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Z ¯YCIA MIASTA

Niezwyk³e nagranie
Prawie trzydzieœci lat temu w niewielkim domku na rogu ulicy Dwor-

cowej i Konstytucji 3 Maja (niegdyœ Buczka) w Sierpcu spotka³o siê 
dwóch przyjació³. Jeden z nich to dojrza³y wiekiem mistrz pêdzla, 
pierwszy profesjonalny artysta sierpecki, którego pasj¹ by³o utrwa-
lanie na p³ótnie, b¹dŸ papierze piêkna okolicznej przyrody, widoków 
ulic. Drugi to m³ody dyrektor Domu Kultury, mistrz fotografii, zafascy-
nowany utrwalaniem na kliszy fotograficznej sierpeckiej teraŸniej-
szoœci. Ci dwaj przyjaciele to profesor Stefan Tamowski i Wojciech 
Wiœniewski.

Spotykali siê prawie ka¿dego dnia. Stefan Tamowski regularnie 
eksponowa³ swoje obrazy podczas plenerów na licznych wystawach w 
Domu Kultury. Prowadzi³ te¿ zajêcia plastyczne z m³odzie¿¹. Bardzo 
z¿y³ siê z pracownikami placówki, a zw³aszcza z Wojciechem Wiœ-
niewskim. Do gabinetu dyrektora przychodzi³ regularnie, czu³ siê 
bardzo dobrze w towarzystwie m³odego, energicznego kierownika. 
Artysta podczas wizyt opowiada³ o aktualnie tworzonych obrazach, 
rozmawia³ o m³odych, rokuj¹cych artystach, mówi³ o swoim codzien-
nym ¿yciu. Pewnego dnia te opowieœci Wojciech Wiœniewski posta-

nowi³ utrwaliæ na taœmie 
magnetofonowej. Umó-
wi³ siê ze starym mala-
rzem w jego domu. Po 
wspólnym obiedzie 
rozpoczêli rozmowê.

Na jej treœæ sk³ada³ siê 
przede wszystkim boga-
ty ¿yciorys rozmówcy. 
Stefan Tamowski po-
wróci³ pamiêci¹ do lat 
m³odoœci, które spêdzi³ 
na Warmii i Mazurach. 
W rodzinnych Chorze-
lach, gdzie urodzi³ siê 30 
sierpnia 1902 roku 
ukoñczy³ szko³ê podsta-
wow¹. W lipcu 1913 
roku ojciec przywióz³ go 
do swojej siostry Marii 
(cioæki – jak mawia³ 
Stefan Tamowski) do 
Czernikowa. Mia³ to byæ 
jedynie wakacyjny po-
byt, jednak z powodu 
wybuchu wojny ch³opiec 

pozosta³ na d³u¿ej. W pobliskim Lipnie ukoñczy³ gimnazjum i 26 
paŸdziernika 1925 roku rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Po roku przeniós³ siê jednak do Wilna, gdzie poœwiêci³ siê studio-
waniu malarstwa. W czerwcu 1928 by³ ju¿ absolwentem Wydzia³u 
Sztuk Piêknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Egzamin wieñcz¹cy 
studia zda³ z wynikiem bardzo dobrym. W 1930 roku rozpocz¹³ pracê w 
Liceum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie. Rok póŸniej przyjecha³ do 
Sierpca, zaproszony przez ksiêdza Sawickiego, który poszukiwa³ arty-
sty gotowego podj¹æ siê wymalowania polichromii w koœciele œw. Du-
cha. Przy okazji spotka³ siê te¿ z ówczesnym dyrektorem gimnazjum 
koedukacyjnego, ksiêdzem Leonem Pomaskim, który zaproponowa³ 
mu w szkole pracê nauczyciela rysunku. Ziemia sierpecka oczarowaùa 
artystæ swoim piæknem. Niemaùy wpùyw na pozostanie w Sierpcu miaùa 
teý znajomoúã z urokliwà Jadwigà Sawickà, przyszùà ýonà artysty. 
Podczas okupacji, juý jako maùýonkowie pañstwo Tamowscy przenie-
úli siæ do Mieszczka. W maleñkiej podsierpeckiej miejscowoúci Stefan 
Tamowski prowadziù tajne nauczanie oraz czerpiàc inspiracjæ z piækna 
przyrody tworzyù kolejne obrazy. Po zakoñczeniu wojny profesor 

W Galerii Domu Kultury wyekspo-
nowano tylko czêœæ dorobku malarskiego 
Stefana Tamowskiego, licz¹cego kilkaset 
dzie³. Wiêkszoœæ prac pochodzi z kolekcji 
rodzinnej. Dominuj¹cym motywem obrazów 
s¹ kwiaty (artysta g³ównie malowa³ roœliny z 
przydomowego ogródka), portrety, pejza¿e i 
sierpeckie widoki. W Galerii pokazano tak¿e 
portrety Stefana Tamowskiego namalowane 
przez dwie sierpeckie artystki – Halinê 
Sza³eck¹-Nasi³owska i Mariê Weber. Malarki 
odda³y w ten sposób ho³d pierwszemu 
profesjonalnemu artyœcie sierpeckiemu.

Pami¹tk¹ po dniu, gdy Galeria 
Domu Kultury zyska³a patrona jest z³ota 
tabliczka przytwierdzona do jednej ze œcian, 
na której wygrawerowano najwa¿niejsze 
momenty ¿yciorysu Stefana Tamowskiego.

Dobrym zwyczajem sierpeckiego 
Domu Kultury jest wydawanie katalogu 
eksponowanych na wystawach prac. Pami¹t-
kowe wydawnictwo przygotowa³a Bo¿ena 
Nowak. Podobny katalog, wydano tak¿e 30 
lat temu z okazji jubileuszu artystycznego 
Stefana Tamowskiego. Zawiera³ on obok 
¿yciorysu artysty, tak¿e krótk¹ charakterys-
tykê jego twórczoœci autorstwa dr Franciszka 
Midury, ówczesnego wicedyrektora Zarz¹du 
Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa 
Kultury i Sztuki.

Magdalena Wiœniewska

Stefan Tumowski utrwala³ na swoich p³ótnach
piêkno sierpeckiej ziemi. Obraz przedstawia
nie istniej¹cy ju¿ koœció³ w Sudragach


