”, „Litery”, 
Gdańsk, nr 11, listopad 1965.

18. „Czy podpisane 50 lat temu porozumienie, do którego odwołuje 
się jeden z punktów regulaminu uczestnictwa w I Biennale 
Form Przestrzennych, mówiące o tym, że zrealizowane formy 
stanowią własność Zakładów Mechanicznych Zamech oraz 
miasta Elbląga, nadal obowiązuje?”, cyt. za: K. Dzieweczyńska, 
Elbląg w formie?, [w:] W obliczu Jubileuszu 50-lecia I Biennale Form 
Przestrzennych w Elblągu, red. K. Dzieweczyńska, Wydawnictwo 
Bernardinum Sp. z o.o., Elbląg 2015, s. 18.

19. Film Żelazne kwiaty, reż. J. Afanasjew, 1965.

20. I. Trojanowska, Za i przeciw. I Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu, „Głos Elbląga”, 28 września 1965.

21. Z badań przeprowadzonych przez Elżbietę Sojkę w pracy 
dyplomowej Recepcja form przestrzennych przez ludzi starszych 
na przykładzie mieszkańców Elbląga, napisanej pod kierunkiem 
dr Danuty Żebrowskiej, Państwowe Zaoczne Studium Oświaty 

• Katalog Plener Ziemia Zgorzelecka – 1971, Związek Polskich 
Artystów Plastyków Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Warszawa, 
Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu, 1971–1972.

• Rozmowy o Gerardzie Kwiatkowskim: Po prostu trudno mówić 
o przyjaźni, która trwa ponad 60 lat... – z Januszem Hankowskim 
o Gerardzie Kwiatkowskim rozmawia Karina Dzieweczyńska, 
[w:] Gerard Kwiatkowski / Jürgen Blum. Założyciel Galerii EL 
w Elblągu, red. K. Dzieweczyńska, Wydawnictwo Bernardinum 
Sp. z o.o., Elbląg 2014, s. 47–56.

Mechanizmy partycypacji w działalności Gerarda Kwiatkowskiego

Drugą kwestią było to, że Elbląg w 1945 roku zna-
lazł się na terenach Ziem Odzyskanych, „poharatanych” 
traumą wojenną, zmagających się z obcym idiomem kul-
turowym, napływem przesiedleńców, borykających się 
z brakiem (zachwianiem) tożsamości narodowej. W tym 
„patchworku” obcej sobie ludności Galeria EL tworzyła 
miejsce na stopniowe, wzajemne przyswajanie i uczenie 
się, była jak spajający plaster, przyspieszający proces inte-
gracji napływowego społeczeństwa z miastem.

Natomiast „stacjonizm“, który wprawdzie wyrósł 
z doświadczeń elbląskich, Jürgen Blum realizował w zupeł-
nie innych realiach – w ustroju kapitalistycznym na tere-
nach niemieckiej Hesji, niezniszczonych wojną i zajętych 
przez rdzenną społeczność z silnym poczuciem narodo-
wym. 

Niezależnie od warunków źródłem zawiązania się 
ośrodka (stacji) sztuki był artysta, bo jak mówi Komunikat 
Stacjonizmu: 

„Nic bez artysty”. „Nic bez jego zdolności oddzia-
ływania”. „Stacjonującego artystę odnajdziemy 
tam, gdzie korzeń jego działalności (tzn. sytuacja) 
prowadzi do działania”.

Czym zatem wyróżniała się działalność Bluma-Kwiat-
kowskiego? Być może tym, że nie tworzył sztuki wyłącz-
nie dla siebie, lecz chciał z nią dotrzeć do tych, którzy 
na co dzień niewiele mają z nią wspólnego. Był wrażliwy 
na ich potrzeby, troszczył się o ich rozwój. Zapraszając 
artystów do udziału w wystawach czy plenerach, równo-
legle konfrontował ich z daną społecznością i angażował 
we współpracę z odbiorcą. Od samego początku liczył się 
dla niego kontekst społeczny, co też do końca w swych 
wypowiedziach podkreślał: 

„Każdy człowiek zasługuje na sztukę; trzeba 
go w nią wciągnąć i pomóc mu, by czerpał z niej 
radość na swoim poziomie” [33].
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