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OD AUTORKI
Przechodz c ulicami swojego miasta, czasem zadajemy sobie pytanie, kto jest auto-

rem tej czy innej budowli lub jak okre li  czas jej powstania. W ostatnich latach szczegól-
nie wzros o zainteresowanie architektur  mi dzywojenn , zw aszcza modernistyczn , 
pozornie niczym nie odró niaj c  si  od niezbyt lubianych „klocków” kojarzonych 
z budownictwem poprzedniego systemu. Obecnie coraz cz ciej dyskutuje si  o tym, 
jak najlepiej obj  ochron  konserwatorsk  te obiekty, które z perspektywy XXI wieku 
ju  znalaz y si  w gronie zabytków. Lublin tak e mo e pochwali  si  bardzo interesuj -
cym budownictwem, reprezentuj cym ró norodne typy bogatej w tym okresie mozaiki 
 stylowej, pocz wszy od malowniczej architektury narodowo-romantycznej do surowe-
go funkcjonalizmu w cznie. A wszystko dzi ki temu, e w mie cie tym w okresie dwu-
dziestolecia mi dzywojennego pojawi o si  – epizodycznie, b d  na sta e – interesuj ce 
grono architektów, których intensywna dzia alno  zawodowa dodatnio wp yn a 
na kszta t szaty architektonicznej miasta. 
Byli to: Ignacy K dzierski (1877-1968), 
 absolwent Politechniki Lwowskiej, wie-
loletni naczelnik Wydzia u Budownic-
twa Zarz du Miejskiego, Jerzy Siennicki 
(1886-1956), który studia architektoniczne 
ko czy  w Karlsruhe i w Warszawie, a po 
przyje dzie do Lublina m.in. przez wiele lat 
pe ni  funkcj  konserwatora zabytków, czy 
wreszcie Tadeusz Witkowski (1904-1986), 
absolwent Politechniki Warszawskiej – eby 
wymieni  cho by kilku najwa niejszych. 

Bohaterem niniejszej ksi ki jest Boh-
dan Kelles-Krauze (1885-1945) – posta  
szczególnie interesuj ca z uwagi na wy-
st puj cy w jej yciorysie maria  dwóch 
profesji, a raczej wymagaj cego zawodu 
architekta i z trudem godzonej pasji ma-
larza – który osiedli  si  w Lublinie wraz 
z rodzin  w 1921 roku i obj  posad  ar-
chitekta powiatowego [il. 1]. Ksi ka 
powsta a w efekcie kilkuletnich bada  

Il. 1. Bohdan Kelles-Krauze w pracowni 
malarskiej, fot. ze zbiorów rodzinnych
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nad yciem i twórczo ci  artysty. Jak atwo policzy , w bie cym roku mija 125. 
rocznica urodzin, a zarazem 65. rocznica mierci Bohdana Kelles-Krauzego, jest 
to wi c bardzo dobry moment do prezentacji postaci i jej dokona . 

O ile dzieje rodowiska artystycznego w Lublinie okresu mi dzywojnia by y 
przedmiotem przekrojowych bada , o tyle publikacji o charakterze monogra  cznym, 
omawiaj cych twórczo  poszczególnych architektów, mamy jak „na lekarstwo”. 
Dlatego uzna am, i  dorobek licz cy ponad 70 obiektów architektonicznych w Lu-
blinie i ca ym regionie, ob  te ouvre plastyczne, z o one z kilkuset prac malarskich 
i rysunkowych, czy wreszcie aktywna dzia alno  w yciu kulturalnym miasta Boh-
dana Kelles-Krauzego zas uguj  na g bsze poznanie i opracowanie. Krauze by  cz o-
wiekiem raczej skrytym, skromnym i rzadko bryluj cym w szerszym towarzystwie, 
jednocze nie mia  natur  spo ecznikowsk  i wielokrotnie s u y  swoj  wiedz  i do-
wiadczeniem zawodowym zupe nie bezinteresownie. Dlatego od razu po przyje dzie 

do Lublina, poprzedzonym studiami na Politechnice Lwowskiej i burzliwym okresem 
zagranicznych podró y artystycznych i zawodowych, sta  si  niezwykle wa n  posta-
ci  w kszta tuj cym si  na nowo po uzyskaniu niepodleg o ci rodowisku artystycz-
nym miasta, jego animatorem i aktywnym organizatorem. 

Poniewa  na temat ycia architekta wiadomo by o dot d tyle, ile zawar  w swoich 
has ach s ownikowych, z natury lapidarnych i skrótowych, znakomity znawca archi-
tektury i sztuki Lublina Henryk Gawarecki1, który nota bene zna  Krauzego osobi cie, 
monogra  a ma klasyczny uk ad, pokazuj cy nie tylko twórczo , ale tak e biogra-
  zrekonstruowan  na bazie zachowanych materia ów ród owych i archiwalnych. 

Przy opracowaniu tej pierwszej cz ci publikacji bardzo pomocne by y zawodowe 
akta osobowe, wycinki prasowe, dokumentacja projektowa, a zw aszcza dokumenty 
prywatne i ob  ta korespondencja. W nast pnych rozdzia ach, równie  opartych na 
kwerendzie archiwalnej, znalaz a si  prezentacja i analiza stylistyczna dorobku archi-
tektonicznego, ewoluuj cego na przestrzeni ponad trzydziestopi cioletniej aktywno-
ci twórczej architekta. W swoich realizacjach Krauze, podobnie jak wspó cze ni mu 

koledzy z bran y architektonicznej, przechodzi  stopniowo od poszukiwa  w obr bie 
modnego w latach 20. XX wieku stylu eksponuj cego pierwiastki „rodzime” i „swoj-
sko ” w architekturze, przez stopniowe upraszczanie bry  i rezygnacj  z detali hi-
storyzuj cych, a  do dojrza ego modernizmu, obecnego powszechnie w Lublinie od 
oko o po owy lat 30. XX wieku.

Z uwagi na to, e jako malarz Bohdan Kelles-Krauze funkcjonuje zupe nie mar-
ginalnie w literaturze przedmiotu, odr bny rozdzia  zawiera analiz , zachowanego 
g ównie w zbiorach prywatnych, poka nego zespo u obrazów i szkiców. Mam na-
dziej , e szczególnie ta cz  ksi ki przyczyni si  do wery  kacji dotychczasowej 
oceny Krauzego, postrzeganego przede wszystkim jako „architekt na urz dzie”, któ-
ry by  równie  wra liwym artyst , wykazuj cym si  w swoich pracach malarskich 

 1  Kelles-Krauze Bohdan, [w:] Polski S ownik Biogra  czny, t. XII/3, z. 54, Wroc aw–Warsza-
wa–Kraków 1966, s. 333-334; ten e , Kelles-Krauze Bohdan, [w:] S ownik artystów polskich i obcych, 
w Polsce dzia aj cych. Malarze, rze biarze, gra  cy, t. III, pod red. Jolanty Maurin-Bia ostockiej i Janu-
sza Derwojeda, Warszawa 1979, s. 393.
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 niebywa ym wyczuciem koloru, dba o ci  o kompozycj  i do  nowoczesnym rysem, 
wyró niaj cym go na tle innych wspó czesnych mu lubelskich plastyków. Charaktery-
styczn  dla siebie palet  kolorystyczn  malarz ustali  podczas zagranicznych podró y 
artystycznych do Monachium i Pary a, gdzie podejmowa  studia malarskie w prywat-
nych atelier. St d w tekstach krytycznych na temat jego obrazów wielokrotnie pojawi y 
si  odniesienia do syntetyzmu Paula Gauguina i artystów z kr gu Pont-Aven. 

Dodam na marginesie, e obszerny katalog architektoniczny z bogatym mate-
ria em ilustracyjnym, w sk ad którego wejd  oryginalne projekty, niemal nieobecne 
w prezentowanej ksi ce, czeka na wydanie w Archiwum Pa stwowym w Lublinie, 
w którego zbiorach owe projekty si  znajduj . Mam nadziej , e równie  uka e si  
w najbli szym czasie. Licz  na to, i  stworzenie po raz pierwszy kompletnej, bogato 
ilustrowanej monogra  i Bohdana Kelles-Krauzego pomo e uporz dkowa  znane ju  
fakty, a przede wszystkim zaoferuje zupe nie nowy obraz jego dzie , w du ej mierze 
nieznanych (bior c pod uwag  dorobek malarski), czy te  mu nieprzypisywanych (re-
alizacje architektoniczne). 

*
Przygotowanie niniejszej ksi ki nie by oby mo liwe bez yczliwo ci i pomo-

cy okazanej autorce ze strony wielu instytucji i osób prywatnych. Lista jest bar-
dzo d uga i z pewno ci  niekompletna, za co z góry przepraszam. Dzi kuj  ks. dr. 
Marianowi Bartnikowi z para  i pw. w. Floriana w Kr nicy Jarej, p. Ewie Bo-
browskiej-Jakubowskiej z Pary a, p. Barbarze Cywi skiej z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie, pp. Annie Czarnockiej i Ewie Rutkowskiej z Biblioteki Pol-
skiej w Pary u, p. dr. Piotrowi Dymmelowi, Dyrektorowi Archiwum Pa stwowego 
w Lublinie oraz Pracownikom Archiwum za nieustann  yczliwo  w czasie d u-
goterminowej kwerendy, s. Faustynie ze Zgromadzenia SS. Albertynek w Lublinie, 
p. Margot Fuchs z Historisches Archiv Technische Universität München, p. Ewie 
Gaik z Zespo u Szkó  w Piaskach, p. dr. Marianowi Giermakowskiemu z II Liceum 
Ogólnokszta c cego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, pp. Grabowskim 
z Lublina, p. Renacie Jamróz ze Szko y Podstawowej w Ostrowie, p. Gra ynie Ja-
rosz, p. Jadwidze Ja wierskiej, ks. Jerzemu Kowalczykowi z para  i pw. w. Józefa 
Oblubie ca NMP i w. Jana Chrzciciela w Leszkowicach, p. Jerzemu Krauzemu 
z My lenic, ks. Janowi Mazurowi z para  i pw. wi tych Aposto ów Piotra i Paw-
a w Olbi cinie, p. Jadwidze M ynarskiej ze Szko y Podstawowej im. Wincente-

go Witosa w Motyczu, p. Zbigniewowi Nestorowiczowi, p. Markowi Pawelcowi 
dyrektorowi Archiwum Uniwersyteckiego KUL, p. Marii Probierz z Poznania, 
p. Romanowi Rusinkowi z Bychawy, p. Piotrowi Trojanowskiemu, p. Ryszardowi 
Starko z Komendy Wojewódzkiej Stra y Po arnej w Lublinie, ks. Stanis awowi 
Szatkowskiemu z para  i pw. w. Stanis awa BM w Starej Wsi, pp. Annie i Lucja-
nowi wietlickim z Piask, p. Robertowi Wagnerowi z Toronto, p. Halinie Za odze 
z Zespo u Szkó  w Me gwi, Dyrekcji Zespo u Szkó  w Bystrzejowicach Pierwszych 
im. Heleny Babisz, Dyrekcji Zespo u Placówek O wiatowych nr 2 w Kra niku, 
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p. Dyrektorowi Poczty Polskiej Okr g Poczty w Lublinie, p. Dyrektor Przedszkola 
nr 83 w Lublinie, p. Prezesowi Spó dzielni Pracowników Pa stwowych w Lublinie, 
Dyrekcji Szko y nr 28 w Lublinie oraz Dyrekcji Zespo u Placówek O wiatowych 
w Terpentynie. Za pomoc w sprawach zwi zanych z digitalizacj  materia ów dzi -
kuj  p. dr. Marcinowi Pastwie, p. Marcie Zba skiej i p. Ireneuszowi Marciszukowi 
z Pracowni Chrze cija skiej Ikonogra  i Porównawczej KUL. Za t umaczenia na 
j zyk polski rosyjskich dokumentów, których by o niema o, k aniam si  nisko mojej 
cioci Janinie Kr giel-Mazurek. Dzi kuj  tak e moim przyjacio om ze „Studia R-ka” 
z Lublina: Rados awowi i Dorocie Ha asom oraz Kazimierzowi Ha asie i Adamowi 
Wo niackiemu za ogromny wk ad bezinteresownej pracy w przygotowanie ksi ki 
do druku, Kazikowi tak e za projekt ok adki.

Osobne s owa podzi kowania kieruj  do p. Ma gorzaty Drebert z Warszawy, 
wnuczki Bohdana Kelles-Krauzego, bez której yczliwo ci i zaufania, jakim obda-
rzy a moj  skromn  osob , przygotowanie monogra  i by oby bardzo utrudnionym 
zadaniem o u omnych efektach. Za cenne uwagi merytoryczne dzi kuj  p. prof. An-
drzejowi Majdowskiemu, p. prof. Andrzejowi Pie kosowi oraz p. prof. Krzysztofowi 
Stefa skiemu. Szczególne s owa wdzi czno ci nale  si  tak e p. prof. Lechos awo-
wi Lame skiemu za nieustanne wsparcie, a przede wszystkim za wiar  w powodzenie 
tego przedsi wzi cia.

Na koniec ciep e s owa dla mojej Rodziny: Krzysia – autora wi kszo ci zdj  za-
mieszczonych w ksi ce, Irenki i mojej Mamy za cierpliw  obecno . Bardzo Wam, 
Kochani, dzi kuj .

Lublin, sierpie  2010 roku



I. KRÓTKA SAGA RODU KELLES-KRAUZE
Rodzina Krauzów posiada prastare i ciekawe korzenie, które wywodz  si  

z Liwlandii1. Pierwszym z przodków rodu, o którym mo na co  wi cej powiedzie , 
by  Eilhard (Elert) Kruse, wykszta cony dyplomata i o nierz, wójt dóbr bisku-
pa dorpackiego, zamieszkuj cy wraz z rodzin  dobra rodzinne Kelles (Alt Köllitz) 
w XVI wieku2. Od nazwy tych ziem pochodzi pierwszy cz on nazwiska „Kelles”, 
u ywany przez niektórych cz onków rodu Krauze, w zale no ci od stopnia atencji 
do posiadanego tytu u szlacheckiego. Sam Bohdan nie przywi zywa  tak wielkiej wagi 
do swoich baronowskich korzeni. Bardzo cz sto pos ugiwa  si  jednym nazwiskiem 
Krauze. Natomiast jego ona Janina bardzo dumna z tytu u szlacheckiego rodziny 
m a stara a si  piel gnowa  t  tradycj , jak wynika z listów i wspomnie  rodziny3. 

Po wielu ró nych perypetiach, z carem Iwanem IV Gro nym i zast pem polskich 
w adców, pocz wszy od Zygmunta Augusta, a na Zygmuncie III Wazie sko czywszy, 
z wdzi kiem opisanych przez niemieckiego historyka Theodora Schiemanna, a przy-
toczonych w tek cie S ów kilka o czasach Eilerta Kruse i o pocz tkach Rodu!!!4, pol-
skie obywatelstwo, herb i nadania ziemskie ród Krauze otrzyma  z inicjatywy Stefana 
Batorego w podzi ce za czynne poparcie dzia a  króla w wojnie z Rosj  o In  anty, 
udokumentowane za panowania Zygmunta III w 1587 roku.

 1 Jednego z czterech historycznych regionów wchodz cych w sk ad In  ant.
 2 Szczegó owy wywód familii, a tak e drzewo genealogiczne, obejmuj ce potomków Micha-

a Krauzego a  do czasów wspó czesnych, mo na znale  w pami tkowej publikacji Kelles-Krauze. 
Ksi ga pami tkowa z okazji zjazdu rodzinnego potomków Micha a Krauze i Weroniki z Makarewiczów 
baronów Krauzów. Miko ajki 20-22 maja 2005, Pozna  2005, opracowanej przez Piotra Orzechowskiego 
(prawnuka Zo  i Niewiarowskiej z domu Krauze, rodzonej siostry Bohdana), wydanej z okazji zjazdu 
rodzinnego Kelles-Krauzów.

 3 List z 4 marca [1924 roku], AR, w którym Janina Kelles-Krauze prosi matk  o uzyskanie 
 duplikatu zagubionej metryki urodzenia syna Andrzeja: „niech dodadz  Kelles”. W innym niedatowa-
nym li cie, prawdopodobnie z ko ca 1927 roku, pisze do matki tym razem z pro b  o duplikat metryki 
córki Beaty: „[…] wystaraj si  o duplikat w kancelarii Piotra i Paw a. Mo e b dzie mo na wpisa  jej 
Kelles, bo to ostatnie moje idee  x. Chcia abym nawet Lolka [Karol Boche ski, brat Janiny – przyp. 
E. B.-M.] prosi , eby to prawnie przeprowadzi ”.

 4 T umaczenie tekstu z orygina u niemieckiego zrobione przez Artura Krauzego w 1988 roku, 
 opatrzone tym tytu em, opublikowano we wspomnianej wy ej w przypisie Ksi dze Pami tkowej…
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Dosy  skomplikowany heraldycznie 
herb Die Krausen [il. 2] wed ug Wywodu 
familii… zosta  opisany tak: 

Tarcza wzd u  przedzielona na dwoje, 
z prawej jej strony w polu ó tym pó  or a 
czarnego z j zykiem wywieszonym, skrzy-
d em rozpostartym, po ow  ogona i jedn  
nog  ze szponami, z g ow  w prawo zwró-
con ; z lewej za  strony tarcza na szerz lini  
rozdzielona, w cz ci górnej w polu czarnym 
korona królewska a w dolnej w polu czer-
wonym ko  bia y na tylnych nogach stoj cy 
z ogonem zadartym i przednie nogi maj cy 
do góry podniesione, na prawo ca ym sob  
skierowany z grzyw  naje on ; nad he mem 
i koron  baronowsk  mi dzy dwoma skrzy-
d ami orlimi po owa konia bia ego z przedni-
mi nogami do góry podniesionymi w prawo 
obróconego, skrzyd a z prawej strony w gó-
rze bia e, ni ej czerwone, z lewej do po owy 
ó te w cz ci górnej, czarne w dolnej; lau-

ry oko o tarczy z obu stron bia e i czerwone. 
Do którego (to herbu) w pó niejszym czasie król Polski Zygmunt III na przywileju w 1588 roku 
taki na tarczy w polu czerwonym jele  i jednoro ec na tylnych nogach stoj cy przodem do siebie 
s  obróceni a przednie nogi do góry podniesione ich gdyby w boju z sob  si  stykaj  i nad he mem 
i koron  baronowsk  orze  czarny z g ow  w lewo zwrócon , na której jest taka  niewielka korona5.

Rodzicami Bohdana byli Micha  Krauze – jak wiemy, baron z herbem i tytu em – 
i Weronika z Makarewiczów herbu Lis.

Micha  Krauze (1856-19286) urodzi  si  w Wilnie jako jedno z czworga dzieci 
(mia  troje rodze stwa – dwóch braci i siostr ) Wincentego Krauze i Marii z domu 
Malinowskiej [il. 3]. W a ciwie o jego losach wiadomo niewiele. Uko czy  gimnazjum 

 5 Opis herbu „Die Krausen” u ywanego przez rodzin  baronów Krauzów z Kelles (prawa  strona 
– wg herbarza Jana Siebmachera, cz  IV, tablica 109), oprac. Jerzy Krauze, My lenice 2002, mps 
w posiadaniu autora. Opis pochodzi z Wywodu familii urodzonych baronów na Kelles Krauzów, któ-
ry znajduje si  w Wile skim Archiwum Historycznym. Autor zachowa  w tek cie stylistyk  orygina-
u, natomiast pisowni  dostosowa  do regu  wspó czesnych. Kolorystyka pól w opisie ró ni si  nieco 

od widocznej na ilustracji, przedstawiaj cej herb namalowany r k  Bohdana Krauzego [il. 2]. Ponie-
wa  Krauze malowa  herb na podstawie orygina u indygenatu, znajduj cego si  w posiadaniu rodziny 
do 1939 roku, t  wersj  nale a oby uzna  za w a ciw .

 6 W cytowanej Ksi dze Pami tkowej..., data mierci zosta a okre lona na 1929 rok, natomiast 
na podstawie datowanej korespondencji mo na ustali , e Micha  Krauze zmar  we wrze niu 1928 roku. 
Chodzi o list Bohdana Krauzego do matki jego ony, El biety Boche skiej z 11 pa dziernika 1928, 
AR (w przeciwie stwie do ma onki Krauze zawsze skrupulatnie datowa  swoje listy), w którym pisze: 
„Przepraszam najmocniej, e dopiero dzi  dzi kuj  za serdeczne s owo wspó czucia jakie odebra em od 
Ca ej Rodziny z powodu mierci mego Tatusia, lecz od tygodnia le  chory na ci k  gryp  z gor czk , 
amaniem i innymi dodatkami tej niemi ej epidemii”. 

Il. 2. Herb Krause, olej na tekturze, 
malowa  Bohdan Kelles-Krauze
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w. Anny w Krakowie7, nast pnie  Korpus Kadetów w Po ocku, studiowa  tak e w In-
stytucie Górniczym w Petersburgu oraz na Wydziale Filozo  cznym Uniwersytetu 
Jagiello skiego8. Po lubie Micha a z Weronik  Makarewicz w jej rodzinnej para  i, 
Ró ance Pacowskiej oko o 1882 roku, m odzi zamieszkali w Nowosadach, maj tku wy-
dzielonym przez ojca panny m odej jako 
jej posag z Lipowca po o onego na po u-
dniowych kra cach powiatu kijowskiego9. 
Wiadomo, e w 1922 roku Krauze przyje-
cha  do Poznania, gdzie pracowa  w Zak a-
dach Hipolita Cegielskiego na stanowisku 
kierowniczym. Ostatnie lata ycia sp dzi  
u najm odszego syna Adama w Kocewie 
ko o Pi y. 

ona Micha a, Weronika (1859-1903), 
urodzi a si  w Rakowiczach w powiecie 
lidzkim na Wile szczy nie10 jako starsze 
z dwójki dzieci [il. 4]. Rakowicze, gdzie 
przyszli na wiat tak e jej pierwsi trzej 
synowie, nale a y do rodziców, Anny 
z Rymszów11 i Jana Makarewicza, któ-
ry przez wiele lat pe ni  funkcj  prezesa 
S du Powiatowego w Lidzie. Poprzez 
matk  Weronika mia a szerokie koliga-
cje rodzinne: z Rymszami, Osten-Sacke-
nami i Puttkamerami. Urodzi a sze cioro 
dzieci. Wed ug kolejno ci narodzin byli 
to: urodzeni w Rakowiczach Jan, Bohdan 

 7 Za t  informacj  dzi kuj  Piotrowi Orzechowskiemu.
 8 Ksi ga pami tkowa z okazji zjazdu rodzinnego…, s. 17. Krótki biogram Micha a Krauze znaj-

duje si  w Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18 (seria C, t. III: K- , pod red. 
Krzysztofa Stopki, Kraków 2009, s. 583).

 9 Irena Probierz z Niewiarowskich, Co szlachetne uratowa  od zapomnienia, Pozna  [2003], s. 32.
 10 Obecnie na terenie Bia orusi.
 11 Z osobami rodziców Anny, czyli dziadkami Weroniki Krauze, wi e si  bardzo romantycz-

na i skandalizuj ca historia, któr  z uwagi na znaczne ju  odej cie od g ównego tematu, zredukowa-
no tu do przypisu. Mianowicie Weronika z domu Osten-Sacken, córka w a cicieli Gojcieniszek s ynna 
ze swej urody i brawurowej konnej jazdy, zosta a porwana przez Adama Rymsz  do Wiatki, dok d zosta  
on skazany na przymusowe zes anie po powstaniu listopadowym w 1833 roku za kontakty z Ruchem Za-
liwskiego. Dzi ki wstawiennictwu krewnych Osten-Sackenów wróci  z zes ania w 1837 roku. Po mierci 
swojej pierwszej ony Rymsza po lubi  Weronik , która w posagu wnios a mu zamek w Gojcieniszkach 
(zob.: Probierz  z  Niewiarowskich, dz. cyt., s. 31). Dodatkowo kolorytu tej historii dodaje fakt, 
i  sta a si  ona kanw  dla Mickiewiczowskiego w tku ma e stwa Ewy Horeszkówny w Panu Tadeuszu, 
a zamek w Gojcieniszkach prototypem dla siedziby Horeszków, zob.: Ryszard Kiersnowski , Gaw da 
Gojcieniska, www.promemoria.pl/arch/2004_10/legenda.html [25 pa dziernika 2008]. Weronika Rym-
sza, a po niej córka Anna Makarewicz (matka Weroniki Krauze) by a wyznania protestanckiego.

Il. 3. Micha  Krauze, ojciec Bohdana 
Krauzego, fot. ze zbiorów rodzinnych



14 ROZDZIA  I

oraz Micha  i trójka, która przysz a na 
wiat w Lipowcu: Zo  a, Anna i Adam. 

Gdy najm odszy z rodze stwa Adam mia  
zaledwie cztery lata, 25 pa dziernika 1903 
roku zmar a Weronika Krauze i zosta a 
pochowana w Kijowie. Micha  po raz dru-
gi o eni  si  dopiero po kilkunastu latach, 
w 1918 roku, z Nell  Iwick  z domu La-
bisz, pochodz c  z Wo ynia. 

Najbli sza rodzina Bohdana Krauze-
go, mimo i  by a dosy  liczna – sze cioro 
 rodze stwa – stara a si  podtrzymywa  
bli sze lub chocia by okazjonalne kon-
takty. Losy poszczególnych jej cz onków 
by y bardzo zró nicowane, nierzadko ob-
 towa y w zaskakuj ce historie [il. 5].

Najstarszy z rodze stwa Jan (1882-
1969), nazywany w kr gu rodzinnym 
Jon , studiowa  na Wydziale Fi zyczno-
Matematycznym Uniwersytetu w. W o-
dzimierza w Kijowie oraz na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Kijowskiej 
oraz Politechniki Lwowskiej, gdzie uzy-
ska  dyplom w 1907 roku. W tej ostat-
niej uczelni podj  prac  asystenta przy 

 Katedrze  Maszynoznawstwa, 
a od 1912 roku powierzono 
mu m.in. obowi zki kon-
struktora przy Katedrze Ele-
mentów Maszyn. W czasie 
I wojny  pocz tkowo prze-
bywa  razem z bratem Boh-
danem w Wiedniu. W 1920 
roku otrzyma  nominacj  na 
profesora Akademii Górni-
czej w Krakowie,  której by  
rektorem w latach 1924-
1926, natomiast w latach 
1927-1930 dziekanem Wy-
dzia u  Górniczego, a po 
wojnie w latach 1946-1950 

Il. 4. Weronika Krauze z domu Makarewicz, 
matka Bohdana Krauzego, 
fot. ze zbiorów rodzinnych

Il. 5. Rodzina Kelles-Krauze, 1928, fot. ze zbiorów 
rodzinnych wykonana po pogrzebie Micha a Krauzego–
ojca. Od lewej stoj : Adam, Micha  (syn), Nella (druga 

ona Micha a–ojca), Jan, Zo  a, Anna; siedzi: Bohdan
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 dziekanem utworzonego wówczas Wydzia u Elektromechanicznego. Po deportowa-
niu profesorów do KZ Sachsenhausen za okazane wstawiennictwo zosta  zes any do 
obozu koncentracyjnego w Wi niczu Nowym. Wyda  litografowane wyk ady Ele-
mentów maszyn i Technologii mechanicznej metali i drzewa, a tak e wiele artyku ów 
na temat organizacji szkolnictwa akademickiego i organizacji pa stwa12. O eni  si  
z Mari  Kowalczyk, z któr  mia  troje dzieci. Bohdan przez ca e ycie utrzymywa  
do  bliskie kontakty z Janem, najbli szym mu wiekiem i profesj , a ony obydwu 
braci prowadzi y mi dzy sob  cich  rywalizacj  o pierwsze stwo swoich rodzin na tle 
statusu maj tkowego i presti u zawodowego ma onków.

Micha  (1886-1951)13, który doczeka  si  najliczniejszej rodziny, mia  chyba naj-
bardziej skomplikowany yciorys z ca ej szóstki rodze stwa. Podobnie jak Bohdan 
uko czy  II Gimnazjum Klasyczne w Kijowie, a nast pnie podj  studia na Wy-
dziale Rolnym Uniwersytetu w. W odzimierza tak e w Kijowie. Podczas drugiego 
roku studiów, oko o 1905 roku, zosta  powo any do s u by w carskim wojsku, gdzie 
w 1910 roku uko czy  szko  dla kandydatów na o  cerów. Po przej ciu do rezerwy 
na propozycj  brata swojej nie yj cej ju  od kilku lat matki, Józefa  Makarewicza, 
przej  w dzier aw  maj tek Rakowicze. Jeszcze w tym samym roku o eni  si  
z Ann  Pilipczyk, pochodz c  z ubogiej ch opskiej rodziny ze wsi Suchary pod Ra-
kowiczami. Mieli czworo dzieci, z których najstarsza córka zmar a w wieku dwóch 
lat. Po wybuchu I wojny Micha  zosta  zmobilizowany, natomiast Anna z dzie mi 
musia a opu ci  Rakowicze zaj te przez wojska niemieckie i wyjecha a do Lipow-
ca na Ukrainie, gdzie zamieszkiwali Makarewiczowie. Po zako czeniu dzia a  wo-
jennych Micha  obj  rodzinny maj tek w Nowosadach, którego skrawek zostawi y 
mu w adze sowieckie (po rewolucji pa dziernikowej). Kiedy Anna zmar a w 1920 
roku, Micha  o eni  si  po raz drugi z Dorot  Kowalenko z Lipowca. Jeszcze na 
Ukrainie urodzi y im si  dwie córki, natomiast syn przyszed  na wiat ju  w Polsce. 
Przychylne nastawienie miejscowych ch opów pocz tkowo chroni o rodzin  Micha-
a przed sowieckimi represjami. Syn Kazimierz wspomina , e byli „jedyn  polsk  

rodzin  w ukrai skim morzu narodowo ciowym […] W domu nie wolno nam by o 
rozmawia  po ukrai sku, mogli my mówi  tylko po polsku. Jest zas ug  tylko Ojca, 
e polski j zyk by  symbolem naszej odr bno ci kulturowej”14. W 1923 roku zosta-

li wyrzuceni z Nowosadów i zamieszkali u rodziców Doroty w Lipowcu, a Micha  
podj  intensywne starania o repatriacj  do Polski, co koniec ko ców uda o si  w na-
st pnym roku dzi ki wydatnej pomocy starszego brata Jana, wówczas ju   profesora 

 12 Prof. dr in . Jan Konrad Eligard Krauze (1882-1969), http://www.agh.edu.pl/pl/uczelnia/
o-uczelni/historia-i-tradycja/poczet-rektorow-agh/prof-dr-inz-jan-konrad-eligard-krauze-1882-1969.html 
[1 marca 2009]. Jego biogram autorstwa Zbys awa Pop awskiego znajduje si  w S owniku Biogra  cznym 
Techników Polskich (z. 2, Warszawa 1992, s. 92).

 13 Informacje na temat Micha a Krauzego pochodz  z opracowania Jerzego Konrada Eligarda Jana 
Krauzego z My lenic, wnuka Jana Krauzego: MICHA  KONRAD ELIGARD KRAUZE syn Micha a Pio-
tra Jana Eligarda Konrada i Weroniki Heleny Makarewicz, oprac. Jerzy Krauze, My lenice 2008, mps 
w posiadaniu autora.

 14 Cyt. za: tam e, s. 2.
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Akademii Górniczej w Krakowie. Po krótkim okresie pomieszkiwania u rodze -
stwa ponownie znalaz  si  w Rakowiczach, gdzie na wydzielonym przez wuja ka-
wa ku ziemi w asnymi r kami postawi  drewnian  cha up , w niewielkim zakresie 
korzystaj c z pomocy rodziny. Od 1929 roku spokrewniony z Krauzami Edward 
Rymsza powierzy  Micha owi zarz dzanie swoim maj tkiem w Gojcieniszkach. 
Nied ugo przed wybuchem II wojny wiatowej, po lubie córki Rymszy, Micha  mu-
sia  opu ci  Gojcieniszki i na krótko obj  w zarz d maj tek Meyszty w powiecie 
bras awskim. We wrze niu 1939 roku po raz kolejny zosta  zmobilizowany, walczy   
w AK. Dwukrotnie internowany z gro b  wywiezienia ca ej rodziny w g b Rosji, 
w lutym 1945 roku repatriowa  si  do zakre lonej w zmienionych ramach geogra-
 cznych Polski i ostatecznie osiad  z rodzin  w K trzynie, gdzie y  do  krótko pod 

nieustann  presj  miejscowego UB z uwagi na swoj  AK-owsk  przesz o  i takie  
powi zania syna Kazimierza15.

Zo  a (1887-1940) pocz tkowo, podobnie jak reszta rodze stwa, pobiera a nauki 
u guwernerów w warunkach domowych16. Ucz szcza a do gimnazjum w Kijowie i Pe-
tersburgu, a po maturze przenios a si  do Krakowa, podejmuj c nauk  na kursach Ba-
ranieckiego. Wkrótce potem wyjecha a do Pary a razem z Bohdanem17, gdzie w 1914 
roku uko czy a z wyró nieniem  lologi  francusk  na Sorbonie18. Jeszcze przed 
wybuchem I wojny wróci a do Kijowa, anga uj c si  w prac  sanitariuszki w kor-
pusie Dowbora-Mu nickiego, dzia aj cego na Bia orusi19. Wtedy pozna a swojego 
przysz ego m a Mariana Niewiarowskiego, z którym wzi a lub w styczniu 1918 
roku. Tu  po zako czeniu wojny Niewiarowski otrzyma  propozycj  pracy w pro-
wincjonalnym i wówczas bardzo zniszczonym Radomsku, miejscu zgo a odmiennym 
od rodowiska, w którym dot d przebywa a Zo  a. Mimo e planowali zosta  tam 
najwy ej przez kilka miesi cy, m oda ma onka szybko zaanga owa a si  w dzia al-
no  charytatywn , czynnie uczestnicz c w niemal ka dej organizowanej w mie cie 
akcji spo ecznej. W 1920 roku urodzi a im si  córka Irena. 1 wrze nia 1939 roku 
po nieudanej próbie wyjazdu do Lublina, do Bohdana, rodzina pozosta a w zaj tym 
przez Niemców Radomsku. W tym czasie stan zdrowia Zo  i znacz co si  pogorszy , 
 odczuwa a dotkliwe bóle biodra. Przez miesi c przebywa a w szpitalu w Warszawie. 

 15 Syn Micha a, p k. Kazimierz Krauze, pseudonim „Wawrzecki”, kawaler orderu wojennego 
Virtuti Militari, Orderu Odrodzenia Polski, by y dowódca 24 Brygady AK Okr gu Wile skiego 
„Dry wiaty” zosta  rehabilitowany dopiero w g o nym procesie w 1988 roku. Szczegó owy yciorys 
zmar ego w 2008 roku „Wawrzeckiego”, obejmuj cy m.in. dzia alno  wojskow  w czasie II wojny, 
opisuj cy uwi zienie najpierw w agrach sowieckich w Riazaniu, Diagilewie i Czerepowcu, a nast pnie 
ju  po wojnie w Polsce przez UB zob.: Wspomnienie o pu kowniku Kazimierzu Krauze-Wawrzeckim, 
http://naszabraslawszczyzna.log.onet.pl/1,CT48148,index.html [2 marca 2009].

 16 Informacje na temat Zo  i z domu Krauze Niewiarowskiej w wi kszo ci pochodz  z cytowanych 
ju  wy ej wspomnie  jej córki Ireny Probierz z Niewiarowskich (dz. cyt., s. 51-57).

 17 Bohdan Krauze wspomina o tym w li cie pisanym do wówczas jeszcze narzeczonej Janiny 
Boche skiej (zob.: Wiede , 7 stycznia [1915 roku]), a konkretnie nawi zuje do paryskiego pobytu przy 
okazji utyskiwania na swoj  bie c  sytuacj  na kwaterze wiede skiej.

 18 „Polonia” 1914, nr 19, s. 4.
 19 Informacja od Piotra Orzechowskiego.
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Ostatnie dni ycia sp dzi a w Radomsku, a w a ciwie w domku letnim w podradom-
skim Lipiu, zwanym przez rodzin  Sosnówk .  

Anna (1892-1944), w gronie rodziny i przyjació  nazywana Hani , wzorem 
 rodze stwa kszta ci a si  w domu, a nast pnie w gimnazjum w Kijowie20. W 1923 
roku wyjecha a z Ukrainy w rodzinne strony matki i po lubi a Iwona Moraczew-
skiego. Zamieszka a w maj tku m a – Mokrzcu – s siaduj cym z Rakowiczami. 
Ma e stwo nie by o udane, zaledwie po trzech latach jego trwania Anna opu ci a 
m a i wyjecha a za granic  do Belgii21, gdzie uczy a dzieci górników22. Do Pol-
ski wróci a w 1927 roku. Podj a studia w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warsza-
wie, kontynuuj c zainteresowania spo ecznikowskie – temat jej pracy dyplomowej 
obejmowa  problem konieczno ci wypoczynku robotników na przyk adzie pracy 
górników, której mia a okazj  przyjrze  si  w Belgii. Napisa a tak e na ten te-
mat studium, w którym zwróci a szczególn  uwag  na braki w kodeksie pracy 
i w przepisach reguluj cych zapewnienie pracownikom nale ytego odpoczynku23. 
W Warszawie by a zwi zana z ró nymi organizacjami, m.in. aktywnie dzia a a 
w „Niebieskim Krzy u”. Zgin a w czasie Powstania Warszawskiego, rodzinie nie 
uda o si  jej odszuka .

Najm odszy z rodze stwa, Adam Krauze (1899-1987), urodzi  si  w Kijowie, 
natomiast dzieci stwo sp dzi  w Nowosadach, po czym dopiero w 1917 roku wraz 
z ojcem opu ci  rodzinny maj tek i osiedli  si  na sta e w Kijowie24. Ucz szcza  do 
gimnazjum w Petersburgu, nast pnie w Kijowie, gdzie w 1916 roku otrzyma  wia-
dectwo maturalne. Wst pi  do wojska w niepodleg ej ju  Polsce i za udzia  w walkach 
w latach 1918-1920 jako o nierz 2. Pu ku Szwole erów zosta  odznaczony Krzy-
em Walecznych. Po zako czeniu dzia a  wojennych mieszka  czasowo u brata Jana 

w Krakowie, gdzie rozpocz  studia przerwane przez udzia  w powstaniu l skim. 
Po jego upadku wróci  do Krakowa, podj  prac  i o eni  si  z Zo   Milewsk , córk  
w a cicieli maj tku Niestunie. W 1923 roku pozyska  posad  dyrektora wapniarni 
w Kocewie niedaleko Pi y. W kolejnym roku przysz a na wiat córka Ewa. Dwa lata 
pó niej, w kwietniu 1926 roku po ci kiej chorobie zmar a jego ona. Adam o eni  
si  ponownie w 1929 roku z Oktawi  Stroynowsk , która mu urodzi a dwóch synów: 
Aleksandra (1930) i Mieczys awa (1932). Po upadku  rmy prowadz cej wapniarni , 
spowodowanym wiatowym kryzysem, Adam w 1933 roku straci  prac . Nast pnie 

 20 W tym wypadku równie  gar  cennych informacji pochodzi z ksi ki Ireny Probierz z Niewia-
rowskich (dz. cyt., s. 40-41).

 21 W ksi ce Ireny Probierz jest mowa o Francji, ale rodzinne przekazy ustne wskazuj  na Belgi .
 22 Iwo wkrótce o eni  si  ponownie, w niedatowanym li cie do matki [marzec 1926] Janina Krau-

ze pisze o potwierdzonych zar czynach Iwona z „Helci ”. Chodzi o dalek  krewn  Krauzów, z rodziny 
Szczuków. Zob.: Stanis aw Gorecki , Wiadomo ci o rodzinie bli szej, dalszej i najdalszej, s. 89, mps 
w posiadaniu autora; por.: Aneks nr 1 – list opisuj cy wi ta wielkanocne, które Kelles-Krauzowie sp -
dzili w Mokrzcu.

 23 Chodzi o ksi k  Wczasy robotnicze: dzia alno  kulturalna samorz du w Belgji (Warszawa 
1931).

 24 yciorys Adama Krauze, za: Probierz  z Niewiarowskich , dz. cyt., s. 39-40; wg yciorysu 
przes anego Irenie Probierz przez córk  Adama, Ew  Krauze.
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z ca  rodzin  uda  si  do Paw owa k. Wilna przez Lublin, gdzie zatrzyma  si  na krót-
ko u brata Bohdana25, który ju  w tym czasie dysponowa  w asnym, niedawno wybu-
dowanym domem. Na Litwie wzi  w dzier aw  maj tek, godz c to zaj cie z posad  
w wile skiej Izbie Rolniczej. Z listów Janiny Krauze do matki wynika, e jeszcze 
przed obj ciem Paw owa w 1933 roku Adam administrowa  maj tkiem w wiersz-
czowie na Lubelszczy nie, gdzie uleg  nieszcz liwemu wypadkowi – zosta  postrze-
lony w stop  na polowaniu. Przez kilka tygodni pozostawa  w domu Krauzów pod 
troskliw  opiek  bratowej26. 

Po wybuchu II wojny wiatowej Adam musia  opu ci  Paw owo, a jesieni  
1945 roku repatriowa  si  wraz z rodzin  do Polski i osiad  w Lidzbarku Warmi skim. 
Represjonowany przez UB i PZPR, po aresztowaniu w 1950, rok sp dzi  w olsz-
ty skim wi zieniu. Pracowa  kolejno jako komisarz ziemski do spraw repatriantów 
na Mazurach, w Komisji Planowania, w ko cu zosta  wybrany na przewodnicz cego 
Rady Powiatowej w Lidzbarku. Pod naciskiem w adz zrezygnowa  z pe nionej funk-
cji i odszed  na emerytur  w 1965 roku.

 25 List Janiny Krauze do matki z 15 maja i 1 czerwca 1933 roku, AR. 
 26 List Janiny Krauze do matki niedatowany [koniec stycznia 1934 roku], tam e; Janina szcze-

gó owo opisuje w nim ca e wydarzenie, cznie z pobytem Adama w szpitalu, trudn  rekonwalescencj  
i jeszcze trudniejszym uzyskaniem zado uczynienia ze strony sprawcy zaj cia, niejakiego Makarewi-
cza, w a ciciela hurtowni tytoniu.



II. BIOGRAFIA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA
Bohdan Konrad Eligard Kelles-Krauze 

urodzi  si  2 stycznia 1885 roku w Rakowi-
czach [il. 6]. Dwa ostatnie imiona Konrad 
Eligard by y dziedziczone przez kolejnych 
potomków Krauzów p ci m skiej: Konrad 
prawdopodobnie by  uczestnikiem powsta-
nia listopadowego, natomiast Eligard za-
o ycielem rodu. Chrztu zaraz nast pnego 

dnia udzieli  mu ksi dz Konstanty Szyliko 
w ko ciele rzymskokatolickim w Lidzie. 
Oprócz rodziców wiadkami tego wyda-
rzenia byli: brat matki Józef Makarewicz, 
jej ojciec Jan Makarewicz i Jaros aw 
Szczuka1.

W 1885 roku 3 stycznia w lidzkim ko ciele 
rzymsko-katolickim ksi dz Konstanty Szyliko 
ochrzci  m odzie ca trzema imionami: Bohdan 
– Konrad – Eligard. Przy chrzcie obecni byli 
w a ciciele ziemscy: Micha  Piotr Konrad Eli-
gard i Weronika Helena z domu Makarewicz 
baronowie Krauze. Z ma e stwa barona Krau-
ze 2 stycznia 1885 roku w Rakowiczach urodzi  
si  syn. wiadkami byli ziemianie Józef Maka-
rewicz, syn Anny Makarewicz. Obecni te  byli 
Jan Makarewicz, przedstawiciel s du powiatowego w Lidzie i Jaros aw Szczuka…2.

1. Edukacja (do 1910)

Pierwsze nauki, tak jak jego liczne rodze stwo, Bohdan Kelles-Krauze pobiera  
w domu u prywatnych guwernerów do 1894 roku. W tym roku 30 maja po pomy lnym 

 1  Matka Bohdana Krauzego, Weronika, by a spokrewniona ze Szczukami poprzez swojego ojca, 
którego siostra po lubi a Szczuk , w a ciciela maj tku Chilczyce, znajduj cego si  w bliskim s siedz-
twie z Rakowiczami.

 2    [Wypis metryki], 18 grudnia 1903 roku, [t um. z rosyjskiego Janina Kr giel-
Mazurek], AR.

Il. 6. Bohdan Kelles-Krauze, 
fot. ze zbiorów rodzinnych
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zdaniu egzaminów wst pnych zosta  przyj -
ty do drugiego gimnazjum w  Kijowie3. By  
dobrym uczniem i rzadko odnotowywano 
jego absencj  na zaj ciach. Z wi kszo ci 
przedmiotów uzyskiwa  najwy sze noty. Je-
dynie z geogra  i by a to „tylko” czwórka. 

Program kszta cenia gimnazjalisty by  
wszechstronny. W ramach realizowanych 
przedmiotów oprócz geogra  i znalaz a si  
religia, matematyka,  zyka, historia, logi-
ka, a tak e ca y zestaw j zyków: acina, 
greka, niemiecki, francuski i oczywi cie 
rosyjski poszerzony o wiedz  z zakresu 
literatury i Ko cio a wschodniego4 [il. 7]. 

wiadectwo dojrza o ci z numerem 864 
otrzyma  2 czerwca 1903 roku z nagrod  
I stopnia i z otym medalem5. 

Po uko czeniu edukacji odby  podró  
do W och, o której wspomina w jednym 
z listów narzecze skich: 

Moja narzeczona te  z czasem pozna architektur  
i zobaczy e to sztuka bardzo ciekawa i g boka i e 
czym wi cej j  si  poznaje tym jest ciekawsz  i bardziej 
poci gaj c . Je eli szczególnie kiedy   pojedziemy 

do W och, do tej kolebki, z której wysz a w a ciwie ca a architektura, to Masie ka [w listach piesz-
czotliwie nazywa  narzeczon  „Janusikiem” lub „Masie k ” – przyp. E. B.-M.] si  od razu przekona 
e to jest sztuka bardzo pi kna i przemawia bardzo do duszy cz owieka i do Masie ki te  przemówi, 

bo ma serduszko wra liwe a do tego b dzie on  architekty. By em we W oszech zaraz po uko czeniu 
gimnazjum, jeszcze bardzo, a raczej wcale poj cia nie mia em na co trzeba patrze , czym si  zachwyca  
i dlaczego, tote  pomimo kilkumiesi cznego wa sania si  po miastach nie odnios em nale ytego po-
ytku, oprócz tego, e poczu em, e temu si  warto po wi ci , e to jest co , co potra   zape ni  ycie6. 

 3  y    i  2  [Wyci g z ksi gi sprawozdania ucznia 
2 Gimnazjum Kijowskiego], [t um. J. Kr giel-Mazurek], tam e.

 4  Übersetzung aus dem Russischen [t umaczenie z rosyjskiego], niemieckie t umaczenie odpi-
su ze wiadectwa maturalnego wykonane przez t umacza przysi g ego Boles awa Czuruka ze Lwowa 
18 pa dziernika 1910 roku, zamówione przez Krauzego z my l  o przed o eniu go w konsulacie austro-
w gierskim w Monachium, co potwierdza stosowna piecz  na dokumencie z dat  31 pa dziernika tego 
samego roku, tam e. 

 5  Cb e c bo [ wiadectwo] z 4 lutego 1904 roku, tam e. ona Krauzego wspomina a po 
latach, e autentycznie z oty medal o rednicy sporej  li anki sprzedali w trudnych czasach okupacji, 
zob.: Maria Jolanta W odek, ycie i twórczo  Bohdana Kelles-Krauzego, praca magisterska napisana 
pod kierunkiem st. wyk adowcy Ireneusza J. Kami skiego, UMCS, Wydzia  Pedagogiki i Psychologii, 
Instytut Wychowania Artystycznego, Lublin 1987, s.13, mps w Archiwum UMCS.

 6  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Wiede  13 grudnia [1]914 roku, AR. Rzeczy-
wi cie w przysz o ci odb d  wspóln  podró  do W och na prze omie 1924 i 1925 roku. 

Il. 7. Odpis wiadectwa maturalnego, 
t um. na niemiecki, AR
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Prawdopodobnie ta pierwsza podró  artystyczna dopiero wkraczaj cego w doros e 
ycie cz owieka zawa y a na jego dalszych zainteresowaniach. Pierwsze nauki w za-

kresie rysunku i malarstwa pobiera  Krauze w Kijowie u nieznanego bli ej z imienia 
artysty Jakimskiego7. 

1 wrze nia 1903 roku rozpocz  wy sze studia na Wydziale Fizyczno-Matema-
tycznym Uniwersytetu w. W odzimierza w Kijowie, lecz przerwa  je ju  w lutym 
1904 roku8. W tym czasie w pa dzierniku zmar a jego matka Weronika. M ody, cho  
pe noletni ju  w tym czasie, Bohdan w du ej mierze si  usamodzielni  i na sta e nigdy 
nie wróci  do rodzinnego maj tku w Nowosadach. Od jesieni 1904 do pocz tku 1906 
roku studiowa  w popularnym w ród Polaków, zw aszcza w XIX wieku, Instytucie 
In ynierów Cywilnych w Petersburgu9, ale po niespe na trzech semestrach ponownie 
zmieni  uczelni , prawdopodobnie w zwi zku z niestabiln  sytuacj  wywo an  rewo-
lucj . Jeszcze przed ko cem pierwszego semestru roku akademickiego 1905/1906 
– w styczniu 1906 – przeniós  si  na Wydzia  Budownictwa L dowego (Architekto-
niczny)10 Politechniki Lwowskiej (wówczas nosz cej miano Szko y  Politechnicznej)11. 
Na podstawie indeksu mo na prze ledzi  zarówno post py w nauce, jak i sk ad 
kadry naukowej, pod kierunkiem której kszta ci  si  przysz y architekt12 [il. 8]. 

Rektorem Politechniki Lwowskiej w tym czasie by  Edgar Kováts, który prowa-
dzi  zaj cia z rysunku i kompozycji architektonicznych, znany sk din d z w asnej, 
odmiennej od Stanis awa Witkiewicza – ojca koncepcji stylu zakopia skiego. Pod 
okiem Teodora Talowskiego, dziekana Wydzia u Budownictwa, a zarazem jedne-
go z najciekawszych polskich architektów prze omu XIX i XX wieku, tworz cego 
w duchu historyzmu i secesji, Krauze doskonali  umiej tno ci w zakresie rysunku od-
r cznego, ornamentalnego, a tak e architektonicznego budowli redniowiecznych, za-
wsze oceniane przez profesora celuj co13. Wiedz  z zakresu ró norodnych zagadnie  
zwi zanych z budownictwem przekazywa  studentom prof. Jan Lewi ski, wspó autor 
zabudowy willowej na podlwowskiej Kastelówce. Zaj cia z „modelowania” odby-
wa y si  obowi zkowo w pracowni rze biarskiej Tadeusza B otnickiego, zdolnego 
ucznia Marcelego Guyskiego i Teo  la Lenartowicza, którego do  krótka obecno  

 7  Marian Morelowski , Twórczo  malarska i architektoniczna Bohdana Kelles-Krauze 1885-
1945, [Lublin] 1948, s. 8.

 8  Cb e c bo [ wiadectwo] z 4 lutego 1904 roku, AR.
 9  Cb e c bo [ wiadectwo] z 31 marca 1906 roku, tam e.
 10  Formalnie Wydzia  funkcjonowa  pocz tkowo pod nazw  Wydzia  Budownictwa (1877-1894), 

nast pnie krótko jako Wydzia  Architektoniczny (1894-1895), potem Wydzia  Budownictwa L dowego 
(1895-1920) i ponownie Wydzia  Architektoniczny (1920-1945). Nieco wcze niej i w tym samym czasie 
co Krauze w latach 1890-1910 na Politechnice Lwowskiej studiowali jej przyszli profesorowie, twórcy 
tzw. Lwowskiej Szko y Architektury, m.in. Wies aw Grzymalski, Witold Minkiewicz i Tadeusz Wróbel, 
zob.: Politechnika Lwowska 1844-1945, pod red. Jan Boberskiego i in., Wroc aw 1993, s. 141; Zbys aw 
Pop awski , Politechnika Lwowska w latach 1844-1945, Kraków 1999, s. 25.

 11  Karta immatrykulacji, L. 352, C.K. Szko a Politechniczna we Lwowie, AR.
 12  Ksi ka legitymacyjna, Krauze Bohdan Eligard Konrad, C.K. Szko a Politechniczna we Lwo-

wie. Wydzia  Budownictwa L dowego, tam e. 
 13  Tam e.



ROZDZIA  II22

na Politechnice Lwowskiej w la-
tach 1907-1910 niemal pokry a si  
z okresem studiów Krauzego. Ten 
niekompletny poczet najwa niej-
szych wyk adowców, z którymi ar-
tysta zetkn  si  w czasie studiów 
architektonicznych, zamyka wybit-
ny przedstawiciel lwowskiej szko y 
geometrii wykre lnej, Mieczys aw 

azarski, kszta c cy swoich stu-
dentów w tej w a nie dziedzinie. 

Bohdan Krauze by  aktywnym 
studentem, a jedn  z podejmowa-
nych inicjatyw by y tzw. wycieczki 
naukowe, organizowane z ramienia 
Polskiej Akademii Umiej tno ci 
w Krakowie, które mia y na celu 
zinwentaryzowanie najwa niejszych 
polskich zabytków. W tego typu 

wyjazdach na Lubelszczyzn  Krauze bra  udzia  pomi dzy 1907 a 1909 rokiem, gdzie 
wraz z innymi studentami Politechniki Lwowskiej pod kierunkiem prof. Mariana So-
ko owskiego wykonywa  pomiary i rysunki, a tak e dokumentacj  fotogra  czn  wy-
branych obiektów. W celu u atwienia prac i poszukiwa  studenci byli zaopatrywani 
w stosowne listy polecaj ce i za wiadczenia zarówno ze strony PAU14, jak i lokalnych 
w adz15. Wykonane osobi cie przez Krauzego, wymienione w za wiadczeniu z 1920 
roku „zdj cia […] architektoniczne i opisy zabytków z Go cieradowa, Modliborzyc, 
tudzie  obszerna praca o Zamo ciu, jego kolegiacie, rynku, ratuszu, bramach i wa-
rowniach…”16 mia y zosta  opublikowane, tymczasem czeka y w tekach Akademii 
„chwili sposobnej” i na  nansowe wsparcie ordynata hrabiego Maurycego Zamoy-
skiego, g ównego inspiratora podejmowanych prac. Nawiasem mówi c, ta publikacja 
nigdy si  nie ukaza a, natomiast oryginalne rysunki pow drowa y, prawdopodobnie 
tu  po wojnie, wraz z przywiezion  na polecenie okupacyjnych w adz niemieckich 
z Warszawy do Krakowa w czasie II wojny dokumentacj , z tek PAU do stolicy, gdzie 
obecnie wzbogacaj  Zbiory Fotogra  i i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki 

 14  List Sekretarza Generalnego PAU z 5 lipca 1907 roku, AN PAN-PAU, sygn. KSG 1907/396, 
który jest jednocze nie wzorem podobnego za wiadczenia dla Zygmunta Trojanowskiego udaj cego si  
do Pu tuska; dotyczy wyjazdu Krauzego do Kamie ca Podolskiego.

 15   [Po wiadczenie] z 29 lipca 1908 roku, zezwalaj ce prof. Soko owskiemu 
i jego wspó pracownikom Bohdanowi Krauzemu i Zygmuntowi Trojanowskiemu na prowadzenie prac 
badawczych w Zamo ciu i okolicach, AR.

 16  [Za wiadczenie], Nr 773/20, z dnia 2 grudnia 1920, tam e; wystawione przez Polsk  Akademi  
Umiej tno ci zosta o podpisane przez ówczesnego Sekretarza Generalnego Polskiej Akademii Umiej t-
no ci Kazimierza Kostaneckiego.

Il. 8. Strona z indeksu studenckiego Bohdana Krauzego,
Szko a Politechniczna we Lwowie, rok 1908/1909, AR
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Polskiej Akademii Nauk17. Bardzo dobrze ocenione przez gremium profesorskie PAU 
rzuty i przekroje kolegiaty w Zamo ciu wraz ze zdj ciami autorstwa fotografa Ste-
fana Zaborowskiego18 zosta y zaprezentowane przez Soko owskiego na posiedzeniu 
naukowym Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce19. 

Zaanga owanie m odego studenta doceni  równie  bezpo rednio obserwuj cy 
jego wakacyjn  prac  w Zamo ciu p. Ja kiewicz: 

Pan Krauze od kilku tygodni pracowa  z wielkim przej ciem i energi  w Zamo ciu. Dawa  sobie 
rad  znakomicie i zrobi  wszystko, co tylko mia  zalecone. Zbada  nawet stare podziemne przej cie 
w Zamo ciu i odrysowa  cz  tego . Dzi  po po udniu wyjecha  ju  z Zamo cia do Kijowa lecz po 
drodze ma zatrzyma  si  w Krupem, by zrobi  zdj cia ruin tamtejszego starego zamczyska. Da em 
mu nawet list do w a ciciela tego maj tku z pro b  o pomoc, w razie potrzeby20. 

Z fragmentu innego, w gruncie rzeczy ma o pochlebnego listu wynika, e jesz-
cze tej samej jesieni Krauze wykonywa  rysunki pomiarowe katedry w Kamie cu. 
Jego autor, opisuj c przede wszystkim w asne badania w Kamie cu, utyskiwa  na 
– jego zdaniem – zbyt szybk  prac  m odego pomocnika: „mog  mia o powiedzie , 
e plan katedry, co narysowa  lub narysuje p. Krauze – nic nie wart. W ci gu dwóch 

dni nie mo na nie tylko ca ej katedry, lecz jednej nawy wewn trz dok adnie obmie-
rzy  i narysowa ”21. Wymiern  korzy ci  tych wyjazdów by y tak e prace malarskie, 
 wykonywane przez Krauzego w wolnych chwilach. Ale o tym jeszcze b dzie mowa.

 17  Zob.: Archiwalia i Bibliogra  a. Z kolei Katalog pomiarów zabytków architektury i budownic-
twa, pod red. Romany Ginty ówny, Stanis awa Konarskiego (Warszawa 1967) uwzgl dnia w swoim 
wykazie Krauzego jako autora inwentaryzacji ko cio a par. pw. w. Jana Chrzciciela w Go cieradowie 
(sytuacja 1:400, rzut, przekrój 1:50 – Katalog…, s. 148), b dnie jednak e datuj c rysunki na ok. 1920 
rok i kolegiaty zamojskiej (sytuacja, rzut, 2 przekroje, rzut i przekrój skarbca – Katalog…, s. 617). 
Natomiast autorstwo inwentaryzacji ko cio a w Modliborzycach (rzut i przekrój) przypisuje Adolfowi 
Szyszko-Bohuszowi, który równie  uczestniczy  w takich „wycieczkach” (Katalog…, s. 335).

 18  Zaborowski wykona  tak e bogat  dokumentacj  fotogra  czn  pa acu w Podhorcach, znajduj -
c  si  w zbiorach archiwalnych w Tarnowie, dzisiaj cenne ród o ikonogra  czne, szczególnie dotycz ce 
wyposa enia pa acu.

 19  „Referaty Soko owskiego dotycz ce zabytków architektonicznych w Zamo ciu ilustrowane 
by y dobrymi planami wykonanymi przez p. Bogdana Krausego…”, zob.: Sprawozdanie Sekretarza Ge-
neralnego z czynno ci Akademii od kwietnia 1908 do kwietnia 1909, „Rocznik Akademii Umiej tno ci 
w Krakowie” 1908/1909, s. 78.

 20  List z 7 wrze nia 1909 roku p. R. Ja kiewicza (prawdopodobnie Romualda Ja kiewicza, wspó -
za o yciela zamojskiego oddzia u Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego) do Profesora (prawdopo-
dobnie chodzi o Mariana Soko owskiego), AN PAN-PAU, sygn. PAU WI-30. Z tego listu dowiadujemy 
si , e w tym samym czasie w Zamo ciu pracowali Adolf Szyszko-Bohusz oraz wspomniany ju  Stefan 
Zaborowski: „Pan Szyszko-Bohusz wraz z p. Zaborowskim równie  s  w Zamo ciu, a w a ciwie wci  
podró uj  po okolicy w celu dokonania wymaganych robót…”.

 21  List z 30 pa dziernika 1909 roku, AN PAN-PAU, sygn. PAU WI-30. Wspomina tak e w tym 
samym li cie osob  architekta Karola Iwanickiego, który – wówczas przebywaj cy stale w Kijowie – 
prowadzi  badania dotycz ce katedry w Kamie cu, co zaowocowa o du o pó niej niewielk  monogra  , 
w której znalaz y si  liczne fotogra  e i rysunki pomiarowe: Karol Iwanicki , Katedra w Kamie cu, 
Warszawa [1930]. We wst pie (s. 2) Iwanicki jednak wymienia tylko nazwisko Tadeusza Kulejowskiego, 
studenta Politechniki Warszawskiej i technika budowlanego Kramarczyka, którzy pomagali mu w opra-
cowywaniu dokumentacji rysunkowej i fotogra  cznej do tej ksi ki.



ROZDZIA  II24

W czasie studiów na Politechnice Krauze osi ga  bardzo dobre i celuj ce wyni-
ki. Wysokie oceny uzyskiwane z poszczególnych przedmiotów znalaz y odzwier-
ciedlenie w ko cowych egzaminach. Podczas pierwszego egzaminu pa stwowego 
23 pa dziernika 1907 roku komisja pod przewodnictwem Gustawa Bisanza ca o cio-
wo oceni a Bohdana Krauzego jako „bardzo uzdolnionego” w zakresie przedmiotów 
przygotowawczych, takich jak: elementy wy szej matematyki (bardzo dobry),  zyka 
(bardzo dobry), geometria wykre lna (celuj cy), geologia (bardzo dobry) i mecha-
nika (celuj cy) [il. 9]22. Ko cowy, drugi egzamin pa stwowy w czerwcu 1910 roku, 
sk adaj cy si  z cz ci praktycznej i ustnej, zosta  równie wysoko oceniony przez 
komisj , w sk ad której weszli profesorowie Gustaw Bisanz (przewodnicz cy), Edgar 
Kováts, Jan Bogucki23 i Jan Lewi ski [il. 10]24.

 22  wiadectwo egzaminu pa stwowego (Pierwszy egzamin pa stwowy), L. 60, C.K. Szko a Poli-
techniczna we Lwowie, Wydzia  Budownictwa L dowego, AR.

 23  Jan Bogucki – wieloletni pracownik Politechniki, specjalista w zakresie statyki budowli i bu-
downictwa elaznego.

 24  wiadectwo drugiego egzaminu pa stwowego, L. 10/196 9/10, C.K. Szko a Politechniczna we 
Lwowie, Wydzia  Budownictwa L dowego, AR.

Il. 10. wiadectwo drugiego egzaminu 
pa stwowego Szko y Politechnicznej

we Lwowie, 23.06.1910, AR

Il. 9. wiadectwo pierwszego egzaminu 
pa stwowego Szko y Politechnicznej 

we Lwowie, 23.10.1907, AR
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2. Podró e artystyczne (1910-1914)

wie o dyplomowany architekt zaraz po studiach postanowi  dalej kszta ci  si  
artystycznie. Jesieni  1910 roku wyjecha  do Monachium. Zameldowa  si  na miej-
scu 30 pa dziernika przy Schellingstrasse 126, a ju  2 listopada immatrykulowa  
na kierunek architektoniczny w tamtejszej Technische Hochschule po przed o eniu 
wiadectwa dojrza o ci i dyplomu z Politechniki Lwowskiej25. Jednak jego studia 

w monachijskiej politechnice nie trwa y d u ej ni  semestr, bowiem w semestrze 
letnim ju  si  na uczelni  nie zg osi 26. By  mo e nie móg  pogodzi  zaj  z archi-
tektury z bardziej interesuj cymi go w tym czasie studiami malarskimi, których lad 
zachowa  si  w ksi gach monachijskiej Królewskiej Akademii Sztuk Pi knych27. Fi-
guruje w nich nazwisko Krauzego jako ucznia Juliusa Extera28, malarza nazywanego 
w ród kolegów artystów „ksi ciem koloru”, autora prac formalnie zbli onych do 
dzia a  twórców skupionych w „Der Blaue Reiter”. Z Monachium Krauze wymeldo-
wa  si  2 lipca 1911 roku z adnotacj , e udaje si  do Feldwies29. W malowniczym 
Übersee-Feldwies nad pi knym bawarskim jeziorem Chiemsee w zakupionej w 1902 
roku historycznej posiad o ci Exter mia  swoj  pracowni , gdzie prowadzi  letni  
akademi 30.

Nie jest znana dok adna data wyjazdu Krauzego z Monachium, prawdopodobnie 
nast pi o to jesieni  1911 roku, bowiem od 1 listopada formalnie by  ju  zatrudniony 
we lwowskim biurze architektonicznym Stanis awa Ulejskiego i Karola Richtman-
na w charakterze kierownika budowy, a tak e samodzielnego projektanta31. W tym 
czasie powsta y co najmniej trzy niezrealizowane projekty architektoniczne, których 

 25  Immatrikulations-Bescheinigung [Po wiadczenie immatrykulacji], z dnia 2 listopada 1910 
roku, tam e.

 26  Anmeldebogen für das Winter-Semester 1910/11, Kgl. Technische Hochschule in München, 
Historisches Archiv Technische Universität München, sygn. HATUM. Stud. A., Krause. Na odwrocie 
karty meldunkowej na pierwszy semestr 1910/11 jest adnotacja: „Nicht angemeldet für das S.[ommer] 
S.[emester] 1911”.

 27  Halina St p ie , Maria Liczbi ska , Arty ci Polscy w rodowisku monachijskim w latach 
1828-1914. Materia y ród owe, Warszawa 1994, s. 44, 70.

 28  Julius Exter (1863-1939) – jeden z pionierów sztuki nowoczesnej w Monachium ko ca XIX 
wieku, cz onek Secesji Monachijskiej; jego malarstwo stopniowo przechodzi o od form historycznych 
przez symbolizm i neoimpresjonizm do ywych kolorów ekspresjonizmu, zob.: E. B., Exter, Julius, [w:] 
Ulrich Thieme, Felix Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart, t. XI, Leipzig 1915, s. 124.

 29  [Karta meldunkowa], Form E, Stadtarchiv München, sygn. PMB G 419.
 30  Obecnie w domu – muzeum artysty w Übersee-Feldwies, otoczonym pi knym ogrodem, mie ci 

si  sta a ekspozycja obrazów Extera. 
 31  wiadectwo, z 1 listopada 1912 roku wystawione przez architektów Karola Richtmanna i Sta-

nis awa Ulejskiego, AR.
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Krauze by  wspó autorem wraz z Maksymilianem Burstinem i Tadeuszem Wróblem32. 
W konkursie na projekt hotelu Bristol w Krakowie, og oszonym przez tamtejsze Ko o 
Architektów, zespó  uzyska  pierwsz  nagrod 33, ostatecznie jednak nie zosta  on zre-
alizowany z powodu wycofania si  inwestora34. Dwa inne projekty opatrzone nume-
rami 6 i 7, wys ane tym razem na konkurs na gmach Kasy Oszcz dno ci w Sanoku, 
wyró niono dwiema z przyznanych a  pi ciu nagród trzecich. Komisja nie wy oni a 
pierwszego, ani nawet drugiego miejsca, poniewa  „wszystkie prace nades ane oka-
za y si  w rzutach bardzo s abe”35. Jako najlepszy uznano projekt numer 6 za „pi kny 
rozk ad mas i pewny bardzo mi y rys swojski”36. Ten sam zespó  wzi  udzia  w kon-
kursie na Dom Techników we Lwowie, uzyskuj c drug  nagrod 37.

W biurze Ulejski – Richtmann Krauze przepracowa  równo rok, po czym z pocz t-
kiem listopada 1912 roku opu ci  je na w asne yczenie38. Prawdopodobnie bezpo rednim 
powodem rozwi zania umowy o prac  by  jego wyjazd do Pary a, dok d uda  si  razem 
ze swoj  m odsz  siostr  Zo  . Mieszka  tu rok i dziewi  miesi cy39. W stolicy nad Se-
kwan  rodze stwo zatrzyma o si  na jej lewym brzegu, w jednej z najstarszych cz ci 
miasta, w pi tej dzielnicy w kamienicy przy Rue Gay Lussac 5640. Jeden z aspektów tego 
wspólnego pobytu wspomina  Krauze pó niej w li cie narzecze skim z Wiednia: 

Na szcz cie piec mamy dobry i nie przypomina w niczym upartego kolegi w Pary u. Jedyny 
ciekawy punkt ycia w nadsekwa skiej stolicy to by  w a nie ten piec, który po era  mas  gotówki 
i czasu i na wspomnienie tych wszystkich krzywd, które od niego wraz z siostr  doznali my, a  teraz 
mi si  zimno robi. Bo wszystko reszta, wszelkie inne wspomnienia z Pary a pozostan  ju  na ca e 
ycie jako co , co drugi raz nie przychodzi41.

 32  Obaj byli kolegami Bohdana Krauzego ze studiów na Politechnice Lwowskiej. Najbardziej znan  
realizacj , a zarazem jedn  z ostatnich przedwcze nie zmar ego Burstina (1886-1932), by  Gmach Towarzy-
stwa Ubezpiecze  „Feniks” w Krakowie (projekt wspólny z Jerzym Struszkiewiczem, 1931-1933). Tadeusz 
Wróbel (1886-1974), w przeciwie stwie do Burstina ciesz cy si  d ugim yciem, wróci  na ono Alma Mater 
jako dydaktyk w latach 20. XX wieku, a zaraz po zako czeniu II wojny wiatowej osiad  na sta e we Wroc a-
wiu, gdzie zaanga owa  si  w organizacj  Wydzia u Budownictwa i Oddzia u Architektury.

 33  Rozstrzygni cie konkursu na Palace – Hotel – Bristol w Krakowie, „Architekt”, 13 (1912), 
z. 2, s. 29.

 34  Jacek Purchla , Jan Zawiejski. Architekt prze omu XIX i XX wieku, Warszawa 1986, s. 212.
 35  Rozstrzygni cie konkursu na gmach Kasy Oszcz dno ci w Sanoku, „Architekt”, 13 (1912), 

z. 6-7, s. 76.
 36  S.F., Konkurs na gmach Kasy Oszcz dno ci w Sanoku, „Czasopismo Techniczne” [Lwów], 

30 (1912), nr 28, s. 367 – cyt. za: Jakub Lewicki , Mi dzy tradycj  a nowoczesno ci . Architektura 
Lwowa lat 1893-1918, Warszawa 2005, s. 169.

 37  Pierwsz  otrzyma a praca Hipolita liwi skiego, W odzimierza Tetmajera i Izydora Ceceniow-
skiego. Zob.: „Czasopismo Techniczne” [Lwów], 30 (1912), nr 14, s. 170.

 38  wiadectwo z 1 listopada 1912 roku. Starania o paszport Krauze rozpocz  ju  wcze niej, otrzy-
ma  go 5 wrze nia 1912 roku, zob.:  , s. 2-3, AR.

 39  Taki okres poda  artysta w pi mie skierowanym do Ministerstwa Robót Publicznych z pro -
b  o zaliczenie lat pracy odbytych przed przyjazdem do Lublina: „za prac  zawodow  w Pary u od 
1.12.1912 do 1.08.1914”, kopia pisana odr cznie przez Krauzego, AR. 

 40  Dictionnaire des Indépendants 1884-1914, t. II E-M, Dijon 2003, s. 968.
 41  List do Janiny Boche skiej z 7 stycznia [1915 roku], AR.
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Podczas gdy Zo  a studiowa a  lologi  roma sk  na Sorbonie, któr  uko czy a 
z wyró nieniem42, jej brat wykonywa  projekty architektoniczne jako „wolnoprakty-
kuj cy”43, przede wszystkim jednak pobiera  nauki warsztatu malarskiego w pracowni 
Williama Juliena Laparra44. Dost p do studiów w École des Beaux-Arts dla obcokra-
jowców by  w tym czasie utrudniony, wi c prywatne akademie i atelier malarskie 
cieszy y si  du ym powodzeniem45. Niemniej Laparra dba  o dost p do dodatkowych 
zaj  dla swoich uczniów. Wystosowa  nawet specjalny list do dyrektora École des 
Beaux-Arts polecaj cy swojego podopiecznego Bohdana Krauzego z jednoczesn  
pro b  o wyra enie zgody na korzystanie z biblioteki akademickiej i umo liwienie 
mu uczestnictwa w zaj ciach z anatomii46. Sam Laparra mia  bezpo rednie koneksje 
z Polsk  za spraw  polskiego pochodzenia swojej ony Wandy Landowskiej, siostry 
rze biarza Paw a Landowskiego, wspó autora monumentalnej  gury Chrystusa Zba-
wiciela spogl daj cej z góry Corcovado na Rio de Janeiro47. 

Na miejscu w Pary u artysta wzi  udzia  na pewno w dwóch wystawach, zorgani-
zowanych niemal w tym samym czasie. Na Salonie Niezale nych wiosn  1914 roku 
pokaza  Pomara cze, Portret siostry (Studium) i Martw  natur 48. Wszystkie obra-
zy spotka y si  z du ym uznaniem miejscowej krytyki i rodowiska artystycznego, 
co niew tpliwie przyczyni o si  do przyj cia Krauzego w zaszczytne szeregi Union 
Internationale des Beaux-Arts et des Lettres [il. 11]49. O  cjalny list na specjalnie wy-
drukowanym formularzu w imieniu Komitetu Honorowego podpisa  wybitny znawca 
sztuki prehistorycznej Henry Breuil50. Na tym samym Salonie swoje obrazy pokaza o 

 42  „Polonia” 1914, nr 19, s. 4.
 43  Tak wynika z cytowanego wy ej pisma do Ministerstwa Robót Publicznych: „zaj cia zawsze 

samodzielne, wykonywanie projektów”, AR.
 44  William Julien Laparra (1873-1920), malarz francuski, laureat nagrody Prix de Rome w 1898, 

przede wszystkim uprawia  malarstwo rodzajowe i portretowe o solidnym rysunku (nawi zania do 
malarstwa hiszpa skiego), nierzadko odwo ywa  si  do symbolu. Zob.: Laparra William Julien, [w:] 
Emmanuel Bénézi t , Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs, t. VI, [Pary ] 1999, s. 441; Henri de Curzon, Un disparu. William Laparra. A propos d’une 
exposition de son atelier, „La Nouvelle Revue”, t. LIII, [Pary ] 1921, s. 343-348.

 45  Ewa Bobrowska-Jakubowska, Paryska La Ruche – u progu nowej sztuki, „Sztuka.pl” 
maj 2003, http://www.sztuka.pl/index.php?id=111&tx_ttnews%5Bcat%5D=92&tx_ttnews%5Btt_new-
s%5D=236&tx_ttnews%5BbackPid%5D=708&cHash=cb44a27178 [14 kwietnia 2009]. 

 46  List Williama Laparra do dyrektora École des Beaux-Arts z 18 stycznia 1913 roku, AR.
 47  William Laparra 1873-1920, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 10.01 – 23.02.1997 [kata-

log wystawy], [Bordeaux] 1996, s. 77-85. Laparre zaprzyja ni  si  z Paw em (Paulem) Landowskim, 
a w 1902 roku po lubi  jego siostr  (ich ojciec Edward Landowski, emigrant-powstaniec 1863 roku, na 
sta e osiedli  si  we Francji. Tam przysz y na wiat jego dzieci). Szcz cie nie trwa o d ugo, ju  w 1904 
roku zmar a Wanda i ich nowo narodzone dziecko; William w a ciwie nigdy nie pogodzi  si  z t  strat . 

 48  Dictionnaire des Indépendants...
 49  Ak t przyj cia Krauzego w poczet cz onków Union Internationale des Beaux-Arts et des Lettres, 

AR: „W zwi zku z zainteresowaniem Pana ostatnimi dzie ami […] mamy zaszczyt stara  si  o Pa -
sk  obecno  po ród nas. Mi dzynarodowy Zwi zek Sztuk Pi knych i Literatury, który liczy ju  wielu 
cz onków, w a nie podj  decyzj  o dodaniu do tej listy tylko stu nazwisk w 1914 roku. Zechce Pan wi c 
zakomunikowa  nam swoj  odpowied  przed 27 marca 1914 […]” [t um. z franc. E. B.-M.].

 50  Tam e.
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wielu artystów polskich, co w humorystycznym „felietonie”, wartym zacytowania, 
zatytu owanym Wernisa  Niezale nych na amach „Polonii” skomentowa  Edward 
Ligocki, w owym czasie pe ni cy funkcj  sekretarza Towarzystwa Artystów Polskich 
[dalej: TAP] w Pary u: 

Katalog bior  – i w kart pergaminy 
Zarzucam sieci ciekawego wzroku – 
mi ej Ojczyzny szukam! Radosnej nowiny
yjesz Polsko, w ród ludów przeró nych nat oku

i serce moje wo a: hej, na tryumf dzwo  –
co dziesi ty z tych twórców jest: „né en Polo-
gne”!51

Kolejn  wystaw  by a pierwsza eks-
pozycja zorganizowana w a nie przez 
TAP, w którego dzia alno  Krauze ak-
tywnie si  zaanga owa 52, co zapewne 
odpowiada o jego osobowo ci nacecho-
wanej silnie rozwini t  potrzeb  dzia-
ania w ramach polskiej wspólnoty. 

W trakcie zebra  Towarzystwa w pew-
nym okresie wyst powa  nawet w roli 
gospodarza53. Na ekspozycji pokazanej 
w siedzibie TAP przy Rue Saint-Jacques 
250 mi dzy 15 marca a 30 kwietnia 1914 
roku, obok obrazów polskich „pary an”, 
takich jak m.in. Gustaw Gwozdecki54, 
Mela Muter czy Jan Rubczak, znalaz  
si  projekt architektoniczny Krauzego55. 
Swoje wykszta cenie i umiej tno ci in-
ynierskie mia  on okazj  zaprezento-

wa  podczas organizacji balu TAP, który 

 51  „Polonia” 1914, nr 3, s. 6.
 52  Ewa Bobrowska-Jakubowska, Arty ci Polscy we Francji w latach 1890-1918. Wspólnoty 

i indywidualno ci, Warszawa 2004, s. 117, 119. Tam równie  obszernie na temat historii, struktury i dzia-
alno ci TAP.

 53  Na walnym zebraniu Towarzystwa 5 czerwca 1914 roku Krauze zosta  ponownie wybrany na 
gospodarza, zob.: „Polonia” 1914, nr 17, s. 5; tam e, nr 18, s. 4. 

 54  Starszy o pi  lat od Krauzego Gwozdecki by  jedn  z czo owych postaci w TAP i sam bra  
aktywny udzia  we wszystkich inicjatywach przeze  podejmowanych, por.: Anna Lipa , Zaklinacz lalek. 

ycie i twórczo  Gustawa Gwozdeckiego, Warszawa 2003, s. 143-144.
 55  Niestety, nie wiadomo, o jaki projekt chodzi, czy by  to projekt wykonany na miejscu w Pary u, 

co jest mo liwe, bior c pod uwag , e pó niej w przebiegu pracy zawodowej Krauze wykazywa  dwa 
lata w Pary u przepracowane jako „wolnopraktykuj cy” architekt, zob.: Exposition des peintres et sculp-
teurs polonais [katalog wystawy], Du 15 Mars Au 30 Avril, [Paris] 1914.

Il. 11. Akt przyj cia Krauzego do Union 
Internationale des Beaux-Arts 

et des Lettres, 1914, AR
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odby  si  18 marca tego samego roku 
w Salonach przy Avenue Malakoff 56 
bis, tworz c okaza  dekoracj  utrzy-
man  w stylu cz cym francusk  swa-
wolno  epoki Watteau z  elementami 
dawnych strojów polskich i polskiego 
dworku56. O  cjalne podzi kowanie dla 
osób, które pomog y w organizacji balu, 
w tym dla budowniczych scenogra  i 
w formie dworku (Krauzego i Anto-
niaka57), na amach „Polonii” zamie ci  
prezes Towarzystwa Edward Wittig58. 
Oprócz artystów skupionych w TAP 
Krauze utrzymywa  tak e kontakty przy-
jacielskie z Jackiem Mierzejewskim, któ-
ry w 1913 roku przebywa  w Pary u na 
kilkumiesi cznym stypendium59. Dowo-
dem przyja ni z Micha em Rekuckim, 
uczniem Józefa Mehoffera i Wojciecha 
Weissa, piewc  Tatr i Podhala, zg -
biaj cym w tym samym czasie tajniki 
malarstwa nad Sekwan , jest zachowa-
ny Portret Bohdana Kelles-Krauzego 
z 1913 roku o stonowanej wysmakowa-
nej kolorystyce [il. 12]60.

Z Pary a Krauze wyjecha  z pocz tkiem sierpnia 1914 roku. Miesi c ten sp dzi  
na wypoczynku w Zakopanem, gdzie w mi ej wakacyjnej atmosferze pozna  swoj  
pó niejsz  on  Janin  Mari  Boche sk , córk  in yniera górnictwa Józefa Mariana 
Boche skiego i El biety z domu Geppert [il. 13, 14]61. M odzi od razu przypadli sobie 
do gustu. M odszej o ponad trzyna cie lat, wówczas zaledwie osiemnastoletniej Jani-
nie imponowa  wykszta cony, obyty w wiecie architekt. Przebywaj ca w Zakopanem 
jedynie z matk  dziewczyna listownie przekazywa a ojcu swoj  rado , jednocze nie 
licz c na jego aprobat : 

 56  Kronika paryska, „Polonia” 1914, nr 4, s. 5.
 57  Wspólnikiem Krauzego przy konstruowaniu dworku by  rze biarz w drewnie i pionier narciar-

stwa w Polsce Feliks Antoniak (na tej samej wystawie TAP pokaza  rze b  Przed bitw ), ucze  zakopia -
skiej Szko y Przemys u Drzewnego, po II wojnie wiatowej bardziej aktywny jako organizator turystyki 
górskiej ni  artysta.

 58  Kronika paryska, „Polonia” 1914, nr 7, s. 6.
 59  Wywiad z wnuczk  artysty, p. Ma gorzat  Drebert, 19 wrze nia 2007 roku.
 60  Micha  Rekucki, Portret Bohdana Krauzego, olej na p ótnie, 100 x 72,5, sygn. w lewym dol-

nym rogu: „M. Rekucki / Paris 1913”, w . prywatna.
 61  Testimonium ortus et baptismi, odpis aktu urodzenia i chrztu Janiny Boche skiej z 5 lipca 1917 

roku, wystawiony przez para   Wszystkich wi tych w Krakowie, AR.

Il. 12. Micha  Rekucki, Portret Bohdana 
Kelles-Krauzego, 1913, olej na p ótnie
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Musz  si  z Tatusiem podzieli  mi  nowin , e mam staraj cego bardzo zdolnego in yniera ar-
chitekta p. Bohdana Krause. Kochamy si  bardzo wi c Muti pozwala, czekamy tylko na pozwolenie 
Tata. Po wojnie, jak Bóg da, zar czymy si  pier cionkami, a za jakie dwa lata pobierzemy si . Wierz , 
e Tata ufaj c w mój wybór zezwoli, a potem poznawszy, sam pokocha swego przysz ego zi cia62. 

3. Przymusowy pobyt w Wiedniu (1914-1915)

Wspólne szcz cie nie trwa o d ugo, gdy  wkrótce po wybuchu I wojny wiatowej 
Krauze musia  opu ci  Zakopane i znalaz  si  w Wiedniu63. Mimo to, nawet na odle-
g o  „nie zasypia  gruszek w popiele” i stara  si  o przychylno  przysz ego te cia, 
poniewa  intencje mia  powa ne. Dlatego w li cie z 9 lutego 1915 roku pisa : 

Chocia  sprawa, któr  poruszam, nie zupe nie nadaje si  do listownego omawiania w czasach, 
kiedy listy podlegaj  cenzurze, lecz nie chc c jeszcze d u ej zwleka  z tym, co ju  w a ciwie dawno 
powinno by o by  za atwione, pisz  dzisiaj. Mianowicie chodz i  o  uzyskan ie  zgody  Wie l -

 62  List Janiny Boche skiej do ojca, Zakopane 24 wrze nia 1914 roku, tam e.
 63  Jeszcze przed wybuchem wojny w adze rosyjskie nakaza y wszystkim swoim obywatelom 

natychmiastowy powrót do Rosji. Dzi ki wstawiennictwu Mariana Boche skiego – przysz ego te cia 
Bohdana – Krauze wraz z bratem Janem otrzymali nakaz wyjazdu do Wiednia. Za te informacje dzi kuj  
Jerzemu Krauzemu z My lenic.

Il. 13. Janina Kelles-Krauze, 
lata 30. XX wieku, 

fot. ze zbiorów rodzinnych

Il. 14. Janina Boche ska i Bohdan Kelles-
Krauze Zakopane 1914, 

fot. ze zbiorów rodzinnych
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mo nego  Pana ,  j ako  o jca  Panny  Jan iny,  na  moje  z  n i  za r czyny  [podkr. E.B.-M.]. 
Prosz  mi przy tym nie poczytywa  za z e, e si  tak pó no w kwestii odzywam, lecz e przedtem nie 
znali my si  osobi cie niewyra nie mi by o z t  spraw  zwraca  si  do Wielmo nego Pana. Chcia em 
o tym mówi  podczas pobytu W. Pana w Wiedniu lecz, e jako  odpowiedniego momentu ku temu 
nie mog em z apa , musz  to obecnie powetowa  listownie. Mam nadziej , e Wielmo ny Pan tych 
niedok adno ci nie os dzi i moj  pro b  przychylnie uwzgl dni64.

Odpowied  nadesz a bardzo szybko: 

List Szanownego Pana z dn. 9 bm. otrzyma em dopiero wczoraj wieczorem po powrocie z Wied-
nia i O omu ca. Na  za r czyny  Szanownego  Pana  z  moj  córk  Jan in  ch tn ie  s i  
godz  [podkr. E.B.-M.] i szczerze b d  si  cieszy , gdy po rozstaniu obecnych przeszkód zamierzo-
ny zwi zek ma e ski kochanego Pana z moj  córk  Janin  przyjdzie do skutku65. 

Mimo tak optymistycznych wie ci ju  prawie usankcjonowany narzeczony nie 
przypuszcza , e z ró nych powodów okres narzecze ski wyd u y si  w sposób nie-
zno ny.

Krauze przebywa  w Wiedniu do jesieni 1915 roku, po wi caj c si , w ograniczo-
nym warunkami lokalowymi stopniu, twórczo ci malarskiej, a tak e – cho  na krótko, 
bo tylko przez pi  tygodni – pracy architektonicznej w atelier Friedricha Ohmanna, 
znanego z projektów budowli o formach neobarokowych, ale tak e jednych z pierw-
szych w Wiedniu, secesyjnych66. Pobyt w Wiedniu by  dla Krauzego okresem pewne-
go zawieszenia, y  z dnia na dzie  w oczekiwaniu na zmian . Poza prac  artystyczn  
i zawodow  spotyka  si  ze znajomymi w kawiarni, studiowa  ksi ki i prowadzi  
bogat  korespondencj  z niedawno pozyskan  narzeczon , starannie dekoruj c ka dy 
list ozdobn  winiet . Nie czu  si  tutaj zupe nie osamotniony, ciesz c si  towarzy-
stwem starszego brata Jana, który usilnie stara  si  o pozwolenie na wyjazd do Lwowa 
na Politechnik , gdzie po uko czeniu studiów od 1907 roku by  zatrudniony jako 
asystent. Bohdan tak e oczekiwa  na zezwolenie na opuszczenie Wiednia, licz c przy 
tym na protekcj  swojego przysz ego te cia, od którego otrzyma  list polecaj cy do 
Jana Zara skiego, pos a do austriackiej Rady Pa stwa: 

Dzi  rano znowu wlaz em w lakierki i akiet i pow drowa em do p. Zara skiego. Naturalnie 
znowu nie zasta em w domu, lecz o tyle uzyska em, e si  dowiedzia em i  po po udniu mo na go 
b dzie z apa . Tote  ledwiem sko czy  obiad, znowu odbywam wycieczk  do ósmego becyrku, ale 
za tym razem ju  si  dorwa em do pana pos a. Naturalnie od razu da em mu list od Twego Ojca 
i jeszcze sam t umacz , o co w a ciwie mi chodzi. By o u niego du o interesantów wi c tylko bardzo 
króciutko mog em tam zabawi . W ka dym razie obieca  mi, i  si  dowie, dlaczego dot d nie mam 
odpowiedzi na moje podanie67. 

 64  List Bohdana Krauzego do Mariana Boche skiego, Wiede  9 lutego 1915 roku, tam e. 
 65  List Mariana Boche skiego do Bohdana Krauzego, Ostrawa 16 lutego [19]15 roku, tam e.
 66  wiadectwo wystawione przez Ohmanna 13 wrze nia 1915 roku, tam e. 
 67  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Wiede  14 stycznia [1]915 roku, AR. Zara ski 

by  doktorem prawa UJ i in ynierem górnictwa – wspó za o ycielem AGH w Krakowie. Prawdopodob-
nie w zwi zku z t  ostatni  profesj  zna  dobrze Boche skiego, który równie  by  in ynierem górnictwa.



ROZDZIA  II32

Spodziewa  si  cho by urz dowego powo ania do s u by i rzeczywi cie wkrótce 
wyjecha  ze stolicy nad Dunajem, aczkolwiek raczej nie w wymarzonym przez siebie 
kierunku. 17 pa dziernika 1915 roku otrzyma  wezwanie do natychmiastowego sta-
wienia si  w Nisku, pod kierownictwo in yniera Romana Nadachowskiego w dziale 
odbudowy zniszczonego w czasie dzia a  wojennych powiatu. Telegram ów, jak na 
krótk  z za o enia form  przekazu, zawiera  do  szczegó owe informacje, dotycz ce 
przysz ego wynagrodzenia za prac , które mia o obejmowa  180 koron miesi cznie 
plus 7 koron dziennej diety za prac  w terenie i 50 halerzy od przejechanego kilo-
metra68. Krauze najwyra niej wiedzia  o zbli aj cym si  terminie wyjazdu, dlatego 
na dzie  przed otrzymaniem urz dowego telegramu zrezygnowa  z wynajmowanego 
dodatkowo atelier, przenosz c wszystkie swoje obrazy do pokoju, który zajmowa  
w Wiedniu przy Kleinschmiedgasse 3. Pracowni  opuszcza  ze smutkiem: 

Po egnanie z atelier sta o si  rzeczywisto ci  i od rana transportuj  graty z powrotem do domu. 
Wszystkie k ty w pokoju pozastawia em ramami i obrazami (…). Ale gdzie  z tym si  podziej  i tak sam 
nie wiem, co z tym zrobi  je li przyjdzie na robot , a do Lwowa wys a  wszystkiego nie mo na. Takie 
zdawa oby si  drobnostki, a jednak zatruwaj  ycie. […] Od rana transportuj  obrazki. Smutno im z jasne-
go lokalu przenie  si  by o do ponurego pokoju. Wierz  jednak i one, e kiedy  znowu b dzie na nie s on-
ko pada o i e jak nale y im z urz du b d  wisia y na cianach, a nie sta y w k tach zwini te w rulonach69.

4. Praca w Nisku (1915-1919)

Bohdan Krauze polecenie wykona  rzeczywi cie niezw ocznie i ju  20 pa dzier-
nika uzyska  paszport70, a w samym Nisku stawi  si  oko o 28 tego miesi ca71. Osta-
tecznie zabawi  tu nieco d u ej, ni  przypuszcza , a na pewno, ni  by sobie tego 
yczy . Przez niespe na rok, od 1 pa dziernika 1915 roku do 7 lipca roku nast pnego, 

by  zatrudniony przez Central  Krajow  dla Gospodarczej Odbudowy Galicji na sta-
nowisku samodzielnego in yniera-architekta w biurze Zarz du Dróg Krajowych72. 
Stan budynków, który zasta  na miejscu, by  op akany. Wielkimi krokami zbli a a 
si  zima, a wiele os  ób pozostawa o bez dachu nad g ow . M ody architekt od razu 
ze spo ecznikowskim zaanga owaniem rzuci  si  w wir pracy, osobi cie kontroluj c 
zakres zniszcze . Swoimi spostrze eniami dzieli  si  regularnie z ukochan  Janin , 
której  zyczny brak rekompensowa  sobie ob  t  i cz st  korespondencj : 

Od 7 rano ju  zacz em chodzi  od domu do domu i bada  stan budynków, wys uchiwa  ale 
i pro by biedaków. Wszystkim zimno, wszystko to marznie i trzeba w radykalny sposób zapobiega  
temu. Tote  musz  ci gle zagl da  wsz dzie, by adnego nie skrzywdzi . I mam to moralne pewne 
zado uczynienie, gdy  ju  par  rodzin wydar em z pewnego nieszcz cia. Staram si  jak mog , bo 

 68  Aufforderung [Wezwanie], telegram z 17 pa dziernika [1915 roku], AR.
 69  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Wiede  16 pa dziernika [1]915 roku, tam e.
 70  Reisepass, Wiede  20 pa dziernika 1915 roku, tam e.
 71  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko 21 listopada [1]915 roku, tam e.
 72  wiadectwo, Bochnia dnia 20. lutego 1924, tam e; wiadectwo wystawi  pó niejszy prze o ony 

Krauzego z ekspozytury budowlanej w Przeworsku, Franciszek Po udniewski.
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nie móg bym kiedy  spokojnie umrze , gdybym traktowa  teraz ca  spraw  jak urz dnik– biurokra-
ta, pilnuj c tylko swoich godzin73. 

Miejscowa ludno  do  szybko zorientowa a si , e „Pan In ynier” jest osob  
yczliw  i cierpliwie s uchaj c  skarg: 

Znaj  ju  mnie ch opi doskonale, dowiedzieli si  gdzie mieszkam tote  i w mieszkaniu nie mam 
spokoju bo ci gle nachodz  mnie baby i w sposób elokwentny, ale niestety zawsze bardzo d ugi, 
opowiadaj  swoje ale, zaczynaj c naturalnie zawsze od Adama i Ewy, o tem jak to nieboszczyk 
taki a taki wystawi  cha up , jak przyszli Moskale etc. Móg bym tomy spisa  przeró nych historii74.

Prace budowlane prowadzi  w ca ym powiecie, nie tylko w Nisku. Jedn  z cz -
ciej odwiedzanych s u bowo miejscowo ci by  po o ony u uj cia Tanwi do Sanu 

Ulanów, znany od XVII wieku o rodek  isacki75. Bohdan Krauze anga owa  si  nie 
tylko w problemy zwi zane z blisk  mu bran  architektoniczn . Nie by  oboj tny na 
ludzk  bied , a zw aszcza los dzieci. Szuka  wsparcia u narzeczonej, która na miejscu 
w Krakowie dzia a a aktywnie w Wydziale Bratniej Pomocy: 

Mo e Ci si  uda wystara  si  tam o jak  ilo  ubra  dla dzieci, widzia em tu bowiem niektóre 
dzieci literalnie prawie nagie lub w strz pach chodz ce, bo matka kompletnie zrujnowana nie mo e 
im sprawi . Szczególnie dla wsi Prz dzel, która by a doszcz tnie spalona i zrabowana przez Moskali. 
Wdzi czno  matek by aby bezgraniczn 76.

Wa nym wydarzeniem dla Niska by o uroczyste ods oni cie Tarczy Legio-
nowej Ziemi Niskiej, 21 maja 1916 roku77, b d ce jednocze nie upami tnieniem 

 73  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko 6 listopada [1]915 roku, AR.
 74  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko 21 listopada [1]915 roku, tam e.
 75  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko 3 kwietnia [1]916 roku, tam e.
 76  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko 18 listopada [1]915 roku, tam e.
 77  Idea tarcz legionowych (w niektórych miastach zamiast tarcz fundowano obiekty o innej for-

mie, np. kolumny) by a zwi zana z dzia alno ci  Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN), który 
sprawowa  opiek  nad Legionami Polskimi. Poszczególne miejscowo ci w asnym sumptem fundowa y 
artystycznie wykonan  tarcz  (najcz ciej z drewna lipowego, ozdobion  p askorze b ), w któr  ka dy 
obywatel móg  wbi  gwó d , po wp aceniu odpowiedniej kwoty na fundusz wdów i sierot po poleg ych 
legionistach. Tak e gwo dzie mog y mie  zró nicowan  form , od najprostszych do bardziej ozdob-
nych w zale no ci od zasobno ci portfela darczy cy. Tarcze legionowe, których dwana cie znajduje si  
w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w tym tarcza Ziemi Niskiej, przewa nie by y pro-
jektowane i wykonywane przez miejscowych plastyków i cie li lub w Krakowie (w ród wykonawców 
dominuje nazwisko krakowskiego snycerza Józefa Str ka), ale zdarza o si , e jej autorami byli uznani 
arty ci, np. Karol Stryje ski (Jaros aw), Franciszek M czy ski (Kraków), Antoni Procaj owicz (Ka usz, 
Kolbuszowa), Kazimierz Witkiewicz (Bochnia, Brzesko, Grybów, K ty, Miechów, Muszyna), Witold 
Gizbert Studnicki (Chrzanów, D bica). Bardziej dok adne wytyczne co do technicznego wykonania tar-
czy zosta y zawarte w odezwie NKN z sierpnia 1915 r., która m.in. sugerowa a, aby „Rozmiary tarczy 
uzale ni  […] od ilo ci mieszka ców, z tym, e na 1 cm [kwadratowy] powierzchni tarczy wypada 
jeden gwó d . Tarcza powinna by  w miar  mo no ci wykonana z drzewa lipowego i ozdobiona herbem 
danej miejscowo ci”, zob.: Janusz Tadeusz Nowak, Tarcze Legionów Polskich 1915-1917 w zbiorach 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków 2006, s. 9-22.



ROZDZIA  II34

125.  rocznicy og oszenia Konstytucji Majowej. Inicjatywa wysz a od miejscowej 
Ligi Kobiet i Powiatowego Komitetu Narodowego. Krauze by  autorem projektu tar-
czy, któr  wykona  cie la z Ulanowa, Józef Kopytowski. Dekoracja tarczy w drew-
nie lipowym przedstawia a owalny wieniec z trzema niewielkimi tarczami w rodku, 
 ankowany motywami miecza z lewej strony i p on cej pochodni z prawej [il. 15]78. 

Architekt osobi cie zaanga owa  si  w organizacj  tej uroczysto ci. Jako opraw  ar-
chitektoniczn  tarczy zaprojektowa  i sam wykona  bia y pawilon, na którym umiesz-
czono du  chor giew. W ferworze ostatnich przygotowa  skar y  si  w li cie do 
narzeczonej, pisanym dzie  przed zaplanowan  uroczysto ci : 

Co si  przy tym napracowa em tylko ja jeden wiem. Wszystko musia em robi  sam, bo du o by o 
doradców, ale gdy chodzi o o wykonanie, przewa nie ka dy nie mia  czasu. Nie nowo  to zreszt  dla 
mnie, bo si  nieraz przekona em, jak si  u nas spo ecznie pracuje. Zbudowa em pawilonik, bialusie ki 
jak lilijka, a na nim powiewa du a chor giew. Ca o  wypad a do  sympatycznie, w ród zieleni. Oby 
tylko deszcz nie bardzo zechcia  popsu  wszelkich na jutrzejszy dzie  przygotowa . Jeszcze  jutro mu-

 78  Tarcza Ziemi Niskiej o wymiarach 131 x 90 cm jest jedn  z wi kszych tarcz legionowych. Jej 
wewn trzna warstwa jest sosnowa, natomiast zewn trzna lipowa zaprawiona pokostem (dzisiaj ciem-
nia ym). W górnej cz ci tarczy napis u o ony z wbitych gwo dzi: „LEGIONOM / ZIEMIA NISKA / 
1916” z or em legionowym pomi dzy „19” a „16”. Tarcza jest dekorowana wspomnian  w tek cie p a-
skorze b : w centralnie umieszczonym owalu znajduje si  wieniec z motywem kwiatowym i wij ca si  
w uk adzie antytetycznym szarfa w dolnej cz ci,  ankowany z lewej strony mieczem, z prawej p on c  
pochodni . Wewn trz wie ca umieszczono trzy ma e tarcze herbowe: dwie górne zwie czone koronami, 
z herbami miast: z lewej strony Ulanowa z herbem Do ga (podkowa ze strza  w rodku), nale cym 
do za o yciela miasta Stanis awa Uli skiego, oraz z prawej Rudnika, którego tarcza jest podzielona na 
cztery cz ci (by  to herb Królestwa Galicji i Lodomerii, którym Rudnik pos ugiwa  si  jako miasto ga-
licyjskie): w lewym górnym polu trzy korony (Galicja), w prawym dwie szachowane belki (Lodomeria), 
w dolnym zarówno lewym, jak i prawym polu orze  bez korony (O wi cim i Zator). Ciekawostk  jest 
to, e trzecia tarcza herbowa w wie cu jest pusta. Janusz Nowak, autor cytowanego wy ej opracowania 
tarcz legionowych ze zbiorów MH w Krakowie, sugeruje, e w pustej tarczy powinien znale  si  herb 
Niska i by  mo e niedostarczenie wzoru w odpowiednim czasie spowodowa o jego brak (Nowak, Tar-
cze Legionów…, s. 56). Zgadzam si  z autorem, ale tylko po owicznie. Rzeczywi cie Nisko by o jedn  
z najwi kszych, a na pewno najwa niejszych miejscowo ci w regionie; ju  od ko ca lat 60. XIX wieku 
siedzib  starosty i cho by zaanga owanie miejscowych organizacji w spraw  wsparcia legionów powin-
no uprawnia  do uhonorowania Niska na ufundowanej tarczy. „S k w tym” (okre lenie chyba dobrze 
przystaj ce do obiektu drewnianego), e Nisko w 1916 roku nie mia o praw miejskich i po prostu nie 
posiada o w asnego herbu. Takie prawa uzyska o dopiero w 1933 roku, pierwsze wzmianki o projek-
towanym herbie pochodz  z 1929, a ju  z ca  pewno ci  herb by  gotowy w roku 1932. (Zob.: Marta 
Dyba, Historia Herbu Niska, [referat wyg oszony na Sesji Regionalnej „Moje miasto” 12 czerwca 2007 
roku w Nisku, tekst dost pny na http://www.razemnisko.c0.pl/projekty/herb.pdf], [4 kwietnia 2009], 
s. 2-3). By  mo e pusta tarcza mia a by  wyrazem aspiracji i nadziei mieszka ców Niska w oczekiwaniu 
na podniesienie jego rangi. Gwo dzie, wykonane w Krakowie, maj  kszta t sze cioboków o przek tnej 
ok. 2 cm. Wi kszo  gwo dzi, wbita dekoracyjnie w r koje  miecza, szarf  wie ca, uchwyt pochodni, 
wokó  dekoracji i na brzegu tarczy, jest srebrzona. Tylko trzy gwo dzie wewn trz tarczy s  z ocone. Na 
temat tarczy zob. tak e: Andrzej Capiga , Nisko z tarcz , „Go  Niedzielny” 2008, nr 9, s. IV-V [Go  
Sandomierski]; Janusz T. Nowak, Tarcze legionowe 1915-1917 w zbiorach Muzeum Historycznego 
miasta Krakowa, „Krzysztofory”, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1983, 
nr 10, s. 65-67; Tarcza Legionowa Ziemi Niskiej, pod red. Mariusza Kowalika, Nisko 2001; Tarcze Le-
gionów 1914-1917, oprac. i przedm. opatrzy  Mieczys aw Opa ek, Kraków 1917.



BIOGRAFIA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA 35

sz  raniutko wsta  i powiesi  girlandy, które dopiero 
przed chwil  dziewcz ta mi przynios y79. 

Uroczysto  zosta a u wietniona boga-
t  opraw  muzyczn  w wykonaniu chóru 
gimnazjalistów. Do wieczora trwa o wbija-
nie gwo dzi, a kwota uzyskana tylko w tym 
jednym dniu si gn a 2000 koron80. Inwencj  
oraz wysi ek m odego in yniera doceni  Po-
wiatowy Komitet w Nisku nad Sanem, sk a-
daj c na jego r ce specjalne podzi kowanie: 
„wyra amy J.W. Panu serdeczne podzi ko-
wanie za artystyczne wykonanie projektu 
Tarczy Legionów w Nisku oraz za urz dze-
nie kiosku”81.

Chocia  Krauze, jak wynika z korespon-
dencji, by  do  intensywnie zaj ty obowi z-
kami zawodowymi, wci  zostawa o mu 
sporo czasu na nud  i t sknot . W zasadzie 
jedynym miejscem wieczornych spotka  to-
warzyskich by o kasyno, które jednak w nie-

wielkim stopniu zaspokaja o potrzeby duchowe. 

Rysuj , czytam, chodz  na spacer, a tego czasu jest i jest. W mie cie id  do kawiarni i mam kwe-
sti  prze licznie rozwi zan , ale w takiej dziurze jak Nisko prawdziwa rozpacz ogarnia. Przez ca y 
dzie  do nikogo s ówka nie przemówi em, a wieczorem nie chcia o mi si  i  do kasyna, bo do kart 
nie czu em dzi  adnego przedsmaku82. 

W swoich odczuciach by  rozdarty wewn trznie. Z jednej strony podziwia  uro-
kliwe pejza e dost pne na wyci gni cie r ki, ale z drugiej narzeka  na brak czasu na 
malowanie. Wyra nie tak e doskwiera  mu ma omiasteczkowy charakter Niska: 

Dzie  bez pracy w Nisku straszny. Co robi , nie mam ani ksi ek do czytania, ani rekwizytów 
malarskich ani towarzystwa. Chwilami rozpacz ogarnia, bo dziwnie cz owiek t skni do ludzi, kiedy 
wie, e ich nie ma blisko. Coraz bardziej si  przekonywam, e bez wielkiego miasta nie mog  si  
obej . Potrzeba mi otoczenia i rodowiska które wci  podnieca i rozbudza umys  dusz  etc. Tu 
wszystko ospa e, powoli, albo wcale nie my l ce, uprawiaj ce ywot ro linny83. 

 79  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, [Nisko 20 maja 1916 roku], AR.
 80  Do  szczegó owo przebieg tej uroczysto ci opisa  korespondent „Nowej Reformy”: Ods oni -

cie Tarczy Legionów w Nisku, „Nowa Reforma 1916, nr 276 [wydanie popo udniowe], s. 2. Nota bene 
nazwisko Krauzego równie   guruje na jednym z gwo dzi.

 81  Pismo Powiatowego Komitetu Narodowego w Nisku nad Sanem z 29 pa dziernika 1916 roku, 
L. cz. 406, AR.

 82  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, [niedatowany], tam e.
 83  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko 29 listopada [1]915 roku, tam e.

Il. 15. Tarcza Legionów Ziemi Niskiej, 
proj. Bohdan Kelles-Krauze, repr. za: Tarcze 

Legionów 1914-1917, Kraków 1917
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Z dost pnych pod r k  rozrywek pozosta y mu jeszcze wyprawy na polowania i na 
ryby, z czego skwapliwie korzysta  przy ka dej nadarzaj cej si  okazji84.

Okres narzecze ski, przypadaj cy na pobyt w Nisku, Krauze traktowa , jak przy-
musowe wygnanie. Z ka dego z listów do Janiny wyziera niezaspokojona t sknota 
za narzeczon . Szczególnie trudne do zniesienia by y d ugie zimowe wieczory i wol-
ne od pracy niedziele, które st skniony narzeczony ogrzewa  gor cymi listami od 
ukochanej: „Temperatura ich [listów – E. B.-M.] stan a w widocznej sprzeczno ci 
z przyrod  i pragn , aby by y coraz gor tsze, bo burza zawia a ca y mój domek nie-
giem i w asne ciep o nie wystarcza mi go roztopi ” pisa  w odpowiedzi na jeden, 
z otrzymanych od „Janusika”, listów85. Sam odwzajemnia  si  w pisemnych po e-
gnaniach: „Tymczasem wi c ca uj  Ciebie mocno a mocno chocia  ci gle jeszcze 
listownie, ale to s  wszystko weksle, które przy pierwszej sposobno ci trzeba b dzie 
zlikwidowa , naturalnie z op aceniem procentu”86. Niecierpliwie wyczekiwa  chwili, 
w której móg by zapewni  narzeczonej godziwe warunki i wreszcie si  o eni : 

Inaczej jeszcze rzecz by si  mia a, gdybym by  onaty, mieszkanie mia  porz dnie urz dzone 
z dywanami z pianinem i innymi luksusami. Gdyby po powrocie z pracy by o do kogo przytuli  
si  z kim si  popie ci , porozmawia  et. i popatrze  w ocz ta i poca owa  buziaczek, to by inaczej 
wygl da o ycie na pustkowiu. Jedna istotka zast pi aby mi wszystkich. Ale teraz Jej nie ma, a kiedy 
b dzie?87.

Podobne ale i westchni cia pojawiaj  si  w wielu listach, jakby zwerbalizowanie 
swoich marze  mog o przyspieszy  ich realizacj : „ ebym mia  adne tu mieszkanko, 
eby si  wojna sko czy a, wzi bym Ciebie tu do Niska, nie by oby tak beznadziejnie 

we dwójk , prawda?”88. 
Wci  do rozstrzygni cia pozostawa a kwestia ustalenia miejsca sta ego zamiesz-

kania. Krauze zdecydowanie nie widzia  siebie w roli obywatela Niska na d u sz  
met , chocia  my l c o przysz o ci, mia  na uwadze nie tylko swoj  wygod : „Wo-
la bym w wi kszym mie cie, ale kto wie czy na czas odbudowy nie b dzie potrzeba 
posiedzie  par  lat tam, gdzie jest masa do roboty. Nie wiem, zreszt , jak si  to u o-
y”89. Mia  nadziej , e nawet, je eli pocz tkowo nie uda mu si  osi  w wi kszym 

o rodku miejskim, to przynajmniej w niedalekiej odleg o ci od takiego miasta. Liczy  
na wstawiennictwo starszego brata Jana, który w tym czasie powróci  z Wiednia do 
Lwowa na Politechnik . Do  dobrym miejscem wydawa  mu si  Gródek Jagiello -
ski, ze wzgl du na stosunkowo blisk  odleg o  do Lwowa90. Stabilizacji oczekiwa  
wraz z nadej ciem ko ca wojny, a do tego wci  by o jeszcze daleko. 

 84  Listy Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej: Nisko 1 grudnia [1]915 roku; Nisko 3 kwiet-
nia [1]916 roku, tam e.

 85  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko 18 listopada [1]915 roku, tam e.
 86  Tam e.
 87  Tam e.
 88  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, [Nisko 20 maja 1916 roku], tam e.
 89  Tam e.
 90  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, niedatowany, tam e.



BIOGRAFIA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA 37

Formalnie z dniem 7 lipca 1916 roku 
Krauze otrzyma  nowy przydzia  Centra-
li Krajowej dla Gospodarczej Odbudowy 
Galicji – chocia  w praktyce pozosta  na 
miejscu w Nisku – jako architekt kontrak-
towy, tym razem do Ekspozytury Budow-
lanej w Przeworsku, kierowanej przez 
in yniera Franciszka Po udniewskiego91. 
By a to zmiana o tyle korzystna, e wi za-
a si  z podwy k  pensji, poniewa  zosta-
o mu powierzone stanowisko kierownika 

sekcji budowlanej w Nisku, podlegaj cej 
pod ekspozytur  najpierw w Przeworsku, 
pó niej w a cucie92, z wynagrodzeniem 
400 koron miesi cznie oraz zagwaranto-
wanymi dietami za prac  poza obr bem 
sta ej siedziby i zwrotem kosztów podró-
y wed ug stawek obowi zuj cych dla 

pa stwowych urz dników technicznych 
IX klasy93. W lutym 1917 roku stara  si  
o podwy k  p acy, ale jedyne, co uda o 
mu si  uzyska , to przyznanie diet wed ug 
stawek dla urz dników, wy szej o jedn , 
VIII klasy94. 

Prawdopodobnie poprawa sytuacji  nansowej, a jednocze nie zupe nie mglista 
perspektywa wyjazdu z Niska na sta e, przyspieszy y decyzj  o ma e stwie. M o-
dzi narzeczeni postanowili d u ej ju  nie czeka . lub Bohdana Krauzego i Janiny 
Boche skiej odby  si  w Krakowie w ko ciele w. Szczepana 4 sierpnia 1917 roku. 

wiadkiem Bohdana by  starszy brat Jan, natomiast Janiny brat matki Gustaw Gep-
pert95. W niespe na dziesi  miesi cy pó niej, 30 maja urodzi o si  w Nisku pierwsze 
z ich dwojga dzieci: Janina Beata, ochrzczona w para  i Wszystkich wi tych w Kra-
kowie [il. 16]. Jej rodzicami chrzestnymi byli siostra Janiny, Aniela Boche ska, oraz 
Micha  Krauze, m odszy brat Bohdana96. O  cjalnie u ywa a jedynie drugiego imienia 
Beata, natomiast przez rodzin  zawsze zdrobniale nazywana by a At  [il. 17]. Beata, 

 91  Pismo C.K. Namiestnictwa Centrali Krajowej dla gospodarczej odbudowy Galicji do Krauzego 
z 7 lipca 1916 roku, L. 1614, tam e.

 92  wiadectwo, podpisane przez Franciszka Po udniewskiego, niedatowane, tam e.
 93  Pismo C.K. Namiestnictwa Centrali Krajowej dla gospodarczej odbudowy Galicji do Krauzego 

z 24 sierpnia 1916 roku, L. 123/I., tam e. 
 94  Pismo C.K. Namiestnictwa Centrali Krajowej dla gospodarczej odbudowy Galicji do Krauzego 

z 21 lutego 1917 roku, L. 997/I, tam e.
 95  Testimonium copulationis, z 20 pa dziernika 1917 roku, tam e.
 96  Testimonium ortus et baptismi, z 20 marca 1924 roku, tam e.

Il. 16. Bohdan i Janina Kelles-Krauze 
z malutk  Beat , Nisko 1918, 

fot. ze zbiorów rodzinnych
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która po matce odziedziczy a talenty muzyczne, a przy tym by a nies ychanie uzdol-
niona aktorsko, zas yn a po II wojnie wiatowej jako Beata Artemska (1918-1985) 
– nazwisko po pierwszym m u – wielkiej urody piewaczka, tancerka, aktorka, ale 
tak e re yser teatralny i scenarzysta.

Nawiasem mówi c, chyba rodzice spodziewali si  pierworodnego potomka p ci 
m skiej. Nied ugo przed rozwi zaniem Janina dzi kowa a ojcu za praktyczny poda-
runek na zbli aj cy si  czas rozwi zania: 

Nie wiem, jak dzi kowa  Tatowi za tak cudny prezent, którego wprawdzie nie widzia am ale 
Muti z zachwytem o nim opowiada. Z ka d  chwileczk  b dzie mi ten wózek przypomina  dobro  
kochanego Tata a i wi tope k  [podkr. – E. B.-M.] roz o ywszy si  w nim wygodnie zawdzi cza  
b dzie Tatowi swoje d ugie spacery97.

Mimo bez w tpienia usilnych stara , szczególnie m odej ma onki, której ca a naj-
bli sza rodzina mieszka a w Krakowie, nie tak szybko nadarzy a si  okazja do opuszcze-
nia Niska. Krauze w sumie sp dzi  tu blisko trzy i pó  roku, od ko ca pa dziernika 1915 
do 3 lutego 1919 roku. W tym czasie ponownie zmieni a si  administracyjna zale no  
sekcji budowlanej Nisko, z ekspozytury w a cucie na ekspozytur  w Tarnobrzegu98.

 97  List Janiny Krauze do ojca, Nisko, 20 maja 1918 roku, tam e.
 98  W praktyce by a to wci  ta sama instytucja, ulegaj ca zmianom jedynie formalnym, które by y 

naturaln  konsekwencj  uzyskania przez Polsk  niepodleg o ci po I wojnie wiatowej. Centrala Krajowa dla 
Gospodarczej Odbudowy Galicji, o  cjalnie powo ana w marcu 1916 roku, zosta a przemianowana po wojnie 
na Krajowy Urz d Odbudowy, obj ty przez Oddzia  Ma opolski Ministerstwa Przemys u i Handlu.

Il. 18. Andrzej Kelles-Krauze, Lublin 1923, 
zak ad fot. Sztuka, zbiory rodzinne

Il. 17. Beata Kelles-Krauze, Lublin 1923, 
zak ad fot. Sztuka, zbiory rodzinne
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5. Przystanek – Kraków (1919-1920)

Prac  w Nisku, jak mo na przypuszcza , bez wi kszego alu, uda o si  wreszcie 
Bohdanowi Kelles-Krauzemu zamieni  na anga  referenta w Dyrekcji Pa stwowych 
Zak adów Przemys owych w Krakowie. Now  posad  obj  od 4 lutego 1919 roku99. 
Ówczesny kierownik ekspozytury w Tarnobrzegu zwolni  go z dotychczas pe nionych 
obowi zków z nieukrywanym poczuciem straty, jednocze nie dzi kuj c za kilkulet-
ni  prac  przy odbudowie powiatu ni a skiego100. 

W Krakowie m odzi ma onkowie zamieszkali z male k  Beat  u rodziców Ja-
niny, przy ul. Kochanowskiego 19101. Nowy etat, w którego pozyskaniu najprawdo-
podobniej pomóg  bratu Jan102, pe ni cy wówczas funkcj  dyrektora Pa stwowych 
Zak adów, piastowa  zaledwie przez pó  roku, poniewa  na mocy decyzji kierownic-
twa Ma opolskiego Oddzia u Ministerstwa Przemys u i Handlu (MOMPiH), Sekcji 
Odbudowy Przemys u, z ko cem sierpnia jeszcze tego samego roku nast pi a osta-
teczna likwidacja i rozwi zanie Dyrekcji Zak adów Przemys owych103. Od 1 wrze nia 
MOMPiH zaproponowa  Krauzemu prac  w swoim oddziale, w grupie ceramicznej, 
na stanowisku referenta technicznego, któr  to posad  obejmowa  do ko ca maja 1920 
roku104. Prawdopodobnie wkrótce potem zaanga owa  si  w zak adach  przemys u 

 99 Pismo Komisji Rz dz cej Wydzia u Robót Publicznych w Krakowie do Krauzego z 4 lutego 
1919 roku, L: 165, AR.

 100 Pismo Ekspozytury Budowlanej w Tarnobrzegu do Krauzego, z 3 lutego 1919 roku, L. 128, 
tam e. 

 101  Pismo Krauzego do Okr gowej Dyrekcji Robót Publicznych w Lublinie z 26 stycznia 1921 
roku, APL UWL 964.

 102  Pismo Dyrekcji Pa stwowych Zak adów Przemys owych do Krauzego, z 31 lipca 1919 roku, 
L. 847, podpisa  dr in . J. Krauze. Zob.: Po wiadczenie s u bowe nr L.2323/20 wydane przez Minister-
stwo Przemys u i Handlu Sekcja Odbudowy Przemys u Oddzia  Ma opolski, AR, w którym zawarto, 
e „p. Dr In ynier Baron Jan Krauze powo any z chwil  utworzenia b.c.k. Namiestnictwa Centrali krajo-

wej dla gospodarczej odbudowy Galicji Sekcji III do s u by w dziale technicznym – pozostawa  w s u -
bie tego urz du przemienionego nast pnie na Krajowy Urz d Odbudowy, a wreszcie obj tego przez 
Oddzia  Ma opolski Ministerstwa Przemys u i Handlu pocz wszy od 15 sierpnia 1916 a  do 31 maja 
1920, – z którym to dniem na w asne danie zosta  zwolniony. W tym czasie pe ni  od dnia 15 sierpnia 
1916 do marca 1917 obowi zki referenta technicznego [...]. Od s tycznia  1919 do ko ca  s ierpnia 
1919  pe ni  In . Dr Jan Br. KRAUZE z ramienia Wydzia u dla przemys u, r kodzie  i handlu – Pol-
skiej Komisji Likwidacyjnej funkcj  Dyrektora  Pa s twowych Zak adów Przemys owych” 
[podkr. – E. B.-M.], tre  pisma dzi ki uprzejmo ci p. Jerzego Krauzego z My lenic.

 103  Tam e.
 104  Za wiadczenie, z 25 lutego 1924 roku, L. 850/VI ex 1924, wystawione przez Wydzia  Przemys o-

wy Województwa Krakowskiego, AR. Z tego dokumentu wynika, e Krauze rozwi za  umow  o prac  na 
w asne yczenie. Wyst puje tu zbie no  dat zwi zana z jego bratem Janem, który po likwidacji Pa stwo-
wych Zak adów Przemys owych pe ni  obowi zki kierownika Wydzia u Technicznego Oddzia u Ma opol-
skiego Ministerstwa Przemys u i Handlu do ko ca maja 1920 roku, kiedy to, równie  na w asne yczenie, 
odszed  (prawdopodobnie w zwi zku z nominacj  profesorsk  na Akademii Górniczej w Krakowie).
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 budowlanego „Terrabona”105. W tym czasie nast pi o inne bardzo wa ne wydarze-
nie w yciu rodziny: 30 wrze nia 1920 roku w Krakowie urodzi o si  drugie dziec-
ko Kelles-Krauzów, syn Andrzej, pieszczotliwie nazywany przez rodzin  Pepe kiem 
[il. 18]106. Do chrztu ma ego Andrzeja trzyma a siostra Bohdana, Anna oraz m  Anieli 
Boche skiej, Ludwik Leszko107. Andrzej Kelles-Krauze (1920-1956) nale a  do grona 
pierwszych absolwentów Wy szej Szko y Handlu Morskiego w Gdyni (mieszcz cej 
si , wbrew nazwie, w Sopocie). Zgin  w tragicznym wypadku jako m ody jeszcze 
cz owiek, ratuj c od mierci robotnika w zak adach, w których pracowa 108.

6. Okres lubelski (1921-1945)

6.1. „Na urz dzie”

Zawodowa stabilizacja nast pi a w 1921 roku. Po kilkuletnim okresie poszukiwa , 
Bohdan Kelles-Krauze na sta e osiad  ostatecznie w Lublinie. By  to bardzo dobry 
moment do ubiegania si  o prac  we wci  formuj cej si  administracji pa stwowej 
II Rzeczypospolitej. Chocia  Urz d Wojewódzki w Lublinie zosta  formalnie powo-
any na mocy ustawy tymczasowej o organizacji w adz administracyjnych II instan-

cji 2 sierpnia 1919 roku, w praktyce jego pe ne skompletowanie przeci gn o si  do 
wiosny roku 1921109. Pomys  przyjazdu do Lublina podsun li Krauzemu przyjaciele 
z czasów studenckich110. Osob  wcze niej mu znan  z tego okresu by  na pewno ar-
chitekt Karol Iwanicki, pe ni cy wówczas funkcj  kierownika oddzia u architekto-
niczno-budowlanego w lubelskiej Okr gowej Dyrekcji Robót Publicznych (ODRP), 
z którym Bohdan Krauze mia  styczno  przy okazji prac inwentaryzacyjnych w Ka-
mie cu Podolskim111. 

 105  Protokó  posiedzenia Komisji Wery  kacyjnej przy Ministerstwie Robót Publicznych w dniu 14 listo-
pada 1930 r. w sprawie zaliczenia poprzedniej pracy zawodowej do wys ugi lat […], APL UWL 964. W tek 
„Terrabony” jest nieco tajemniczy, poniewa  ponownie pojawia si  efemerycznie w znacznie pó niejszym 
li cie Janiny Krauze do matki z ko ca lat dwudziestych XX wieku, w kontek cie nieokre lonych udzia-
ów  nansowych, jakie Krauzowie posiadali w tym przedsi biorstwie. Jest to w a ciwie tylko jedno zdanie: 

„Sprzeda  Terrabony to te  muzyka przysz o ci, a na razie nawet procentu Schmeidler nie przysy a ku mojej 
rozpaczy” [List z 6 grudnia prawdopodobnie 1928 roku], ale wskazuje wyra nie, e chodzi o fabryk  zapra-
wy fasadowej „Terrabona i Terazzo” w Krzeszowicach, za o on  przez Dawida Schmeidlera. Potwierdzaj  
to tak e zachowane w jednym ze szkicowników artysty projekty reklamy gra  cznej zak adów.

 106  Metryka urodzenia i chrztu, wystawiona przez Para   Katedraln  w. Jana w Lublinie, 26 wrze-
nia 1950 roku, AR. By a to kolejna metryka, wystawiona przez para   w. Jana w Lublinie na podsta-

wie ksi g metrykalnych z 1924 roku nr 118. Pierwsza, otrzymana przez rodzin  po chrzcie Andrzeja, 
który odby  si  dopiero w Lublinie 22 kwietnia 1924 roku, zachowa a si  w aktach osobowych Bohdana 
w APL (APL UWL 964, p. 174), b dnie podaj c Lublin jako miejsce urodzenia Andrzeja Krauzego, co 
oczywi cie jest niemo liwe z uwagi na termin przyjazdu Krauzów do Lublina.

 107  Wypis aktu urodzenia Andrzeja Krauzego, APL, 401-Hipoteka w Lublinie, Rury Brygidkowskie 
29, sygn. 1/2388.

 108  Wywiad z p. Ma gorzat  Drebert, 24 pa dziernika 2007 roku.
 109  Waldemar Kozyra , Urz d Wojewódzki w Lublinie w latach 1919-1939, Lublin 1999, s. 29.
 110  Tak wynika ze wspomnie  ony artysty, zob.: W odek, dz. cyt., s. 13.
 111  Por.: Podrozdzia  1. Edukacja.
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Od stycznia 1921 roku Krauze prowadzi  o ywion  korespondencj  z ODRP 
w zwi zku z konkursem na wolne stanowisko w tym wydziale. Po nades aniu komple-
tu stosownych za wiadcze  i odpisów dyplomów112 jego kandydatur  zaakceptowano 
i formalnie zosta  przyj ty do pracy od 1 marca – pocz tkowo do „s u by prowizo-
rycznej”, a wi c w ramach zatrudnienia kontraktowego, nieetatowego – w charakte-
rze architekta powiatu lubelskiego, z zaszeregowaniem do VI stopnia s u bowego, 
a tym samym p ac  zasadnicz  w wysoko ci 2100 Mk powi kszon  o dodatek dro-
y niany113. Mimo stara  podj tych jeszcze w lutym ze strony Urz du Wojewódz-

kiego w celu znalezienia odpowiedniego mieszkania dla nowego pracownika i jego 
rodziny, nic odpowiedniego – tzn. przynajmniej trzech pokoi z kuchni  – nie uda o 
si  uzyska 114. W zwi zku z tym Krauze – do  pó no, bo dopiero w lipcu – zwróci  
si  do ODRP o przyznanie sta ych diet z powodu konieczno ci utrzymywania dwóch 
gospodarstw domowych. Wniosek przes any przez Okr gow  Dyrekcj 115, z pismem 
przewodnim do Ministerstwa Robót Publicznych [dalej: MRP], zosta  rozpatrzony 
pozytywnie; diety przyznano z wyrównaniem od 1 marca i z jednoczesnym polece-
niem „poczynienia energicznych stara  celem u atwienia in . Krauzemu uzyskania 
mieszkania”116, najpó niej do ko ca bie cego roku. Wygl da na to, e interwencja na 
górnym szczeblu przynios a efekty i mieszkanie dosy  szybko si  znalaz o. Wed ug 
r cznej adnotacji na tym samym dokumencie Krauze „obj  mieszkanie od 19/9/21”117 
i dzi ki temu móg  spokojnie sprowadzi  rodzin  z Krakowa. Mieszkanie, wprawdzie 
po o one w samym centrum przy Krakowskim Przedmie ciu 68, nie by o zbyt ob-
szerne – tylko dwa pokoje z kuchni  – i mia o by  jedynie przej ciowym lokum przed 
uzyskaniem wi kszego, wygodniejszego, a najlepiej w asnego118. Ale w my l zasady, 
e „szewc bez butów chodzi”, sprawa w asnego mieszkania sp dza a ca ej rodzinie, 

a zw aszcza „g owie” domu, sen z powiek niemal przez nast pnych dziesi  lat, mimo 
e Bohdan Krauze by  raczej oszcz dnym cz owiekiem i stara  si  cz  dochodów 

odk ada  na cele mieszkaniowe lub po prostu na „czarn  godzin ” czy to w Kasie 
Przemys owców Lubelskich119, czy w Komunalnej Kasie Oszcz dno ci powiatu lu-
belskiego120. Regularnie tak e wspiera   nansowo, podobnie jak jego starszy brat Jan, 

 112  Pismo ODRP do Krauzego z 22 stycznia 1921 roku, APL UWL 964.
 113  Pismo Ministerstwa Robót Publicznych [MRP] do Krauzego z 22 marca 1921 roku, L. 1344-II, 

tam e.
 114  Pismo Wydzia u Ogólnego UWL z 18 lutego 1921 roku do miejskiego Urz du Mieszkaniowe-

go, L. 241/I, tam e.
115  Pismo ODRP do MRP z 11 sierpnia 1921 roku, L. 728/I-P, tam e.
 116  Pismo MRP do ODRP w Lublinie z 8 wrze nia 1921 roku, No II-4011, tam e.
 117  Tam e.
 118  List Janiny Krauze do matki z 30 pa dziernika ok. 1928 roku, AR.
 119  Od 1926 roku przemianowana na Kas  Przemys owców i Rolników Lubelskich, zob.: Ksi ka 

Obrachunkowa Kasy Po yczkowej Przemys owców Lubelskich z dnia 15 pa dziernika 1925 roku, AR; 
Ksi ka Obrachunkowa Kasy Po yczkowej Przemys owców i Rolników Lubelskich z dnia 21 grudnia 
1927 roku, tam e.

 120  Ksi eczka Wk adkowa Komunalnej Kasy Oszcz dno ci powiatu Lubelskiego, wydana w Lubli-
nie dn. 19 lutego 1929 r., tam e.
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swojego ojca Micha a, który ostatnie lata ycia sp dzi  u najm odszego syna Adama 
w Kocewie ko o Pi y121.

Przez pierwszy rok pracy, do 24 marca 1922 roku, oprócz realizowania zada  wy-
nikaj cych z umowy, Krauze pe ni  tak e funkcj  architekta powiatu lubartowskiego, 
z której zosta  zwolniony po powo aniu na to stanowisko Zygmunta Trojanowskie-
go122. Po up ywie ponad dwóch lat od podj cia pracy w Lublinie wojewoda lubelski 
– a by  nim w tym czasie Stanis aw Moskalewski – wyst pi  pisemnie do MRP z ini-
cjatyw  mianowania Krauzego sta ym urz dnikiem pa stwowym i uwzgl dnienia 
jego poprzednich lat pracy do obliczenia dodatku za wys ug  lat123. Wniosek zosta  
przez Ministerstwo rozpatrzony pozytywnie i od 26 lipca 1923 roku architekt otrzy-
ma  nominacj  na etatowego urz dnika, co wprawdzie nie wi za o si  ze szczególn  
popraw  sytuacji  nansowej – nadal by  zaszeregowany do VI stopnia s u bowego – 
niemniej wzmacnia o znacz co jego pozycj  zawodow 124. 

Uposa enia  nansowe pracowników pa stwowych by y regulowane cis ymi 
przepisami i wynika y z trzech g ównych sk adowych wyliczanych punktowo: p acy 
zasadniczej, dodatku za wys ug  lat i dodatku dro y nianego125. W wykazie oblicze-
nia uposa enia na dzie  1 pa dziernika 1923 roku Krauzemu przys ugiwa o cznie 
1980 punktów, w tym dodatku ekonomicznego na rodzin  135 pkt., za  przewidywa-
ny termin „posuni cia do nast pnego szczebla” by  przewidywany ju  wkrótce, bo na 
1 stycznia 1924 roku126. Przez d u szy czas nie uwzgl dniano Krauzemu do oblicze-
nia wynagrodzenia jego poprzednich, przedlubelskich lat pracy. Dopiero w 1930 roku 
specjalna Komisja Wery  kacyjna przy MRP na podstawie przed o onych przez nie-
go dokumentów zgodzi a si  zaliczy , pocz wszy od stycznia 1929 roku, okres 8 lat 
6 miesi cy i 9 dni pracy zawodowej, wykonywanej przed zatrudnieniem w ODRP 
w Lublinie127. Jako urz dnik pa stwowy Krauze podlega  co roku szczegó owej oce-
nie kwali  kacyjnej, i to podwójnej, dokonywanej odr bnie przez ODRP i Starostwo 
Powiatowe. Dla zobrazowania ocenianych przymiotów przytoczmy jedn  z takich 
ocen za 1924 rok sporz dzon  przez ODRP:
– znajomo  przepisów potrzebnych do sprawowania urz du: „dobra”
– zdolno , poj tno , inicjatywa: „b. dobra”
– pilno , dok adno : „b. dobra”
– sumienno  w wype nianiu obowi zków s u bowych oraz w jakim stopniu urz d-

nik zas uguje na zaufanie w adzy: „b. dobra”

 121  Zob.: Listy Janiny Krauze do matki, tam e. Poniewa  z ca ej szóstki rodze stwa Jan i Bohdan 
wydawali si  najlepiej uposa eni z racji zajmowanych stanowisk, reszta rodziny uwa a a e powinien 
spoczywa  na nich wi kszy, ni  na pozosta ych, ci ar  nansowy zwi zany z utrzymaniem ojca.

 122  Pismo ODRP do Krauzego z 24 marca 1922 roku, L. 287/I-P, AR. Nota bene Trojanowski by  
koleg  Krauzego z czasów studenckich; wspólnie wyje d ali na wspominane inwentaryzacje naukowe 
na Lubelszczyzn .

 123  Pismo Wojewody Lubelskiego do MRP z 12 lipca 1923 roku, L. 715, APL UWL 964.
 124  Pismo Wojewody Lubelskiego do Krauzego z 20 sierpnia 1923 roku, L. 884/Dyr.I.P, AR.
 125  Kozyra , dz. cyt., s. 137.
 126  Wykaz obliczenia uposa enia na dzie  1 pa dziernika 1923, APL UWL 964.
 127  Protokó  Posiedzenia Komisji Wery  kacyjnej przy MRP z 14 listopada 1930 roku, tam e.
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– uzdatnienie do obcowania z interesantami i do s u by zewn trznej: „b. dobra”
– zachowanie si : „b. dobre”
– uzdatnienie urz dnika do stanowiska kierowniczego: „dobre”
– inne okoliczno ci maj ce znaczenie dla kwali  kacji (wa niejsze sprawy, które 

urz dnik prowadzi  w ubieg ym okresie): „zami owanie do sztuki”
Czy jest uzdatniony do pe nienia s u by przy w adzach centralnych: „tak – ca ko-

wicie”128.
Jak wida  du y nacisk k adziono zarówno na wiedz , umiej tno ci i predyspozy-

cje do wykonywania zawodu, jak i zachowanie oraz ogólny wizerunek pracownika 
w oczach prze o onych. 

Zdaje si , e Krauze nie by  do ko ca przekonany o s uszno ci swojego zawodo-
wego wyboru i rozwa a  ró ne mo liwo ci. Ju  w 1923 roku otrzyma  do  atrak-
cyjn  propozycj  obj cia Katedry Sztuki Dekoracyjnej przy Wydziale Architektury 
Uniwersytetu Wile skiego, której jednak nie przyj 129. Natomiast w po owie nast p-
nego roku pojawi o si  niebezpiecze stwo utraty dotychczas zajmowanej przez archi-
tekta posady. Prawdopodobnie mia o to zwi zek z cz ciow  redukcj  zatrudnienia 
w Urz dzie Wojewódzkim na skutek ogranicze  bud etowych narzuconych na 1924 
rok przez Ministerstwo Spraw Wewn trznych130. Krauze prowadzi  ju  nawet wst pne 
rozmowy na temat ewentualnej pracy w Ministerstwie w Warszawie. Ostatecznie jed-
nak pozosta  na dotychczasowym stanowisku, niew tpliwie ku niezadowoleniu ma -
onki, która z przeprowadzk  do stolicy wi za a wielkie nadzieje, równie  zwi zane 

z karier  osobist 131.
Jako architekt powiatowy Krauze uczestniczy  w ró nych gremiach zajmuj cych 

si  kwestiami szeroko poj tego budownictwa: jako delegat z ramienia Ministerstwa 
Robót Publicznych i Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pa stwowych w Komisji Miej-
skiej Podatkowej dla m. Lublina132, w Po yczkowej Komisji Odbudowy (w my l usta-
wy o pomocy pa stwowej na odbudow  po zniszczeniach wojennych)133 czy cho by 
w specjalnej komisji powo anej w celu zbadania cen ceg y na terenie województwa 
lubelskiego134. W ród organizacji bran owych, do których nale a , wa ne miejsce zaj-
mowa o Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego, a szczególnie Ko o 

 128  Opisanie kwali  kacyjne za 1924 rok, ODRP, tam e.
 129  List Janiny Krauze do matki z 13 kwietnia 1923 roku, AR. Z listu nie wynika, na ile powa nie 

Krauze rozwa a  t  propozycj  i opinia którego z ma onków ostatecznie zawa y a na decyzji odmow-
nej. „Zaszczyt do  wielki ale te kresy Bohdana ani mnie nie poci gaj , tote  zdaje si  odmówi”.

 130  Kozyra , dz. cyt., s. 142.
 131  Znowu pisze o tym Janina Krauze w li cie do matki z 21 maja 1924 roku, AR. Z takiego obrotu 

sprawy by aby prawdopodobnie zadowolona, gdy  zbieg o si  to w czasie z jej bardzo dobrze ocenio-
nym przez profesorów Szko y Muzycznej przes uchaniem w Warszawie i propozycj  kontynuacji nauki 
piewu, z którym Krauzowa wi za a wielkie nadzieje: „I mnie tak e smutno by oby odjecha  Bohdana 

i  bachorki. Bob wi c ju  w ministerstwie prosi  ewentualnie o posad  w Warszawie bo i tak go redukuj . 
Ale o tym mamy jeszcze ca e lato do my lenia”.

 132  Pismo ODRP do Krauzego z 22 lutego 1923 roku, APL UWL 964.
 133  Pismo Wojewody Lubelskiego do Krauzego z 18 lipca 1924 roku, L. 7065/II, tam e.
 134  Lublin – ró ne sprawy budowlane (1927-1931), APL UWL-V-WKB, sygn. 2895.
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Architektów, w którym po wyborach nowego zarz du w 1928 roku obj  funkcj  wi-
ceprezesa, obok nowego prezesa Jerzego Siennickiego, który zast pi  Ignacego K -
dzierskiego135. 

Na brak pracy Krauze na pewno nie móg  narzeka , a wci  przybywa o nowych 
obowi zków. Od 1 lipca 1925 roku przej  dodatkowo sprawy budowlane powiatu pu-
awskiego136, a w maju 1926 jeszcze janowskiego137. Na pocieszenie przynajmniej jego 

zawodowa sytuacja umocni a si  jeszcze bardziej po o  cjalnym „ustaleniu w s u bie 
pa stwowej” z dniem 29 wrze nia 1925 roku138. Wprawdzie jako urz dnik musia  
dostosowa  si  do ró nych ogranicze  zwi zanych z podejmowaniem dodatkowej 
pracy, tzw. zaj  ubocznych, ka dorazowo prosz c o zgod  swoich prze o onych, ale 
jednocze nie stosunek pracy urz dnika mianowanego mia  charakter stabilny; móg  
on by  usuni ty ze s u by jedynie zarz dzeniem w adz, wydanym na mocy stosownej 
ustawy lub na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej139. Równocze nie z de-
cyzj  o mianowaniu Krauze otrzyma  drugie pismo z Ministerstwa zawiadamiaj ce 
o nominacji na radc  budownictwa, z zachowaniem dotychczasowego, VI stopnia 
s u bowego140. Kolejnym szczeblem awansu by o obj cie w lipcu 1927 roku kierow-
nictwa oddzia u architektoniczno-budowlanego, w którym dotychczas pracowa , jed-
nego z pi ciu istniej cych w Okr gowej Dyrekcji Robót Publicznych141. Funkcj  t  
Krauze pe ni  nieprzerwanie do wybuchu II wojny wiatowej. 

Wspomnianym ograniczeniom, zwi zanym z podejmowaniem prywatnych zle-
ce , podlega  ka dy architekt na rz dowej posadzie, po wprowadzeniu 2 pa dziernika 
1925 roku przez Dyrekcj  Robót Publicznych specjalnego okólnika w tej sprawie142. 
Przed t  dat  w a ciwie nie istnia  formalny obowi zek informowania prze o onych 
o realizowanych prywatnych zleceniach. Jednak nie da si  nic ukry  przed rzesz  
„ yczliwych”, czujnych i spostrzegawczych obywateli, stoj cych na stra y prawa 
i dobra publicznego. Ju  jesieni  1925 roku do r k Wojewody Lubelskiego dotar  
anonimowy donos, którego wery  kacj  zleci  on Staro cie: 

 135  Ko o Architektów w Lublinie. Wybory nowego zarz du, „G os Lubelski” 1928, nr 133, s. 5.
 136  Pismo UWL do Krauzego z 18 lipca 1925 roku, L. 367 I/Pr, APL UWL 964.
 137  Pismo UWL do Krauzego z 26 maja 1926 roku, L. 3523/Pr, tam e.
 138  Pismo MRP do Krauzego z 29 wrze nia 1925 roku, No II-3464/25, AR.
 139  Kozyra , dz. cyt., s. 135.
 140  Pismo MRP do Krauzego z 29 wrze nia 1925 roku, No II-3464/25, AR. Tytu y takie mogli no-

si  tylko urz dnicy mianowani, st d jednoczesne „ustalenie” w s u bie i mianowanie na radc . Kwestie 
tytu ów ulega y z czasem ró nym mody  kacjom na mocy odpowiednich rozporz dze  rz dowych. Dla-
tego pismem Ministerstwa Spraw Wewn trznych z 20 stycznia 1934 roku Krauze zosta  przemianowany 
z „radcy budownictwa” na „radc ” i ponownie zaszeregowany do VI grupy uposa enia, zob.: Pismo 
MSW do Krauzego z 20 stycznia 1934 roku, Nr Pers/K-1112, AR.

 141  Pismo Wojewody Lubelskiego do Krauzego z 6 lipca 1927 roku, L. 3779/Pr, tam e. Okr gowa 
Dyrekcja Robót Publicznych od momentu powstania Urz du Wojewódzkiego w Lublinie do 1933 roku 
sk ada a si  z pi ciu oddzia ów. Od stycznia 1933, po przemianowaniu jej decyzj  Wojewody na Wydzia  
Komunikacyjno-Budowlany, by y cznie cztery oddzia y, a oddzia  budowlany przej  dodatkowo spra-
wy grobownictwa wojennego, którymi dot d zajmowa  si  samodzielny referat, zob.: Kozyra , dz. cyt., 
s. 105-106. 

 142  Pismo Starosty Lubelskiego do Wojewody Lubelskiego z 25 listopada 1925 roku, APL UWL 964.
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In ynier powiatowy Krauze zamiast urz dowa  robi tylko swoje roboty na mie cie zamiast pra-
cowa  dla pa stwa, które mu p aci pensj . Robi teraz dom Pana Kuczy skiego i La kiewicza i kilka 
domów du ych dla o  cerów, uniwersytet, szpital szarytek, szko  dla urszulanek, hale targowe w Lu-
blinie, poczt  w Lublinie, domki dla mieszczan w Piaskach, Be ycach, Pu awach. Roboty rz dowe 
tak prowadzi, e przy budowie s du w Lublinie zawali o si  rusztowanie i robotnicy si  pokaleczyli. 
Pozwala te  mieszczanom w Piaskach budowa  si  jak chc , ale musz  mu za to dawa  plany do 
roboty za które drogo bierze, handluje placami i bierze procenty od stron. Przedsi biorcy Oktawiec 
i Biuro In ynierów p ac  mu procent od robót, które prowadzi143. 

W wyja nieniu, starosta, nomen omen wówczas Adolf Krauze, który bynajmniej 
nie by  z Kelles-Krauzami spokrewniony, potwierdzi , po konsultacji z architektem, 
jego udzia  m.in. przy przebudowie uniwersytetu, pa acu w Jakubowicach Murowa-
nych (dom La kiewicza), rozbudowie szko y Urszulanek i willi Alojzego Kuczy -
skiego. Na zarzuty dotycz ce rzekomej samowoli budowlanej, akceptowanej przez 
architekta przy realizacji domów mieszczan w Piaskach, starosta odpowiedzia , i  

w osadach [Krauze – E. B.-M.] dopuszcza  do budowy domów mieszkalnych bez lub z niedostatecz-
nymi podwórzami, lecz pob a liwo  ta, jak si  okaza o, wynika a raczej z b dnej interpretacji przez 
niego przepisów budowlanych, ani eli z ch ci zysków. Obecnie Architekt Krauze odst pi  od dawnej 
interpretacji tych przepisów i sta  si  co do przestrzegania takowych dostatecznie wymagaj cym144. 

Wyja nienie zosta o przyj te bez dodatkowych zastrze e .
Podobna sprawa, oparta na bazie pok tnych doniesie , w 1934 roku otar a si  

nawet o gabinety w adz centralnych, zaalarmowanych informacj  o rzekomych za-
niedbaniach radcy Krauzego, który zajmuje si  niemal wy cznie projektowaniem 
i wykonywaniem prywatnych robót budowlanych. Kto by  autorem lub inicjatorem 
przekazania tych „rewelacji” na wy szy szczebel administracji pa stwowej, tego si  
prawdopodobnie nigdy nie dowiemy, mo na jedynie snu  domys y, e móg  mie  
w tym swój udzia  kolega z bran y budowlanej, którego omin o jakie  po dane 
przez niego zlecenie. W pi mie wystosowanym do Wojewody Lubelskiego Minister-
stwo Spraw Wewn trznych wylicza, e Krauze „ostatnio przyj  budow  dziesi ciu 
domów o  cerskich w Lublinie, kieruje budow  kooperatywy przy ul. Szopena w Lu-
blinie oraz ma si  ubiega  o kierownictwo budowy gmachu Banku Rolnego tam e”145. 
Poproszony o ustosunkowanie si  pisemnie do zarzutów, architekt t umaczy  swój 
udzia  w projektowaniu domów dla Spó dzielni O  cerskiej i kamienic dla Spó dziel-
ni Urz dników Pa stwowych, której by  cz onkiem–za o ycielem, jednocze nie wy-
mieniaj c wiele prac wykonanych dot d przez siebie zupe nie bezinteresownie i bez 

 143  Anonimowy donos na Krauzego do czony do Pisma Wojewody Lubelskiego do Starosty z 4 li-
stopada 1925 roku z pro b  o wyja nienie w drodze poufnej, tam e.

 144  Pismo Starosty Lubelskiego do Wojewody Lubelskiego z 25 listopada 1925 roku, tam e.
 145  Pismo Ministerstwa Spraw Wewn trznych do Wojewody Lubelskiego z 7 marca 1934 roku, 

tam e.
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honorarium146. W tym wypadku wojewoda stan  w obronie swojego pracownika 
i opieraj c si  na wyja nieniach architekta rzeczowo odparowa  zarzuty, podkre la-
j c jego „wyrobienie spo eczne i obywatelskie” oraz to, e „zawsze bardzo ch tnie 
spieszy z bezinteresown  pomoc  techniczn  ró nym organizacjom o charakterze 
spo ecznym”147. Jakby na potwierdzenie tej opinii jeszcze w marcu otrzyma  Krauze 
specjalne podzi kowanie od Zarz du Domu o nierza za „bezinteresown  i wydatn  
prac  w charakterze cz onka Sekcji Technicznej Komitetu Budowy Domu o nierza 
w Lublinie”148. Podobnych prac bez  nansowej graty  kacji wykona  mnóstwo, rzad-
ko zabiegaj c o pi mienne dowody wdzi czno ci. W obliczu wie ej afery w tym wy-
padku udokumentowane potwierdzenie bezinteresownego zaanga owania wyra nie 
wiadczy o na jego korzy . Przypadkowy zbieg okoliczno ci wyklucza kolejne pi-

smo tego gatunku, tym razem od Komitetu O rodka Zdrowia w Lublinie, za „wydatn  
i bezinteresown  prac  w formie fachowych rad przy adaptacji i urz dzeniu budynku 
nowopowsta ej placówki spo ecznej…”149. W tym czasie O  cerska Spó dzielnia Bu-
dowlano-Mieszkaniowa, z niepokojem obserwuj c ca e zamieszanie, samodzielnie 
czyni a intensywne starania o uzyskanie zgody wojewody na sprawowanie nadzoru 
technicznego przez Krauzego nad realizacj  zaprojektowanych przez niego dla Spó -
dzielni domów, których budowa mia a ruszy  lada moment150. Ostatecznie zgod  t  
Krauze uzyska 151.

W aktach architekta zachowa  si  jeszcze jeden anonimowy donos wys any przez 
innego niezadowolonego koleg  z bran y: 

In ynier Krauze z Województwa ma spó k  z in ynierem Krzywickim. Krauze z Urz du nap dza 
mu robot  a potem si  dziel  pieni dzmi. W przesz ym roku Krauze robi  elektrowni  w Piaskach, 
a Krzywicki mu podpisa  plan. Wie o tym pan Henryk Koskowski ulica S dowa 6, telefon 12-45. 
Teraz robi  szko y i fabryki w Województwie do spó ki. Jak si  wyrabia plan w Województwie a nie 
pójdzie do Krzywickiego jak ka e Krauze to si  ma zaraz wielkie utrudnienia152. 

 146  Wyja nienia Krauzego z 9 marca 1934 roku, na pro b  wojewody, tam e: „O kierownictwo 
budowy Banku Rolnego nigdy si  nie stara em. Kierownictwa budowy domów Spó dzielni O  cerskiej 
w Lublinie dotychczas nie podj em si . Wykona em podczas urlopu i wy cznie w godzinach pozas u -
bowych dla Spó dzielni O  cerskiej za wiedz  Pana Wicewojewody kilka projekcików domków o dwóch 
mieszkaniach na warunkach wyj tkowo niskich traktuj c spraw  z punktu spo ecznego. 2 Domy Spó -
dzielni Urz dników Pa stwowych projektowa em i sprawowa em kierownictwo za wiedz  ówczesnego 
Wojewody. Plany tych domów uko czone by y w 1929 roku. W przesz ym roku doko czono dom przy 
ul. Szopena. – Jestem cz onkiem za o ycielem Spó dzielni i pracuj  tam od roku 1924. Zaznaczam, e 
honorarium za prac  moj  jeszcze nie zosta o mi wyp acone”.

 147  Odpowied  Wojewody do Ministerstwa Spraw Wewn trznych z 21 marca 1934 roku, tam e. 
 148  Pismo Zarz du Domu o nierza im. Marsza ka J. Pi sudskiego w Lublinie do Bohdana Krauze-

go z 20 marca 1934 roku, AR. 
 149  Pismo Komitetu O rodka Zdrowia w Lublinie do Bohdana Krauzego z 16 kwietnia 1934 roku, 

tam e.
 150  Pismo O  cerskiej Spó dzielni Budowlano-Mieszkaniowej do Wojewody z 21 marca 1934 roku, 

APL UWL 964.
 151  Pismo Wojewody do Bohdana Krauzego z 16 kwietnia 1934 roku, tam e.
 152  Anonimowe pismo [1936 rok], tam e.
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Prawdopodobnie przyczyni o si  to skutecznie do odmownej odpowiedzi woje-
wody Józefa Ro nieckiego na pro b  Krauzego, dotycz c  wykonania projektu domu 
dla funduszu emerytalnego Urz dników Izby Handlowo-Przemys owej w Lublinie, 
pomimo pozytywnego zaopiniowania wniosku przez bezpo redniego prze o onego. 
Wojewoda uzna , „ e urz dnicy fachowi pa stwowi nie powinni trudzi  si  pracami 
pozabiurowymi albowiem stwarza to niezdrow  konkurencj  i spowoduje narzekania 
fachowców – projektantów”153. Nie pomog y szczegó owe wyja nienia zaintereso-
wanego, e praca ta nie b dzie kolidowa a z pe nionymi w urz dzie obowi zkami 
i zale no ciami s u bowymi, a tak e, e wynagrodzenie za ni  nie przekroczy norm 
okre lonych przez Ministerstwo Robót Publicznych. Wyra ona przez architekta opi-
nia o dobrej sytuacji w ruchu budowlanym na terenie miasta i województwa, który 
„zatrudni  wszystkich wolnopraktykuj cych in . architektów i o bezrobociu w tym 
zawodzie mowy nie ma”154 tak e nie przekona a wojewody, który ostatecznie wniosek 
„pozostawi  bez uwzgl dnienia”155. 

Donosy jako specy  czne ród o wiedzy wymagaj  szczególnej wery  kacji, bazuj cej 
na du ej dozie sceptycyzmu. Informacja dotycz ca projektu m yna motorowego w Pia-
skach („elektrowni”) jest o tyle prawdziwa, e faktycznie podpisa  si  pod nim architekt 
Micha  Krzywicki156, ale czy Bohdan Krauze mia  jakikolwiek udzia  w projektowaniu 
tego obiektu? Obecnie nie ma mo liwo ci, eby ten fakt wiarygodnie potwierdzi .

Oprócz nadzorowania budowy zaprojektowanych przez siebie obiektów Krauze – 
podobnie jak jego koledzy po fachu – podejmowa  si  tak e kierowania innymi praca-
mi budowlanymi, nierzadko o presti owym charakterze. Do takich nale a a na pewno 
przebudowa Uniwersytetu Lubelskiego w latach 20. XX wieku wed ug projektu war-
szawskiego architekta Mariana Lalewicza157. By a to znacz ca inwestycja lubelskiej 
uczelni, której jeden ze swoich numerów po wi ci  „G os Lubelski”, zamieszczaj c 
mi dzy innymi obszerny wywiad z Bohdanem Krauze na temat historii obiektu i po-
st pów prowadzonych prac158. Z dokumentów osobowych, w tym z omawianej ju  
sprawy jednego z donosów wynika, e architekt kierowa  tak e w 1925 roku budow  
czterech domów o  cerskich w rejonie dzisiejszej ulicy Sk odowskiej. Niestety, nie-
znany jest projektant tych pi knych willi utrzymanych w stylu dworkowym, z których 

 153  Odr czna adnotacja Wojewody z 17 czerwca 1936 roku na wniosku Bohdana Krauzego, skie-
rowanym do Wojewody 4 czerwca 1936 roku, tam e. 

 154  Tam e.
 155  Tam e.
 156  Projekt elektrowni w Piaskach (1934), APL UWL-V-WKB, sygn. 1611.
 157  Który w Lublinie zaprojektuje nieco pó niej tak e reprezentacyjny gmach Banku Rolnego przy 

ul. Chopina.
 158  Zet. W., O budowie Uniwersytetu Lubelskiego, „G os Lubelski” 1923, nr 68, s. 11. Szerzej 

o gmachu uniwersytetu: Ma gorzata Michalska , Katolicki Uniwersytet Lubelski. Monogra  a archi-
tektoniczno-historyczna zespo u zabudowy, praca magisterska napisana pod kier. dr. hab. Lechos awa 
Lame skiego w ramach seminarium z historii sztuki nowoczesnej, Lublin 2000, mps w Ksi gozbiorze 
Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej KUL.
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do dzisiaj zachowa a si  tylko jedna159. Poniewa  najcz ciej inwestorom zale a o na 
tym, aby nad budow  czuwa  wykonawca projektu, by  mo e ich autorem by  Krauze.

Po 1930 roku Bohdan Krauze nie podejmowa  zbyt wielu zlece  prywatnych. Poza 
zrozumia ym brakiem czasu, szczególny wp yw na t  sytuacj  mia  wyra ny zastój w bu-
downictwie, zwi zany z ogólno wiatowym kryzysem, jak równie  restrykcyjnie wów-
czas przestrzegane formalne ograniczenia i wyra na niech  wojewody lubelskiego do 
udzielania urz dnikom zgody na prywatne prace. A w tym czasie dodatkowe dochody 
by y rodzinie Krauzego niezwykle potrzebne w zwi zku z budow  w asnego domu. 
W pocz tkowym okresie pobytu w Lublinie liczyli wraz on  na uzyskanie mieszkania 
w jednym z powstaj cych domów Spó dzielni Urz dników Pa stwowych, której archi-
tekt by  wspó za o ycielem160, ale lata mija y i ostatecznie zdecydowa  si  na budow  
indywidualnego domu wolnostoj cego. W tym celu zakupi , 17 pa dziernika 1928 roku, 
dzia k  o powierzchni 1327,10 m2 od Marii Rüdygier-Bielajewej w pobli u Uniwersytetu 
Lubelskiego na dawnym przedmie ciu Lublina Rury Brygidkowskie161, na rogu wówczas 
jeszcze niewytyczonej ulicy Grottgera i Sk odowskiej. Do jesieni 1930 roku dom uda o 
si  wyko czy  na tyle, e Krauzowie wprowadzili si  do niego, nie zwa aj c na d d yst  
pogod  typow  dla listopadowej pory, ciesz c si  z rozleg ych metra y i niczym nie skr -
powanej wolno ci: „Wszystkie przykro ci mieszkaniowe ju  poza nami i teraz jeste my 
u siebie. Szcz liwi jeste my wszyscy cho  ka den na inny sposób. Dzieci manifestu-
j  swoj  rado  goni c si  po wszystkich pokojach. Ja kr c  si  ca y dzie  sprz taj c 
i uk adaj c, itd. a Bob, mój drogi Bob, chodzi i marzy”162. Budynek zosta  zlokalizowany 
dok adnie na rogu ulic, jako pierwszy rozpoczynaj cy ci g kamienic w zwartej zabudo-
wie w dó  ulicy Sk odowskiej163. Na niezabudowanej cz ci dzia ki Janina Krauze a  do 

 159  Z planowanych w tym czasie kilkunastu domów zrealizowano zaledwie cztery: przy ul. Sk o-
dowskiej 5 i 7 oraz Grottgera 3 i Uniwersyteckiej 6. Do dzisiaj przetrwa a jedynie willa przy ul. Uni-
wersyteckiej (obecnie, pod numerem 4, mie ci si  tu Sekcja Psychologów Policyjnej Izby Dziecka), 
natomiast trzy pozosta e rozebrano w zwi zku z budow  teatru, który w cz ci od ul. Sk odowskiej 
zajmuje Filharmonia Lubelska i Teatr Muzyczny, natomiast druga po owa od Alei Rac awickich straszy 
surowymi cianami bez okien od ponad 30 lat. Ale to jest temat na odr bn  publikacj , z uwzgl dnieniem 
ciekawego w tku, jak powojenne komunistyczne w adze miasta „wyszarpywa y” coraz wi ksze kawa ki 
tej atrakcyjnej dzia ki w ródmie ciu, na której wed ug pocz tkowej koncepcji mia  zosta  wybudowany 
Teatr Muzyczny bez konieczno ci wyburzania przedwojennych domów w dobrym stanie technicznym, 
zob.: Archiwum Wydzia u Nieruchomo ci Rejonowego Zarz du Infrastruktury w Lublinie, Teczka nr 96, 
nr kompleksu 761, sygn. 613/A; tam e, Teczka trwa a nr 6, nr kompleksu 761. Co do willi o  cerskich, to 
przeprowadzone poszukiwania archiwalne ich oryginalnych projektów dot d nie przynios y rezultatu.

160  List Janiny Krauze do matki z 4 marca [1924 roku], AR: „Bohdan zawi za  kooperatyw  miesz-
kaniow  i maj  zamiar budowa  kamienic , ale poniewa  tam tak silni  nansierzy jak Bob, wi c per-
spektywa w asnego mieszkania do  daleka, a kupi  niemo liwie”.

161  APL, 401- Hipoteka w Lublinie, Rury Brygidkowskie 29. 
162  List Janiny Krauze do matki z 8 listopada [1930 roku], AR.
163  Z porównania zachowanych w APL projektów nieruchomo ci wzd u  ul. Sk odowskiej (nu-

mery parzyste, wed ug kontynuacji numerów ul. Sk odowskiej naro ny dom Krauzego mia by przed 
wojn  numer 20, ale ju  wcze niej otrzyma  adres Grottgera 8) wynika, e by  pierwszy po tej stronie 
i najmniejszy (dok adnie vis a vis znajdowa y si  jedynie wzmiankowane nieco wy ej dwa z czterech 
domów o  cerskich, obecnie w tym miejscu wej cie do Filharmonii Lubelskiej), a projekty pozosta ych 
kamienic o charakterze wielomieszkaniowym pochodz  z lat 1934-1938, zob.: APL IB, sygn. 4909 i nn.
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wybuchu wojny mia a dobrze zagospodarowany ogród pe en kwiatów i warzyw. W lutym 
1940 roku Krauze sprzeda  cz  swojej nieruchomo ci o powierzchni 582 m2 Józefowi 
i Walentynie Ulickim za kwot  50 000 z , która umo liwi a mu sp at  kredytu zaci gni -
tego w 1930 roku na budow  w Banku Gospodarstwa Krajowego164.

Jako urz dnik czynnie wykonuj cy zawód architekta, Krauze by  zobligowany do 
podnoszenia swoich kwali  kacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. St d po uka-
zaniu si  rozporz dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej dotycz cego prawa budow-
lanego przyst pi  w marcu 1931 roku do stosownego egzaminu w Warszawie, aby 
uzyska  prawo do kierownictwa robotami budowlanymi i wykonywania projektów165. 
Wzi  tak e udzia  w dwutygodniowym kursie urbanistycznym, przeznaczonym dla 
pracowników pa stwowych i samorz dowych, poprowadzonym pod patronatem Ka-
tedry i Zak adu Budowy Miast przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 
w dniach 4-16 kwietnia 1932 roku166. Pozyskane uprawnienia i pe niona funkcja przy-
czyni y si  do wyznaczenia Krauzego na okres dwóch lat (1934-1935) na komisarza 
w komisji egzaminacyjnej przy Urz dzie Wojewódzkim w Lublinie, dla kandydatów 
na stanowiska I kategorii w pa stwowej s u bie technicznej167.

6.2. Na urlopie

Praca architekta powiatowego wymaga a nie tylko zmys u technicznego, ale by a 
równie  bardzo wyczerpuj ca  zycznie – bezpo redni nadzór nad budow  czy cho -
by rzetelne potwierdzenie zgodno ci dziesi tków planów sytuacyjnych, projektowa-
nych w ca ym powiecie budynków, wymaga o nieustannych wyjazdów w teren, co 
niekorzystnie odbija o si  na w t ym zdrowiu Krauzego. Jak wynika z zachowanej 
korespondencji s u bowej, pozyskanie urlopu wypoczynkowego dla urz dnika – ar-
chitekta nie by o spraw  atw . Typowe wakacyjne terminy praktycznie w tej bran y 
nie wchodzi y w rachub  z uwagi na kumulacj  wszelkich robót i inwestycji budowla-
nych, realizowanych na terenie miasta i ca ego powiatu. Dlatego na bli sze lub dalsze 
woja e artysta wyrusza  najcz ciej dopiero zim . By  to tak e czas, kiedy móg  bez 
reszty odda  si  ukochanemu malarstwu.

Jedn  z takich dalszych wypraw do s onecznej Italii via Wiede  zrealizowa  wspól-
nie z ma onk  na prze omie lat 1924 i 1925, przywo c z niej niewielkie obrazki 
olejne i urocze akwarele. W ci gu niemal miesi cznej podró y Krauzowie gruntow-
nie zwiedzili Wenecj  i Florencj 168. W Wenecji zatrzymali si  w Albergo Gabrielli 

164  APL, 401- Hipoteka w Lublinie, Rury Brygidkowskie 29.
165  Uprawnienie do prowadzenia robót budowlanych, wydane przez MRP 31 marca 1931 roku, 

L. VII-III/31, AR.
166  Za wiadczenie z 16 kwietnia 1932 roku, Lp. 48, wystawione przez dyrektora kursu Tadeusza 

To wi skiego, tam e.
 167  Pismo Wojewody Lubelskiego do Krauzego z 18 kwietnia 1934 roku, L. Os.V/3/1/34, tam e.
 168  Paszport Bohdana Krauzego seria D nr 274682, s. 27, tam e. Daty przekroczenia granicy na 

piecz ciach z czeskiego Brzec awia zamykaj  podró  ma onków datami 27 grudnia 1924 – 21 stycznia 
1925 roku.
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( dzisiaj to czterogwiazdkowy hotel), mieszcz cym si  w pa acu nad brzegiem kana u 
przy Riva degli Schiavoni, kilka minut marszu od Placu w. Marka169. Zachwycona 
Janina na bie co zdawa a matce pisemne relacje z podró y: 

Jeste my jeszcze w Wenecji sk d al wyjecha , a przy tym tak zaaklimatyzowali my si  tutaj, 
e czujemy si  jak w domu. azimy ca y dzie  i chyba obeszli my ju  ca  Wenecj  i orientujemy 

si  doskonale. Jak z przewodnikiem tra  amy wsz dzie i tyle tu ciekawych zak tków, e mo naby 
lata siedzie  i wci  co  nowego i równie licznego spotyka . Tote  Bob jest w ci g ej rozterce, bo 
gdzie tylko zagl dn  pe no motywów narzuca si  do malowania. Co dzie  „kropi” wi c po kilka 
szkiców. Wczoraj wi c ogl dali my pa ac Do ów. Szkoda, e nie mamy takiego w Polsce. Co krok to 
arcydzie o a  si  oczy rozbiegaj , a jedna sala pi kniejsza od drugiej. Wszystko od su  tu do posadzki 
jest sko czenie pi kne170.

Do Florencji podró owali najpierw parostatkiem, nast pnie poci giem. Zakwa-
terowanie w Pension Lucchesi171 (obecnie równie  czterogwiazdkowy Hotel Plaza) 
z widokiem na Arno dodatkowo uprzyjemnia o pobyt wype niony od rana do wieczo-
ra zwiedzaniem  orenckich zabytków, które zachwyca y nie mniej ni  cuda Wenecji. 
Podekscytowana podró niczka jednym tchem wymienia a najciekawsze zak tki mat-
ce, która wyrazi a ch  wybrania si  w podró  do W och: 

Naturalnie zobacz katedr  i ko ció  Santa Croce bo to panteon Florencji. Baptysterium z cudow-
nymi drzwiami Ghiberti. W Orsanmichele przecudowne tabernakulum Orcagnia; S. Lorenza gdzie 
znajduje si  kaplica Medyceuszowska Michelangela, zreszt  w ka dym ko ciele zobaczysz cuda. 
Galeri  Pitti i Uf  zi, Akademi  Sztuk Pi knych eby zobaczy  orygina  Dawida Micha a Anio a, 
koniecznie klasztor w. Marka gdzie w ka dej celi patrzy fresk Fra Angelica172.

Architekt powtórzy  zimow  wypraw  do s onecznej Italii trzy lata pó niej, z przy-
czyn  nansowych tym razem sam, ku wielkiemu niezadowoleniu swojej ony. Jani-
na Krauze w tym czasie zrekompensowa a sobie jego nieobecno  nieco d u szym 
pobytem wraz z dzie mi w Krakowie, z którego tu  po Bo ym Narodzeniu wyru-
szy  na po udnie m . Skorzysta a tak e skwapliwie z nadarzaj cych si  okazji do 
listopadowych wizyt w Warszawie w sprawach zwi zanych z wyrobieniem paszportu 
i odbiorem wiz173. I tym razem zagraniczna wyprawa Krauzego trwa a, podobnie jak 
wspólny wyjazd ma onków, ponad trzy tygodnie, co potwierdzaj  ogl dziny pasz-
portu i zawartych w nim piecz ci174.

 169  Rachunek wystawiony przez hotel Albergo Gabrielli za pobyt w terminie od 28 grudnia 1924 
do 2 stycznia 1925 roku na kwot  206 lirów, tam e.

 170  List Janiny Krauze do matki, bez daty [pocz tek stycznia 1925 roku], tam e.
 171  Rachunek za pobyt w Pension Lucchesi we Florencji, za okres 9-15 stycznia 1925 roku, tam e.
 172  List Janiny Krauze do matki bez daty [wiosna 1925 roku], tam e.
173  Listy Janiny Krauze do matki z 17 listopada 1927 roku [dopisek do listu Krauzego z yczeniami 

imieninowymi dla El biety Boche skiej], tam e.
 174  Paszport Bohdana Krauzego seria E nr 313618, s. 24-25, tam e. Piecz cie przekroczenia grani-

cy w Tarvisio pozwalaj  precyzyjnie okre li  wyjazd Bohdana od 27 grudnia 1927 do 20 stycznia 1928 
roku.
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Krauze w rzadkich wypadkach korzysta  z wypoczynku letniego – w 1923 roku 
uzyska  zgod  wojewody na rozpocz cie urlopu w celach zdrowotnych ju  w  sierpniu, 
w zwi zku z konieczno ci  leczenia oczu175. Problemy zdrowotne zreszt  regular-
nie nawraca y w mniejszym b d  wi kszym nasileniu. ona stara a si  wspiera  
przepracowanego ma onka, daj c mu praktyczn  pomoc w urz dowej biurokracji: 
„[Bohdan] wróci  dopiero na drugi dzie  rano i zaraz zaszed  do biura, po obiedzie na 
uniwersytet, tak e dopiero wczoraj wieczorem byli my razem. Bob jak zwykle prze-
pracowany, oko go boli, e b d  musia a przyj  do biura pisa  za niego”176. Jednym 
z wakacyjnych planów 1933 roku by  wyjazd do Józefowa nad Wis  tak e na kuracj , 
gdzie swój pensjonat otworzy  hrabia Rostworowski177. Nierzadko ma onkowie od-
wiedzali równie  Kazimierz, b d cy ju  w tym czasie mekk  artystów ci gaj cych 
nad Wis  z ró nych stron Rzeczypospolitej. Z pocz tkiem lat 20. na kazimierskich 
Do ach nabyli dzia k  z nadziej  na budow  domku letniego, który w du ym stop-
niu uniezale ni by ich projekty wakacyjne od  nansowej koniunktury178. Ta ostatnia 
jednak, a tak e priorytetowe starania o w asne mieszkanie w Lublinie, zadecydowa y 
o pozostawieniu z konieczno ci kazimierskich w o ci w stanie niezabudowanym jako 
grunt rolny dzier awiony latami przez miejscowego rolnika179. Nieco bli ej by  usy-
tuowany Na czów, w którym wspominana wy ej, wie o zawi zana w tym czasie 
Spó dzielnia Urz dników Pa stwowych zarz dza a jedn  z willi do wy cznej dyspo-
zycji. Dlatego Krauze za przyst pn  cen  wynaj  obszerny pokój z werand  dla ony 
i dzieci na ca e lato 1925 roku180.

Bardzo cz sto rodzina Krauzów wakacje sp dza a w górach [il. 19, 20], sk d ju  
by o niedaleko do dziadków Boche skich, a tak e nad morzem, przewa nie na Helu 
[il. 21]. Do kilkakrotnie odwiedzanych przez Krauzego miejsc wypoczynku nale a a 
popularna w tym czasie w ród artystów Huculszczyzna, a konkretnie Worochta. Kilka 
sygnowanych przez niego gwaszy i akwarel pozwala mie  pewno  co do jego wy-
jazdów na te tereny w 1939, 1944 i 1945 roku181. Po zako czeniu II wojny wiatowej 
ponad stuletnia obecno  Huculszczyzny i jej barwnych mieszka ców w sztuce pol-
skiej w wyniku decyzji politycznych zosta a przerwana na d ugie lata182. 

 175  Korespondencja dotycz ca urlopu: Pismo Bohdana Krauzego do ODRP z 28 lipca 1923 roku; 
wiadectwo lekarskie wystawione przez lekarza powiatowego 10 sierpnia 1923 roku; Pismo (odpo-

wied ) ODRP do Krauzego z 16 sierpnia 1923 roku, wszystkie akta w: APL UWL 964. 
 176  List Janiny Krauze do matki, prawdopodobnie z lipca 1922 roku, AR.
 177  List Janiny Krauze do matki z 1 czerwca 1933 roku, tam e.
 178  List Janiny Krauze do matki z 24 maja [1923 roku], tam e; APL Hipoteka w Lublinie (401), 

Rury Brygidkowskie 29.
 179  List Janiny Krauze do matki, niedatowany [czerwiec 1946 roku], tam e.
 180  List Janiny Krauze do matki, niedatowany [wiosna 1925 roku], tam e.
 181  S  to np. znajduj ce si  w zbiorach prywatnych: Motyw z Worochty, gwasz na papierze, 1939, 

41 x 39, niesygn.; Motyw z Huculszczyzny, o ówek i gwasz na papierze, 28,5 x 32,5, niesygn.; na odwro-
cie: „rok 1944”; Motyw z Huculszczyzny, akwarela, gwasz i kredka na papierze, 37 x 32, sygn. w prawym 
dolnym rogu: „B. Krauze 1945”.

 182  Por.: Grzegorz Niewiadomy, Huculszczyzna oczami artystów, [w:] Odkrywanie Huculszczy-
zny. Katalog wystawy. Pa dziernik 2002 – luty 2003 [Muzeum Etnogra  czne w Gda sku – Oliwie], pod 
red. Wiktorii Blacharskiej, Grzegorza Niewiadomego, Pelplin–Gda sk 2002, s. 29-53.
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Wiarygodnym wiadectwem odkrywanych przez niego zak tków s  nie tylko 
malowane z natury obrazy, ale równie  dokumentacja s u bowa, w ramach której 
etatowy urz dnik by  zobligowany do podania konkretnego miejsca pobytu w cza-
sie urlopu. St d mo emy si  dowiedzie , e latem 1934 roku rodzina wypoczywa a 
w Kro cienku nad Dunajcem w domu Tokarczyka183, natomiast sierpie  i wrzesie  
nast pnego roku, zgodnie z informacj  na specjalnie wys anej w tym celu do Urz -
du Wojewódzkiego karcie pocztowej, sp dza a najpierw na Helu w kolonii rybackiej 
nr 24, a nast pnie w rodzinnym maj tku w Rakowiczach184. Do Rakowicz Krauze czu  
wyj tkowy sentyment i je dzi  tam dosy  cz sto. Maj tkiem zarz dza  wuj Bohdana, 
Józef Makarewicz, który po ojcu odziedziczy  zarówno Rakowicze, jak i Lipowiec 
w guberni kijowskiej, zniszczony po wybuchu rewolucji pa dziernikowej. Dla Ra-
kowiczów Krauze zaprojektowa  nowy dwór murowany, który w po owie lat 30. XX 
wieku zast pi  podupadaj c  drewnian  siedzib  rodziny185. Jej nieco przygn biaj cy 
wygl d z pocz tku lat 20. opisuje ona: 

 183  Karta s u bowa Bohdana Krauzego. Do Wydzia u Ogólnego U.W., z 14 lipca 1934 roku, APL 
UWL 964.

 184  Kartka pocztowa wys ana przez Krauzego na adres Urz du Wojewódzkiego w Lublinie, tam e.
 185  Irena Probierz  z Niewiarowskich , Co szlachetne uratowa  od zapomnienia, Pozna  

[2003], s. 33. W tej sprawie Krauze prowadzi  z wujem korespondencj . W jednym z listów Józef Ma-
karewicz dok adnie analizuje przes any wcze niej przez siostrze ca szkic projektu, zob. List Józefa Ma-
karewicza do Bohdana Krauzego z 25 lutego 1935 roku, AR. Niestety, dwór zosta  zniszczony i trudno 
odnie  si  do projektu proponowanego przez architekta w konfrontacji z rzeczywisto ci . Z listu Maka-
rewicza wynika, e planowa  on go nieco upro ci , a tym samym zmniejszy  koszty budowy: „Projekto-
wany przez Ciebie dach 4-stronny i cz ciowo amany bezwzgl dnie jest adniejszy, lecz kosztowniejszy 
i przy pokryciu gontem atwiej przecieka, a wi c wola bym albo 2-stronny lub w ostateczno ci tylko 
ci ty po ko cach z frontonami”.

Il. 20. Bohdan Kelles-Krauze, Zakopane 1932, 
fot. ze zbiorów rodzinnych

Il. 19. Janina Kelles-Krauze, Zakopane 1932, 
fot. ze zbiorów rodzinnych
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Zobaczy am miejsce urodzenia Bohdana, ale wra enie smutne. Dwór ogromny, który tyle wie-
ków przetrwa  i tyle wspomnie  przechowa  teraz zawalony, bez dachu, bez okien, ruina. Budynki 
popalone tylko dawna piekarnia stoi i tam 2 pokoje odmierzone, w których dziedzic Rakowicz i taki 
pan jak wujaszek186 si  gnie dzi. Urz dzenie w a ciwie adne bo tylko ó ka i stó , par  krzese  i jaki  
stary fotel karmazyn le si  czuje w ród tej ho oty meblowej187.

Pocz tkowo Krauzowie ch tnie odwiedzali równie  siostr  Bohdana, Ann  (Ha-
ni ) Moraczewsk , w nieodleg ym od Rakowiczów Mokrzcu, maj tku jej m a Iwo-
na, dopóki Anna nie opu ci a Mokrzca na sta e188. Janina Krauze z entuzjazmem 
wspomina a w cytowanym wy ej li cie wi ta wielkanocne w Mokrzcu, pierwszy raz 
wspólnie sp dzone nie tylko z nowo za lubionymi Moraczewskimi, ale tak e z rodzi-
n  Makarewiczów (Rakowicze), Szczuków (Chilczyce) oraz zaproszonym Adamem 
Krauze wraz z on  Zo  . wi ta na lidzkiej ziemi mia y po staropolsku typowy 
biesiadny charakter: 

Hania przygotowa a wi cone, e nam mieszczuchom g odomorom a  lube dreszcze przechodzi-
y na widok szynki ogromnej jak ko a u wozu, z indyków nieprzeliczonej ma ci i jako ci mazurków, 

 186  Józef Makarewicz, wuj Bohdana.
 187  List Janiny Krauze do matki z 8 kwietnia 1923 roku, w którym opisuje swoje wra enia ze wi t 

wielkanocnych sp dzonych w Mokrzcu, u siostry Bohdana Anny i Iwona Moraczewskich, AR.
 188  Ma e stwo Anny i Iwona od pocz tku nie uk ada o si  dobrze i w ko cu Anna wyjecha a do 

Belgii.

Il. 21. Bohdan Kelles-Krauze, Sopot 1936, fot. ze zbiorów rodzinnych
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babek i w dlin. Tote  pokrzepiaj c si  i pokrapiaj c doczekali my 11 g., o której Rakowicze przysz y 
(Makarewicze) i znów da capo. Zosia i ja wypi y my po 5 bruderszaftów, ale e si  mocno jad o, 
wi c ani si  nie zakr ci o189.

Po dwóch dniach takiej biesiady si y w ród dzielnie wytrzymuj cych na posterun-
ku panów nieco os ab y: 

Po czarnej kawie i likierze, ale ju  w dawkach medycznych ca e towarzystwo skupi o si  na na-
szych dwóch ó kach i tak przetrwa o do 12-tej. Potem Helcia i Iwon pojechali po inwalidów. Ada  
w podskokach maj c z udzenie konnej jazdy, przylecia  jeden Szczuka, tak e ruszy  do domu, ale 
drugi ani nie drgn 190. 

W go cinnym domu Hani Bohdanowie sp dzili pó ne lato tego samego roku. Ar-
tysta oczywi cie odpoczywa  pracowicie, korzystaj c z nadnieme skich motywów 
i niczym nieskr powanej wolno ci191.

Jedne z ostatnich wakacji przed wybuchem wojny, w 1937 roku, rodzina sp dzi-
a w rozjazdach. Bohdan w Rakowiczach zapewne dogl da  prac wyko czeniowych 

przy budowie nowego dworu, natomiast Janina z córk  prze ywa y mi e chwile na 
Helu, gdzie m odziutka Beata, podobnie jak jej matka przed 27 laty, w aurze letnie-
go wypoczynku pozna a nieco od niej starszego, ju  praktykuj cego lekarza, Karola 
Ryglewicza192. Zwi zek zapowiada  si  obiecuj co, a zachwycona przysz ym zi ciem 
matka ju  robi a pierwsze plany co do konkretnych dat193. Ostatecznie lub jednak nie 
doszed  do skutku. 

6.3. Udzia  w yciu kulturalnym Lublina 

W Lublinie Kelles-Krauze – podobnie jak w poprzednich miejscach swojego po-
bytu – zaanga owa  si  nie tylko w obowi zki wynikaj ce z pracy zawodowej, ale by  
równie  aktywnym animatorem ycia kulturalnego w mie cie. W a ciwie rzuci  si  
w wir organizacyjny natychmiast po przyje dzie do Lublina. Zrobi  to tym ch tniej, 
e – z uwagi na opisywane wy ej problemy mieszkaniowe – w tym czasie mieszka  

w grodzie nad Bystrzyc  sam, bez ukochanej ony i dzieci, wi c móg  twórczo wy-
pe ni  wolny czas. Pierwsz  z takich inicjatyw by a Wystawa Sztuki i Staro ytno ci 
pokazana w 1921 roku mi dzy 29 kwietnia a 12 czerwca, nieprzypadkowo swoj  
nazw  nawi zuj ca do wystawy o tej samej nazwie, zorganizowanej przez Hieronima 

opaci skiego w 1901 roku194. Sk ad sekcji artystycznej zosta  zdominowany przez 

 189  List Janiny Krauze do matki z 8 kwietnia 1923 roku.
 190  Tam e.
 191  List Janiny Krauze do matki niedatowany [jesie  1923 roku], tam e.
 192  Karol Ryglewicz, pó niejszy profesor medycyny, organizator i pierwszy kierownik II Kliniki 

Po o nictwa i Chorób Kobiecych l skiej Akademii Medycznej. Zmar  tragicznie w 1955 roku.
 193  List Janiny Krauze do matki z 3 wrze nia 1937 roku, AR.
 194  Ireneusz J. Kami ski , ycie artystyczne w Lublinie 1901-1926, Lublin 2000, s. 237.
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architektów i obok Krauzego znale li si  w niej m.in. Karol Iwanicki, Jerzy Sien-
nicki (z którym wykona  kilka wspólnych projektów architektonicznych) oraz Igna-
cy K dzierski, z którym czy a go wieloletnia serdeczna przyja 195. Po wakacyjnej 
przerwie, jesieni  zespó  w podobnym sk adzie przyst pi  do przygotowania kolejnej 
z trzech wystaw z zak adanego cyklu w Muzeum Lubelskim, po wi conej malarstwu 
polskiemu XIX wieku. Krauze jako praktykuj cy malarz znalaz  si  w komisji kwali-
 kuj cej obrazy na ekspozycj . Zaprojektowa  tak e plakat anonsuj cy jej otwarcie196 

6 stycznia 1922 roku. Wystawa trwa a do ko ca lutego197. Wysi kiem organizacyjnym 
tego samego grona kilka dni pó niej otwarto trzeci  ze wspomnianej serii ekspozycji, 
prezentuj c  portrety i miniatury zaledwie przez dwa tygodnie198.

Nast pn  inicjatyw  kulturaln , w której przygotowaniu Krauze mia  swój udzia  
– tym razem równie  jako wystawiaj cy swoje prace – by a wystawa architektoniczna 
zaprezentowana w kwietniu 1923 roku. Si  rzeczy komitet organizacyjny sk ada  si  
wy cznie z architektów zwi zanych z administracj  wojewódzk  i miejsk 199. Ekspo-
zycja zosta a podzielona na cz  „retrospektywn ” z fotogra  ami i rysunkami zabyt-
ków z ca ego województwa pogrupowanymi tematycznie oraz „bie c ”, prezentuj c  
projekty autorstwa wspó czesnych architektów, obiektów najcz ciej ju  zrealizowa-
nych. Krauze pokaza  mi dzy innymi widoki perspektywiczne ko ció ków w Leszko-
wicach i Ostrówku, dworu w Rakowiczach i a ni miejskiej, nota bene udost pnionej 
publiczno ci na Bronowicach dopiero trzy lata pó niej200. Wystawa zaprezentowana 
w salach ówczesnego Uniwersytetu Lubelskiego by a istotnym wydarzeniem szero-
ko komentowanym na amach nie tylko lokalnej prasy. Korespondent krakowskiego 
„Architekta” dostrzeg  bezsprzeczny zwi zek pomi dzy cz ci  retrospektywn  i bie-

c , wskazuj c na kierunek obrany przez twórców z jednej strony wra liwych na 
wzorce przesz o ci, z drugiej jednak dzia aj cych „ze swobod  kompozycji [i] dosto-
sowaniem do warunków dzisiejszych”201. Obszern  recenzj  po wi ci  wystawie i jej 
twórcom poeta Tadeusz Boche ski na amach „Ziemi Lubelskiej”. On tak e wyró ni  
poszczególne projekty wspó czesne za ich swojsko  i ludowo . Krauzego chwali  
za utrzymanie charakteru miejscowej, zabytkowej architektury oraz kolorystyczne 

 195  Katalog Wystawy Sztuki i Staro ytno ci w Lublinie, Lublin 1921, [s. 5 nlb].
 196  Wystawa malarstwa polskiego XIX wieku [katalog wystawy], Lublin 1922, [s. 6 nlb].
 197  Trudno powiedzie , jak du y udzia  wniós  Krauze w organizacj  ostatniej z zaplanowanego 

cyklu, trzeciej Wystawy portretów i miniatur, któr  otwarto niemal natychmiast po zamkni ciu Wystawy 
malarstwa... 5 marca 1922 roku (trwa a zaledwie dwa tygodnie – zob.: Kami ski , ycie artystycz-
ne…, s. 248-249). Mo na przypuszcza , e w czy  si  do organizacji równie aktywnie, jak w przypadku 
dwóch wcze niejszych ekspozycji.

 198  Kami ski , ycie artystyczne…, s. 249.
 199  Z Urz dem Wojewódzkim byli zwi zani: Przewodnicz cy Komisji Wykonawczej ekspozycji 

Zygmunt S omi ski (w owym czasie naczelnik ODRP); Karol Iwanicki (kierownik oddzia u architek-
toniczno-budowlanego ODRP); Edward Kranz, Kazimierz api ski (architekt powiatu pu awskiego) 
i oczywi cie Bohdan Kelles-Krauze. Jerzy Siennicki by  konserwatorem zabytków województwa, nato-
miast Ignacy K dzierski naczelnikiem Wydzia u Budownictwa w lubelskim magistracie.

 200  Katalog wystawy architektonicznej w Lublinie, kwiecie  1923, Lublin 1923, s. 53.
 201  Z Lublina, „Architekt” 1924, z. 3, s. 28-30.
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walory prezentowanych prac202. W konkurencyjnym „G osie Lubelskim” zauwa ono 
z kolei, e plany architekta przedstawiaj ce „ko cio y, wn trza i projekt a ni ludowej 
odznaczaj  si  pomys ow  kompozycj  i pi knym kolorytem”203.

Równie bliska zainteresowaniom twórcy by a dzia alno  Ko a Artystów Plasty-
ków, utworzonego w marcu 1924 roku jako sekcja plastyczna Klubu Spo ecznego, 
które szybko – jeszcze w maju tego samego roku – przekszta ci o si  w bardziej sa-
modzielne Towarzystwo Artystyczne204. W ród niezbyt licznych ekspozycji na uwag  
zas uguje pierwsza wystawa zbiorowa jego cz onków, w której Krauze tak e wzi  
udzia . Mia a ona miejsce w salach Towarzystwa Zach ty Sztuk Pi knych w Warsza-
wie, które ywo zainteresowane ugruntowaniem pozycji swojej dopiero co za o o-
nej  lii w Lublinie, pragn o zaskarbi  sobie przychylno  miejscowego rodowiska 
plastyków. Po pierwszym roku intensywnej dzia alno ci aktywno  Towarzystwa 
znacznie os ab a, daj c zna  o sobie w grudniu 1926 roku otwarciem tzw. wystawy 
gwiazdkowej. Ostatecznie jego byt zosta  zredukowany do spotka  o charakterze to-
warzyskim, pozbawionych zinstytucjonalizowanej formu y205.

Nawet tradycyjne zabawy karnawa owe, w których Krauzowie ch tnie uczestni-
czyli, nabiera y posmaku artystycznego dzi ki oprawie plastycznej wykonanej przez 
samych zainteresowanych. Do wiadczony w tej materii ju  od czasów paryskich ar-
chitekt, na gruncie lubelskim równie ochoczo realizowa  si  twórczo: 

Ostatnia zabawa w czwartek by a zawodów wyzwolonych, a wi c i in ynierów. Bohdan natural-
nie dekorowa  sal , wi c kilka dni naprzód pracowali my do 12-tej w nocy. Bohdan jak Micha  Anio  
z uczniami (K dzierski i Siennicki) malowa  na kalce ogromny witra , który nast pnie przylepili na 
okno i zbudowali pawilon grzechu, bo na witra u namalowali Adama i Ew  z jab kiem i ogromnym 
w em. Ja z Kry sk  i K dziersk  obszywa y my aba ury, których by o 13 sztuk, a niektóre na 1½ m 
rednicy. Wszystkim bardzo si  podoba o i by a naj adniejsza zabawa w karnawale206.

Pierwsza po owa lat 30. zaznaczy a si  pewnego rodzaju marazmem w dziedzi-
nie kultury i sztuki na gruncie lubelskim, równoleg ym do kryzysu gospodarczego 
w tym czasie207. Dopiero oko o 1934 roku nast pi o o ywienie rodowiska twórczego 
i jego wyra na konsolidacja. Jedn  z pierwszych prób podj tych przez samych arty-
stów by o spotkanie cz onków skostnia ego nieco Towarzystwa Artystycznego oraz 
m odszej generacji artystów skupionych w Zwi zku Plastyków „Kr g” w czerwcu 

 202  Tadeusz Boche ski, Pierwsza lubelska Wystawa Architektoniczna, „Ziemia Lubelska” 1923, nr 95, 
s. 4. Z Tadeuszem Boche skim, który by  kuzynem Janiny, i jego rodzin  Krauzowie utrzymywali bliskie kon-
takty przez ca y okres wspólnego zamieszkiwania Boche skich w Lublinie, czyli do pocz tku lat 30. XX wieku.

 203  H.S., Wystawa architektoniczna, „G os Lubelski” 1923, nr 97, s. 5.
 204  Kami ski , ycie artystyczne…, s. 315.
 205  Tam e, s. 325.
 206  List Janiny Krauze do matki z 4 marca [1924 roku].
 207  Ireneusz J. Kami ski , Kszta towanie si  rodowiska plastycznego w Lublinie w latach 1918-

1939, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. VI: Mi dzy Wschodem a Zachodem. cz. 3: Kultura artystyczna, pod 
red. Tadeusza Chrzanowskiego, Lublin 1992, s. 456. Obszernie na temat rodowiska artystycznego 
w Lublinie tego okresu: ten e , Lubelskie ycie artystyczne podczas Wielkiego Kryzysu od wi tne i co-
dzienne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sk odowska”, vol. II, 2004, sectio L, s. 9-47.
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1934 roku, w siedzibie Muzeum Lubelskiego. Mia o ono na celu zjednoczenie ca-
ego rodowiska w ramach wspólnej organizacji pod nazw  „Zrzeszenie Plastyków 

Lubelskich”. W ród cz onków za o ycieli, sygnatariuszy wniosku o sformalizowanie 
Zrzeszenia, jako jeden z dwóch architektów, obok Jerzego Siennickiego, znalaz  si  
Bohdan Krauze208. Zrzeszenie jednak nigdy nie powsta o209.

Cia em o charakterze doradczym dla w adz miasta w kwestiach dotycz cych za-
bytków i „artystycznego wygl du miasta” mia a by  powo ana w kwietniu 1935 roku 
Rada Artystyczna210. Do wspó pracy w tym gremium zaproszono równie  Krauzego.

Pr nym tworem okaza a si  Komisja Plastyczna, jedna z kilku sekcji funkcjonuj cych 
przy za o onym w 1934 roku z inicjatywy wojewody Lubelskim Zwi zku Pracy Kultural-
nej. Przewodniczy  jej Bohdan Krauze. Zosta  zaanga owany w jedn  z wa nych inicjatyw 
dla LZPK, który w maju 1935 roku powo a  komitet organizacji wystawy pami tek z pobytu 
marsza ka Józefa Pi sudskiego na Lubelszczy nie, bazuj cej na zbiorach osób prywatnych 
równie  spoza regionu. Zaproszony do uczestnictwa w sekcji artystycznej tego komitetu 
z pocz tkiem kwietnia 1936 roku211, przewodnicz cy Komisji Plastycznej osobi cie uda  
si  do Krakowa „celem zebrania materia u potrzebnego do urz dzenia wystawy”212, tym 
bardziej ochoczo, e w ci gu zaplanowanych trzech dni pobytu mia  mo liwo  odwie-
dzenia licznej rodziny swojej ony. Ekspozycja uroczy cie udost pniona zwiedzaj cym 
ju  wkrótce, 12 maja tego roku w siedzibie gimnazjum Unii Lubelskiej, a wi c w pierwsz  
rocznic  mierci marsza ka Pi sudskiego, cieszy a si  ogromnym powodzeniem213.

Ju  w 1935 roku Krauze zwróci  si  do warszawskiego Instytutu Propagandy 
Sztuki [dalej: IPS]214 z propozycj  prezentowania na gruncie lubelskim wystaw przy-
gotowanych przez Instytut w ramach sta ej wspó pracy. W uzasadnieniu napisa , e 
Statut Lubelskiego Zwi zku Pracy Kulturalnej obejmuje mi dzy innymi szerzenie 
kultury artystycznej na terenie Województwa […]. Zarz d Zwi zku, realizuj c statu-
towy program pracy na tym odcinku, pragnie nawi za  w tej sprawie kontakt z najpo-
wa niejsz  sto eczn  instytucj , jak  jest Instytut Propagandy Sztuki. […] Urz dzane 
przez nas […] wystawy wykaza y, e obrazy w Lublinie znajduj  nawet nabywców, 
co w dzisiejszym czasie nie mo e by  oboj tnem dla artystów215. 

 208  Kronika artystyczna, „Sztuki Pi kne”, 10 (1934), s. 255-256.
 209  Kami ski , ycie artystyczne podczas Wielkiego Kryzysu…, s. 29. 
 210  Feliks Pet ruczynik , Rada artystyczna m. Lublina w latach 1935-1937, [w:] Pami tnik Lubel-

ski, t. III: za lata 1935-1937, pod red. Zygmunta Kukulskiego, Lublin 1938, s. 502.
 211  Pismo Zarz du LZPK do Bohdana Krauzego z 2 kwietnia 1936 roku, AR.
 212  Pismo Bohdana Krauzego do Wojewody Lubelskiego z 4 kwietnia 1936 roku, APL UWL 964.
 213  cznie wystaw  w do  krótkim czasie jej trwania (od 12 maja do 5 czerwca) odwiedzi o 

prawie 6500 osób, z czego niemal 6000 stanowi a m odzie . Zob.: Lubelski Zwi zek Pracy Kulturalnej. 
Sprawozdanie z dzia alno ci za rok 1936, Lublin 1937, s. 23.

 214  Instytut Propagandy Sztuki zosta  utworzony w 1930 roku z inicjatywy artystów i historyków 
sztuki, a jego g ównym celem mia o by  propagowanie nowoczesnej sztuki polskiej, w odró nieniu od 
nieco wówczas konserwatywnego Towarzystwa Zach ty Sztuk Pi knych.

 215  Pismo Bohdana Krauzego w imieniu Zarz du Lubelskiego Zwi zku Pracy Kulturalnej, Komisji 
Naukowo-Literacko-Artystycznej do Dyrekcji Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie, z 21 pa dzier-
nika 1935 roku, IS PAN-IPS, p. 4.
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Wspó praca z warszawsk  placówk  szybko zacz a nabiera  konkretnych kszta -
tów. Krauze osobi cie zaanga owa  si  w zorganizowanie pierwszych ekspozycji na 
gruncie lubelskim: wystawy gra  k Stanis awa Noakowskiego i grupy „Ryt” w lutym 
1936 roku216.

Komitet G ówny IPS wybra  swojego delegata na Lublin, którym w lutym 1936 
roku zosta  Józef Dutkiewicz217. Wkrótce obj  on stanowisko wiceprezesa lubelskiej 
delegatury warszawskiego Instytutu, poniewa  w marcu tego samego roku Komisja 
Plastyczna LZPK przekszta ci a si  w Towarzystwo Propagandy Sztuki z prezesem 
Bohdanem Kelles-Krauze na czele218. Ze wzgl du na brak w asnej siedziby pocz tko-
wo spotkania TPS-u odbywa y si  w go cinnych progach domu prezesa przy ul. Grot-
tgera 8, tam te  tymczasowo by  o  cjalny adres Towarzystwa219. Oczekiwano na 
szybkie uko czenie Domu Pracy Kulturalnej przy ul. Narutowicza, którego budow  
rozpocz to jeszcze pod koniec 1935 roku. Mia a si  w nim znale  m.in. sala wysta-
wowa dla potrzeb TPS. Krauze jako wiceprzewodnicz cy komitetu budowy czynnie 
zaanga owa  si  w sprawy zwi zane z t  najwa niejsz  dla LZPK inwestycj . Tym-
czasem TPS zorganizowa o jedn  z najwi kszych ówczesnych ekspozycji lubelskiej 
plastyki wspó czesnej w sali Pa stwowego Seminarium Nauczycielskiego M skiego 
przy ul. Narutowicza 2, pod nazw  Salon Lubelski 1936220. W tym czasie obszerny 
parter w asnej kamienicy „Pode Lwami” na lubelskim Starym Mie cie udost pnili 
TPS cz onkowie tzw. wspieraj cy jego dzia alno , Ludwik i Maria Ksi yccy221, tam 
w pierwszej po owie 1937 roku odby o si  kilka wystaw, a tak e „podwieczorek ar-
tystyczny” u wietniony wyst pem wokalnym ony prezesa, Janiny Kelles-Krauze222. 
Niestety, od 1 lipca TPS straci o t  tymczasow  siedzib , spowalniaj c na pewien 
okres dotychczas o ywion  dzia alno 223. Dopiero otwarcie drugiego Salonu Lu-
belskiego 4 czerwca 1939 roku da o na krótko, w perspektywie niespodziewanego 
wybuchu II wojny wiatowej, nadziej  na przysz y rozmach wystawienniczy. Zosta-
o ono po czone z uroczystym po wi ceniem oddanego wreszcie do u ytku nowo 

wybudowanego gmachu LZPK, przemianowanego w tym czasie na Instytut Lubel-
ski. O  cjalnego otwarcia dokona  marsza ek Edward Rydz- mig y – któremu oprócz 

 216  Wystawy sztuki (1928-1939), APL UWL-V-WKB, sygn. 3256. Akta dotycz  wystaw organizo-
wanych przez Towarzystwo Propagandy Sztuki w Lublinie.

 217  Pismo Instytutu Propagandy Sztuki do Józefa Dutkiewicza z 6 lutego 1936 roku, IS PAN-IPS, 
p. 6. Od tej pory to g ównie Dutkiewicz prowadzi  wi kszo  korespondencji z IPS.

 218  Towarzystwo Propagandy Sztuki w Lublinie. Sk ad Zarz du Wybranego na rok 1936-1937 przez 
Walne Zgromadzenie w dniu 30/III-1936 r., IS PAN-IPS, p. 105. Poza wymienionym ju  z nazwiska pre-
zesem i wiceprezesem Towarzystwa w Zarz dzie znale li si : Mieczys aw Pop awski (skarbnik), Feliks 
Petruczynik (referent propagandy), Aleksander Lech K opotowski (sekretarz – komisarz wystaw, wkrót-
ce zast piony przez Mari  ywirsk ) i cz onkowie Komisji Rewizyjnej: prof. KUL Witold Krzy anow-
ski, in . arch. Ignacy K dzierski i Edward Dukla.

 219  Wystawy sztuki (1928-1939).
 220  Lubelski Zwi zek Pracy Kulturalnej, s. 44.
 221  Tam e, s. 45.
 222  Kami ski , ycie artystyczne podczas Wielkiego Kryzysu…, s. 45.
 223  Tam e.
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spraw militarnych bliskie by y równie  arkana sztuk plastycznych – oprowadzany 
po wystawie osobi cie przez Bohdana Krauzego [il. 22]. Malarz, podobnie jak na 
poprzednim Salonie 1936, tutaj tak e pokaza  swoje obrazy, chocia  nie móg  ich 
zg osi  do konkursu o nagrod  pieni n  jury salonu, b d c jej cz onkiem (1936), 
a nawet przewodnicz cym (1939)224.

W sierpniu 1936 roku z inicjatywy tego samego grona, które podj o bezskutecz-
n  prób  utworzenia Zrzeszenia Plastyków Lubelskich niemal dwa lata wcze niej, 
powsta  Zwi zek Artystów Polskich (od lipca 1938 roku przekszta cony w Zwi zek 
Zawodowy Polskich Artystów Plastyków, oparty na statucie Zwi zku krakowskiego), 
do którego po wznowieniu dzia alno ci w sierpniu 1944 roku wst pi  tak e Krauze225. 
Cz onkowie ZAP, rekrutuj cy si  g ównie z m odszego pokolenia artystów, przy -
czyli si  do wspó organizacji Salonu 1936, a tak e otworzyli jedyn  przed wybuchem 
wojny samodzielnie przygotowan  przez siebie obszern  ekspozycj  w gimnazjum 
Unii Lubelskiej w 1937 roku, korzystaj c z czasowego os abienia TPS226. Po zako -
czeniu dzia a  wojennych ZZPAP wznowi  aktywno  wystawiennicz  i ju  w pa -

 224  Salon Lubelski 1939 [katalog wystawy], czerwiec – lipiec, Lublin 1939, s. 5. Na Salonie 1939 roku 
Krauze otrzyma  nagrod  rektora KUL (150 z ). Zob.: Ireneusz J. Kami ski, O sztuce w Lublinie, [w:] 
Lublin w dziejach i kulturze Polski, pod red. Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika, Lublin 1997, s. 319.

 225  Zachowa a si  legitymacja cz onkowska z potwierdzeniem op aconych sk adek za okres od 
sierpnia 1944 do maja 1945 roku w cznie, AR.

 226  Maria Gawarecka , ycie kulturalne Lublina w latach 1918-1939, [w:] Dzieje Lublina, t. II, 
pod red. Stanis awa Krzyka y, Lublin 1975, s. 231.

Il. 22. Bohdan Kelles-Krauze z Edwardem Rydzem- mig ym na Salonie Lubelskim 1939 r., 
fot. ze zbiorów rodzinnych
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dzierniku 1944 roku odby a si  pierwsza ekspozycja prac cz onków Zwi zku. Do jury 
zaproszono Krauzego227. Ostatnia wystawa okr gowa ZPAP za jego ycia, w której 
wzi  udzia , mia a miejsce w czerwcu 1945 roku228. Tym razem omin o go uczest-
nictwo w Komisji Nagród wystawy, dzi ki czemu jego prace bez przeszkód mog y 
by  poddane pod ocen  jej cz onków. W wyniku g osowania Krauze obok W adys a-
wa Filipiaka i Jerzego Wolffa (zdobywcy I nagrody na Salonie 1936 roku) otrzyma  
drug  nagrod  pieni n  w wysoko ci 2500 z otych229. 

W uznaniu dla zaanga owania w s u bie pa stwowej Krauze by  odznaczony 
dwukrotnie: Z otym Krzy em Zas ugi z nadania Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 
listopada 1937 [il. 23]230 i Br zowym Medalem za d ugoletni  s u b  przez Wojewod  
Lubelskiego 14 maja 1938 roku [il. 24]231.

 227  Wystawa prac malarskich i rysunków. Pa dziernik 1944 [katalog wystawy], Lublin 1944, s. 5.
 228  Wystawa Artystów Plastyków Okr gu Lubelskiego. Czerwiec 1945 w Lublinie, Spokojna 5 [ka-

talog wystawy], Lublin 1945, s. 8-9.
 229  Kronika. Plastyka, „Zdrój” 1945, nr 1, s. 8.
 230  Dyplom nadania Z otego Krzy a Zas ugi po raz pierwszy za zas ugi w s u bie pa stwowej, 

podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Felicjana S awoja Sk adkowskiego, AR.
 231  Dyplom nadania Br zowego Medalu za d ugoletni  s u b , podpisany przez wojewod  lubel-

skiego Jerzego de Tramecourt, tam e. 

Il. 24. Dyplom nadania 
Bohdanowi Kelles-Krauzemu br zowego 

Medalu za d ugoletni  s u b , 14.05.1938, AR

Il. 23. Dyplom nadania 
Bohdanowi Kelles-Krauzemu 

Z otego Krzy a Zas ugi,11.11.1937, AR
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6.4. Ods oni cie pomnika ku czci poleg ych legionistów i po wi cenie szko y 
w Jastkowie

Wydarzeniem na skal  ogólnokrajow , któremu warto w tym miejscu po wi ci  
odr bne akapity, by a wizyta prezydenta Ignacego Mo cickiego w Lublinie 4 czerwca 
1931 roku – w dniu wi ta Bo ego Cia a – odnotowana nie tylko w lokalnej prasie232. 
Po uroczystej procesji ok. godz. 16.30 
prezydent w towarzystwie ministra Józe-
fa Becka, wicemarsza ka sejmu Karola 
Polakiewicza oraz w adz miejskich i wo-
jewódzkich uda  si  do pobliskiego Jast-
kowa, gdzie nast pi  punkt kulminacyjny 
ca ej wizyty, zwi zany z ods oni ciem 
pomnika ku czci legionistów poleg ych 
w bitwie w 1915 roku oraz po wi ceniem 
szko y, która tak e mia a by  swoistym 
monumentem upami tniaj cym wydarze-
nia bitwy jastkowskiej. Zarówno strzelisty 
pomnik wysoko ci 17 metrów o prostej 
formie wyd u onego obelisku, usytuowa-
ny na ko cu cmentarnej alei, jak i funkcjo-
nuj ca do dzi  tu  obok cmentarza szko a, 
zosta y zrealizowane wed ug projektów 
Bohdana Krauzego [il. 25]. On równie  
zaj  si  organizacj  i opraw  artystyczn  
tej niecodziennej uroczysto ci. Prezydent 
by  witany w Lublinie wieczorem 3 czerw-
ca pod „bram  triumfaln ”, specjalnie na 
t  okazj  przygotowan  wed ug koncep-
cji Krauzego w Alejach Rac awickich 
na wysoko ci ko cio a garnizonowego. 
Interesuj cy opis tych wydarze  zawar a 
ona artysty w jednym z listów do matki, relacjonuj c je jako ich bezpo redni uczest-

nik, a zarazem osoba czynnie zaanga owana w organizacj   przedsi wzi cia. Jest on 

 232  Obszernie na ten temat rozpisywa y si  lubelskie dzienniki, m.in.: Dzi  uroczysto  ods oni cia 
Pomnika Poleg ych Legionistów w Jastkowie, „Ziemia Lubelska” 1931, nr 149, s. 2; Pomnik Legioni-
stów poleg ych pod Jastkowem w 1915 r., tam e; Szko a na polu bitwy, tam e; Drugi dzie  pobytu Pana 
Prezydenta w Lublinie. Imponuj ce uroczysto ci w Jastkowie, „Ziemia Lubelska” 1931, nr 150, s. 1. 
Tak e inne czasopisma, zob.: Ods oni cie pomnika ku czci poleg ych w 1915 r. w bitwie pod Jastkowem, 
„ o nierz Polski” 1931, nr 24, s. 554; Pomnik ku czci poleg ych legionistów w 1915 r. w bitwie pod 
Jastkowem, tam e, s. 553; P. Prezydent Rzplitej go ciem Ziemi Lubelskiej. Uroczysto ci ko cielne. – Po-
wi cenie pomnika pod Jastkowem, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1931, nr 155, s. 3. St d pochodz  

ogólne informacje dotycz ce przebiegu wizyty prezydenta Mo cickiego w Lublinie. 

Il. 25. Bohdan Kelles-Krauze w towarzystwie 
przedstawicieli w adz miejskich 

i wojewódzkich pod pomnikiem ku czci 
poleg ych legionistów w Jastkowie, Jastków 

1931 r., fot. ze zbiorów rodzinnych
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tym bardziej cenny, e pokazuje, jak niewiele zmieni o si  od strony obyczajowej 
w kwestii podej cia do planowanych wizyt osobisto ci ze szczytów w adzy i zwi -
zanych z tym akcji „upi kszaj cych” otoczenie. Warto zacytowa  co wdzi czniejsze 
jego fragmenty, cho by ze wzgl du na zaci cie humorystyczne autorki, obecne tak e 
w wielu innych jej listach. 

Ju  na tydzie  przed przyjazdem ruch wzmóg  si  na ulicach. Brama tryumfalna pomys u Bohda-
na, Plac Litewski, budynki rz dowe przybiera y od wi tny wygl d, ba nawet p oty wszystkie, w naj-
bardziej nieraz zapad ych uliczkach myli, bielili, jak gdyby wzrok Prezydenta wy cznie na nie mia  
by  zwracany. Na dwa tygodnie komitety, posiedzenia, pomys y sielskie, patriotyczne, bohaterskie, 
kryzysowe, niewykonalne, sprzeczne. W ko cu zgodzono [si ] na skromn  lecz efektown  dekoracj  
miasta znamionuj c  gor ce uczucia mieszka ców po czone z pustk  w szkatule233.

„Pustka w szkatule” spowodowa a, e imano si  wszelkich wybiegów, aby tanim 
kosztem u wietni  pobyt prezydenta w mie cie nad Bystrzyc . Lubelska inteligen-
cja zmobilizowa a si y na zasadzie „pospolitego ruszenia”, wypo yczaj c prywatne 
zasoby. Du y wk ad w aran acj  pomieszcze , z których mia  korzysta  prezydent, 
wnios y zw aszcza panie. 

Naturalnie Bohdana zaprz gn li co si  zowie. Przez 2 tygodnie telefon za telefonem. Po prostu 
nie rusza  si  tylko jak minister odbiera  i dawa  zarz dzenia. A pytali o wszystko, i jakie s upy 
i z czego chor gwie i jak przybija  or y i na czym pisa  akt erekcyjny, w jakiej kolejno ci nazwisk, 
omal e gdzie kropka, a gdzie przecinek. Ja znowu lata am za meblami, cho  na tym polu cudów 
dokonywa a nasza wice wojewodzina. Na dwa dni przed uroczysto ci  platformami zwozili meble 
z ca ego Lublina. Co kto mia  naj adniejszego to oddawa . Zarembów wywie li prawie ca kowi-
cie z dywanami i lampami w cznie. A my szala y my w magistracie. Pokoje recepcyjne jeszcze 
pachnia y kurzem nie tyle krwi bratniej ile aktów i szarzyzn  urz dnicz . Na gwa t wi c mycie, 
szorowanie, wiórowanie, a nawet malowanie. Jak lwice wydziera y my sobie meble, dywany, ka da 
do swego salonu, byle ozdobi , byle ol ni  oczy p. Prezydenta i jego wity. Zu  Królikowski szala  
z rozpaczy i przygn bienia, bo ka da z pa  czu a si  w obowi zku udzieli  mu kilka wiat ych wska-
zówek. Wi c przybija , to zrywa  i znów przybija , w ko cu wyczeka  a  natchnienia dekoracyjne 
przemin  i zrobi  po swojemu i bardzo adnie. 

Gorliwe damy nie poprzestawa y na wi kszych elementach wyposa enia, dbaj c 
równie  o drobiazgi. Janina z dum  chwali a si  rodzicielce, e jej „wschodnia makata 
dost pi a zaszczytu le c na stoliku w gabinecie p. Prezydenta i d wigaj c na sobie 
krwawe god o dostoje stwa i w adzy dawnego Lublina, miecze katowskie i kluczyki 
miasta oko o ½ m d ugo ci”. 

Po zako czeniu mudnych prac porz dkowych przysz a kolej na szykowanie od-
powiedniej na zbli aj c  si  okoliczno  garderoby dla ca ej rodziny, co tylko z pozo-
ru wydawa o si  spraw  atw : 

Niestety, dopiero teraz zacz a si  prawdziwa i to nerwowo wyczerpuj ca praca. Ju  na d ugo 
przed przyjazdem, jak tylko kancelaria cywilna Prezydenta okre li a program przyj cia i stroje obo-

 233  List Janiny Krauze do matki z 9 czerwca [1931 roku], AR; wszystkie cytaty w tym rozdziale 
pochodz  z tego samego listu. Ca y list zob.: Aneks nr 2.
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wi zuj ce, za przyk adem innych czcigodnych on wygrzeba am frak, akiet, itd., zak ócaj c spokój 
molom. O zgrozo, okaza o si , e z b tych ostatnich, dotkliwszy nieraz ni  z b czasu, nie uszanowa  
niejedn  cz  tak potrzebnej garderoby. Stasia, igie k  co mog a naprawia a, ale reszta… Pepe  
dawno podar  garnitur ze spadów paryskich, lakierki pi kne by y, ale 5 lat temu, r kawiczka tylko 
jedna, cylindra nigdy ladu nie by o. Nie ma rady, pieni dze i m a pod pach  i w wiat. Okaza o 
si , e nie tylko my odbywali my pielgrzymk . Towarzyszy doli i niedoli mieli my sporo. Za to 
kupcom promienny u miech nie schodzi  z oblicza, podczas gdy tej drugiej po owie spo ecze stwa 
i tak cienkie portfele cienia y. Nigdy w karnawale tyle r kawiczek nie posz o, co w ten jeden dzie . 
Wszystkie cylindry ozdabiaj ce witryny i te skromnie ju  wycofane zal ni y na g owach naszych 
w adz i high-life’u. Bohdana na szcz cie Zu  poratowa  bo jako wojak z prawdziw  przykro ci  nie 
móg  go u y . Pomy l, Bob w cylindrze! Z dr eniem oczekiwa am tej wielkiej chwili. 

Popo udniowe uroczysto ci w Jastkowie przebieg y w donios ej atmosferze gromadz c 

na wszystkich pagórkach ludno  tubylcz  dla której cmentarz ani tre  uroczysto ci nie przedstawia 
takiego zainteresowania, co ruch i auta na szosie [wci  dowo ce kolejnych szacownych go ci – 
E. B.-M.]. Pogoda tymczasem zrobi a si  cudna. Na cmentarzu ludzi ju  sporo, rej wodz  legioni ci. 
Pomnik przedstawia si  okazale, wszystkie p aszczyzny wy o one kwiatami, a w urnie przeznaczonej 
na znicz pal  si  czerwie szym p omieniem pelargonie. Tablice z nazwiskami poleg ych zakryte. […] 
A aut coraz przybywa i t um staje si  coraz wi kszy. Ju  i protest organizatorów nie pomaga, ka dy 
wchodzi gdzie chce byle bli ej pomnika i Prezydenta. Tylko dla ucylindrowanych g ów okazuj  jesz-
cze szacunek i nie eliminuj  ich z najbardziej wysuni tych placówek. W ko cu przyje d a Prezydent. 
Cisza. Fanfary ustawione po 4 rogach pomnika na 4 strony wiata zaczynaj  gra  pobudk , a ze stóp 
pomnika wywo uj  do apelu nazwiska poleg ych. 

Zaaran owana scenka nabra a walorów parateatralnych: 

Za ka dym nazwi-
skiem g os kogo  daleko 
za nami stoj cego oznaj-
mia, e zgin  dnia tego 
i tego w bitwie pod Jastko-
wem od kuli czy karabinu 
i w tej chwili gdzie  z pól 
dochodzi g o ny huk wy-
strza u czy gadatliwy terkot 
karabinu maszynowego, 
a delegacje sk adaj  wie -
ce wie ych pachn cych 
kwiatów. mier  i ycie. 
Potem nast pi y przemó-
wienia, przeci cie sznurka, 
na którym wisia y zas o-
ny, czyli tzw. ods oni cie 
pomnika, podpisanie aktu 
erekcyjnego, do którego 
zg osi o si  2 razy wi cej 
osób ni  by o w komitecie, 
 zamurowanie go, wbijanie 

Il. 26. Uroczysto ci ods oni cia pomnika ku czci poleg ych 
legionistów w Jastkowie, 4.06.1931, fot. ze zbiorów rodzinnych
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gwo dzi  honorowych w sztandar, podniesienie  agi na pomnik. Przy tym wszystkim Bob wci  mi -
dzy  dostojnikami z pani  Beckow  w najlepszej komitywie, zbiera  gratulacje ca kiem zas u one, 
bo pomnik uda  mu si  zupe nie, a i mas  pracy w to w o y , nota bene gratisowo. Stamt d wszyscy 
przeszli do szko y, któr  po wi cili. Znów przemówienia, produkcje dzieci. Nastrój uroczysty. [il. 26]

Zwie czeniem pracowitego dla wszystkich dnia by  wieczorny raut z udzia em 
prezydenta i zaproszonych go ci. 

„Raut wyznaczony by  na 9-t . 9.10 mia  przyby  Prezydent i o tej godzinie zamy-
kano wrota magistrackie nieub aganie przed spó nionymi go mi. Bohdan przypusz-
cza , e ze wzgl du na moj  punktualno  taki los nas spotka. Ale zawiód  si . Na ½ 
godziny przed terminem by am ju  wyko czona”. Cz  o  cjalna w ratuszu zako -
czy a si  b yskawicznie wraz z wyj ciem g owy pa stwa ok. 23.00, cho by z powodu 
skromnego bufetu, który „zaopatrzony w ciastka, torty, lody i lemoniadki o godz. 
10-tej nie przedstawia  wielkiego zainteresowania. Niejeden marzy  o pozytywniej-
szych rozkoszach gastronomicznych tote  „Europa” po raucie by a przepe niona.”

Prezydent Mo cicki opu ci  Lublin egnany przez t um dzieci na Placu Litewskim: 

3-go dnia ju  przed 8-m  16.000 dzieci szkolnych zebra o si  na Placu Litewskim by go po e-
gna . Dar o si  bractwo i z wra enia i z wdzi czno ci za ten dzie  wolny od nauki, obsypali kwiatami 
za miecaj c Plac gruntownie. Ale entuzjazm by  i naprawd  szczery, tote  mam wra enie, e i Prezy-
dentowi musia o by  mi o patrz c na te rozkrzyczane dzieci. Z nauczycielstwem rozmawia  i w ród 
tego wrzasku wyjecha  pozostawiaj c najmilsze wspomnienie. 

6.5. Osobistych s ów kilka o Janinie Kelles-Krauze

ona artysty, Janina Maria, jak ju  wy ej wspomniano, pochodzi a z krakowskiej 
familii Boche skich i by a jednym z trojga dzieci in yniera górnictwa Józefa Mariana 
Boche skiego i El biety z domu Geppert234 [il. 27]. W ród koligacji rodziny Boche -
skich warto zwróci  uwag  na fakt, i  babka Janiny ze strony matki, El bieta, czy 
raczej Elisabeth de domo Dowling by a rodowit  Irlandk , która po lubie z Karolem 
Wincentym Geppertem nigdy ju  na Zielon  Wysp  nie powróci a. Niemniej fakt ten 
by  sta ym powodem do dumy dla Janiny, która w irlandzkiej krwi p yn cej w jej 
y ach widzia a wyt umaczenie dominuj cych w niej cech charakteru i usposobienia: 

rozpieraj cej energii, ywio owo ci, a zw aszcza stanowczo ci i uporu.
Janina utrzymywa a bliskie i o ywione kontakty z rodze stwem, nie nadw tlone 

nawet przeprowadzk  do dosy  jednak odleg ego Lublina. Wspierali si  wzajemnie 
w rozwi zywaniu bie cych, cz sto drobnych problemów. Janina korzysta a z ka -
dej okazji, by odwiedzi  rodzin  w Krakowie. Jej brat Karol Boche ski uko czy  
studia prawnicze, natomiast siostra Aniela w pewnym sensie posz a ladami swojej 
siostry, wychodz c za m  za artyst  malarza Ludwika Leszko, zdolnego ucznia 
Józefa Mehoffera w krakowskiej ASP, prywatnie mi o nika Tatr, t yzny  zycznej 
i sportu235.

 234  Testimonium ortus et baptismi, odpis aktu…, AR.
 235  Zob.: Korespondencja Janiny Kelles-Krauze, AR.
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Miejsce i pozycja Janiny jako ony 
i matki w rodzinie Bohdana Krauzego do-
brze odzwierciedla ducha swojej epoki. 
W okresie dwudziestolecia mi dzywo-
jennego w kr gach inteligencko-ziemia -
skich wci  du  popularno ci  cieszy  
si  tradycyjny, patriarchalny model rodzi-
ny, w ramach którego zarobkuj cy ojciec 
– g ówny ywiciel – by  jej niekwestiono-
wan  g ow , podczas gdy niezarabiaj ca 
ona zajmowa a si  wychowaniem dzieci 

i prowadzeniem domu, najcz ciej wspo-
magana przez bon  lub s u c . 

Od strony prawnej sytuacja kobiet 
w tym czasie uleg a radykalnym zmia-
nom. Uzyska y one pe ni  praw politycz-
nych i obywatelskich, zagwarantowan  
w konstytucji marcowej z 1921 roku, cho-
cia  stare przepisy szczegó owe pozosta-
wia y wiele do yczenia w tej kwestii236. 
Praktyka dnia powszedniego by a jednak 
inna. Chocia  powszechnie uznano pra-
wa kobiet do zdobywania wykszta cenia 
i kwali  kacji zawodowych, nieco inaczej 
wygl da a w rzeczywisto ci akceptacja 
aspiracji do spe niania si  p ci pi knej 

w pracy zawodowej237. Równie istotnym aspektem tej aktywno ci by  udzia  kobiety 
zam nej w utrzymywaniu  nansowym rodziny, który jednak najcz ciej postrzegano 
w kategoriach dochodu „pomocniczego” na tle zarobków m a. Potwierdza to nie-
rzadka w drówka i wi ce si  z ni  cz ste zmiany zamieszkania ca ej rodziny pod -
aj cej ladem ojca poszukuj cego intratnej posady, która zapewni aby odpowiedni  

stop  yciow  onie i zyskuj ce wci  na znaczeniu wykszta cenie dzieciom238. Po-
dobnie sytuacja przedstawia a si  w rodzinie Kelles-Krauzów.

Janina Krauze zainteresowania i zdolno ci od wczesnych lat dziewcz cych po wi -
ci a muzyce. Oprócz klasycznego wykszta cenia uzyskanego na pensji dla dziewcz t 

 236  Dobrochna Ka wa, Model kobiety aktywnej na tle sporów wiatopogl dowych. Ruch femi-
nistyczny w dwudziestoleciu mi dzywojennym, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce 
mi dzywojennej, zbiór studiów pod red. Anny arnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000, s. 138.

 237  Anna arnowska, Katarzyna Sierakowska , Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny inte-
ligenckiej w Polsce i Europie rodkowo-Wschodniej, [w:] Rodzina – prywatno  – intymno . Dzieje 
rodziny polskiej w kontek cie europejskim, zbiór studiów pod red. Dobrochny Ka wy, Adama Walaszka, 
Anny arnowskiej, Warszawa 2005, s. 83-84.

 238  Tam e, s. 82.

Il. 27. Janina Kelles-Krauze, 
lata 30. XX wieku (?), 

fot. ze zbiorów rodzinnych
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kszta ci a g os pod okiem wybitnych pedagogów w ca ej Europie: Ignacego Warmu-
tha (w Krakowie), Rosy Papier (w Wiedniu), Maria Ancony (we Florencji), wreszcie 
w Pary u, zbieraj c zas u one pochwa y swoich nauczycieli239. Tak jak dla Bohdana 
Krauzego najwi ksz  pasj  by o malarstwo, tak dla jego ma onki piew, z którym 
wi za a ogromne nadzieje na przysz o . Jednak w praktyce realizacja tych marze  
nie by a prosta i oczywista. Z jednej strony ma once architekta „na urz dzie” nie wy-
pada o regularnie wyst powa  zarobkowo na scenie, „zaniedbuj c” – w oczach opinii 
publicznej – m a, dwójk  dzieci, tudzie  inne bie ce sprawy domowe. Z drugiej 
natomiast, trudno by o energicznej i towarzyskiej osóbce, która zdawa a sobie spraw  
z posiadanego talentu, ca kowicie zrezygnowa  z w asnych ambicji i zaprzepa ci  
dotychczasowe osi gni cia. Wprawdzie nie podejmowa a adnej sta ej pracy zarob-
kowej zwi zanej ze piewem, niemniej bardzo aktywnie w cza a si  we wszelkie 
inicjatywy muzyczne i nadal pragn a kontynuowa  nauk . Nauczyciele kieruj cy 
jej edukacj  w tej dziedzinie wró yli Janinie nawet szersz  wiatow  karier . Cz sto 
udawa a si  na ró norodne konsultacje i przes uchania, bior c udzia  w okoliczno-
ciowych wyst pach w salach koncertowych  lharmonii i na antenie radiowej nie 

tylko na miejscu w Lublinie, ale równie  w innych miastach Polski. Nie by oby to 
mo liwe bez akceptacji m a, który wprawdzie nie wykazywa  w tej materii przesad-
nego entuzjazmu, niemniej nie ogranicza  jej zap dów artystycznych, niemal w ca o-
ci ponosz c ich koszty: podró e, nowe stroje i dodatkowe lekcje240.

Podobnie jak ma onek w bliskich mu dziedzinach Janina niemal od razu rzuci a 
si  w wir dzia a  kulturalnych na polu muzycznym, wspierana z odleg ego Krakowa 
przez matk . Pierwszy sukces odnios a w 1922 roku,zdobywaj c III nagrod  na ogól-
nopolskim konkursie pie niarskim ele skiego241. Lokalna prasa przychylnie ocenia-
a wyst py m odej piewaczki: „Pani Kelles-Krause posiada g os nie wielki lecz mi y, 

o mi kkiej emisji i ciep ej barwie. Znamy ten g os z czasów ostatniego konkursu 
w Lublinie, którego laureatk  piewaczka zosta a”242.

Uskrzydlona tym osi gni ciem postanowi a zda  pa stwowy egzamin ze piewu, 
który uprawnia by j  do nauczania w szkole muzycznej243. Jednocze nie wiedzia a, 
e w samym Lublinie nie da si  spocz  na laurach i trzeba szuka  mo liwo ci zaist-

nienia na scenach innych, wi kszych o rodków miejskich. Jeszcze w grudniu tego sa-
mego roku pisa a w li cie do matki: „Chc  zupe nie powa nie popracowa  i pojecha  
do Poznania, naturalnie o ile b dzie z czym i nie za par  tygodni. Tam krytyka jest 
bardzo surowa ale i sprawiedliwa. Chcia abym w a nie tak  przeczyta , ale  naturalnie 

 239  GAL-S AW, Janina Kelles-Krauze, „Kurier Lubelski” 1972, nr 231, s. 3.
 240  Bogatym ród em informacji i subiektywnych odczu  Janiny Kelles-Krauze na temat jej funk-

cjonowania w wiecie muzycznym s  przywo ywane wy ej listy pisane do matki, które nierzadko za-
wieraj  dosy  szczegó owe opisy poszczególnych koncertów, pozwalaj  tak e zajrze  w g b rozterek 
duchowych ich autorki.

 241  GAL-S AW, Janina Kelles-Krauze.
 242  Soch. , Z sali koncertowej. Janina Kelles-Krause, „G os Lubelski” 1922, nr 80, s. 5.
 243  List Janiny Krauze do matki z 21-22 pa dziernika 1922 roku, AR. 
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dobr ”244. Jej marzenie o prezentacji ta-
lentu w Poznaniu zi ci o si  dopiero 10 
lat pó niej, ale za to z niema ym sukce-
sem: „Dzi  piewa am przed dyr. opery. 
Bardzo si  podoba o, a e w operze w a-
ciwie rz dzi Szczurkiewicz245 wi c je li 

tylko b d  mia a opracowanych kilka 
oper engagement pewne”246. Snu a przy 
tym daleko id ce plany, licz c na przy-
chylne stanowisko m a w tej sprawie: 
„Trzeba teraz tylko pracowa  i Bohdana 
przetransportowa  na tutejsz  posad . 
Mo e si  uda”247. Kwestia d u szego 
pobytu w Poznaniu by a powodem jej 
nieustannych rozterek duchowych: „Ale 
je li nie zaczn  teraz, kiedy mam spo-
sobno  to nigdy ju  nie b d  piewa  
w operze i perspektywa pracy i nieza-
le no ci materialnej znów odleci. Poza 
tym, czy gdyby mnie w najlepszym razie 
zaanga owali, czy mog  zostawi  dom 
i dzieci na pó  roku, bo tyle tylko trwa 
sezon w Poznaniu”248.

Mimo e w domu Krauzów zawsze 
by a s u ca, która jednocze nie spe -
nia a funkcj  pomocnicz  w opiece nad 
dzie mi, dopóki nie osi gn y one wieku szkolnego, w czasie d u szych wyjazdów 
matki lub innych absorbuj cych rodzicielk  zaj , by y powierzane babci Boche -
skiej w Krakowie, ku nieskrywanemu zadowoleniu obu stron. Tak by o w przypadku 
wspomnianego wy ej konkursu ele skiego, którego przebieg opisywa a matce, do  
wnikliwie oceniaj c prezentacje innych konkurentek: 

[…] dyrektor Miketta zapowiedzia  pierwsz  wykonawczyni  p. Nachlikówn  ze Lwowa […]. 
G os du y troszk  ju  stargany ale interpretacja adna cho  za raptownie przechodzi z forta do piana. 
Druga by a p. Drexlerowa ona in yniera ze Lwowa uczennica Rad owskiej. Lekkie rzeczy piewa a 
adnie z u miechem a la Rad owska za to przy smutnych pie niach ten u miech by  ca kiem niepo-

trzebny. Mimo to z dzisiejszych pa  tylko t  jedn  poda abym do nagrody […]249.

 244  List Janiny Krauze do matki z 19 grudnia [1922 roku], tam e.
 245  Boles aw Szczurkiewicz (1875-1933), aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu.
 246  List Janiny Krauze do matki z 5 grudnia [1934 roku], AR.
 247  Tam e.
 248  List Janiny Krauze do matki z 9 lutego 1935 roku, tam e.
 249  List Janiny Krauze do matki z 24 czerwca 1922 roku, tam e. W post scriptum wyra a t sknot  za 

przebywaj cymi u babci dzie mi, jednak najwi cej miejsca po wi ca w nim opisywanemu konkursowi. 

Il. 28. Janina Kelles-Krauze 
w kostiumie scenicznym przed wyst pem, 

fot. ze zbiorów rodzinnych
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Koncerty ró nego rodzaju nadarza y si  dosy  cz sto [il. 28], nie tylko na wielkiej 
scenie. Zw aszcza cz ste by y wyst py kameralne podczas proszonych spotka  z udzia-
em lubelskiej socjety, w których z racji stanowiska zajmowanego przez m a Krauzo-

wie dosy  cz sto uczestniczyli: „W niedziel  znów by  fajf […] u S omi skich250, na 
którym by  biskup Je owicki, a raczej specjalnie dla niego zaprosili go ci i mnie, któr  
koniecznie chcia  us ysze . piewa am wi c znów bez liku z wielkim powodzeniem. 
[…]” 251. Publiczno ci podoba  si  równie  wyst p Janiny Krauze w Gimnazjum ss. Ur-
szulanek, do którego ucz szcza a córka Beata252, w ramach „Wieczoru pie ni polskich” 
w 1926 roku. Recenzent muzycznych aktualno ci w Lublinie podkre li  „kultur  uj -
cia”, „temperament” i „ujmuj c  prostot ” wykonania, które mia y by  wystarczaj ce 
„do ugruntowania dawno posuni tego wysokiego mniemania o jej walorach piewa-
czych”253. Okazj  do wyst pu by y tak e spotkania towarzyskie organizowane przez 
Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego. Pierwsze, z reaktywowanych 
po d u szej przerwie, zebranie w dniu 10 listopada 1928 roku u wietni  koncert Janiny 
Krauze z akompaniamentem dyrektora Ludwika Ramu ta254.

Je li chodzi o wynagrodzenie  nansowe za wcale liczne wyst pienia na scenie, to 
owszem zdarza y si  niewielkie honoraria, które jednak e najcz ciej nie by y w sta-
nie pokry  nawet kosztów podró y, nie wspominaj c o obowi zkowo nowej toalecie 
i innych drobnych, a nieprzewidzianych wydatkach. Tu trzeba przyzna , e Janina 
by a osob  dosy  praktyczn  i uzdolnion  nie tylko muzycznie, ale równie  manual-
nie. Mniej skomplikowane elementy stroju wykonywa a sama, nierzadko przerabiaj c 
posiadane w domu zasoby: 

U nas po staremu. Ósmego piewam w Zamo ciu, 11-tego tutaj ale na dobroczynno . Za Che m 
tak e jeszcze nie zap acili. Okazuje si , e trudno jest uczciw  prac  zarobi . Musz  na gwa t szy  
sukni , a jak na z o  Femina, któr  zaabonowa am nie przychodzi. Musz  wróci  do „l’art et la 
mode” ale uczyni  to przez Warszaw  i dopiero od 1-go bo teraz kostium poch ania wszystkie kapi-
ta y. Nie wiem, czy ci pisa am o tym. B dzie ciemnobr zowy, klonowy, zupe nie d ugi na jedwabnej 
podszewce z ko nierzem i mankietami z popielatych skunksów. Spódniczk  g adk  i w sk  zrobi  
sama. Powinien wypa  b. elegancko bo wszystko w najlepszym gatunku ale to zale y od krawca, 
a lubelscy krawcy nie bardzo zas uguj  na zaufanie. Chustk  ju  sko czy am liczn  i cieplutk  a  
mi o255. 

Nie gardzi a tak e wsparciem  nansowym ze strony rodziców, co równie  pozwa-
la o na rzadsze odwo ywanie si  bezpo rednio do m owskiej kieszeni. O tej ostatniej 

 250  Zygmunt S omi ski – ówczesny naczelnik Okr gowej Dyrekcji Robót Publicznych, w której 
by  zatrudniony Bohdan Krauze.

 251  wiadectwo dojrza o ci. Kelles-Krauze Janina Beata, APL 538 – Prywatne e skie Gimnazjum 
i Liceum SS. Urszulanek w Lublinie 1921-1949, sygn. 16, p. 16.

 252  Sochacki , Z ruchu muzycznego w Lublinie, „G os Lubelski” 1926, nr 73, s. 5.
 253  Z ycia towarzyskiego w Stowarzyszeniu, „Biuletyn Stowarzyszenia Techników Wojewódz-

twa Lubelskiego” 1929, nr 2, s. 14. Ludwik Ramu t pe ni  funkcj  dyrektora Towarzystwa Muzycznego 
w Lublinie w latach 1927-1930. Zob.: Gawarecka , ycie kulturalne Lublina…, s. 221-222.

 254  List Janiny Krauze do matki, bez daty, [listopad 1926 roku?], AR.
 255  List Janiny Krauze do matki z 4 marca [1924 roku], tam e.
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zreszt  my la a dosy  cz sto w kontek cie w asnego wk adu w utrzymanie rodziny. 
Widz c nieustannie zapracowanego i okresowo podupadaj cego na zdrowiu ma on-
ka, chcia a realnie przyczyni  si  do poprawy sytuacji  nansowej rodziny, a jednocze-
nie odci y  jej jedynego ywiciela: 

Na Bohdana znów przysz a depresja. Zdenerwowany, zm czony, nieszcz liwy, a przy tym serce 
go boli i oczy. Ani krzty humoru ani rado ci i doprawdy ju  nie wiem co robi . al mi go strasz-
nie a nie wiadomo jak poradzi . Wszystko to wynika z tej masy pracy, a nie pracuj c nie móg by 
nas wy ywi  i wiecznie to samo perpetuum mobile. Gdybym ja mog a zarabia  i uniezale ni  si  
 nansowo odj abym mu po ow  ci aru i wszystko by oby lepiej. Ale có  kiedy tak beznadziejnie 

urzeczywistni  cho  najskromniejsze plany256. 

Janina Krauze od swojego przyjazdu do Lublina by a zwi zana z dzia alno ci  
Towarzystwa Muzycznego i chóru „Echo”, uczestnicz c w koncertach przeze  or-
ganizowanych. W za o onym w po owie lat 20. XX wieku przez Towarzystwo In-
stytucie Muzycznym pod zarz dem wspomnianego energicznego dyrektora Janusza 
Miketty, piewaczka obj a klas  wokalistyki w 1935 roku257. Ale w a ciwie przez 
ca y okres pobytu w Lublinie my la a zupe nie powa nie o realizacji kariery zawodo-
wej na scenach co najmniej krajowych i usamodzielnieniu si   nansowym. Nota bene 
Miketta urzeczony talentem i wdzi kiem m odej pie niarki podkochiwa  si  w niej 
platonicznie, w okresie sta ego zamieszkania w mie cie nad Bystrzyc  czuwa  nad 
przebiegiem jej dokona  artystycznych i kilkakrotnie towarzyszy  w podró ach zwi -
zanych z koncertami muzycznymi poza Lublinem258. Ona sama ch tnie korzysta a ze 
wsparcia osoby bez zastrze e  akceptuj cej jej wokalne marzenia, w odró nieniu od 
m a, zg aszaj cego nieraz milcz co – w jej odczuciu – swoje obiekcje i obawy.

Oczywi cie sylwetka Janiny Kelles-Krauze zosta a tu nakre lona w sposób skraj-
nie subiektywny, poprzez pryzmat jej emocji w danej chwili, przekazywanych za 
po rednictwem listów do uszu wdzi cznego s uchacza, jakim by a bez w tpienia ro-
dzona matka. Z tych wyzna , cz sto przed m em przemilczanych, wy ania si  obraz 
kobiety szukaj cej kompromisu pomi dzy poczuciem obowi zku oraz uczuciem do 
m a i dzieci a ch ci  realnego spe nienia w asnych aspiracji i realizacji artystycznej 
kariery. Chocia  w swoim odczuciu w niewystarczaj cym stopniu mog a da  upust 
ambicjom, obiektywnie rzecz bior c cieszy a si  du  swobod  w podejmowaniu de-
cyzji w sprawach zwi zanych z wyst pami scenicznymi, licznymi podró ami, do-
datkowymi lekcjami piewu oraz towarzysz c  im obszern , a zarazem kosztown , 
„infrastruktur ”. Nie zrezygnowa a z satysfakcji, jak  dawa  jej ukochany piew, cho-
cia  skala realizacji tej pasji na pewno by a mniejsza, ni by sobie tego yczy a. Roz-
terki zwi zane z trwa ym okre leniem priorytetów w zasadzie towarzyszy y jej przez 
ca e ycie.

 256  GAL-S AW, Janina Kelles-Krauze.
 257  List Janiny Krauze do matki z 15 maja [1933 roku].
 258  Henryk Gawarecki , Kelles-Krauze Bohdan, [w:] Polski S ownik Biogra  czny, t. XII/3, z. 54, 

Warszawa 1966, s. 334. 
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6.6. Czas wojny

Po wybuchu II wojny wiatowej Krauzom uda o si  do  d ugo utrzyma  w domu 
przy ul. Grottgera, który stanowi  go cinny azyl dla rodziny i znajomych, pozba-
wionych bezpiecznego dachu nad g ow . Po zaj ciu Lublina przez wojska niemiec-
kie polska administracja zosta a rozwi zana i wi kszo  urz dników pa stwowych 
straci a swoje posady. W tej sytuacji architekt otworzy  w asne przedsi biorstwo 
budowlane, w którym zatrudnia  i ukrywa  ok. 200 ydów (robotników, ale tak e 
adwokatów i lekarzy)259, zarejestrowane pod numerem GSK 1972/1950260. Nie pro-
wadzi  w nim dzia alno ci projektowej, a jedynie remonty i drobne przebudowy na 
zlecenie niemieckich w adz okupacyjnych. Piecz tka  rmowa na jednym z rachun-
ków wystawionych przez Krauzego w sierpniu 1943 roku za prace przy obiektach 
w kwartale urz dniczym przy ul. Wieniawskiej 6 pozwala zlokalizowa  adres Bau-
unternehmung Krauzego przy ulicy Lipowej 5261. Z innego dokumentu, z czerwca 
1942 roku, o podobnym charakterze wynika, e czasowo mog o si  ono mie ci  przy 
Chopina 27262, czyli w niewyko czonym, doprowadzonym jedynie do stanu surowe-
go, budynku kina-teatru Akcji Katolickiej (tu  po wojnie przekazanym przez w adze 
Kurii Lubelskiej na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL263). Praca w legalnie 
prowadzonym zak adzie za wiedz  i zgod  okupanta dawa a szans  na przetrwanie, 
dlatego Krauze zatrudni  tak e swojego syna Andrzeja, który pomaga  mu w zaj -
ciach biurowych264. 

Mimo niesprzyjaj cych okoliczno ci okupacyjnych nast pi y w tym czasie dwa 
istotne dla ca ej rodziny wydarzenia. 18 maja 1940 roku córka Beata wysz a za m  
za Mariana Artemskiego, który wprawdzie nie móg  wykaza  si  szlacheckim ro-
dowodem, ale za to mia  niew tpliwy talent do spraw biznesowych. Odpowiednio 
zasobny portfel ma onka umo liwi  Artemskim wynaj cie mieszkania w Warsza-
wie265. Ma e stwo jednak d ugo nie przetrwa o, a jego jedynym trwa ym ladem 
by o nazwisko, pod którym Beata zas yn a w wiecie muzycznym i zachowa a je do 
ko ca ycia, bez wzgl du na pó niejsze zmiany stanu cywilnego [il. 29, 30]. Jej brat 
Andrzej [il. 31] o eni  si  tak e jeszcze przed ko cem wojny, 10 lutego 1945 roku, 
z Mari  Smokalsk 266 – przez najbli szych nazywan  Ew 267. Przez pewien czas ma -
onkowie mieszkali w Lublinie, w domu rodziców Andrzeja, pó niej przeprowadzili 

si  do Sopotu, gdzie Andrzej podj  studia w Wy szej Szkole Handlu Morskiego. 

 259  Wpis w Meldekarte–Kart  Meldunkow  Krauzego, AR.
 260  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6, APL IB, sygn. 5707. 
 261  Tam e.
 262  Jadwiga Ja wierska , Z dziejów przebudowy gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Rocz-

niki Humanistyczne” 55 (2007), z. 4, s. 94.
 263  List Janiny Krauze do matki, niedatowany [lipiec 1940 roku], AR.
 264  List Janiny Krauze do matki z 13 czerwca 1940 roku, tam e.
 265  APL, 401-Hipoteka w Lublinie, Rury Brygidkowskie 29.
 266  List Ewy (Marii) Kelles-Krauze do El biety Boche skiej z 18 czerwca 1945 roku, AR.
 267  Kelles-Krauze. Ksi ga pami tkowa z okazji zjazdu rodzinnego potomków Micha a Krauze i We-

roniki z Makarewiczów baronów Krauzów. Miko ajki 20-22 maja 2005, Pozna  2005, s. 41.
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To ma e stwo, podobnie jak pierwszy zwi zek Beaty, okaza o si  nietrwa e. An-
drzej o eni  si  po raz drugi z Kazimier  Kostuch, a w 1952 roku urodzi a im si  
córka Ma gorzata268.

Po zaj ciu Lublina Niemcy stopniowo rozszerzali swoj  ekspansj  terytorialn , mi -
dzy innymi o dzielnic  w pobli u uniwersytetu i w ko cu Krauzowie zostali zmuszeni 
do opuszczenia swojego domu. Mog o to nast pi  w wyniku akcji przesiedle czej, za-
pocz tkowanej w marcu 1941 roku. Zgodnie z jej za o eniami polskie rodziny mia-
y wyprowadzi  si  z zachodniej cz ci miasta i przenie  do mieszka  opuszczonych 

przez ydów269. Jedynym dokumentem, który mo e doprecyzowa  moment przymuso-
wej wyprowadzki Krauzów jest zachowana Kennkarte artysty, wydana 20 maja 1942 
roku270. Wynika z niej, e mieszkali przy Grottgera niemal do ko ca stycznia 1944 roku. 
Nowym adresem wpisanym w Kart  by o mieszkanie przy ul. Narutowicza 11/8271. 

 268  Tam e.
 269  Sprawy wysiedle  z mieszka , APL Akta miasta Lublina 1939-1944, sygn. 301.
 270  Kennkarte. Karta rozpoznawcza. Generalgouvernement. Generalne Gubernatorstwo, Kelles-

Krauze Bohdan Konrad Eligard, AR.
 271  Tam e.

Il. 30. Beata Artemska, 
fot. ze zbiorów rodzinnych

Il. 29. Beata Artemska, Warszawa koniec 
lat 40. XX wieku (?), fot. Edward Hartwig, 

zbiory rodzinne
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 Zaj ty dom zosta  zagospodarowany przez 
Niemców na kwatery, a dotychczasowi 
w a ciciele do zast pczego lokum musieli 
przenie  ca y swój dobytek. Prawdopo-
dobnie tu  przed przeprowadzk  malarz 
zniszczy  wiele swoich prac, wierz c, e 
po wojnie nadejd  lepsze czasy i namaluje 
jeszcze niejeden dobry obraz272. 

Po wycofaniu si  Niemców z Lubli-
na Krauzowie odzyskali dom; data po-
nownego zamieszkania przy Grottgera, 
28 sierpnia 1944 roku, z braku nowych 
dokumentów zosta a wpisana jeszcze 
w okupacyjn  Kennkart  i potwierdzona 
przez Biuro Ewidencji Ruchu Ludno ci 
i Meldunków miasta Lublina. Nawiasem 
mówi c, z formalnego punktu widzenia 
„karta rozpoznawcza” Krauzego nadal 
by a aktualna. Niemcy nie spodziewaj c 
si  swojej kl ski, wystawiali takie doku-
menty z pi cioletni  nawet dat  wa no-
ci273. 

Mimo dosy  kiepskiego stanu zdro-
wia Bohdan Krauze czynnie anga owa  
si  w prace maj ce na celu jak najszyb-
sze przywrócenie normalnego ycia w mie cie. Energiczne dzia ania zosta y podj te 
tak e w sferze kultury. Lewicowa Wojewódzka Rada Narodowa ju  w pa dzierniku 
1944 roku podj a decyzj  o przekazaniu Zamku Lubelskiego na potrzeby Archiwum 
Pa stwowego i Muzeum Lubelskiego. W tym celu WRN utworzy a komisj , w sk ad 
której zosta  powo any Krauze274. W sierpniu 1944 roku zosta a utworzona Polsko-
Sowiecka Komisja do Zbadania Zbrodni Niemieckich pope nionych na Majdanku, 
sk adaj ca si  z przedstawicieli ró nych dziedzin nauki, polityków i dzia aczy spo-
ecznych. Bohdan Krauze równie  uczestniczy  w jej pracach.

Latem 1945 roku stan zdrowia architekta uleg  znacznemu os abieniu, prawdopo-
dobnie przyczyn  by o zapalenie p uc. W lipcu i sierpniu Krauze podejmowa  leczenie 

 272  Wywiad z Janin  Kelles-Krauze, za: W odek, dz. cyt., s. 17.
273  Tak by o w przypadku Bohdana Krauzego. Jego Kennkarte traci a wa no  dopiero z dniem 

20 maja 1947 roku. Zob.: Kennkarte.
274  Pismo Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie do Bohdana Krauzego z 21 pa dziernika 

1944, tam e.

Il. 31. Andrzej Kelles-Krauze, 
fot. ze zbiorów rodzinnych
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w Krakowie275, które okaza o si  nieskuteczne, bowiem wycie czony chorob  zmar  
prze ywszy zaledwie 60 lat, 25 wrze nia 1945 roku. Zosta  pochowany na cmentarzu 
przy ul. Lipowej w Lublinie276. 

Janina Krauze czu a si  bardzo osamotniona po mierci m a i pomimo i  by a 
bardzo przywi zana do domu i jego otoczenia, z którym czy o j  wiele radosnych 
wspomnie , ostatecznie podj a decyzj  o sprzeda y nieruchomo ci i przeprowadzce 
do Warszawy, gdzie zamieszka a wraz z dzie mi277.

275  Staatl. Krankenanstalten Krakau – Zahlstelle, rachunek za zdj cie rentgenowskie wykonane na 
X Oddziale Rentgenologicznym Pa stwowego Szpitala w. azarza w Krakowie z 16 lipca 1945 roku, 
tam e.

276  Sekcja 9, rz d 11, grób 1.
277  Wypis aktu notarialnego – Repertorium 1749/966, APL, 401-Hipoteka w Lublinie, Rury Bry-

gidkowskie 29. Janina Krauze, maj c upowa nienie swoich dzieci Beaty i Andrzeja, sprzeda a nierucho-
mo  Czes awie Szczerbo, Zo  i migrodzkiej i Apolonii Budzanowskiej 20 pa dziernika 1948 roku.





III. ARCHITEKTURA
Bohdan Kelles-Krauze swoj  karier  zawodow  ci le zwi za  ze zdobytym na 

studiach wykszta ceniem architektonicznym. Pierwsze dziesi ciolecie po uko czeniu 
Politechniki Lwowskiej (1910-1920) by o okresem licznych w drówek i poszukiwa  
w asnej drogi yciowej. Po rocznym pobycie w Monachium, gdzie przez jeden se-
mestr kontynuowa  studia architektoniczne w tamtejszej Hochschule1, podj  swoj  
pierwsz  prac  jako architekt w biurze Stanis awa Ulejskiego i Karola Richtman-
na we Lwowie. W tym czasie by  wspó wykonawc  co najmniej kilku projektów, 
z których aden jednak nie zosta  zrealizowany. Z biura odszed  po roku w zwi zku 
z wyjazdem do Pary a. Architektur  zaj  si  ponownie dopiero po powrocie znad 
Sekwany. Niespodziewany wybuch I wojny wiatowej uniemo liwi  Krauzemu zna-
lezienie zadowalaj cej posady. Internowany w Wiedniu jako rosyjski poddany, za-
ledwie przez miesi c w 1915 roku by  zwi zany z pracowni  Friedricha Ohmanna, 
z którym by  mo e mia  kontakt jeszcze we Lwowie2. By  to jednak zbyt krótki okres, 
eby móg  znacz co wp yn  na dalszy rozwój m odego architekta. Nast pny etap 

zawodowy – narzucona praca przy odbudowie powiatu ni a skiego – mimo e trwa  
ponad trzy lata, tak e nie zaznaczy  si  udokumentowanymi realizacjami architekto-
nicznymi, zwa ywszy na fakt, i  g ówny wysi ek zawodowy Krauzego skupia  si  na 
remontowaniu lub cz ciej odbudowywaniu spalonych domów we wsiach lub ma ych 
miasteczkach. Dopiero przyjazd do Lublina i praca na stanowisku architekta powiato-
wego w Okr gowej Dyrekcji Robót Publicznych przy Urz dzie Wojewódzkim przy-
nios y mu trwa  stabilizacj  zawodow  i tu pozosta  ju  do ko ca ycia. 

Krauze jako architekt by  dot d kojarzony z zaledwie kilkoma realizacjami bu-
dowlanymi, takimi jak pochodz ca z lat 20. XX wieku przebudowa Poczty G ów-
nej (wspólnie z Jerzym Siennickim) czy a nia miejska w Lublinie. Przeprowadzona 
kwerenda archiwalna wykaza a, e nale a  on do grona dosy  aktywnych architektów 
na terenie nie tylko Lublina, ale i ca ego regionu. Z jego rajzbretu pochodz , w wi k-
szo ci dot d nie prezentowane i nie przypisywane ich autorowi projekty wielu szkó , 
ko cio ów, domów mieszkalnych i budowli u yteczno ci publicznej. cznie stano-
wi  zespó  licz cy ponad 70 obiektów, których atrybucja jest bezdyskusyjna.

 1  Niewiele wiadomo na temat monachijskich studiów architektonicznych Krauzego. W archi-
wum Politechniki oprócz studenckiej karty meldunkowej na I semestr roku 1910/1911 nic wi cej si  nie 
zachowa o.

 2  Por.: Jakub Lewicki , Mi dzy tradycj  a nowoczesno ci . Architektura Lwowa lat 1893-1918, 
Warszawa 2005, s. 90.
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Podejmowane przez niego zadania, czy to samodzielnie, czy z rzadka we wspó -
pracy z innymi architektami, by y ró norodne zarówno pod wzgl dem funkcji, jak 
i przede wszystkim formy architektonicznej. Dlatego ich rozpatrywanie z uwagi na 
przeznaczenie mo e mie  charakter jedynie pomocniczy przy próbie prze ledzenia 
przemian stylistycznych, zachodz cych w twórczo ci architekta na przestrzeni blisko 
trzydziestoletniej, z przerwami, dzia alno ci na tym polu. 

1. Projekty lwowskie (1911-1912) – od historyzmu ku modernizmowi

Pierwsze znane projekty Bohdana Krauzego powsta y we Lwowie w okresie, 
kiedy by  zwi zany ze wspomnianym biurem Ulejskiego i Richtmanna. W trzyoso-
bowym zespole, w sk ad którego, oprócz Krauzego, weszli jego koledzy z czasów 
studenckich na Politechnice: Maksymilian Burstin i Tadeusz Wróbel, przyst pi  do 
trzech powa nych konkursów architektonicznych3. 

Pierwszy z nich, og oszony przez krakowskie Ko o Architektów pó n  jesieni  
1911 roku, przewidywa  wykonanie planów eleganckiego hotelu Bristol w Krakowie 
na zamówienie Karola Hallera de Hallenburg. Monumentalny Palace – Hotel mia  
stan  w kwartale pomi dzy Placem Matejki a ul. Basztow  i Zacisze, na miejscu 
ówczesnego Hotelu Centralnego4. Rozstrzygni cie konkursu nast pi o w lutym na-
st pnego roku5. Zespó  m odych lwowskich architektów odniós  pe en sukces, zdoby-
waj c w nim I nagrod 6. Niestety, inwestor zrezygnowa  z budowy i projekt nie zosta  
zrealizowany7. Propozycja zespo u lwowskiego, podobnie jak inne nagrodzone pro-
jekty, zak ada a realizacj  monumentalnego obiektu, o ogólnie uproszczonym wyra-
zie elewacji, pomimo detalu nawi zuj cego do stylów historycznych [il. 32]8. Fasady 
charakteryzuje wyra ny trójdzielny uk ad poziomy z rustykaln  kondygnacj  parteru 
o arkadowych podcieniach, z wydzielon  w skim balkonem cz ci  rodkow , obej-
muj c  pi tra od pierwszego do trzeciego oraz najwy sz , wyodr bnion  wydatnym 
gzymsem kordonowym, ze strychem i stromym, lekko prze amanym dachem. D u -
sza elewacja od ul. Basztowej, mieszcz ca g ówne wej cie do hotelu, zosta a zaakcen-
towana niesymetrycznym czteroosiowym pseudoryzalitem, podobnie jak elewacja od 
Placu Matejki, której pi cioosiowy naro nik w g bi placu z odr bnym wej ciem do 

 3  By  mo e bra  udzia  w innych konkursach, ale ze wzgl du na regulamin ustalony przez or-
ganizuj ce je ko a architektów, jawne informacje na ten temat dotycz  wy cznie prac nagradzanych. 
Sam Krauze w ró nych dokumentach wymienia tylko te trzy. Por.: Karta zg oszeniowa [Bohdan Kelles-
Krauze], Wystawy sztuki (1928-1939), APL UWL-V-WKB, sygn. 3256.

 4  Konkurs na szkice Palace Hotelu Bristol w Krakowie, „Architekt”, 12 (1911), z. 11-12, s. 177. 
 5  Rozstrzygni cie konkursu na Palace-Hotel-Bristol w Krakowie, „Architekt”, 13 (1912), z. 2, s. 29.
 6  II nagrod  otrzyma  projekt przygotowany przez Jana Zawiejskiego, Romana Bandurskiego 

i Wiktora Miarczy skiego, natomiast III miejsce przypad o w udziale Józefowi Pi tkowskiemu. Por.: 
Palace-Hotel-Bristol w Krakowie. Protokó  S du konkursowego na projekt Palace-Hotel-Bristol w Kra-
kowie, z dnia 22 do 24 lutego 1912 r., „Architekt”, 13 (1912), z. 3-4, s. 59-60.

 7  Jacek Purchla , Jan Zawiejski. Architekt prze omu XIX i XX wieku, Warszawa 1986, s. 212. 
 8  Por.: „Architekt”, 13 (1912), z. 3-4 [tablice z reprodukcjami nagrodzonych projektów konkur-

sowych, s. nlb.]; Purchla , dz. cyt.
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restauracji wyró nia p ytki, trzyosiowy 
wykusz na wysoko ci drugiego i trzecie-
go pi tra, przed u ony na czwartej kon-
dygnacji pseudoportykiem na czterech 
kolumnach z trójk tnym zwie czeniem, 
kryj cym balkon. Projekt zachowuje 
tradycyjny schemat podzia u z parterem 
traktowanym jako cokó  oraz historyzu-
j cy detal (wykusz, kolumny, kanelowa-
ne pó kolumny w  ryzalicie z wej ciem, 
szczyty). Natomiast ogólne ogranicze-
nie dekoracyjnego detalu, sprowadzenie 
pilastrów do g adkich pasów cian po-
mi dzy rytmicznie osadzonymi ci gami 
prostok tnych okien wiadczy o pewnej 
tendencji do uproszczenia bry y w pro-
jekcie architektów m odego pokolenia. 

Kszta t architektoniczny pozosta ych wyró nionych przez jury konkursowe propozycji 
daje pogl d na dominacj  raczej umiarkowanych tendencji w tym czasie9. Stosunkowo 
typowa dyspozycja wn trza by a wymuszona funkcj  obiektu, st d na parterze znalaz y 
si  m.in. ogólnodost pne sklepy, restauracja i obszerna sala kinowo-teatralna [il. 33]. Na 
pi trach g ówny trakt z pokojami hotelowymi przebiega  wzd u  trzech boków od ulic. 
Pokoje dla go ci od pomieszcze  obs ugi hotelowej oddziela  korytarz komunikacyjny 
z klatkami schodowymi.

9  Purchla , dz. cyt., s. 303.

Il. 32. Projekt Hotel-Palace Bristol w Krakowie, 
widok perspektywiczny, „Architekt”, 

13 (1912), z. 3-4

Il. 33. Projekt Hotel-Palace Bristol w Krakowie, 
rzut parteru i I pi tra, „Architekt”, 13 (1912), z. 3-4
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Drugi konkurs, do którego przyst pi  ten sam zespó  architektów, dotyczy  projektu 
na II Dom Techników we Lwowie. Konkurs og osi o tym razem lwowskie Ko o Ar-
chitektów na pro b  Towarzystwa Bratniej Pomocy s uchaczy  Politechniki, a  zgodnie 
z  postawionymi warunkami mia  to by  budynek trzypi trowy z suterenami, „ze skrom-
nym wyposa eniem zewn trznym i wewn trznym”, który pomie ci by 500 s uchaczy10. 
Tym razem propozycja m odych lwowiaków zdoby a II nagrod . Nawiasem mówi c, 
nagrodzonego projektu tria Hipolit liwi ski, W odzimierz Tetmajer i Izydor Cece-
niowski nie zrealizowano, a II Dom Techników wzniesiono dopiero w latach 20. XX 
wieku, wed ug planów Eugeniusza Czerwi skiego11.

Tematem trzeciego, ostatniego konkursu, w którym wzi  udzia  zespó  Burstin – 
Krauze – Wróbel, by  projekt gmachu Kasy Oszcz dno ci w Sanoku. Konkurs zosta  
og oszony przez jej Dyrekcj  za po rednictwem Ko a Architektów we Lwowie12. Ten 
równie  nie doczeka  si  docelowych rozwi za . Nie zosta a przyznana ani pierwsza, 
ani nawet druga nagroda, ze wzgl du na niezadowalaj ce komisj  konkursow  rozwi -
zania rzutów13. Za to po ród a  pi ciu nagród trzecich znalaz y si  dwie propozycje pro-
jektowe lwowskiej spó ki. Za najbardziej udany komisja uzna a projekt nr 6, doceniaj c 
w nim „pi kny rozk ad mas i pewny bardzo mi y rys swojski”14, natomiast nr 7, po-
dobnie jak projekt nr 9 Ludwika Soko owskiego, opisano jako „bardzo poprawne i po-
wa ne”. „Powa ny i poprawny” projekt, jak wynika z widoku ogólnego narysowanego 
przez Tadeusza Wróbla15, mia  wyra ne tendencje klasycyzuj ce, czytelne w dwóch 
naro nych ryzalitach zdobionych doryckimi pó kolumnami w wielkim porz dku oraz 
trójk tnym szczycie jednego z nich. Niewidoczny dach zas ania prosta attyka, oddzie-
lona od pozosta ych kondygnacji pro  lowanym gzymsem. Otwory drzwiowe i okienne 
w kondygnacji parterowej s  zamkni te pó koli cie, w odró nieniu od prostok tnych 
okien I i II pi tra. By  to zabieg ch tnie stosowany przez architektów jeszcze do  d ugo 
w rodowiskach mniej wra liwych na stylistyczne zmodernizowanie architektury, ta-
kich jak na przyk ad Lublin, obecny szczególnie w budowlach u yteczno ci publicznej 
z lat 20. XX wieku, których detale nawi zywa y do form w oskiego renesansu16.

Taki „zmodernizowany klasycyzm”, który reprezentuj  omówione wy ej projekty 
konkursowe, by  dosy  rozpowszechnionym stylem wykorzystywanym w budynkach 
u yteczno ci publicznej i kamienicach czynszowych we Lwowie w ostatnich latach 
przed wybuchem I wojny wiatowej17. 

10  Konkurs na szkice II Domu Techników we Lwowie, „Architekt”, 13 (1912) z. 2, s. 28-29.
11  Lwów. Ilustrowany przewodnik, koncepcja, redakcja naukowa i artystyczna Jurij Biriulow, Lwów 

2003, s. 184. 
12  Tabela og oszonych konkursów, „Architekt”, 13 (1912), z. 5, s. 60.
13  Rozstrzygni cie konkursu na gmach Kasy Oszcz dno ci w Sanoku, „Architekt”, 13 (1912), z. 6-7, s. 76.
14  S.F., Konkurs na gmach Kasy Oszcz dno ci w Sanoku, „Czasopismo Techniczne” [Lwów], 30 

(1912), nr 28, s. 367 – cyt. za: Lewicki , dz. cyt., s. 169; Konkurs na szkice gmachu Kasy Oszcz dno ci 
w Sanoku, „Architekt”, 13 (1912), z. 5, s. 58, 60.

 15  „Czasopismo Techniczne”, 30 (1912), nr 28, tabl. XXXIV.
 16  W Lublinie ch tnie z takich rozwi za  korzysta  np. Ignacy K dzierski, przyjaciel Krauzego 

jeszcze ze studiów we Lwowie, w projektach m.in. kolegium OO. Jezuitów Bobolanum (1922) oraz Izby 
Skarbowej (1923) w Lublinie.

 17  Lewicki , dz. cyt., s. 471.
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Podsumowuj c lwowsk  dzia alno  architektoniczn  Bohdana Krauzego na 
podstawie zaledwie kilku projektów, w dodatku wykonanych wspólnie z innymi ar-
chitektami, mo na stwierdzi , e by y one utrzymane w duchu wci  popularnego 
historyzmu (nawi zywanie do form renesansowych i klasycystycznych), z tendencj  
ku modernistycznemu uproszczeniu bry y.

W zachowanym materiale archiwalnym, dotycz cym projektów architektonicz-
nych Krauzego po 1912 roku, nast puje do  d uga luka czasowa. By  mo e, jak ju  
wy ej wspomnia am, nie wykonywa  on w tym czasie zbyt wielu projektów, w ka -
dym razie nic nie wiadomo o tym, aby jakikolwiek zosta  zrealizowany. Pojedyncze 
szkice, które bez w tpienia powstawa y, niestety najprawdopodobniej si  nie zacho-
wa y18. Dotyczy to zarówno zagranicznych podró y od ko ca 1912 do po owy 1914 
roku, kiedy po wi ca  si  g ównie malarstwu, jak i trudnego czasu I wojny wia-
towej, kiedy wykonywa  prac  w prowincjonalnym Nisku z narzuconego odgórnie 
przydzia u, a  do pocz tku 1921 roku, który by  okresem poszukiwa  sta ej posady 
dla zapewnienia bytu sobie i wie o za o onej rodzinie. Dlatego analiza nast pnych 
projektów oraz ich realizacji dotyczy lat 1921-1945 w ca o ci zwi zanych z Lublinem 
i Lubelszczyzn .

2. Lublin. rodowisko architektoniczne miasta w odrodzonym pa stwie polskim

O ywiony w przededniu I wojny wiatowej ruch budowlany w mie cie zdecy-
dowanie os ab  w czasie jej trwania i, mimo e bezpo rednie niszczycielskie dzia-
ania wojenne omin y Lublin, nieremontowane budynki mieszkalne i u yteczno ci 

publicznej popada y w wyra ne zaniedbanie19. 
Przyjazd Bohdana Kelles-Krauzego do Lublina – jak si  okaza o dopiero wiele lat 

pó niej, na sta e – by  zwi zany z podj ciem pracy na stanowisku architekta powia-
towego w Okr gowej Dyrekcji Robót Publicznych lubelskiego Urz du Wojewódzkie-
go20. Pierwsze konkretne zmiany w wygl dzie architektonicznym miasta mia y cis y 
zwi zek z now  administracj , kompletowan  w odrodzonym ju  pa stwie polskim. 
Dynamicznie rozwijaj ce si  urz dy miejskie i wojewódzkie potrzebowa y specjalistów 
z ró nych dziedzin, których trudno by o szuka  na miejscu. Szczególnie po dana by a 
profesja architekta, nie tylko w administracji, niedobory kadrowe w równym stopniu 
dotyczy y prywatnych biur projektowych. Sk ad personalny oddzia ów architektonicz-
nych w nowych urz dach konstytuowa  si  za spraw  przybyszów z cz sto odleg ych 

 18  Przeprowadzona przez autork  kwerenda, obejmuj ca archiwa zarówno instytucjonalne, jak 
i prywatne, w kraju i za granic , nie przynios a rezultatów, chocia  oczywi cie nie mo na wykluczy , e 
w przysz o ci takie dokumenty si  odnajd . 

 19  Szerzej o rodowisku architektonicznym Lublina i najwa niejszych realizacjach: Henryk Ga-
warecki , Rozwój urbanistyczny i architektoniczny miasta w latach 1918-1938, [w:] Dzieje Lublina, 
t. II, pod red. Stanis awa Krzyka y, Lublin 1975, s. 243-265; Ireneusz J. Kami ski , W kr gu architek-
tury, [w:] ten e , ycie artystyczne w Lublinie 1901-1926, Lublin 2000, s. 264-280.

 20  Okoliczno ci przyjazdu Krauzego do Lublina i sprawy zawodowe zosta y szczegó owo omó-
wione w rozdziale po wi conym biogra  i architekta.
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zak tków kraju, którzy podobnie jak Krauze, po kilku latach wojennej zawieruchy szu-
kali zawodowej stabilizacji w wi kszych lub mniejszych o rodkach miejskich. 

Pierwszym z grupy architektów, którzy po osiedleniu si  w Lublinie znacz co wp y-
n li na jego architektur , urbanistyk  czy wr cz ogólne ycie artystyczne miasta, by  
Jerzy Siennicki (1886-1956). Studia architektoniczne ko czy  w Karlsruhe i w War-
szawie. Po przyje dzie do Lublina m.in. przez wiele lat (1919-1930, z krótk  prze-
rw ) pe ni  wa n  funkcj  konserwatora zabytków okr gu lubelskiego21. W ród jego 
projektów architektonicznych na uwag  zas uguje ko ció  w Puszczy Solskiej (1921), 
dwa projekty wykonane wspólnie z Bohdanem Krauze: przebudowa Poczty G ównej 
w Lublinie (1923-1924) i budynek szko y powszechnej w Bychawie (1923) oraz Kino-
teatr Akcji Katolickiej (1937), obecnie Biblioteka Uniwersytecka KUL, uko czony ju  
po II wojnie wiatowej22. Siennicki by  tak e autorem wst pów do katalogów wystaw 
oraz artyku ów dotycz cych historii architektury i konserwacji zabytków.

Inn  postaci  aktywn  w rodowisku by  Ignacy K dzierski (1877-1968), podobnie 
jak Krauze absolwent Politechniki Lwowskiej23. W 1920 roku obj  posad  naczelnika 
Wydzia u Budownictwa Zarz du Miejskiego w Lublinie, gdzie pracowa  a  do przej-
cia na emerytur . Da  si  pozna  jako autor broszury prezentuj cej g ówne za o enia 

planowanego konkursu na szkic regulacyjny Lublina24. K dzierski, nieco starszy od 
Krauzego i Siennickiego, projektowa  dosy  du o, szczególnie w latach 20. XX wieku, 
do czasu afery, jaka rozp ta a si  w zwi zku z zaniedbaniami, napi tnowanymi publicz-
nie przez miejscow  pras , przy realizacji monumentalnego gmachu Izby Skarbowej 
w Lublinie, kierowanej osobi cie przez projektanta25. Oprócz Izby Skarbowej do naj-
wa niejszych dzie  architektonicznych K dzierskiego w Lublinie nale y budynek Szkó  
Powszechnych nr 3 i 6 na Czwartku (proj. 1921)26, kolegium OO. Jezuitów Bobolanum 
(proj. 1922)27 oraz Pa stwowa Szko a Przemys owo-Handlowa e ska przy ul. Spo-
kojnej (proj. 1928)28. Przed przyjazdem do Lublina architekt projektowa  we Lwowie29.

 21  Jerzy ywicki , Jerzy Siennicki – pierwszy konserwator zabytków w Lublinie (1919-1930), 
„Lubelszczyzna” 1996, nr 1, s. 38-42.

 22  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. Szopena 27 (1937-39, 1947-1949), APL 
IB, sygn. 5318; zob.: Jadwiga Ja wierska , Z dziejów przebudowy gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL, „Roczniki Humanistyczne”, 55 (2007), z. 4, s. 91-117.

 23  By  mo e to w a nie znajomo  z K dzierskim wp yn a na przyjazd Krauzego do Lublina.
 24  [Ignacy K dzierski ], Konkurs na szkic regulacyjny miasta Lublina, Lublin [b.r.w.]. W drugiej 

cz ci Szkicu… K dzierski zawar  najwa niejsze problemy urbanistyczne i architektoniczne, z którymi 
zmaga o si  ówcze nie miasto, poda  tak e ogólne wytyczne dla uczestników konkursu.

 25  W. O., Pracy, za któr  Pa stwo p aci, nale y bacznie strzec. Czy architekt, kieruj cy 4-ma 
budowami, móg  nale ycie pilnowa  budowy gmachu Izby Skarbowej. Pan in . K dzierski raczy nam 
odpowiedzie , „Ziemia Lubelska” 1926, nr 24, s. 2; Sprawy dotycz ce budowy gmachu Izby Skarbowej 
w Lublinie. Plany, projekty, szkice, rysunki, APL UWL-V-WKB, sygn. 3008.

 26  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. w. Miko aja 10 (Publiczne szko y powszech-
ne nr 3 i 6), APL IB, sygn. 5364.

 27  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. Al. Rac awickie 15 (1929-1939), tam e, sygn. 4257.
 28  Projekt budowy Szko y Zawodowej e skiej w Lublinie (1933), APL UWL-V-WKB, sygn. 1490.
 29  Zob.: Gra yna Jakimi ska , K dzierski Ignacy, [w:] S ownik biogra  czny miasta Lublina, pod 

red. Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika, Jana Zió ka, t. II, Lublin 1996, s. 101-103. 
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Dwaj inni, piastuj cy dosy  wysokie stanowiska urz dnicze, architekci, którzy 
przybyli do Lublina spoza regionu, Zygmunt S omi ski30, naczelnik ODRP i Karol 
Iwanicki31, kierownik oddzia u architektoniczno-budowlanego w ODRP, przebywali 
tu stosunkowo krótko i niewiele projektowali w mie cie.

Jednym z nielicznych urodzonych w Lublinie, wa nych dla miasta, architektów 
by  reprezentant m odszego pokolenia, Tadeusz Witkowski (1904-1986), absolwent 
Politechniki Warszawskiej, który debiutowa  w po owie lat 20. XX wieku. Przed woj-
n  autor m.in. modernistycznych willi przy ul. G owackiego 7 i Lipowej 22 w Lubli-
nie oraz ko cio ów – w dzielnicy Dziesi ta w Lublinie i w Staro cinie32.

Pierwsz , spektakularn  prób  prezentacji skonsolidowanej dzia alno ci lubel-
skich architektów by a wspominana ju  wystawa architektoniczna, otwarta w kwiet-
niu 1923 roku33. W ród autorów tej ekspozycji znale li si  wszyscy wymienieni wy ej 
architekci. We wst pie do Katalogu wystawy Jerzy Siennicki nawi za  do bie cego 
stanu wygl du architektonicznego Lublina w kontek cie rosyjskich ustaw budowla-
nych, obowi zuj cych w okresie zaborów, które jego zdaniem „nie zwraca y uwagi 
na stron  estetyczn  budownictwa”, a przez to miasto „zosta o oszpecone w sposób 
brutalny”. Dobitnie podsumowa  dzia alno  rosyjskiego zaborcy, z powodu której 
„spo ecze stwo lubelskie, karmione tak  plew  artystyczn , by o nara one na za-
tracenie granicy mi dzy architektur  a bezmy lnym kleceniem”34. W dalszej cz ci 
tekstu autor proponowa  wspó czesnym architektom „zwrócenie si  do […] zapo-
mnianej, a wietnej tradycji dawnego, przedrozbiorowego budownictwa polskiego”35. 
Zestaw zaprezentowanych projektów w dziale „bie cym” by  niejako odpowiedzi  
na ten ostatni postulat. Wi kszo  z nich swoj  form  nawi zywa a do zabytków hi-
storycznych z regionu lubelskiego, zgromadzonych w cz ci „retrospektywnej” na 
licznych rysunkach i fotogra  ach. Lubelska wystawa architektoniczna da a pogl d na 

 30  Zygmunt S omi ski, pó niejszy prezydent miasta Warszawy, pe ni  swoj  funkcj  w Lublinie 
od listopada 1919 do czerwca 1924 roku. Zob.: Stanis aw Konarski , S omi ski Zygmunt Joachim, [w:] 
Polski S ownik Biogra  czny, t. XXXVIII/4, z. 159, Warszawa–Kraków 1998, s. 651.

 31  W Lublinie pracowa  w latach 1920-1923. Zob.: Iwanicki Karol, [w:] Stanis aw oza , Archi-
tekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 126.

 32  Zob.: Halina Danczowska, Architekt Tadeusz Witkowski (1904-1986). Kalendarium ycia 
i twórczo ci, Lublin 2009.

 33  Por.: Rozdzia  II. Biogra  a artystyczna i zawodowa. 6. Okres Lubelski (1921-1945). 6.3 Udzia  
w yciu artystycznym Lublina.

 34  Katalog wystawy architektonicznej w Lublinie. Kwiecie  1923, [Lublin 1923], s. 4. W kontek-
cie ówczesnej sytuacji politycznej, rado ci i wielkich nadziei pok adanych w odzyskanej wreszcie nie-

podleg o ci pa stwowej, subiektywizm tak bardzo negatywnych odczu  na temat pozostawionej przez 
rosyjskiego zaborc  zabudowy jest zrozumia y. Niemniej okre lenia takie, jak „bezmy lne klecenie” 
czy „oszpecanie w sposób brutalny” nijak si  maj  do klasy wielu obiektów zrealizowanych w Lublinie 
w XIX wieku, istniej cych do dzisiaj i b d cych charakterystycznymi punktami miasta (np. przebudo-
wana Katedra i Wie a Trynitarska, nowy Ratusz czy Hotel Europejski). Por.: Lublin, [w:] Kultura miej-
ska w Królestwie Polskim. Cz  pierwsza 1815-1875. Warszawa–Kalisz–Lublin–P ock, pod red. Anny 
M. Drexlerowej, Warszawa 2001, s. 166-179.

 35  Katalog wystawy architektonicznej…, s. 5.
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aktualnie panuj ce trendy w architekturze, nie tylko nad Bystrzyc 36. Neoromantycz-
na swojsko  i duch narodowy wygrywa y w Lublinie z now  my l  architektoniczn  
co najmniej do po owy lat 20. XX wieku. Przychylne g osy recenzentów wystawy 
jedynie potwierdzaj  ówczesne preferencje rodowiska. Od strony konstrukcyjnej 
pierwsze jaskó ki nowoczesno ci pojawi y si  w Lublinie w 1923 roku wraz z pro-
jektem Banku Ziemi Polskiej Boles awa urkowskiego, w którym po raz pierwszy 
zastosowano elbetowy szkielet37. Wykorzystanie elbetu na szersz  skal  na terenie 
Lublina by o dosy  znikome jeszcze pod koniec lat 20. XX wieku. G ównych przy-
czyn tego zjawiska upatrywano w braku wiru i pozostawiaj cej wiele do yczenia ja-
ko ci piasku na terenie miasta38. Sprowadzanie tych materia ów dodatkowo podra a o 
produkcj  elazobetonu. St d projektanci rezygnowali z elbetu, zast puj c go bel-
kami elaznymi zatapianymi w betonie. W realizacjach Kelles-Krauzego konstrukcja 
elbetowa zosta a wykorzystana m.in. przy budowie Urz du Pocztowego nr 2, Domu 

Stra ackiego oraz pomnika w Jastkowie39.
Nad jako ci  prac architektonicznych nie tylko w Lublinie, ale tak e w ca ym 

regionie, mia o czuwa  Ko o Architektów powo ane przy Stowarzyszeniu Techników 
Województwa Lubelskiego 12 marca 1926 roku. Jego pierwszym przewodnicz cym 
zosta  Ignacy K dzierski, zast piony w kolejnej kadencji przez Jerzego Siennickiego. 
Ko o, którego celem by a obrona interesów zawodowych architektów, organizowa o 
równie  regularne spotkania po czone z odczytami na bie ce tematy bran owe40. 
W praktyce g ówny postulat stania na stra y harmonijnego rozwoju architektonicznego 
miasta by  trudny do spe nienia w obliczu realizowanych projektów, wykonywanych 
czasami przez techników nieposiadaj cych zbyt du ego wyczucia estetycznego. Aby 
temu przeciwdzia a , postanowiono utworzy  komórk  podleg  w adzom miejskim, 
która pe ni aby funkcj  doradcz  i opiniotwórcz  w sprawach zabytków i artystycz-
nego wygl du miasta. W 1935 roku zosta a powo ana 15-osobowa Rada Artystyczna 
miasta Lublina pod przewodnictwem wiceprezydenta miasta41. Jednym z jej zada  

 36  Oczywi cie nieco inaczej rzecz si  mia a w Warszawie, bardziej otwartej na formy architek-
tury modernistycznej. Podstawowego podzia u tendencji wyst puj cych w przedwojennej architekturze 
polskiej dokonali bardzo wcze nie sami jej twórcy i krytycy: Lech Niemojewski i Jan Lewi ski. Lech 
Niemojewski , Dwie szko y polskiej architektury nowoczesnej, „Przegl d Techniczny” 1934, nr 26, 
s. 808-816; Jan Lewi ski , L’Architecture moderne, [w:] Pologne 1919-1939, t. III: Vie intelectuelle et 
artistique, Neuchâtel 1944, s. 606; por.: Andrzej K. Olszewski , Nowa forma w architekturze polskiej 
1900-1925. Teoria i praktyka, Wroc aw–Warszawa–Kraków 1967, s. 29.

 37  Gawarecki , dz. cyt., s. 249.
 38  In . H.[enryk] Zamorowski , O przyczynie s abego rozwoju elbetownictwa na terenie 

m.  Lublina, „Biuletyn Stowarzyszenia Techników Województwa Lubelskiego” 1929, nr 2, s. 9.
 39  Wi cej na temat zastosowania betonu w budownictwie na terenie Lublina i regionu zob.: O sto-

sowaniu betonu w budownictwie na obszarze m. Lublina i wojew. lubelskiego, „Technik Lubelski”, 
3 (1931), nr 10-11, s. 4-7.

 40  Bohdan Krauze tak e wyg osi  jeden z referatów na temat nowej ustawy budowlanej w ramach 
dzia alno ci Ko a za rok 1928/1929. Zob.: Sprawozdanie z dzia alno ci Stowarzyszenia Techników Woje-
wództwa Lubelskiego od dnia 21 kwietnia 1928 r. do dnia 19 kwietnia 1929 r., „Biuletyn Stowarzyszenia 
Techników Województwa Lubelskiego” 1929, nr 4, s. 20.

 41  Józef Marczuk, Rada Artystyczna Lublina, „Kamena” 1976, nr 21, s. 13.
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by o zatwierdzanie projektów wystaw sklepowych i szyldów reklamowych. Spo ród 
trzech sekcji, historyczno-zabytkowej, propagandowej i architektonicznej, najpr -
niej dzia a a ta ostatnia pod kierownictwem konserwatora Józefa Dutkiewicza. W ra-
mach dzia alno ci sekcji uda o si  m.in. opracowa  projekty hali targowej przy ul. 
Lubartowskiej i mostu na Bystrzycy oraz przepisy dotycz ce instalowania reklam na 
terenie miasta42.

Wyznaczenie sztywnych ram czasowych dla architektury, z uwagi na dynamicznie 
zachodz ce w niej zmiany równoleg e do umi owania tradycyjnych form, jest zaj -
ciem tyle niewdzi cznym co daj cym u omne rezultaty. Niemniej w kolejnych roz-
dzia ach zostanie podj ty trud ustalenia – do  p ynnych – granic czasowych i ró nic 
stylowych w obr bie dzia alno ci architektonicznej Bohdana Krauzego w Lublinie 
i na Lubelszczy nie.

3. W kr gu form narodowych. Neoromantyczne idee „polskiego dworu” 
(1921-1926)

Powrót do sprawdzonych w ubieg ych wiekach wzorów mia  by  wspomnieniem 
minionych czasów wietno ci pa stwa w reakcji na jego ponadstuletni  niewol . Jed-
nym z przejawów odwo ywania si  do form historycznych w architekturze by  po-
pularny w latach 20. równie  w innych polskich miastach, zw aszcza we wschodniej 
cz ci II Rzeczpospolitej, tzw. styl dworkowy. Nawi zuj c do faktycznej, b d  nieco 
zmityzowanej tradycji budownictwa dworskiego, sta  si  wr cz symbolem narodowej 
kultury. Co ciekawe, ten wzorzec zosta  zaakceptowany nie tylko jako kontynuacja 
nowo ytnych szlacheckich siedzib wiejskich, ale tak e by  ch tnie wykorzystywany 
przy projektowaniu willi miejskich, budynków u yteczno ci publicznej, szkó , dwor-
ców kolejowych, a nawet szpitali, w których pojawi y si  charakterystyczne elementy 
tego stylu, takie jak czterospadowe wysokie amane dachy i ganki wsparte na kolum-
nach w ró nych odmianach.

Nurt o formach romantyczno-narodowych i ekspresjonistycznych przetoczy  si  
wartko przez architektur  wielu krajów europejskich w latach 1918-1925, ale fak-
tycznie nie przyczyni  si  do odci gni cia zainteresowa  architektów od osi gni  
moderny43. Powstaj ce w miastach „dworki”, b d ce polsk  redakcj  angielskiego 
cottage’u i koncepcji racjonalnej architektury mieszkaniowej z kr gu ruchu Arts and 
Crafts mia y dawa  wyobra enie o tym, jak powinna wygl da  „rodzima” architek-
tura44. Równie popularne i ch tnie wykorzystywane, zw aszcza w bardziej reprezen-
tacyjnych projektach budowli u yteczno ci publicznej, by o korzystanie z zasobnika 
wzorów architektury nowo ytnej, nie tylko polskiej, ale równie  obcej proweniencji. 

 42  Tam e.
 43  Olszewski , dz. cyt., s. 129.
 44  Marta Le niakowska, „Polski dwór”: wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa 

1996, s. 60.
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Realizacje Krauzego z pierw-
szej po owy lat 20. XX wieku 
wpisuj  si  w ten nurt bazuj cy 
na formach przesz o ci, dominu-
j cy w tym czasie w lubelskiej 
architekturze. Pomimo zakre lo-
nych w tytule ram czasowych 
kilka projektów z 1926 roku ze 
wzgl dów stylistycznych zosta-
nie omówionych w nast pnym 
rozdziale, dotycz cym obiektów 
o formach przej ciowych, z moc-
no uproszczonym, ale jeszcze 
pojawiaj cym si  detalem o cha-
rakterze historycznym.

Na terenie Lublina najbar-
dziej reprezentacyjn  realizacj  
Krauzego, nawi zuj c  do form historycznych, jest dawna a nia miejska na Bro-
nowicach (obecnie Hotel – Restauracja „Lwów”) zaprojektowana w 1922 roku45 
[il. 34, 35]. Oddany do u ytku dopiero w 1926 roku obiekt spe nia  wszelkie ów-

czesne wymogi dotycz ce higieny (po-
siada  m.in. kabiny z wannami, natryski, 
ubieralni  i rozbieralni )46, a przy tym 
otrzyma  zgrabn , odpowiadaj c  bie -
cym trendom architektonicznym, form 47. 
Budynek za o ony na planie prostok ta 
z niewielkimi ryzalitami na d u szych 
elewacjach, szat  zewn trzn  nawi zuje 
cz ciowo do architektury dworkowej, 
cho  nie jest takowej typowym przyk a-
dem. Posiada jej charakterystyczne cechy 
w postaci uskokowego dachu oraz trój-
k tnych szczytów w  bocznych ryzalitach, 
których artykulacja zosta a podkre lona 
przez dwie pary pilastrów od wschodu 
i przypory od strony rzeki. Natomiast 

 45  Projekt azienek epidemicznych w Lublinie (1922), APL UWL-V-WKB, sygn. 1502; Budowa 
k pielisk ludowych 1919-1920, APL AmL 1918-1939, sygn. 2565; Akta nieruchomo ci po o onej w Lu-
blinie przy ulicy Bronowickiej 2 (1936-1940-1947), APL IB, sygn. 204.

 46  Sa lus , Otwarcie azienek miejskich na Bronowicach. Uroczysto  po wi cenia – Przemówie-
nia – Pierwsza K piel, „G os Lubelski” 1926, nr 254, s. 3.

 47  K pieliska miejskie i dezynfekcyjne 1932 r., APL AmL 1918-1939, sygn. 2568; azienki miej-
skie na Bronowicach, tam e, sygn. 2572-2575.

Il. 34. Dawna a nia miejska na Bronowicach 
(obecnie Hotel – Restauracja „Lwów”), 

widok wspó czesny od pd-wsch., fot. K. Mazur

Il. 35. Dawna a nia miejska na Bronowicach, 
widok od pd., fot. lata 20. XX wieku
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 niemal  nieod czny dla „dworków” ganek kolumnowy zosta  w lubelskiej a ni zast -
piony przez arkadowe podcienia w elewacji od po udnia, ze sp ywami wolutowymi, 
zwie czonej niewielkim trójk tnym szczytem. Takie rozwi zanie z trójk tnym szczy-
tem i loggi  zaakcentowan  uko nymi przyporami wykazuje du e podobie stwo do 
budowli w typie renesansu lubelskiego, a konkretnie architektury spichlerzy dobrze 
znanego Krauzemu Kazimierza Dolnego (np. dzisiejsza siedziba Muzeum Przyrodni-
czego), dla których z  kolei niew tpliw  inspiracj  sta  si  miejscowy ko ció  farny, 
b d cy bodaj jednym ze sztandarowych przyk adów tego stylu. Wcze niejszy o kilka 

lat wzorcowy projekt budynku a ni autorstwa Jerzego Aschera, który znalaz  si  to-
mie Odbudowa Polskiego miasteczka – projekty budynków u yteczno ci publicznej 
z 1918 roku, o nieco zbli onej do realizacji Krauzego formie, wydaje si  znacznie 
ubo szym i mniej malowniczym prototypem, je eli rzeczywi cie architekt do tego 
wzorca wiadomie si  odwo a 48. Najbardziej prawdopodobn  inspiracj  dla zaprojek-
towanej a ni by y domy podcieniowe z Urz dowa, a nawet konkretnie jeden z nich, 
sfotografowany i narysowany przez Krauzego w 1910 roku [il. 36]. Architekt jeszcze 
w czasie studiów dysponowa  aparatem fotogra  cznym i wiadomo, e gromadzi  zbio-
ry ikonogra  czne z reprodukcjami obrazów i ró nych budowli dla w asnych potrzeb, 
chocia  niewiele si  z tego zasobu zachowa o. W marcowym numerze „W drowca” 
z 1912 roku ukaza  si  artyku  autorstwa Krauzego, opatrzony wykonanymi przez 
niego zdj ciami i rysunkami49. Tekst dotyczy  ma omiasteczkowej architektury zabyt-
kowej z okolic Bi goraja i Janowa, a jego autor skupi  si  na domach podcieniowych 

 48  Por.: Anna Janeczek, Architektura u yteczno ci publicznej 1918-1939 w Lublinie, praca magi-
sterska napisana pod kier. dr. hab. Lechos awa Lame skiego, prof. nadzw. KUL, Lublin 2004, s. 46 [mps 
w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL].

 49  Bohdan Krauze , Z okolic Bi goraja i Janowa w Gub. Lubelskiej, „W drowiec”, 2 (1912), 
nr 10, s. 205-207.

Il. 36. Domy podcieniowe przy rynku w Urz dowie, fot. ok. 1910 r. Bohdan Kelles-Krauze
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i niewielkich przydro nych ka-
pliczkach. Reprodukowany na 
stronie tytu owej rysunek tu-
szem przedstawia wspomnia-
ny budynek z Urz dowa. Jego 
potrójna arkada z podcieniem, 
g boki naczó ek z uskokiem 
oraz agodne przej cie wkl -
s ymi ukami ciany szczyto-
wej w kondygnacji poddasza 
na poziom parteru do z udze-
nia przypominaj  fasad  lu-
belskiej a ni.

Podobne rozwi zanie fa-
sady z potrójn  arkad , cho  
ju  w nieco skromniejszej 
oprawie, zastosowa  architekt 
w dwóch innych projektach z tego okresu. W dwukondygnacyjnym budynku szko y po-
wszechnej w Bychawie (proj. 1923, wspólnie z Jerzym Siennickim) loggia z wej ciem 
g ównym umieszczona w p ytkim ryzalicie na osi krótszego boku g ównego korpusu 
obiektu jest jednocze nie jego jedynym elementem dekoracyjnym, oprócz prostych 
gzymsów oddzielaj cych poszczególne kondygnacje [il. 37]50. Ka dej arkadzie odpo-
wiada du e kwadratowe okno na pi trze, podzielone na 16 pól. Ozdobny szczyt ze sp y-
wami wolutowymi zosta  podzielony lizenami na trzy pola z wizerunkiem or a i dat  
rozpocz cia budowy. Pierwszy szkic frontowej elewacji przewidywa  du o prostsze 
rozwi zanie, pozbawione arkady, o jednakowych prostok tnych oknach i zamkni tym 
pó koli cie portalu [il. 38]. W zrealizowanej wersji projektu pseudo-alkierze po bokach, 

cofni te w stosunku do 
ryzalitu, kryj  g ówn  
bry  z szeregiem sal 
w dwóch traktach. Do 
dekoracyjnego kszta tu 
szczytu nawi zywa o 
swoj  form  trójk tne 
zwie czenie umieszczo-
ne nad wej ciem do sali 
gimnastycznej.  Warto tu 
zauwa y , e projekt by-
chawskiej szko y, jako je-
den z bardzo  nielicznych, 

 50  Projekt Szko y Powszechnej w Bychawie (1923), pow. Lubelski, APL UWL-V-WKB, sygn. 
1632.

Il. 37. Szko a Powszechna w Bychawie 
(obecnie Zespó  Szkó  im. ks. A. Kwiatkowskiego w 

Bychawie), widok wspó czesny od pd-wsch., fot. K. Mazur

Il. 38. Szko a Powszechna w Bychawie, 
niezrealizowany szkic fasady, rys. E. B otnicka-Mazur 

za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1632
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z realizowanych na prowincji, 
przewidywa  budow  sali gim-
nastycznej jako odr bnego po-
mieszczenia, z pe nym zapleczem 
technicznym (natryski i rozbie-
ralnie).

Wi ksza prostota kolejnego
projektu Krauzego, parterowej
remizy, przeznaczonej dla stra y 
ogniowej w Chodlu (proj. 1922) 
zosta a podyktowana jej funkcj  
[il. 39]51. Prosty, symetryczny 
rzut tworz  dwa prostok ty na-
kryte oddzielnymi cztero- i dwuspadowymi dachami. Od frontu wydzielony przedsio-
nek pierwotnie czy  si  z g ównym pomieszczeniem trzema arkadami wspartymi na 
dwóch prostok tnych  larach. Mimo do  przysadzistych proporcji, pewnej malow-
niczo ci dodaj  bryle uko ne skarpy w naro ach, umieszczone w p ytkich blendach 
pó koliste zamkni cia dwóch bram wej ciowych na skrajnych osiach (pó niej zmniej-
szone i przebudowane) i powtarzaj ce kszta t wej  okno na osi rodkowej. Pierwotnie 
zwarta bry a obiektu uleg a cz ciowemu zniekszta ceniu i rozcz onkowaniu w postaci 
dobudówek od strony wschodniej (nowe gara e dla stra y) i pó nocnej (adaptacja bu-

dynku na kino). Obecnie zanie-
dbany skutecznie ukrywa swój 
urok pod warstw  nieciekawych 
kolorystycznie tynków.

Dla Alojzego Kuczy skiego 
w Lublinie52 Krauze zaprojektowa  
(1924) okaza  will  w typie kla-
sycyzuj cego dworku z gankiem 
na dwóch kolumnach w wielkim 
porz dku, zwie czonym trójk t-
nym szczytem [il. 40]53. Harmo-
nijn   kompozycj  bry y uzupe nia 
amany, czterospadowy dach 

z lukarnami pokryty dachówk . 
Rytm prostok tnych otworów 

 51  Projekt remizy dla stra y ogniowej w Chodlu (1922), pow. lubelski, APL UWL-V-WKB, sygn. 
1682; Chodel. Remiza stra acka [karta bia a], oprac. B. Stanek-Lebioda, 1986, AWUOZL.

 52  In ynier Alojzy Kuczy ski by  w a cicielem fabryki kutych imade  i pomp, mieszcz cej si  
przy ul. D ugosza w Lublinie, i prezesem Kasy Przemys owców, a jednocze nie próbowa  swoich si  
w dziedzinie malarstwa.

 53  Projekt willi przy ul. Ogrodowej 4 (1924), Archiwum Sióstr Albertynek w Lublinie; Akta nieru-
chomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Ogrodowej 4 (1927-1941, 1948-1950), APL IB, sygn. 3391.

Il. 39. Remiza w Chodlu (obecnie nieczynne kino 
„Wrzos”), widok wspó czesny od pd-zach., fot. K. Mazur

Il. 40. Willa przy ul. Ogrodowej 4 w Lublinie, 
widok wspó czesny od wsch., fot. K. Mazur
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okiennych rozbija pó koliste zamkni cie g ównego wej cia po schodach na osi fasady 
oraz niewielki balkon z pó kolist  balustrad  nad wej ciem na kondygnacji poddasza. 
Dekoracja g adkich elewacji w postaci p ycin wype nionych trójk tami i rombami 
poni ej okien parteru wywodzi si  z ekspresjonistycznego nurtu polskiej sztuki de-
koracyjnej o charakterystycznych formach „kryszta kowych”54. W ganku znalaz y si  
elementy antykizuj ce: jo skie kapitele, kimationy i gzymsy. Lubelski pa acyk jest 
nieco zmniejszon  redakcj  powstaj cych w tym samym czasie, a nawet d ugo w g b 
lat 30. XX wieku wiejskich siedzib polskiego ziemia stwa. Model klasycyzuj cego 
pa acu z nierzadko czterokolumnowym portykiem oddzia a  na architektur  mieszkal-
n  powstaj c  w dwudziestoleciu mi dzywojennym w ca ym kraju, równie  w mia-
stach, a szczególnie na ich obrze ach55.

Krauze zrealizowa  równie  dwa inne obiekty o podobnym charakterze estetycz-
nym, bardziej kojarz ce si  z typowym „dworkiem”. S  to projekty organistówek 
w Be ycach (proj. 1922)56 i Kr nicy Jarej (proj. 1925)57. Wspólnym „swojskim” 
elementem obydwu projektów jest wsparty na dwóch kolumnach ganek w kondygna-

cji parterowej. W szczegó ach 
ró ni  si  nieco mi dzy sob , 
zw aszcza faktyczne realizacje 
budynków. 

W be yckiej organistówce 
dwuspadowy, uskokowy dach 
z naczó kami przekrywa bu-
dynek za o ony na rzucie zbli-
onym do kwadratu [il. 41]. 

Podzia  na niesymetryczne dwa 
trakty wymusi  równie asyme-
tryczne usytuowanie wej ciowe-
go ganku. Rezygnacja z kolumn 
wspieraj cych daszek pulpito-
wy nad wej ciem w ostatecznej 
realizacji i proste zako czenia 
cian szczytowych (w projekcie 

bardziej ozdobne sp ywy wolutowe) upodabniaj  budynek do typowych murowanych 
domów mia omiasteczkowych. Oszcz dna dekoracja elewacji obejmuje jedynie pro-
 lowane obramienia prostok tnych okien i rustykalne wyko czenie uku nad otwo-

rem wej ciowym z pseudo-kli cem po rodku. 

 54  Por.: Olszewski , dz. cyt., s. 30.
 55  Tadeusz Stefan Jaroszewski , Koniec feudalizmu?, [w:] Sztuka dwudziestolecia mi dzywojen-

nego, Materia y sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, pa dziernik 1980, Warszawa 1982, 
s. 242.

 56  Projekt organistówki w Be ycach (1922), pow. lubelski, APL UWL-V-WKB, sygn. 1622.
 57  Projekt na budow  domu dla s u by ko cielnej w Kr nicy Jarej (1925), pow. lubelski, tam e, 

sygn. 1623.

Il. 41. Organistówka w Be ycach, 
widok wspó czesny od pd-zach., fot. K. Mazur
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W przypadku organistówki 
w Kr nicy Jarej jeszcze przed 
rozpocz ciem budowy wpro-
wadzono drobne poprawki do 
projektu, uwzgl dniaj ce wyd u-
enie ciany frontowej o 4 metry, 

co pozwoli o na powi kszenie 
kancelarii, wykonanie oddziel-
nego wej cia do mieszkania wi-
karego oraz umieszczenie okna 
w cianie szczytowej w pokoju 
organisty [il. 42]58. Zasadnicze 
zmiany w wygl dzie obiektu 
nast pi y ju  po II wojnie wia-
towej. Zosta a rozebrana wi ba 
i znacznie obni ono dach, co spowodowa o ca kowite zatarcie trójk tnych szczytów59. 
Przebudowa obj a równie  elewacj  frontow . Wsparty na dwóch kolumnach skromny 
ganek z trójk tnym szczytem zosta  zast piony przez szerok  facjat , przykryt  odr b-
nym dwuspadowym dachem na ca ej szeroko ci budynku, od strony wschodniej wy-
chodz c  poza lico elewacji obszern  werand . Wej cie na osi zosta o zaakcentowane 

symetrycznie dwiema parami 
g adkich kolumn, wyznaczaj c 
trzy osie okien w górnej kon-
dygnacji. Organistówka, czy 
w a ciwie plebania, bo jako taka 
u ytkowana by a od pocz tku, 
dzi ki kolumnom na froncie 
zachowa a do pewnego stopnia 
charakter wiejskiego dworku, 
chocia  jej wygl d zewn trzny 
niewiele ma wspólnego z pier-
wotnym projektem Krauzego 
[il. 43].

Chronologicznie znacznie pó niejszy od omawianych realizacji by  projekt dworu 
w Rakowiczach, który w po owie lat 30. XX wieku mia  zast pi  na wpó  zrujno-
wan  siedzib  rodu Makarewiczów. Niestety odbudowany dwór zosta  zniszczony 
i jedyny znany jego widok pochodzi z rysunku architekta [il. 44]. W zwi zku z plano-
wan  budow  Kelles-Krauze prowadzi  korespondencj  z bratem swojej matki, Józe-
fem Makarewiczem. Z jednego z listów, w którym Makarewicz dok adnie analizuje 

 58  Kosztorys na budow  organistówki we wsi Kr nica Jara powiatu lubelskiego, umowa z 23 lip-
ca 1925 roku, Archiwum para  i w. Floriana w Kr nicy Jarej.

 59  Projekt przebudowy plebanii w Kr nicy-J. pow. Lubelskiego, tam e.

Il. 42. Organistówka w Kr nicy Jarej, 
widok od frontu, APL UWL-V-WKB, sygn. 1622

Il. 43. Organistówka w Kr nicy Jarej (obecnie plebania), 
widok wspó czesny od frontu, fot. K. Mazur
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otrzymany wcze niej szkic, 
wynika, e planowa  nieco 
upro ci  projekt siostrze ca 
w celu obni enia kosztów 
inwestycji60.

Równolegle do realizacji 
nawi zuj cych w niektórych 
elementach do rodzimych 
wzorów architektonicznych, 
w tym wypadku domów pod-
cieniowych, wiejskich dwor-
ków b d  klasycystycznych 
pa acyków, Krauze realizo-
wa  w latach 20. XX wieku 
projekty utrzymane w nurcie 
zmodernizowanego history-

zmu, odwo uj cego si  równie  do obcych wzorców.
Poczta G ówna przy Krakowskim Przedmie ciu w Lublinie (proj. 1923-1924 

wspólnie z Jerzym Siennickim), pierwotnie typowa XIX-wieczna dwupi trowa ka-
mienica na planie trapezu 
w zwartej zabudowie, zosta a 
gruntownie przebudowana po 
po arze w 1923 roku61, co za-
sadniczo zmieni o jej szat  ar-
chitektoniczn  [il. 45]. Sprawa 
odbudowy odbi a si  g o nym 
echem w lokalnej prasie i by a 
dy urnym tematem przez d u-
gi czas, a jej post py pilnie 
ledzone przez miejscow  

opini  publiczn 62. W wyniku 
przebudowy maj cej na celu 
nie tylko usuni cie zniszcze , 
ale przede wszystkim lepsze 

 60  Por.: Aneks nr 3.
 61  Zachowa y si  dwie wersje projektu przebudowy, sygnowane przez Jerzego Siennickiego: nie-

zrealizowana koncepcja z 1923 roku, z podwójnym portalem na osi z wej ciami zamkni tymi pó koli-
cie: AAN MSW 1918-1939, sygn. 2845, i nieco pó niejsza, ostateczna z 1924 roku: Akta nieruchomo ci 

po o onej w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmie cie 50 (1924-40), APL IB, sygn. 2131.
 62  Obszernie na temat odbudowy poczty po po arze i jej wygl du zob.: El bieta B otnicka-

Mazur, Wielki po ar i sprawa przebudowy poczty lubelskiej na amach lokalnej prasy, [w:] Budynek 
Poczty G ównej w Lublinie. Przesz o  i tera niejszo , pod red. Zbigniewa Nestorowicza, Lublin 2006, 
s. 69-76; ta , Gmach Poczty G ównej w Lublinie w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego, tam e, 
s. 77-90.

Il. 44. Bohdan Kelles-Krauze, Projekt domu 
w Rakowiczach na Litwie, rys. o ówkiem na papierze

Il. 45. Poczta G ówna w Lublinie, 
widok wspó czesny od pn., fot. K. Mazur
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 dostosowanie budynku do potrzeb pocztowych, gmach zosta  podwy szony o jedno 
pi tro, a jego nowa fasada zdecydowanie wyró nia a si  form  spo ród s siednich 
kamienic. Na parterze znajdowa a si  obszerna sala dla interesantów z okienkami 
pocztowymi, a tak e dzia  magazynowania i wydawania paczek. Na pierwszym pi -
trze zaplanowano rozmównic , kas , dzia  ekspedycji telegra  cznej, skarbiec oraz 
siedzib  naczelnika wraz z przylegaj c  do niej kancelari  i rewir listonoszy. Miesz-
cz cy si  wcze niej na drugim pi trze dzia  telegra  czny z aparatami Morse’a i Ho-
ughes’a, pomieszczeniami zarz du technicznego i naczelnika telegrafu oraz miejsk  
i mi dzymiastow  central  telefoniczn  zosta  przeniesiony na nowo nadbudowane 
pi tro trzecie63. Gmach poczty stanowi 
przyk ad zmodernizowanego history-
zmu, w którym formy polskiego i w o-
skiego renesansu oraz baroku cz  si  
z prostot  i monumentalizmem. Szcze-
gólnie fasada budynku poczty, podzie-
lona kompozycyjnie na trzy poziome 
strefy, stanowi kontynuacj  wiadome-
go czerpania z form tradycyjnych, sca-
laj c ró ne w tki w zharmonizowan  
i wywa on  ca o . S  tu elementy ro-
dem z XV-wiecznej Florencji, takie jak 
boniowanie w kondygnacji parteru czy 
gzymsy dzia owe wyodr bniaj ce po-
szczególne kondygnacje, odniesienia 
do polskiego renesansu w postaci at-
tyki, która tutaj stanowi doskona e t o 
dla p askorze bionych motywów her-
bowych oraz zegara, czy wreszcie ba-
rokowe formy portali o zdwojonych 
kolumnach i przerwanych naczó kach, 
nadaj ce ogólny charakter ca ej bu-
dowli [il. 46]. Budynek poczty powsta  
w okresie, kiedy w realizowanych 
w mie cie gmachach u yteczno ci pu-
blicznej ch tnie si gano do elementów 
kojarzonych z wzorami minionych wieków. Jednocze nie pewna surowo  elewacji, 
jej prostota, a zarazem swoboda w kojarzeniu tradycyjnych komponentów, nadaje 
ca o ci delikatny rys funkcjonalny i prawie nowoczesny.

W kr gu wp ywów w oskiej architektury pozostaje willa „Gioia” w Na czowie 
(proj. 1926 wspólnie z Franciszkiem Papiewskim), zaprojektowana na zamówienie 
lubelskiego adwokata Wac awa Salkowskiego dla jego córki Jadwigi, ony ministra 

 63  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmie cie 50.

Il. 46. Poczta G ówna w Lublinie, 
portal od zach., fot. E. B otnicka-Mazur
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Józefa Becka [il. 47]. Swoj  
prost  form  podmiejskiej wil-
li-pa acyku w otoczeniu ogro-
dowym mia a nawi zywa  do 
s ynnej rzymskiej willi „Mada-
ma” projektu Rafaela64. Dwu-
kondygnacyjna bry a o p askim 
dachu zosta a tutaj zgeometry-
zowana, zachowuj c przy tym 
elementy neoromantycznej asy-
metrii (budynek pierwotnie na 
rzucie litery „L”)65, widocznej 
przede wszystkim w nietypowo 
umieszczonym w naro u fasa-
dy portyku, wspartym na parze 
podwójnych g adkich kolumn. 
Portyk podtrzymuje szeroki taras na pi trze, zabezpieczony balustrad  zdobion  tral-
kami na przemian z fragmentami pe nego muru. Detal architektoniczny zosta  ogra-
niczony do p ycin wokó  okien i gzymsu wie cz cego. Asymetri  równowa  efekty 
wiat ocieniowe ryzalitów. W bocznej elewacji od po udnia zosta y zaprojektowane 

wysokie okna w typie porte-fenêtre, otwarte na d ugi balkon o falistej balustradzie. 
W latach 1936-1937 dobudowano skrzyd o wschodnie prezentuj ce rys funkcjona-
listyczny z w skimi przeszkleniami klatki schodowej i zaokr glonymi na naro ach 
balkonami o elaznych balustradach66. Ta niewidoczna od frontu dobudowa nie wp y-
n a na ogólny wyraz wizualny budynku. Na czowska villa suburbana stanowi zmo-
dernizowan  wersj  w oskiego prototypu, wzbogaconego o reminiscencje francuskiej 
nowo ytnej architektury pa acowej, rozpowszechnionej w ród zamo niejszych inwe-
storów zw aszcza w miejscowo ciach uzdrowiskowych czy w podmiejskich rezyden-
cjach67. W tym konkretnym przypadku gust zamawiaj cego projekt mia  niebagatelny 
wp yw na dominacj  w oskiego wzorca, generalnie mniej ju  popularnego w tym 
czasie68.

 64  Tak  informacj  we wst pie do opublikowanych wspomnie  swojej matki zamie ci a córka 
Jadwigi Beckowej, Joanna Tymieniecka. Beckowie znali z autopsji will  „Madama”, zostali w niej za-
kwaterowani podczas jednej z wizyt dyplomatycznych ministra do W och. Zob.: Jadwiga Beck, Kiedy 
by am ekscelencj , Warszawa 1990, s. 6, 88.

 65  ukasz Heyman, Co i jak zbudowano w Na czowie mi dzywojennym, czyli dzie  powszedni 
architektury ówczesnej, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. VI: Mi dzy wschodem a zachodem, cz. 3: Kultura 
artystyczna, pod red. Tadeusza Chrzanowskiego, Lublin 1992, s. 434.

 66  Tam e, s. 435.
 67  Na przyk ad w Wielkopolsce. Zob.: Jan Skura towicz , Architektura Wielkopolski w dwudzie-

stoleciu mi dzywojennym, [w:] Sztuka dwudziestolecia…, s. 259. 
 68  Por.: Tadeusz S. Jaroszewski , Dwór polski tu  przed I wojn  wiatow , [w:] Przed wielkim 

jutrem. Sztuka 1905-1918. Materia y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, pa dziernik 
1990, Warszawa 1993, s. 54.

Il. 47. Willa „Gioia” w Na czowie, 
widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur
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W pierwszej po owie lat 20. 
XX wieku Bohdan Krauze wy-
kona  dla mieszczan w Piaskach 
Luterskich wiele projektów ka-
mieniczek prywatnych, których 
forma ze wzgl du na swój cha-
rakter nie podlega wyra nym 
wp ywom stylowym. Gwa tow-
ny wzrost liczby mieszka ców, 
pocz wszy od po owy XIX wie-
ku, spowodowa  szybki rozwój 
zabudowy miasteczka w kierun-
ku zachodnim. Po I wojnie wia-
towej, wed ug nowego planu 
regulacyjnego z 1922 roku wy-
tyczano szersze dzia ki, umo -
liwiaj ce kalenicow  budow  

domów i zwi kszenie liczby osi od frontu z 1 lub 2 do 3 lub 469. Piaski by y przed 
II wojn  typowo ydowskim miasteczkiem o specy  cznej zwartej, najcz ciej jed-
nopi trowej zabudowie. Wi kszo  nowo wybudowanych kamieniczek w latach 20. 
nawi zywa a do wcze niej ustalonego typu domu ydowskiego, o 2- lub 2,5-trakto-
wej dyspozycji wn trza, z cz ci  handlow  na parterze od g ównej ulicy Lubelskiej 
i mieszkaln  na pi trze, nie-
rzadko przeznaczan  pod wy-
najem, podczas gdy gospodarz 
korzysta  ze znacznie skrom-
niejszego lokum w podwórzu 
[il. 48]. Domy zaprojektowa-
ne przez Krauzego, z których 
cz  ju  dzisiaj nie istnieje, 
wpisywa y si  swoj  form  
w oczekiwania nie tylko y-
dowskiej klienteli, zale a a ona 
g ównie od zasobno ci portfela 
i szeroko ci dzia ki, któr  dys-
ponowa  inwestor. Skromna 
dekoracja architektoniczna zo-
sta a ograniczona do gzymsów 
kordonowych, wie cz cych i krótkich odcinków nad- i podokiennych [il. 49, 50]. 
Na pi trze cz sto pojawia y si  p ytkie balkony z elazn  balustrad . Ewentualne 

 69  Piaski k/Lublina. Studium historyczno-urbanistyczne, oprac. Andrzej Cebulak, fotogra  e 
Krzysztof Mazur, Lublin 1983, [mps] AWUOZL, sygn. 2278, s. 43, 61.

Il. 48. Dom Jankiela Jugelda i Chaima Dreszera 
w Piaskach, rzut parteru, APL UWL-V-WKB, sygn. 1688

Il. 49. Dom Abrama Akersztejna przy ul. Lubelskiej 66 
w Piaskach, widok wspó czesny od pn., fot. K. Mazur
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 urozmaicenia formalne do-
tyczy y rozwi zania bram 
wjazdowych70, facjat lub lu-
karn w dachu71. Realizacje 
Krauzego stylistycznie wpi-
suj  si  w ca o ciow  za-
budow  charakterystyczn  
nie tylko dla Piask. Domy 
o podobnej formie budo-
wano w wielu wschodnich 
miasteczkach, takich jak Ja-
nów Lubelski, gdzie w tym 
samym czasie powsta a ca a 
grupa obiektów w zwi zku 
z po arem miasta w 1922 
roku, który strawi  blisko 
po ow  miejskiej zabudo-

wy72. Liczn  procentowo spo eczno  stanowi a w tych miasteczkach ludno  ydowska.
Jako oddzieln  grup  nale y potraktowa  projekty rozbudowy lub przebudowy 

istniej cych obiektów historycznych, w których pierwotn  form  architekt ingerowa  
w niewielkim stopniu, nie wp ywaj c znacz co na ich ogóln  szat  architektoniczn . 
Dotyczy to przebudowy pa acu na szpital w Be ycach (proj. 1921)73, przebudowy 
starego ko cio a na organistówk  w Me gwi (proj. 1922)74, adaptacji tzw. Czerwonej 
Karczmy w Lublinie na fabryk  gwo dzi i drutu „Tatary” Kazimierza Grafa (proj. 
1923)75, przebudowy pa acu w Jakubowicach Murowanych (proj. 1925)76, cz ciowej 
odbudowy pa acu w Kijanach po po arze (proj. 1926)77 i nadbudowy XIX-wiecznego 

 70  Projekt domu mieszkalnego A. Akersztejna w Piaskach Luterskich (1922), pow. lubelski, APL 
UWL-V-WKB, sygn. 1691; Projekt domu Marka Karpi skiego, Projekt domu mieszkalnego Fr. Koby-
le skiej w Piaskach Luterskich (1924), pow. lubelski, tam e, sygn. 1695 (uwaga w tek cie dotyczy pro-
jektu domu Marka Karpi skiego, który ongi  w czasie archiwizacji dokumentów musia  zawieruszy  si  
w aktach dotycz cych posesji Franciszki Kobyle skiej i tam ju  pozosta ); Projekt domu mieszkalnego 
St. Piluchy w Piaskach Luterskich (1925), pow. lubelski, tam e, sygn. 1698 (chodzi o dom Stanis awa 
Pituchy – w aktach pojawia si  nazwisko Pilucha. Za korekt  dzi kuj  p. Lucjanowi wietlickiemu, 
znawcy historii Piask i jego mieszka ców).

 71  Np. projekty domów Marka Karpi skiego i Stanis awa Pituchy.
 72  Autorem wielu projektów janowskich „kamieniczek” by  architekt Mieczys aw Klingenberg. 

Zob.: APL UWL-V-WKB, sygn. 1047, 1052, 1064, 1065, 1067 [i wiele innych].
 73  Projekt przebudowy szpitala w Be ycach (1921), pow. lubelski, tam e, sygn. 1669.
 74  Projekt przebudowy b. Ko cio a na dom s u by ko cielnej w Me gwi (1922), pow. lubelski, tam-

e, sygn. 1624.
 75  Projekt fabryki gwo dzi i drutu „Tatary” K. Grafa i S-ka w Lublinie (1923), tam e, sygn. 1449.
 76  Projekt przebudowy pa acu w Jakubowicach Murowanych (1925), pow. lubelski, tam e, sygn. 

1667.
 77  Projekt odbudowy Szko y Rolniczej w Kijanach (1926), pow. lubelski, tam e, sygn. 1638.

Il. 50. Dom Stanis awa Pituchy przy ul. Pi sudskiego 4 
w Piaskach, widok wspó czesny od rynku, fot. K. Mazur
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domu mieszkalnego przy ul. 
Królewskiej w Lublinie (proj. 
1927)78. 

Szpital w Be ycach, prze-
budowany z XIX-wiecznego 
dworu Brzezi skich i Zara -
skich79, zachowa  pierwotny 
rzut wyd u onego prostok ta. 
Najwa niejsze zmiany doty-
czy y dobudowy dwóch klatek 
schodowych symetrycznie na 
skrajach tylnej elewacji oraz 
mody  kacji cz ci frontowej 
[il. 51]. Jednokondygnacyj-
ny podcie  z potrójn  arkad , 
zwie czony attyk  o formach neogotyckich, zosta  zabudowany, tworz c prostok tny 
przedsionek z tarasem na stropie, attyk  rozebrano, natomiast w kondygnacji podda-
sza Krauze zaprojektowa  mansard  o tej samej szeroko ci z trójk tnym zwie cze-
niem. 

Po wybudowaniu „nowego” neogotyckiego ko cio a na pocz. XX wieku w Me -
gwi wed ug projektu Stefana Szyllera, autora gmachu Towarzystwa Sztuk Pi knych 
w Warszawie, stara murowana wi tynia z pierwszej po owy XVIII w. zosta a przezna-
czona przez miejscowy dozór ko cielny do adaptacji na cele mieszkalne i pomocnicze 

[il. 52]. Projekt opracowany 
przez Krauzego zak ada  po-
dzia  wysokiej bry y stropem 
na dwie kondygnacje, z po-
mieszczeniami mieszkalnymi 
na parterze i du  sal  para  al-
n  na pi trze. Bry a zewn trzna 
w zasadzie nie uleg a adnym 
zmianom.

Historia „Czerwonej Karcz-
my” w Lublinie si ga XVII 
wieku80. Od po owy XIX wieku 
folwark Tatary wraz z karczm  
pozostawa  w r kach rodzi-
ny Grafów. Projekt adaptacji 

 78  Projekt nadbudowy II pi tra nad istniej cym budynkiem mieszkalnym przy Katedrze w Lublinie 
(1927), tam e, sygn. 1526.

 79  Dwór, ob. Szpital rejonowy [karta bia a], oprac. Zbigniew Pastuszak, 1987, AWUOZL. 
 80  Fabryka gwo dzi i drutu – Czerwona Karczma [karta bia a], oprac. Jadwiga Czerepi ska, Lu-

blin 1995, AWUOZL.

Il. 51. Szpital w Be ycach (obecnie nieu ytkowany), 
widok wspó czesny od frontu, fot. K. Mazur

Il. 52. Dom dla s u by ko cielnej w Me gwi (dawny ko ció  
para  alny), widok od pd-zach., fot. K. Mazur
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 budynku na zlecenie Kazimie-
rza Grafa na fabryk  gwo dzi 
i drutu, u ytkowanego przez 
w a cicieli pocz tkowo jako fol-
warczny, oprócz utworzenia hali 
produkcyjnej w cz ci istniej ce-
go obiektu, obejmowa  dobudo-
w  prostok tnego pomieszczenia 
od strony pó nocno-wschodniej, 
przeznaczonego na lokomobil . 
Na elewacji frontowej, na krót-
szym boku przybudówki archi-
tekt zaproponowa  zwie czenie 
w formie uskokowej g adkiej at-
tyki z kul  na szczycie [il. 53]81.

Zabytkowy pa ac Sonnen-
bergów w Kijanach gruntownie 

przebudowany w latach 80. XIX wieku na XVII-wiecznym zr bie, od 1914 roku sta  
si  siedzib  Szko y Rolniczej. W zwi zku z po arem, wywo anym przez nieuwag  jed-
nego z uczniów, który w marcu 
1926 roku strawi  dach i pierw-
sze pi tro w jednym ze skrzy-
de , Krauze wykona  projekt 
odbudowy zniszcze  [il. 54]82.

Podobnie odleg  histori  
mia  inny pa ac, w Jakubowi-
cach Murowanych, którego prze-
budow  i adaptacj  architekt 
zaj  si  na zamówienie znane-
go lubelskiego przemys owca 
Teo  la La kiewicza83. Wznie-
siony na prze omie XVI i XVII 
wieku przez T czy skich, zo-
sta  na pocz tku XIX wieku. 
przebudowany na romantyczn  
 rezydencj  przez Konstancj  

 81  Obecnie detal architektoniczny tej cz ci budynku uleg  ca kowitemu zatarciu.
 82  Szczegó y po aru Szko y Rolniczej w Kijanach i tragicznego zgonu dwu ratowników, „G os 

Lubelski” 1926, nr 83, s. 4.
 83  La kiewicz zakupi  pa ac jeszcze w czasie I wojny wiatowej i zamieszka  w nim razem z ro-

dzin . Zob.: Aleksander Kierek , La kiewicz Teo  l Emeryk, [w:] Polski S ownik Biogra  czny, t. XVI/4, 
z. 71, Wroc aw–Warszawa–Kraków 1971, s. 559.

Il. 53. Fabryka gwo dzi i drutu „Tatary” Kazimierza Grafa, 
widok, APL UWL-V-WKB, sygn. 1449

Il. 54. Szko a Rolnicza w Kijanach (w dawnym pa acu 
Sonnenbergów), widok spalonego skrzyd a zachodniego, 

fot. z 1926 roku, APL UWL-V-WKB, sygn. 1638
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Szeptyck 84. W trakcie przebudowy 
wykonanej w dru giej po owie lat 20. 
XX w. nadbudowano ceglane szczyty 
i przebudowano kaplic  pa acow  na 
pomieszczenia mieszkalne [il. 55].

Dom mieszkalny przy ul. Kró-
lewskiej 8 w Lublinie powsta  praw-
dopodobnie razem z zabudowaniami 
klasztoru jezuitów jeszcze w XVIII 
wieku85. Wed ug projektu Krauzego 
(1927 r.) zosta o nadbudowane II pi -
tro, którego okna powtarzaj  uk ad osi 
na parterze i I pi trze. Nad pro  lowa-
nym gzymsem wie cz cym znalaz  
si  w ski pas g adkiej attyki [il. 56].

W latach 20. Krauze zaj  si  rozbudow  dwóch wa nych szkó  w ródmie ciu Lu-
blina: gimnazjum im. hetm. Jana 
Zamoyskiego86 oraz gimnazjum 
ss. Urszulanek87. 

Pierwsze szkice projektowe 
gimnazjum Zamoyskiego, wyko-
nane przez Krauzego na zamówie-
nie Komitetu rozbudowy szko y 
za kwot  2000 z 88 w 1925 roku, 
zak ada y dobudow  za pomoc  

cznika do istniej cego XIX-
wiecznego obiektu: sali gimna-
stycznej, a ni, szatni i skrzyd a 
z dodatkowymi salami dydaktycz-
nymi, na parceli specjalnie doku-
pionej na ten cel w  bezpo rednim 

 84  Pa ac w Jakubowicach Murowanych [karta bia a], oprac. Marcin Stolarz, 1985, AWUOZL.
 85  Kamienica, ul. Królewska 8, Lublin [karta bia a], oprac. Jadwiga Jamio kowska, Wojciech Ko-

ziejowski, 1979-1980, AWUOZL.
 86  Spr. dotycz ce przebudowy gmachu Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie 

(1935-1938), APL UWL-V-WKB, sygn. 2957; Sprawy dotycz ce budowy gmachu im. Zamoyskiego 
w Lublinie (1928-1931), tam e, sygn. 3014; Remont i rozbudowa gmachu gimnazjum im. Hetmana Za-
mojskiego w Lublinie, Starostwo Powiatowe Lubelskie, sygn. 1364-1365.

 87  Projekt rozbudowy Gimnazjum SS. Urszulanek w Lublinie (1924-1933), APL UWL-V-WKB, 
sygn. 1487.

 88  Ksi ga Protoko ów Ko a Opieki Rodziców za lata 1921-1946 nr 1, Protokó  z 2 pa dziernika 
1925, s. 52, ALOZ.

Il. 55. Pa ac w Jakubowicach Murowanych, widok 
wspó czesny od pd.-zach, fot. K. Mazur

Il. 56. Dom mieszkalny przy ul. Królewskiej 8 
w Lublinie, widok wspó czesny od Placu Katedralnego, 

fot. K. Mazur
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 s siedztwie89. Pierwszy etap 
prac, obejmuj cy jedynie  budo - 
w   cznika i sali gimnastycz-
nej, przeprowadzono w latach 
1928-1930 zgodnie z zatwier-
dzonym w czerwcu 1928 roku 
projektem. Mia a to by  pro-
sta hala z attyk , o wysoko ci 
dwóch kondygnacji z wysoki-
mi oknami [il. 57]. Nast pna 
wi ksza rozbudowa, po czona 
z gruntownym remontem naj-
starszej cz ci, zosta a przepro-
wadzona w drugiej po owie lat 

30. XX wieku pod nadzorem in . arch. Edwarda Kranza, który by  tak e autorem jej 
szczegó owego projektu (1935)90. Poniewa  nie zachowa y si  pierwsze szkice Krau-
zego z 1925 roku, niemo liwe jest ustalenie, w jakim stopniu nawi zywa a do nich 
propozycja Kranza.

Rozbudow  zespo u gimnazjum ss. Urszulanek Krauze kierowa  od pocz tku do 
ko ca. Obj a ona nadbudow  II pi tra i przybudow  cz ci gmachu (proj. 1924-
1925), budow  oran erii i domu dla s u by ogrodniczej (proj. 1925) oraz przebudow  
obiektów gospodarczych (proj. 1933) [il. 58, 59]. Zrealizowany dwupi trowy  fragment 
kompleksu od strony po udniowo-wschodniej wpisuje si  swoj  form  w  ascetyczn  

 89  Marian Giermakowski , Szko a im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w latach 1915-
1997, Lublin 1997, s. 63.

 90  Spr. dotycz ce przebudowy gmachu Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie 
(1935-38). 

Il. 57. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego przy 
ul.  Ogrodowej w Lublinie, widok sali gimnastycznej 
i przekrój cznika, APL UWL-V-WKB, sygn. 3014

Il. 58. Klasztor ss. Urszulanek Unii Rzymskiej 
przy ul. Narutowicza 8 w Lublinie, widok 
wspó czesny cz ci mieszkalnej od zach., 

fot. K. Mazur

Il. 59. Dawny domek ogrodnika i oran eria 
przy klasztorze ss. Urszulanek Unii Rzymskiej 

przy ul. Narutowicza 8 w Lublinie, widok 
wspó czesny od zach., fot. K. Mazur
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szat  budynków klasztornych. 
Skromna dekoracja okien ogra-
nicza si  jedynie do pro  lo-
wanych opasek w kondygnacji 
parteru i gzymsów nadokien-
nych na I pi trze. Oran eria 
przekryta szklanym dachem po-
dzielona na ciep  i ch odn , 
zaplanowana na poziomie piw-
nic bezpo rednio przylega a do 
parterowego domku ogrodnika, 
krytego dwuspadowym dachem, 
o prostej bryle wizualnie mocno 
osadzonej w przestrzeni dzi ki 
przyporom w trzech naro ach.

W ró nych okresach Boh-
dan Krauze zaprojektowa  kilka 
budynków o charakterze gospo-
darczym. Niezrealizowany projekt zak adu przetworów owocowych braci Dadejów 
z Krzczonowa wygl da szczególnie malowniczo z podcieniem na drewnianych s u-
pach od frontu (proj. 1921)91. Projekt zak ada  realizacj  drewnianego parterowego 
budynku z niewielkim strychem, który mia  pe ni  funkcj  suszarni owoców, nakry-
tego stromym dwuspadowym dachem z naczó kiem i podcieniem na krótszym boku 
od frontu, wspartym na trzech drewnianych s upach, dwustronnie wzmocnionych 
zastrza ami na górze i na dole 
[il. 60]. M yn w Bychawie (proj. 
1925), ostatni, jaki przetrwa  
do czasów niemal wspó cze-
snych (rozebrany kilka lat temu 
w zwi zku z budow  supermar-
ketu sieci „Biedronka”), sk ada  
si  z parterowej murowanej mo-
torowni na rzucie prostok ta, na-
krytej  dwuspadowym dachem, 
przylegaj cej cian  szczytow  
do wi kszego dwukondygna-
cyjnego drewnianego budynku 
m yna z poddaszem, na muro-
wanym fundamencie92 [il. 61].

 91  Projekt Zak adów Przetworów Owocowych b-ci Dadejów w Krzczonowie (1921), pow. lubelski, 
tam e, sygn. 1535.

 92  Projekt m yna motorowego P. Kryski w Bychawie (1925), pow. lubelski, tam e, sygn. 1543.

Il. 60. Zak ad Przetworów Owocowych braci Dadejów 
w Krzczonowie (niezrealizowany), widok, 

APL UWL-V-WKB, sygn. 1535

Il. 61. M yn P. Kryski w Bychawie, widok z boku, rys. 
E. B otnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1632



100 ROZDZIA  III

Warto przy okazji zwróci  uwag  na gra  czn  stron  omawianych projektów. 
Szczególnie wczesne projekty z lat 20., wykonywane w tuszu i akwareli, prezentu-
j  wysok  jako  estetyczn , widoczn  zw aszcza w planach sytuacyjnych i wido-
kach, gdzie architekt móg  sobie pozwoli  na pewne urozmaicenia w postaci zarysów 
drzew, przebiegu rzeki itp., charakteryzuj cych faktyczne otoczenie projektowanego 
obiektu93.

4. Okres przej ciowy – uproszczenie formy i detalu (1926-1929)

W projektach wykonanych w drugiej po owie lat 20. XX wieku architekt stopnio-
wo rezygnowa  z form bazuj cych na wzorcach przesz o ci. Dwie lubelskie realizacje 
– willa przy ul. G owackiego 11 (proj. 1928-1930)94, zaprojektowana dla Romana 
Chaciewicza i jego ony w ramach Spó dzielni Mieszkaniowej Urz dników Pa -
stwowych oraz dom w asny artysty przy ul. Grottgera 8 (proj. ok. 1928), pochodz ce 
z tego samego okresu, zosta y oddane do u ytku pod koniec 1930 roku – to przyk ady 
rozwi za  formalnych o charakterze przej ciowym, nawi zuj ce w pewnych detalach 
jeszcze do architektury historycznej o do  ju  jednak mocno uproszczonych formach.

Dwupi trowy dom przy ul. G owackiego zosta  za o ony na rzucie prostok ta 
o ci tych naro nikach w fasadzie i niewielkim ryzalicie od po udnia [il. 62]. Pierwszy 
projekt z 1928 roku zak ada  powstanie budynku jednopi trowego z niskim nieu ytko-
wym strychem. W trakcie budowy, najprawdopodobniej gdy willa by a niemal goto-
wa, na yczenie inwestora architekt w czerwcu 1930 roku doprojektowa  nadbudow  
II pi tra na po owie powierzchni kondygnacji, w cz ci od podwórza mieszcz cej 
w pn.-wsch. naro niku klatk  
schodow , od frontu pozo-
stawiaj c jedynie niski strych 
nad I pi trem. Obecny wygl d 
obiektu jest wynikiem reali-
zacji kolejnej wersji projek-
tu,  obejmuj cej nadbudow  
II pi tra nad ca  kondygnacj . 

rodkowa cz  symetrycz-
nej elewacji frontowej, wyod-
r bniona p askim ryzalitem, 
zachowa a tradycyjn , cho  
mocno zmodernizowan  form  
portyku o czterech w skich  -
larach wspieraj cych balkon – 
taras pierwszego pi tra, które, 

 93  Np. projekty przebudowy starego ko cio a na organistówk  w Me gwi, domów dla mieszczan 
w Piaskach czy przebudowy szpitala w Be ycach.

 94  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy G owackiego 11 (1928-1940), APL IB, 
sygn. 1588.

Il. 62. Dom przy ul. G owackiego 11 w Lublinie, 
widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur
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przed u one ponad jego podstaw , sta y si  fragmentem, a zarazem dekoracj  balu-
strady (zako czenia w kszta cie p askiej piramidki otoczonej pro  lowanym gzym-
sikiem). G adkie elewacje pozbawione s  dekoracji, jedynie trzeci  kondygnacj  od 
pozosta ych oddziela stosunkowo wydatny gzyms kordonowy. Kubiczno  bry y a-
godz  ci te naro niki w fasadzie na ca ej wysoko ci budynku. Na cofni tej cz ci 
elewacji od strony po udniowej wn trze do wietla y wyj cia na dwa balkony, usytu-
owane w jednej osi na pi trach.

Dom w asny architekta przy ul. Grottgera, który nawiasem mówi c posiada roz-
miary ma ej kamienicy czynszowej, jest budynkiem naro nym; jedn  elewacj  od 
wschodu przylega do zwartej zabudowy dolnej cz ci ulicy Sk odowskiej95 [il. 63]. 
Dom wybudowany przez Krauzego przy ogromnym wysi ku  nansowym, dokuczli-
wym tym bardziej w czasie ogólnie narastaj cego kryzysu, by  dwupi trowy, z jedn  
kondygnacj  przeznaczon  pod wynajem, i strychem mieszcz cym przestronn  pra-
cowni  malarsk . Wysokie 
pomieszczenia, znacznie 
wy sze od tych w s sied-
nich budynkach z po owy 
lat 30., do wietla y równie 
wysokie okna, wyj tkowo 
liczne w pracowni. Fasad  
budynku akcentuje ryza-
lit w wielkim porz dku 
z trójk tnym naczó kiem, 
asymetryczny w stosunku 
do ca ej elewacji. Trady-
cyjn  formu  unowocze-
nia sprowadzenie podpór 

w wielkim porz dku do 
czterech g adkich p askich 
pilastrów, szerszych na 
skraju, których symbolicz-
nie zaznaczone g owice 
zyska y form  g adkich 
w skich gzymsów. Poza 
tym bry a budynku jest w zasadzie pozbawiona dekoracji, jedynie pas pro  lowanego 
gzymsu oddziela trzeci  kondygnacj  od ostatniej. Bior c pod uwag , e przy projek-
towaniu domu w asnego architekt mia  stosunkowo du  swobod  w doborze form96, 

 95  Do  d ugo by  budynkiem wolnostoj cym, jednym z pierwszych po tej stronie ulicy Sk odow-
skiej. Nast pne kamienice projektowane przez lubelskich architektów (Micha a Krzywickiego, Aleksan-
dra Gruchalskiego, Jerzego Siennickiego i in.) powstawa y dopiero od po owy lat 30. XX wieku. Zob.: 
projekty kamienic przy ul. Sk odowskiej, APL IB, sygn. 4906-4913.

 96  Por.: Ernest Niemczyk, Domy w asne architektów wroc awskich 1900-34. Utopie i artystycz-
ne wizje, [w:] Sztuka dwudziestolecia…, s. 169.

Il. 63. Dom w asny Bohdana Kelles-Krauzego 
przy ul. Grottgera 8 w Lublinie, widok wspó czesny 

od ul. Sk odowskiej, fot. K. Mazur
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willa przy ul. Grottgera wiadczy 
o umiarkowanych upodobaniach jej 
twórcy, wpisuj cych si  w stylisty-
k  innych realizacji z tego okresu97. 
Oczywi cie mowa tu o rodowisku lu-
belskim. Dla porównania mo na przy-
pomnie , e w Warszawie dok adnie 
w tym samym czasie powsta  dom 
Bohdana Lacherta, zaprojektowany 
przez niego samego we wspó pracy 
z Józefem Szanajc , b d cy uciele-
nieniem pi ciu zasad architektury 

nowoczesnej Le Corbusiera, bardzo 
wczesnym na gruncie polskim98.

W tym samym czasie powsta  jesz-
cze jeden projekt wa ny dla miasta 
Lublina: Urz d Pocztowy nr 2, zloka-
lizowany w bezpo rednim s siedztwie 
dworca kolejowego99. Postawiony 
w ci gu jednego roku budynek zo-
sta  za o ony na planie zbli onym 
do litery „F” z wej ciem g ównym 
od strony po udniowej w po udnio-
wym skrzydle. To w a nie skrzyd o, 
razem z g ównym korpusem przebie-
gaj cym wzd u  torów, uzyska o jed-
nolit  szat  architektoniczn  [il. 64, 
65]. O monumentalnym charakterze 

 97  Mniej wi cej w tym samym czasie (1928) Ignacy K dzierski zaprojektowa  budynek Pa stwo-
wej Szko y Przemys owo-Handlowej e skiej przy ul. Spokojnej 10 w Lublinie, której ryzalit w fasadzie 
z trójk tnym zwie czeniem i rytmicznym pasem lizen w wielkim porz dku jest bardzo podobny do 
rozwi zania frontowej elewacji domu Krauzego. Por. Projekt budowy Szko y Zawodowej e skiej w Lu-
blinie (1933).

 98  Hanna Faryna-Paszkiewicz , Saska K pa 1918-1939. Architektura i urbanistyka, Wroc aw 
1989, s. 70.

 99  Nie zachowa  si  kompletny projekt sygnowany przez Krauzego, jedynie rzut parteru z pod-
pisem Jerzego Siennickiego. By  mo e by  on wspó projektantem, podobnie jak w przypadku Poczty 
G ównej. Utrwalone przekazy, a zw aszcza Zarys historii zabudowy m. Lublina w latach 1939-1955 
Ignacego K dzierskiego, b d cy cennym ród em informacji na temat powstaj cych w okresie dwu-
dziestolecia mi dzywojennego budynków u yteczno ci publicznej w Lublinie, wymieniaj  wy cznie 
nazwisko Bohdana Krauzego jako autora projektu. Zob.: Spu cizna arch. Ignacego K dzierskiego [1877] 
1920-1963, APL, sygn. 16, p. 102; por.: Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Pocztowej 1 
(1936-1939), APL IB, sygn. 3901; Tam gdzie przed sze ciu miesi cami by y bagna powsta  nowoczesny 
gmach Urz du Pocztowego Lublin 2, „Ziemia Lubelska” 1929, nr 27, s. 5.

Il. 64. Urz d Pocztowy nr 2 w Lublinie, 
widok od pd-zach., pocztówka wydana z okazji 

po wi cenia gmachu 4 maja 1929 roku

Il. 65. Urz d Pocztowy nr 2 w Lublinie, 
widok od pd-wsch., foto z 1929 roku
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 horyzontalnej jednopi trowej budowli 
z coko em na wysoko ci suteren decyduje 
rytm wyd u onych prostok tnych okien, 
których wertykalizm zosta  podkre lony 
przez oddzielaj ce je pasy lizen, zako -
czone g adkim fryzem. Gmach wie -
czy attyka w formie pseudo-belwederu. 
Drugie, mniej reprezentacyjne skrzyd o 
w g bi ul. Pocztowej od pocz tku by o 
dwupi trowe, o znacznie mniej udanych 
proporcjach. Niestety, bry a budowli zo-
sta a ujednolicona poprzez nadbudow  
II pi tra nad ca o ci , wydzielonego pro-
 lowanym gzymsem, a tym samym likwi-

dacj  attyki. Wp yn o to niekorzystnie na 
proporcje gmachu, w którym wcze niej-
sza harmonia poziomów i pionów zosta a 
zak ócona dodatkow  kondygnacj  z wy-
d u onymi otworami okiennymi na wzór 
pi tra i parteru.

Oprócz kilku omówionych budowli 
Krauze zaprojektowa  w drugiej po o-
wie lat 20. wiele szkó , g ównie na te-
renie powiatu lubelskiego100. Wi kszo  
z nich nie wyró nia si  swoj , dosy  ty-
pow  dla tego rodzaju obiektów, form . 
Zasadniczo by y zak adane na planie 
prostok ta z ryzalitami mieszcz cymi 
wej cie g ówne lub na rzucie litery „L”, 
z cztero- lub dwuspadowymi dachami. 
Najcz ciej architekt projektowa  syme-
tryczne fasady z klatk  schodow  nad 
wej ciem, do wietlon  ci gami okien 
wpasowanymi w pozosta e osie elewacji. 
Dalekie echa form historycznych mo na 
zauwa y  w drobnych detalach skoncen-
trowanych w pobli u wej cia, np. motyw 
kuli (G usk101, Rudnik102), attyki (G usk, 

 100  Pe ny wykaz szkó  zaprojektowanych przez Krauzego, zob.: Wykaz obiektów architektonicz-
nych i innych.

 101  Projekt budowy Szko y Powszechnej w G usku (1926), pow. lubelski, APL UWL-V-WKB, sygn. 
1634.

 102  Projekt Szko y Powszechnej w Rudniku (1929), pow. lubelski, tam e, sygn. 1653.

Il. 66. Szko a Powszechna w G usku (obecnie 
przedszkole nr 83 w Lublinie i dom mieszkalny), 

widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur

Il. 67. Szko a Powszechna w Rudniku 
(obecnie dom mieszkalny), widok 

wspó czesny od zach., fot. K. Mazur

Il. 68. Szko a Powszechna w Jastkowie, 
widok wspó czesny od pd., fot. K. Mazur
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 Jastków103, Rury Jezuickie104), czy niewielki trójk tny tympanon (Sobieszczany105) 
[il. 66, 67, 68, 69, 70].

Najbardziej od schematu odbiega projekt szko y w Jastkowie, z reprezentacyj-
n  fasad  zaakcentowan  trójosiowym ryzalitem, którego osie rozdzielaj  pasy li-
zen w wielkim porz dku, oddzielone gierowanym gzymsem od wie cz cej ryzalit 
attyki106. Szczególne okoliczno ci powstania tej placówki, która mia a by  swoistym 
rodzajem pomnika ku czci poleg ych w tych okolicach legionistów w s ynnej bitwie 
1915 roku, mia y decyduj cy wp yw na potraktowanie projektu jako sprawy wyj t-
kowo presti owej. Uroczyste po wi cenie szko y usytuowanej w bezpo rednim s -
siedztwie cmentarza legionistów odby o si  razem z ods oni ciem pomnika, równie  
zaprojektowanego przez Krauzego, z udzia em w adz regionu i prezydenta Ignacego 
Mo cickiego w wi to Bo ego Cia a 1931 roku107. Nowoczesny pomnik w formie 
strzelistego obelisku z or em legionowym na szczycie, wykonany z elbetu, wie czy 

 103  Projekt Szko y Powszechnej w Jastkowie (1929), pow. lubelski, tam e, sygn. 1636.
 104  Projekt Szko y Powszechnej w Rurach Jezuickich (1929), pow. lubelski, tam e, sygn. 1654. Wi -

cej na temat przebiegu prac budowlanych zob.: Budowa szko y na Rurach, APL Akta gminne powiatu 
lubelskiego 1823-1954. Zarz d gminy Konopnica, sygn. 24; Ksi ga dochodów i wydatków na budow  
szkó  w Motyczu, Rurach, Konopnicy i Radawcu, tam e, sygn. 10.

 105  Projekt Szko y Powszechnej w Sobieszczanach (1928), pow. lubelski, APL UWL-V-WKB, 
sygn. 1656.

 106  Dyspozycja wn trza g ównego korpusu szko y w Jastkowie jest niemal identyczna, jak w przy-
padku zaprojektowanej przez architekta w tym samym czasie Szko y Powszechnej w Bystrzejowicach 
(zob.: Projekt Szko y Powszechnej w Bystrzejowicach (1929), pow. lubelski, APL UWL-V-WKB, sygn. 
1633). Natomiast bry  gmachu w Jastkowie wyró nia opisany reprezentacyjny ryzalit, zredukowany 
w projekcie dla Bystrzejowic do pseudoryzalitu wokó  wej cia na parterze.

 107  Dok adny opis uroczysto ci zawar a w cytowanym ju  w poprzednim rozdziale li cie do swojej 
matki Janina Krauze, zob.: Aneks nr 2. Por.: Ksi ga pami tkowa publicznej szko y powszechnej w Jast-
kowie 1931-1939, APL Szko y pocz tkowe i powszechne woj. lubelskiego, Szko a powszechna w Jast-
kowie 1931-1949 (542/15), sygn. 1; Kronika szkolna (1931-1949), tam e, sygn. 2.

Il. 70. Uroczysto  po wi cenia nowego gmachu 
Szko y Powszechnej w Sobieszczanach, 1929, 

fot. ze zbiorów rodzinnych

Il. 69. Szko a Powszechna w Rurach 
Jezuickich (obecnie  lia szko y Podstawowej 

nr 28 w Lublinie – klasy I-III), widok 
wspó czesny od wsch., fot. K. Mazur
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centraln  alej  wytyczon  
pomi dzy mogi ami z rz -
dami prostych krzy y108.

Niektóre z projektów 
szkó  powielano w dwóch 
miejscowo ciach, np. Mo-
tycz109 i Me giew110 [il. 71], 
zatwierdzone nawet w tym 
samym dniu, czy szko a 
w G usku, której projekt 
z 1926 roku z drobnymi 
zmianami zosta  wykorzy-
stany dopiero 8 lat pó niej 
w Dzierzkowicach111. Ze 
wzgl du na struktur  orga-
nizacyjn  systemu o wia-
ty, a przede wszystkim 
z uwagi na fakt, i  kuratoria 
i w adze powiatowe ch t-
niej przyznawa y dotacje 
na budow  placówek siedmioklasowych, te w a nie by y najcz ciej projektowane i do  
szybko realizowane112. Pomóc w tym mia a Ustawa o budowie publicznych szkó  po-
wszechnych z 17 lutego 1922 roku, która zak ada a a  50% zasi ki ze Skarbu Pa stwa dla 
nowo budowanej lub przebudowywanej placówki i d ugoterminowe po yczki na dogod-
nych warunkach na pokrycie pozosta ych kosztów113. W praktyce, w najmniejszych o rod-
kach wiejskich bez bezpo redniego  zaanga owania równie   nansowego miejscowych 

 108  Mogi y o nierzy polskich poleg ych o niepodleg o  (1932), Wykaz nr 9, APL UWL-V-WKB, 
sygn. 3196, k. 44. 

 109  Projekt Szko y Powszechnej w Motyczu (1929), pow. lubelski, tam e, sygn. 1645.
 110  Projekt Szko y Powszechnej w Me gwi (1929), pow. lubelski, tam e, sygn. 1643; zob. tak e: 

Szkolnictwo – budowa, utrzymywanie szkó  i o wiata pozaszkolna, APL Akta gminne powiatu lubelskie-
go 1823-1954. Zarz d gminy Me giew, sygn. 398; Akta Gminnego Komitetu Budowy 7-klasowej szko y 
powszechnej w Me gwi, tam e, sygn. 422.

 111  Por.: Projekt budowy szko y powszechnej w G usku; Projekt 7-klasowej szko y powszechnej 
w Dzierzkowicach, pow. janowski (1934), tam e, sygn. 1008.

 112  Z tego powodu komitet budowy szko y w Kie czewicach Dolnych (obecnie Rechta, gm. Strzy-
ewice) po zatwierdzeniu przez komisj  budowlan  przy lubelskiej ODRP pierwszego projektu wyko-

nanego przez Krauzego szko y trzyklasowej, poprosi  architekta o now  wersj  projektu dla placówki 
siedmioklasowej, która mia a powsta  w wyniku po czenia szko y w Kie czewicach Dolnych i Strzy-
ewicach. Zob.: Monogra  a Szko y Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Rechcie, pod 

red. Ferdynanda Rymarza, Lublin 1995, s. 39-44; Projekt budowy Szko y Powszechnej w Kie czewicach 
Dolnych (1929), pow. lubelski, APL UWL-V-WKB, sygn. 1637.

 113  Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkó  powszechnych, Dz. U. z 22 marca, 
nr 18, poz. 144, Art. 10.

Il. 71. Szko a Powszechna w Motyczu, widok wspó czesny 
od frontu, fot. K. Mazur
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rodowisk, szko y w wielu wypadkach po prostu by nie powsta y114. Architektonicznie 
poprawne, ka dorazowo podlegaj ce – zgodnie ze wspomnian  Ustaw  – zatwierdze-
niu przez wojewódzkie kuratorium o wiaty, mia y przede wszystkim dobrze wype nia  
swoj  funkcj , w mniejszym stopniu realizuj c wizj  estetyczn  architekta. Wi kszo  
budynków szkolnych powstaj cych w ca ym województwie na prze omie lat 20. i 30. 
XX stulecia, podobnie jak projekty Krauzego, charakteryzowa a prosta bry a, a g ównym 
celem projektantów by o uzyskanie funkcjonalnych budynków, o odpowiednio du ych 
i dobrze do wietlonych salach dydaktycznych. St d elewacje zrytmizowane ci gami iden-
tycznych, najcz ciej symetrycznie rozmieszczonych okien. Wprawdzie zdarza y si  jesz-
cze projekty stosunkowo anachroniczne w formie, podtrzymuj ce tradycje ziemia skiego 
dworu z kolumnowym gankiem, realizowane g ównie w o rodkach wiejskich, takie jak 
szko y powszechne w Bia ej Ordynackiej i Go cieradowie (ówczesny powiat janowski) 
autorstwa innego lubelskiego architekta, Micha a Krzywickiego, ale nale a y one raczej 
do rzadko ci nawet na prowincjonalnej Lubelszczy nie115. 

Wszystkie z wymienionych szkó  nadal istniej  i w wi kszo ci pe ni  swoj  
pierwotn  funkcj 116, natomiast bry a zewn trzna w niektórych przypadkach zosta-
a „wch oni ta” przez rozbudowy i dobudowy wykonane po wojnie, maj ce na celu 

zaspokojenie potrzeb rozwijaj cych si  dynamicznie szkó  i kolejnych reform o wia-
towych. Dotyczy to w szczególnym stopniu placówki w Dzierzkowicach czy szko y 
nr 2 w Kra niku, uko czonej w latach 50. wed ug projektu Krauzego z 1938 roku117.

Krauze zaprojektowa  jeszcze jeden obiekt o przeznaczeniu edukacyjno-mieszkal-
nym, tym razem w Lublinie. By  to konwikt wybudowany dla ksi y – studentów 
tu  obok Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego118, inwestycja wa na dla uczelni 
ze wzgl du na ko cz c  si  umow  dzier awy kamienicy nale cej do Towarzystwa 
Opieki nad Nauczycielkami przy ul. Archidiako skiej na Starym Mie cie, wykorzy-
stywanej dot d w tym celu119. Podj cie prac by o mo liwe dzi ki przekazaniu do dys-
pozycji Uniwersytetu placu od strony zachodniej przez zarz dzaj ce nim dotychczas 
w adze wojskowe. Dwupi trowy, dwuskrzyd owy budynek na rzucie litery „L” uko -
czono w do  szybkim tempie: od rozpocz cia robót z pocz tkiem maja 1930 roku 
do uroczystego po wi cenia gotowego gmachu im. w. Jana Kantego 25 pa dziernika 

 114  Bardzo cz sto fundusze gromadzono ze specjalnych sk adek mieszka ców, naliczanych np. od 
posiadanego area u ziemi (np. w Kie czewicach Dolnych). Rodzice anga owali si  równie  bezpo rednio 
w sam  budow , pozyskiwanie materia ów itp.

 115  Projekt szko y powszechnej w Bia ej Ordynackiej, pow. janowski (1932), APL UWL-V-WKB, 
sygn. 1006; Projekt szko y powszechnej w Go cieradowie, pow. janowski (1932), tam e, sygn. 1010. 

 116  Wyj tek stanowi szko a w Rudniku, gm. Wólka, przystosowana do zamieszkania.
 117  Projekt Szko y Powszechnej w Kra niku (1938-1939), pow. kra nicki, APL UWL-V-WKB, 

sygn. 1012.
 118  Wówczas: Uniwersytetu Lubelskiego.
 119  Przemówienie ks. Rektora J. Kruszy skiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5.X.1930 r., 

„Wiadomo ci Towarzystwa Przyjació  Uniwersytetu Lubelskiego”, 6 (1931), z. 1 (7), s. 13.
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 nast pnego roku min o nie-
spe na osiemna cie miesi cy120. 
Konwikt zosta  wyposa ony 
w 32 pokoje mieszkalne, ka-
plic , sal  zebra , kuchni  i ja-
dalni , rozmównic , pokoje 
go cinne oraz mieszkanie dla 
ksi dza dyrektora121. Swoj  
form  zewn trzn  nawi zywa  
do gmachu g ównego KUL, 
przebudowanego na pocz t-
ku lat 20. XX wieku dla po-
trzeb Uniwersytetu wed ug 
projektu Mariana Lalewicza, 
z XVIII-wiecznego klasztoru 
dominikanów obserwantów, 
zamienionego w XIX w. na 
szpital wojskowy. Przebudo-
w  KUL nadzorowa  w a nie 
Bohdan Krauze122. Budynek 
konwiktu przystaje stylistycz-
nie do gmachu uniwersyteckie-
go z g adkimi, pozbawionymi 
detalu elewacjami z rz dami 
prostok tnych okien. Jedynie 
w zachodniej elewacji na II pi -
trze otwory okienne otrzyma y 
pó koliste zako czenia. Zasad-
niczo dwupi trowy, jedynie 
w naro niku wy szy o jedn  
kondygnacj  konwikt dyskret-
nie uzupe nia  kompleks, nie 
dominuj c nad s siednim bu-
dynkiem Uniwersytetu [il. 72].

 120  Nie zachowa  si  oryginalny projekt budynku. Jego rzut mo na odczyta  z projektu kanalizacji znajdu-
j cego si  w Archiwum Uniwersyteckim KUL. Zob.: Projekt urz dzenia kanalizacji konwiktu przy Uniwersytecie 
w Lublinie, Zespó  Przedwojenny (1918-1939), Konwikt Ksi y Studentów, 1918-1932, AU KUL, sygn. 743. Po 
II wojnie wiatowej konwikt by  rozbudowywany, m.in. wed ug projektu Czes awa Dorii-Derna owicza. Zob.: Bu-
dynek konwiktu KUL. Projekt rozbudowy, in . arch. Czes aw Doria-Derna owicz, 1953, AWUOZL, sygn. 3381. 
W wyniku rozbudowy dodano skrzyd o od wschodu i od po udnia, nadbudowano III pi tro, a tak e przed u ono 
skrzyd o zachodnie. Zob.: Plan inwentaryzacji budynku konwiktu w K.U.L. w Lublinie, ADI KUL, sygn. III/1/4

 121  Przemówienie ks. Rektora…, s. 37.
 122  Zet. W., O budowie Uniwersytetu Lubelskiego, „G os Lubelski” 1923, nr 68, s. 11.

Il. 73. Kamienica Spó dzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Jedno ” przy ul. Chopina 24 w Lublinie, widok 

wspó czesny od pd.-zach., fot. K. Mazur

Il. 72. Konwikt dla ksi y studentów KUL, 
widok wspó czesny od pn.-zach., fot. K. Mazur
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Przy ulicy Chopina 24 w Lublinie zo-
sta a wybudowana kamienica dla Spó -
dzielni Mieszkaniowej „Jedno ” wed ug 
projektu Krauzego z 1931 roku123 [il. 73]. 
Na pod u nej dzia ce od czerwca 1931 do 
ko ca 1934 roku postawiono trzypi tro-
wy obiekt na planie wyd u onego trape-
zu z nieco uko nym krótszym bokiem od 
pó nocy, wynikaj cym z kszta tu parceli. 
Podobnie jak wiele kamienic w tym cza-
sie, budynek powstawa  etapami, a jego 
ostateczne uko czenie przyspieszy a do-
piero po yczka w kwocie 110 000 z , 
uzyskana w 1934 roku w Banku Go-
spodarstwa Krajowego124. Frontowa ele-
wacja kamienicy ma wyra nie osiowy, 
reprezentacyjny charakter, podkre lony 
przez czteropi trowy trójosiowy pseudo-
ryzalit, wy szy o jedn  kondygnacj  od 
pozosta ych cz ci budynku. Na parterze 
rodkow  o  z wjazdem na podwórze, 

a tak e osie s siednie  ankuje pseudobo-
niowanie, stanowi ce dalekie 
echa architektury nawi zuj -
cej do form historycznych, 
gdzie dolna kondygnacja 
by a traktowana jako ro-
dzaj coko u dla wy szych 
pi ter, wyodr bnionego in-
nym opracowaniem elewa-
cji b d  kszta tem otworów 
 okiennych. W horyzontal-
nym uk adzie kamienicy 
przy ul. Chopina 24 rytm 
wyznaczaj  ci gi okien oraz 
elazne balustrady balkonów 

rozmieszczonych symetrycz-
nie na wszystkich pi trach 
na co drugiej osi wewn trz-
nej bocznych „skrzyde ” 

 123  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. Szopena 24 (1931-1940), APL IB, sygn. 5316.
 124  Tam e.

Il. 75. Dom Stra acki w Lublinie – w adze i pracownicy 
Pa stwowej Stra y Po arnej na tle gmachu w trakcie 

budowy, fot. Ludwik Hartwig, 1929 rok

Il. 74. Dom Stra acki przy ul. Stra ackiej 7 
w Lublinie, widok perspektywiczny, 

rys. tuszem Bohdan Kelles-Krauze, ok. 1930 r.
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 kamienicy i centralnie w pseudoryzalicie. Asymetri  elewacji od podwórza podkre la 
usytuowanie ryzalitów trzech klatek schodowych, zapewniaj cych swobodny dost p 
do dwudziestu mieszka  z pokojami reprezentacyjnymi, usytuowanymi od strony za-
chodniej (ulica Chopina) i pomieszczeniami o charakterze pomocniczym ( azienki, 
kuchnie) od wschodu (podwórze). Chocia  kamienica Spó dzielni Mieszkaniowej 
„Jedno ” chronologicznie nale y ju  do nast pnego okresu, w którym w projektach 
Bohdana Krauzego dominuj  proste bry y, ubogie w jakikolwiek detal, z uwagi na jej 
osiowy horyzontalny charakter, a tym samym odwo ania do uproszczonego klasycy-
zmu akademickiego, mo na j  uzna  za reprezentanta fazy przej ciowej od architek-
tury historyzuj cej do form modernistycznych.

5. Prostota modernizmu (1929-1939)

Równolegle z grup  wiejskich szkó  Krauze zaprojektowa  kilka wi kszych bu-
dowli w Lublinie, które ze wzgl du na swoj  prost  form  nale  do w pe ni rozwi-
ni tego modernizmu, a niektóre z nich do jego odmiany w postaci funkcjonalizmu; 
s  to jedne z najwcze niejszych przyk adów tego nurtu w mie cie nad Bystrzyc . Do 
Lublina dojrza y modernizm zawita  z opó nieniem w stosunku do stolicy, bowiem na 
dobre zadomowi  si  w tutejszej architekturze dopiero w po owie lat 30. XX wieku.

Projekt Domu Stra ackiego (proj. 1928-1929) dobrze realizuje postulat dosto-
sowania formy do funkcji, któr  mia  ten obiekt spe nia  [il. 74, 75]. Mia a to by  
nie tylko siedziba Zwi zku Wojewódzkiego Stra y Po arnych, ale równie  remiza, 
koszary, biura, miejsce szkolenia stra aków, magazyny i warsztaty mechaniczne125. 
W zewn trznym wygl dzie gmachu nie ma ju  pozosta o ci po elementach history-
zuj cych. Nieregularny rzut z ryzalitami i dodatkowym skrzyd em bocznym, przyle-
gaj cym od zachodu do tylnej elewacji g ównego korpusu, znajduje odzwierciedlenie 
w asymetrycznym uk adzie fasady. Bry a budynku jest prosta, z o ona z trzech odr b-
nych cz onów o zró nicowanej wysoko ci, wzbogacona o ryzality klatek schodowych 
i pi ciopi trowej wspinalni (zlikwidowanej w pó niejszym okresie), tworz cych jed-
nak spójn  ca o . Podzia y g adkich elewacji wyznacza rytm otworów okiennych, 
których osie w najni szej cz ci budynku z szeregami poziomych prostok tnych okien 
zosta y wydzielone p askimi lizenami. Powtarzaj  one uk ad bram wjazdowych dla 
pojazdów stra ackich, usytuowanych w wyodr bnionej od pozosta ych kondygnacji 
parterowej. Ostatecznie, oprócz kilku mieszka  i pomieszcze  biurowych, w gmachu 
mie ci a si  remiza, sale sypialne, wyk adowe i gimnastyczna, magazyny i warsztaty 
oraz wspomniana wspinalnia126.

Dwie nast pne realizacje powsta y pod zarz dem Spó dzielni Budowlano-Miesz-
kaniowej Urz dników Pa stwowych, jednej z pierwszych w Lublinie, której Krauze 

 125  M. Przesmycki, Historia powstania Domu Stra ackiego, „Kurier Lubelski” 1932, nr 304, s. 3.
 126  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. Stra ackiej 7 (1935-1940), APL IB, 

sygn. 5178.
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by  cz onkiem wspó za o y-
cielem127. Podobnie, jak inne 
kooperatywy tego typu, któ-
rych w 1930 roku dzia a o na 
terenie miasta a  10128, po wy-
budowaniu domu lub miesz-
kania spó dzielnia urz dników 
przekazywa a je swoim cz on-
kom na w asno . Stabilizacja 
waluty, a zw aszcza znoweli-
zowane uregulowania prawne, 
takie jak Ustawa o rozbudo-
wie miast z 29 kwietnia 1929 
roku129, daj ce du e mo li-
wo ci spó dzielniom w za-
kresie pozyskiwania gruntów 
i kredytów pod budow  na 
korzystnych warunkach, w widoczny sposób przyczyni y si  do zdynamizowania bu-
downictwa mieszkaniowego.

Oprócz omówionego wy ej domu przy ul. G owackiego 11 Krauze zaprojekto-
wa  dwie kamienice dla cz onków Spó dzielni, zlokalizowane w centrum ródmie cia 
w pobli u najwa niejszych siedzib administracji miejskiej i wojewódzkiej. W tym 
wypadku praktyczne spe nienie postulatów nowoczesno ci w architekturze, sformu-
owanych przez Le Corbusiera, ogranicza o si  zaledwie do zewn trznej prostoty for-

my, podobnie jak w innych realizacjach o takim charakterze.
Projekt kamienicy przy ul. Solnej 5130 przewidywa  realizacj  4-pi trowej cz ci 

g ównej od po udnia i 3-pi trowego skrzyd a w podwórzu z parterow  stró ówk , 
ka da z cz ci z odr bn  klatk  schodow , które cznie tworzy y nieregularny rzut 
litery „C” z wewn trznym podwórkiem, otwartym od strony zachodniej [il. 76]. 
Fasada zasadniczo symetryczna ma uk ad uskokowy, z dwoma p ytkimi ryzalitami 
 ankuj cymi elewacj  do wysoko ci drugiego pi tra w cznie. Czwarte pi tro jest 

nieco cofni te w g b w stosunku do trzeciego. Uskokowy uk ad powtarzaj  balko-
ny-tarasy na trzecim i czwartym pi trze, na skrajnych osiach fasady, i to ich forma 

 127  Wi cej na temat Spó dzielni i realizowanych przez ni  domów wielomieszkaniowych zob.: 
El bieta B otnicka-Mazur, Przedwojenne w asne M. Pierwsze domy wielomieszkaniowe Spó dzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych w Lublinie, [w:] Od kamienicy do apartamentow-
ca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkaniowe. Architektura miast II, Materia y po konferencji, 
pod red. Darii Br czewskiej-Kuleszy i Agnieszki Wysockiej, Bydgoszcz 2009, s. 129-136.

 128  Adam Kaniowski , Potrzeby Spó dzielczo ci Mieszkaniowej w Lublinie, „Technik Lubelski” 
1930, nr 5-6, s. 15-16.

 129  Ustawa z 29 kwietnia 1925 roku o rozbudowie miast, Dz. U. nr 51, poz. 346 z pó niejszymi 
zmianami.

 130  Projekt kamienicy przy ul. Solnej 5, ASPP; Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy 
Solnej 5 (1936), APL IB, sygn. 5036.

Il. 76. Kamienica Spó dzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
Urz dników Pa stwowych przy ul. Solnej 5 w Lublinie, 

widok wspó czesny od pd., fot. K. Mazur
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decyduje o ca ym charakterze kamienicy [il. 77]. Bry a pocz tkowo wolnostoj cego 
budynku jest prosta, pozbawiona dekoracji. Monotoni  g adkich elewacji rozbijaj  
jedynie prostok tne wielopolowe okna, zró nicowane w poszczególnych cz ciach 
fasady i na wy szych pi trach, symetrycznie rozmieszczone balkony oraz boczne ry-
zality i uskoki ostatnich kondygnacji, zaakcentowane wydatnymi gzymsami. Budy-
nek g ówny jest nakryty dachem dwuspadowym o d u szej po aci i wi kszym k cie 
nachylenia od podwórza. Zasadniczo kamienica nie by a przebudowywana, jedynie 

drobne zmiany dotycz  stolarki okiennej 
i balustrad balkonowych, które po wojnie 
zosta y wymienione z drewnianych na e-
lazne. Plastyk  elewacji o  cyny od strony 
podwórza tworzy uk ad ryzalitów i usko-
ków, rozmieszczonych w sposób nieregu-
larny. Otwory okienne klatek schodowych 
dodatkowo wprowadzaj  wizualny „niepo-
rz dek” w artykulacj  cian.

Ostateczna forma kamienicy przy 
ul. Chopina 8 jest wynikiem kilkuetapowej 
budowy na bazie nieco mody  kowanych 
w jej trakcie projektów. Pierwszy z nich zo-
sta  zatwierdzony przez lubelski Magistrat 
31 grudnia 1929 roku131. Zak ada  on bu-
dow  pi ciokondygnacyjnej kamienicy na 
planie litery „L”, z krótszym skrzyd em od 
strony ul. Chopina. Ostatnie pi tro, wyra -
nie oddzielone od pozosta ych gzymsem, 
wizualnie nawi zywa o do motywu attyki. 
Z przyczyn  nansowych do czerwca 1931 
roku zdo ano wybudowa  zaledwie parter, 
co pozwoli o na oddanie do u ytku pierw-
szych 7 mieszka . W tym czasie nast pi a 

wery  kacja projektu, zwi zana z podzia em budowy na odleg e w czasie etapy, w efek-
cie czego zachowa y si  trzy ró ne jego wersje. Drugi projekt, zawieraj cy odrys pla-
nów nadbudowy pierwszego i drugiego pi tra nad gotowym ju  parterem, zachowuje 
ogóln  dyspozycj  wn trza z pierwszej zatwierdzonej wersji, w nieznacznym stopniu 
przesuni to jedynie cianki dzia owe, przez co zmieni y si  powierzchnie poszczegól-
nych pomieszcze . Wi ksze zmiany dotycz  widoków przedstawiaj cych obiekt zale-
dwie dwupi trowy132. Z obydwu g ównych elewacji znikn y  pó koliste zako czenia 

 131  Projekt Domu Spó dzielni Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych w Lublinie ul. Szopena 8, 
Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. Szopena 8 [róg S dowej], APL IB, sygn. 5304.

 132  Odrys planów nadbudowy 1-go i 2-go pi tra nad parterem domu mieszkalnego Spó dzielni 
Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych w Lublinie ul. Szopena nr 8 róg ul. S dowej nr 2-a z zatwier-
dzonych planów tego domu 4-pi trowego, Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. Szopena 8...

Il. 77. Kamienica Spó dzielni Budowlano-
Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych 
przy ul. Solnej 5 w Lublinie, detal fasady, 

fot. E. B otnicka-Mazur
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otworów okiennych lub 
drzwiowych, a tak e pew-
ne dekoracyjne detale nad 
i pomi dzy oknami. Zmie-
ni  si  tak e nieco uk ad osi 
i rozmieszczenie balkonów. 
W rezultacie wybudowano 
kamienic  3-pi trow , tyl-
ko cofni ty nieco w g b 
naro nik budynku posiada 
4 pi tra [il. 78]. W g adkich 
elewacjach geometryczny 
rytm wyznaczaj  jedynie 
ci gi prostok tnych okien 
i balkony o elaznych balu-
stradach, do dzisiaj zacho-
wanych w niezmienionej 
formie. W podobnym charakterze jest utrzymana d u sza 12-osiowa elewacja pó noc-
na od ul. S dowej, z wjazdem na podwórze na wysoko ci czwartej osi od zachodu. 
Wprawdzie w pierwszej wersji projektu pojawi y si  motywy „kryszta kowe”, wywo-
dz ce si  jeszcze z polskiej sztuki dekoracyjnej, w nast pnych rysunkach i ostatecznej 
realizacji architekt z tych detali zrezygnowa  na rzecz zdecydowanego uproszczenia 
elewacji, co uprawnia do w czenia tego obiektu na list  przyk adów dojrza ego, cho  
bardzo skromnego, modernizmu.

Uproszczony funkcjonalizm reprezentuje zespó  domów zrealizowanych w po o-
wie lat 30. dla O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej w Lublinie133. W odró nieniu 
od inwestycji Funduszu Kwaterunku Wojskowego  nansowanych przez wojsko by y 
one budowane w asnymi si ami kapita owymi cz onków Spó dzielni – wojskowych, 
z zaci ganych przez nich po yczek bankowych134. Zosta y one usytuowane w rejonie 
tzw. Obozu Zachodniego przy ul. Weteranów, Poniatowskiego i Lisa-Kuli135 (dzisiaj 
ul. Dubois). Nad projektami domów o  cerskich pracowa o trzech architektów: Stani-
s aw Piotrowski, Bohdan Kelles-Krauze i Tadeusz Witkowski, przy czym  najm odszy 

 133  Pierwsza próba wybudowania kolonii o  cerskiej w tej cz ci miasta (dok adnie w kwartale po-
mi dzy ul. Grottgera, Sk odowskiej, Uniwersyteckiej i Al. Rac awickimi) zosta a podj ta przez Fundusz 
Kwaterunku Wojskowego w pierwszej po owie lat 20. Z powodu niech ci w adz miasta z planowanych 
kilkunastu postawiono zaledwie 4 domy, z których do dzisiaj zachowa  si  tylko jeden, przy ul. Uniwer-
syteckiej 4 (obecnie siedziba Sekcji Psychologów Policyjnej Izby Dziecka). 

 134  Por.: Maciej Sobiera j , Mi dzy carskimi a polskimi czasy. Budownictwo wojskowe Lublina 
w latach 1901-1939, [w:] ycie artystyczne Lublina 1901-2001, Materia y z sesji pod red. Lechos awa 
Lame skiego, Lublin [2002], s. 97. Podobnie rzecz si  mia a z zabudow  dla o  cerów w innych o rod-
kach, np. na warszawskim oliborzu. Por.: ukasz Heyman, Nowy oliborz 1918-1939. Architektura 
– Urbanistyka, Wroc aw 1976, s. 70-71, 197-209.

 135  Por.: Sobiera j , dz. cyt., s. 96-99; Plan zabudowania ul. Weteranów i Ks. Józefa Poniatowskie-
go (1934), APL AmL 1918-1939, sygn. 2011.

Il. 78. Kamienica Spó dzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
Urz dników Pa stwowych przy ul. Chopina 8 w Lublinie, 

widok wspó czesny od pn-zach, fot. K. Mazur
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z nich Witkowski wyko-
na  projekt jednego tylko 
domu przy ul. Lisa-Kuli 11. 
Dzia ki przy ul. Weteranów 
w wi kszo ci by y jedna-
kowe, a ich powierzchnia 
wynosi a 750 m2. Nieco 
wi ksze by y dwie parcele 
pod numerami 22 i 24, na 
których stan y wille majora 
Jerzego Pola i spadkobier-
ców pu kownika Micha a 
Burgie a. Dwie ostatnie za-
projektowa  Krauze, pozo-
sta e plany domów przy tej 
ulicy, numery 2-20, sporz -
dzi  Stanis aw Piotrowski136. 
Krauze jest równie  auto-
rem domów przy ul. Ponia-
towskiego 6, 8, 10 i 12 oraz Lisa Kuli (Dubois) 10 (2)137, 12 (6), 13 (5), 14 (10) i 16 
(14). Wszystkie projekty zosta y zatwierdzone w 1934 roku, a ju  w kolejnym gotowe 
domy oddane do u ytku.

Bry y tych obiektów, które tworz  jednolit  stylistycznie zabudow , charakteryzu-
je prostota i surowo  w potraktowaniu elewacji, aczkolwiek nie s  to zwyk e prosto-
pad o ciany. Asymetri  budynków podkre la usytuowanie klatek schodowych, nieco 
wy szych od g ównej bry y, umieszczonych zazwyczaj z boku elewacji frontowej. 
Charakterystyczne ma e okienka, czone w pod u ny pionowy ci g, w argonie hi-
storyków architektury nazywane „termometrami”, z jednej strony pozwala y na lep-
sze do wietlenie schodów, z drugiej natomiast dawa y poczucie lekko ci konstrukcji 
przeszklonej elewacji, stanowi c jednocze nie dominant  w kompozycji ca ej bry y 
budynku138. Wed ug tego samego projektu (nr 10 w lustrzanym odbiciu)139  zosta y 

 136  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. Weteranów 2-20, APL IB, sygn. 5637-5646. 
Tak e parcele nr 2 (1185m2) i 20 (1255m2) by y znacznie wi ksze od przyj tej standardowo powierzchni. 
Por.: Sobiera j , dz. cyt., s. 99.

 137  W nawiasach zosta a podana aktualna numeracja, odpowiadaj ca ulicy Dubois.
 138  Ci gi okien na klatkach schodowych, atrakcyjne wizualnie dla mi o ników architektury mo-

dernizmu i wprowadzaj ce niew tpliwie du o wiat a do wewn trz budynku, do tej pory przysparzaj  
sporo k opotów mieszka com domu, zwi zanych z utrzymaniem czysto ci szyb okiennych. Pod tym 
wzgl dem ich „funkcjonalizm” okazuje si  zupe nie niepraktyczny, podobnie jak p askie dachy i szero-
kie tarasy stanowi ce doskona y magazyn dla niegu nierzadko zalegaj cego zim .

 139  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Poniatowskiego 8 (1934-1940), APL IB, 
sygn. 3943; Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Poniatowskiego 10 (1934-1943), tam e, 
sygn. 3944; Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Poniatowskiego 12 (1934-1940-1950), 
tam e, sygn. 3945.

Il. 79. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Lisa-Kuli 12 (obecnie Dubois 6) w Lublinie, widok 

wspó czesny od pn., fot. K. Mazur
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wybudowane trzy domy przy 
ul. Poniatowskiego 8, 10 i 12, 
tak e do realizacji willi przy 
ul. Lisa-Kuli 12 i 16 (Dubo-
is 6 i 14) wykorzystano jeden 
projekt [il. 79]140. Pozosta e, 
mimo pozornie du ego po-
dobie stwa, ró ni  si  usytu-
owaniem balkonów i tarasów 
wkomponowanych w uk ad 
przenikaj cych si  prostopad o-
ciennych bry 141. Wi ksze zró -

nicowanie formy z za o enia 
dotyczy o elewacji od strony 
ogrodu142. Obecnie pierwot-
ny charakter cz ci obiektów 
uleg  zatarciu przez przebudo-
wy i nadbudowy dodatkowej 
kondygnacji, nowe przekrycie 
dachu czy dobudow  drugiego 
domu bezpo rednio przylega-
j cego do elewacji (Lisa-Kuli 
13143, 14) [il. 80, 81]. Jedna 
z ciekawszych willi dla o  ce-
rów, od po udnia jedno-, od 
pó nocy dwupi trowa, zosta a 
zrealizowana przy ul. Ponia-
towskiego 6144. Od strony po-
udniowej dwupi trowa cz  

domu obni a si  uskokowo, 
daj c podstaw  dwóm tarasom 
o zró nicowanej wielko ci na 
pi trach: wi kszemu na pierw-
szym i mniejszemu na drugim 

 140  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Lisa Kuli 12 (1934-40, 1944-48), tam e, 
sygn. 2541; Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Lisa Kuli 16 (1934-40-1949), tam e, 
sygn. 2545.

 141  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Lisa Kuli 10 (1934-40-1950), tam e, sygn. 
2539; Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Lisa Kuli 14 (1934-1940), tam e, sygn. 2543.

 142  Sobiera j , dz. cyt.
 143  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Lisa Kuli 13 (1934-40, 1947-50), APL IB, 

sygn. 2542
 144  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Poniatowskiego 6 (1934-1940), tam e, 

sygn. 3942.

Il. 80. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Lisa-Kuli 13 (obecnie Dubois 5) w Lublinie, 
widok wspó czesny od pd.-wsch., fot. K. Mazur

Il. 81. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Lisa-Kuli 13 (obecnie Dubois 5) w Lublinie 

fot. z 1937 roku, w . prywatna
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pi trze. Klatka schodowa zo-
sta a do wietlona ci giem po-
d u nych okienek na dwóch 
bokach wydatnego ryzalitu. 
W tym projekcie architekt 
swobodnie zestawi  prosto-
pad o cienne bry y, w efekcie 
czego powsta a lekka asyme-
tryczna kompozycja [il. 82]. 

Najwi ksze domy dla o  -
cerów o charakterze willowym 
zrealizowano przy ul. Wetera-
nów 22 i 24, wed ug wspól-
nego projektu z drobnymi 
zmianami w obr bie rozmiesz-
czenia otworów okiennych, 

wysoko ci klatek schodowych od frontu i rozwi zania tylnych elewacji z tarasem145 
[il. 83]. W willi pod numerem 24 w stosunku do pierwotnego projektu podwy szono 
kondygnacj  poddasza do pe nego II pi tra. Zró nicowane przestrzennie fasady bu-
dowli akcentuj  w skie pionowe okna zgrupowane parami w jednopi trowych pseu-
doryzalitach, których horyzontalny uk ad podkre laj  odcinki gzymsu ograniczaj ce 
je od góry i od do u. Ka da z kondygnacji mie ci a odr bne mieszkanie, a funkcjo-

nalne rozplanowanie wn trza 
zak ada o swobodny dost p 
z przedpokoju do kuchni, a-
zienki, sypialni i du ej jadalni, 
najcz ciej po czonej z gabi-
netem za pomoc  rozsuwanych 
drzwi.

W podobnym charakterze 
jest utrzymany dwupi trowy 
dom, drugi, jaki Krauze zapro-
jektowa  dla rodziny Chaciewi-
czów, przy ul. G owackiego 20 
(proj. 1936)146. Prost  bry  
o g adkich elewacjach  rozbijaj  
pionowe podzia y ryzalitu klat-
ki schodowej oraz  symetrycznie 

 145  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Weteranów 22 (1934-1941), tam e, sygn. 
5647; Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ulicy Weteranów 24 (1934-1941), tam e, sygn. 5648.

 146  Akta nieruchomo ci po o onej w Lublinie przy ul. G owackiego 20 (1936-1940, 1950), tam e, 
sygn. 1596.

Il. 82. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Poniatowskiego 6 w Lublinie, widok wspó czesny 

od pd-wsch., fot. K. Mazur

Il. 83. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Weteranów 22 w Lublinie, widok wspó czesny od pn., 

fot. K. Mazur
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rozplanowanych ryzalitów w elewacji wschodniej od ulicy i zachodniej od ogrodu, 
z balkonami o elaznych zaokr glonych balustradach na pi trach w naro ach [il. 84]. 
Wykonany przez Krauzego nieco pó niej projekt rozbudowy przewidywa  nadbudow  
trzeciego pi tra nad po ow  budynku od zachodu i budow  gara y samochodowych. 
Prawdopodobnie Zarz d Miejski nie zaakceptowa  takiego rozwi zania, dlatego w pi-
mie z 10 czerwca 1939 roku Chaciewicz zwróci  si  z pro b  do Zarz du o wyra enie 

zgody na nadbudow  zaledwie jednego pomieszczenia przylegaj cego do klatki scho-
dowej z przeznaczeniem na kantorek biurowy147. Obecna forma budynku potwierdza, 
e tak  zgod  uzyska .

Nowoczesnym, niestety niezrealizowanym obiektem by , prawdopodobnie ostatni 
w karierze architekta, projekt sanatorium dla chorych na gru lic  w Krasnobrodzie 

z 1938 roku148. Dynamiczne 
starania o podj cie budowy 
czyni o pr nie dzia aj ce Lu-
belskie Wojewódzkie Towa-
rzystwo Przeciwgru licze149. 
Jak wynika z protoko ów ze-
bra  Towarzystwa, pierwsze 
szkice budynku by y sporz -
dzone ju  w 1935 roku150. Po 
kilku korektach wykonanych 
przez architekta zgodnie z y-
czeniem Departamentu S u by 
Zdrowia przy Ministerstwie 
Opieki Spo ecznej, gotowy 
projekt i wst pny kosztorys 
zawiera  propozycj  budowy 

obiektu wykonanego w przewa aj cej cz ci z miejscowego kamienia wapiennego 
i ceg y, obowi zkowo o stropach ogniotrwa ych i z pe n  infrastruktur  techniczn  
(c.o., kanalizacja i wodoci g)151. Sprawa szybkiego rozpocz cia prac budowlanych 
skomplikowa a si  ze wzgl du na braki  nansowe, których nie chcia  uzupe ni  ani 
stosunkowo niedawno utworzony (1934) Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych, ani Fun-
dusz Pracy, mimo  sk adanych w tej sprawie deklaracji152. Opó nienia spowodowa-
y, e dopiero wiosn  1939 roku zacz to gromadzi  materia y budowlane, a uroczyste 

 147  Tam e, p. 31-33.
 148  Sanatorium przeciwgru licze w Krasnobrodzie, APL UWL-V-WKB, sygn. 2825.
 149  Zob.: Ksi ga protoko ów Lub. Wojewódzk. Tow. Przeciwgru liczego 22.06.1935-15.02.1942, 

APL Lubelskie Towarzystwo Przeciwgru licze, sygn. 3.
 150  Tam e, s. 2.
 151  Kosztorys wst pny na budow  sanatorium przeciwgru liczego w Krasnobrodzie pow. Zamojskie-

go, APL UWL-WPOZ, Budowa sanatorium w Krasnobrodzie (1935-1939) [pow. Zamojski], sygn. 356.
 152  Korespondencja Lubelskiego Towarzystwa Przeciwgru liczego z ZUS i Funduszem Pracy, 

tam e.

Il. 84. Dom przy ul. G owackiego 20 w Lublinie, 
widok wspó czesny od wsch., fot. K. Mazur
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 po wi cenie kamienia w gielne-
go z udzia em o  cjeli z ca ego 
województwa odby o si  2 lipca 
tego roku153. Wybuch wojny prze-
rwa  ledwie rozpocz te prace. 

Projekt mia  odpowiada  pro-
pagowanym w tym czasie pogl -
dom na temat leczenia gru licy. 
Teoretyczne podstawy górskiej 
terapii klimatycznej sformu o-
wa  niemiecki lekarz Herman 
Brehmer, który w 1854 roku jako 
pierwszy w Europie utworzy  sa-
natorium w miejscowo ci Gör-
bersdorf (dzisiejsze Soko owsko niedaleko Wa brzycha). Jego ucze , Peter Dettweiler, 
rozwin  te pogl dy o leczenie w ka dym klimacie, gdzie powietrze jest wie e, czy-
ste i wolne od py u. Zamiast zimnych k pieli proponowanych przez Brehmera zaleca  
le akowanie w s o cu, nawet w ch odne i mro ne dni154. Dlatego otwarty, trójcz o-
nowy rzut budynku w kszta cie zgeometryzowanej litery „S” w projekcie Krauzego 
mia  zapewni  optymaln  liczb  
sal, dostarczaj cych od po udnia 
k pieli s onecznych zarówno cho-
rym pr tkuj cym, jak i niepr tku-
j cym, w znacznie oddalonych od 
siebie skrzyd ach, odizolowanych 
dodatkowo cz cym je korpusem 
z pomieszczeniami o funkcjach 
pomocniczych [il. 85]. Zewn -
trzny wygl d projektowanego 
obiektu mia  charakter funkcjona-
listyczny, w dos ownym znacze-
niu tego s owa, z d ugimi ci gami 
du ych okien i dwoma obszer-
nymi tarasami na podwójnych 
rz dach s upów, zaplanowanymi 
na zako czeniu przeciwleg ych 
skrzyde  od wschodu i zachodu. Prostoty kubicznych bry  dope nia  p aski dach. Oprócz 
parteru i pi tra, w budynku zaprojektowano pe n  kondygnacj  piwnic z zapleczem 
gospodarczym (pralnia, magiel i mieszkania dla personelu).

 153  Po wi cenie kamienia w gielnego sanatorium dla chorych gru liczych w Krasnobrodzie, „G os 
Lubelski” 1939, nr 181, s. 5.

 154  Zbigniew Wo niewski , Historyczny zarys leczenia gru licy p uc w Polsce, Warszawa 1967, 
s. 35-57.

Il. 85. Sanatorium w Krasnobrodzie, rzut parteru, 
APL UWL-V-WKB, sygn. 2825

Il. 86. Budynek dla Zarz du Gminnego w Bychawie, 
widok wspó czesny od pn., fot. K. Mazur
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W tym samym czasie powsta-
o kilka niewielkich, prostych 

w formie, projektów budynków 
o przeznaczeniu administracyj-
nym, dla zarz dów gmin w  ma-
ych miejscowo ciach powiatu 

lubelskiego: w Bychawie (proj. 
1938)155, Me gwi (proj. 1938)156 
i Piaskach (1939)157. Uk ad i wiel-
ko  podstawowych pomieszcze  
(kancelaria, sala zebra , archi-
wum) zale a  od potrzeb inwe-
storów, niezbyt wyczulonych na 
sprawy estetyczne [il. 86].

Rze nia w Bychawie (proj. 1930), przyk ad obiektu o charakterze gospodarczym, 
zgodnie z pierwotnym projektem by a budynkiem parterowym, murowanym z wa-
piennego kamienia amanego i ceg y, za o onym na planie odwróconej litery „L” 
i nakryta czterospadowym dachem158. Prosta bry a mia a odpowiada  funkcji obiektu. 
We wn trzu zaprojektowano oddzielne hale dla byd a, ciel t, wi  i kiszkark  [il. 87]. 
W ryzalicie od zachodu umieszczono pokój rze nika oraz gabinet lekarza. Rze nia 
zosta a rozbudowana i zmodernizowana w latach 70. XX wieku. Jej budowa by a 
jednym z bardziej donios ych wy-
darze  w yciu przedwojennej By-
chawy. W uroczysto ci po wi cenia 
kamienia w gielnego przez ówcze-
snego proboszcza bychawskiego, 
ksi dza kanonika Antoniego Zieli -
skiego, uczestniczyli przedstawicie-
le w adz i miejscowych rodowisk 
spo ecznikowskich159. Tym smut-
niejszy przedstawia dzisiaj widok 
stoj ca na uboczu zdewastowana 
ruina [il. 88].

 155  Projekt budynku dla zarz du gminnego w Bychawie (1938), pow. lubelski, APL UWL-V-WKB, 
sygn. 1677.

 156  Projekt budynku dla zarz du gminnego w Me gwi (1938), pow. lubelski, tam e, sygn. 1678.
 157  Projekt rozbudowy urz du gminnego w Piaskach (1939), tam e, sygn. 1680; Akta dotycz ce 

wyko czenia i przebudowy budynku administracyjnego Zarz du Gminy Piaski (1947), APL Akta gminne 
powiatu lubelskiego 1823-1954. Zarz d gminy Piaski (1922-1942), sygn. 95.

 158  Projekt rze ni w Bychawie (1930), pow. lubelski, APL UWL-V-WKB, sygn. 1594.
 159  Maciej Panecki , Hodowlany biznes dziedzica z podzamcza. Ulice, domy, ludzie. Pi ta cz  

wspomnie  Macieja Paneckiego o Bychawie lat trzydziestych XX wieku [rze nia], „G os Regionalistów”. 
Dodatek do „G osu Ziemi Bychawskiej” redaguje Bychawskie Towarzystwo Regionalne, 2004, nr 5 
(16), s. 2. 

Il. 87. Rze nia w Bychawie, rzut parteru, rys. 
E. B otnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1594

Il. 88. Rze nia w Bychawie, widok wspó czesny 
od zach., fot. K. Mazur
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6. Ko cio y

Przemiany stylistyczne w architekturze sakralnej przebiega y w asnym, nieco od-
miennym nurtem od tego, który narzuca  styl budowlom wieckim. Rozwój archi-
tektury sakralnej na pocz tku XX wieku, gwa townie przerwany wybuchem I wojny, 
przyczyni  si  do wytworzenia ró norodnych form stosowanych w realizowanych ko-
cio ach, inspirowanych wci  jeszcze modnym gotykiem, ale tak e sztuk  renesansu 

i baroku oraz klasycyzmu160. Po zako czeniu dzia a  wojennych i odzyskaniu przez 
Polsk  niepodleg o ci powróci  problem wyboru jak najw a ciwszej formy architek-
tonicznej dla nowych wi ty . Na ten temat g os zabrali duchowni. Dominuj cy by  
pogl d pragmatyczny, wyra ony na amach „Wiadomo ci Archidiecezjalnych War-
szawskich” w 1916 roku: „Styl jest rzecz  oboj tn , ka dy styl jest dobry, byleby 
ca o  by a estetycznie wykonana. W ostatnich latach daje si  u nas zauwa y  przesyt 
gotyku, wi c mo na by tu i ówdzie wznie  ko ció  w stylu roma skim, odrodzenia, 
baroku, a nawet odtworzy  starochrze cija ski styl bazylikowy”161. Dodatkowe po-
stulaty dotyczy y ko cio ów budowanych na wsi. O. Gerard Kowalski zwraca  uwag  
na fakt, i  generalne zubo enie wsi, spowodowane wojn , paradoksalnie mo e przy-
nie  korzy ci dla estetyki projektowanych wi ty  gdy  „nie ma obecnie obawy, aby 
na wsi powstawa y tak kosztowne katedry wiejskie jak przed wojn ”, a „nawo ywa-
nia nasze o prostot  ko ció ka wiejskiego b d  zapewne dzi  atwiej zrozumiane”162. 
W praktyce decyduj c  rol  rzeczywi cie odgrywa o lokalne zapotrzebowanie i mo -
liwo ci  nansowe wiernych – fundatorów wi tyni, trwale po czone z ich przywi -
zaniem do tradycji.

Krauze zaprojektowa  cznie pi  ko cio ów, trzy drewniane i dwa murowane, 
w tym jeden przebudowany z dawnego dworu; z wyj tkiem ko cio a w K odnicy 
Dolnej nadal pe ni  one swoj  funkcj .

Chocia  projekt drewnianego ko ció ka w Leszkowicach (1921) zosta  zatwier-
dzony jako „plan prowizorycznej kaplicy”, po kilku powa niejszych remontach s u-
y swoim para  anom do dzisiaj163. Zachowany szkic z marca 1921 roku wykonany 

przez budowniczego z Lubartowa, Z. Andziaka, nie zosta  zaakceptowany przez wy-
dzia  budowlany ODRP. Nie nadawa  si  do realizacji, by  mo e w zwi zku z bra-
kiem uprawnie  projektowych autora164. Prawdopodobnie na miejscu rozpocz to ju  

 160  Krzysztof Stefa ski , Polska architektura sakralna. W poszukiwaniu stylu narodowego, ód  
2002, s. 142.

 161  Ks. M.[arian] Stefanowski , W sprawie odbudowy zrujnowanych przez wojn  wi ty , „Wia-
domo ci Archidiecezjalne Warszawskie” 1916, nr 5, s. 157 – cyt. za: S tefa ski , dz. cyt., s. 148.

 162  Gerard Kowalski , O nasz  kultur . O odbudowie kraju i ratowaniu zniszczonych wojn  zabyt-
ków, [w:] Sprawozdanie i Wydawnictwa Wydzia u Tow. Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury 
za rok 1914 i 1915, Kraków 1916, s. 10-23 – cyt. za: S tefa ski , dz. cyt.

 163  Projekt ko cio a w Leszkowicach, pow. Lubartowski, AAN MSW 1918-1939, sygn. 2827; Ko-
ció  Para  alny p.w. w. Józefa Oblubie ca NMP i w. Jana Chrzciciela w Leszkowicach [karta bia a], 

oprac. Jan Górak, 1991, AWUOZL.
 164  Plan kaplicy w Leszkowicach, gm. Luszawa, pow. Lubartowskiego ziemi Lubelskiej, APL Staro-

stwo Powiatowe Lubartowskie, sygn. 87, p. 2.
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 nawet prace budowlane, wi c szybko zwrócono si  do Krauzego z pro b  o wykona-
nie w a ciwych planów. Mo e o tym wiadczy  ogólny zarys rzutu, nawi zuj cy do 
pierwszej koncepcji, jednak nieco od niej bogatszy. Do jednoprzestrzennej nawy na 
rzucie prostok ta od pó nocy przylega trójbocznie zamkni te prezbiterium z niewiel-
k  zakrysti . Nawa i prezbiterium o tej samej wysoko ci zosta y nakryte wspólnym 

dwuspadowym dachem z niewiel-
k  sygnaturk . Nad krucht  z wej-
ciem, od po udnia, wznosi si  

czworoboczna wie a zwie czona 
he mem namiotowym165 o silnie 
zaznaczonych poziomych podzia-
ach, z kondygnacjami uskokowo 

zw aj cymi si  ku górze w spo-
sób charakterystyczny dla drew-
nianych ko cio ów wie owych166 
[il. 89]. We wn trzu architekt za-
stosowa  interesuj ce rozwi zanie 
pozornego sklepienia o przekroju 
pi ciobocznym, b d ce bogatsz  
propozycj  stropów o przekroju 
trapezowym, rozpowszechnionych 
w drewnianej architekturze ko-
cielnej w okresie dwudziestole-

cia mi dzywojennego167. Razem 
z oszalowanymi cianami i drew-
nianym wyposa eniem (ambona, 

awki, konfesjona ) tworz  spójne stylistycznie wn trze, chocia  nie zosta a zrealizo-
wana projektowana dekoracja sklepienia, na laduj ca stylizowane barokowe stiuki. 
Nawa g ówna, obmurowana podczas remontu z 1985 roku czerwon  ceg , kontra-
stuje z pozostawion  w pierwotnym kszta cie wie 168. Ko ció  w Leszkowicach jest 
typowym przyk adem drewnianej architektury sakralnej tego okresu, czonej cz sto 
z nurtem „swojskim”, wyrastaj cym z tradycji budownictwa ludowego169.

Nieco podobne rozwi zanie ko ció ka drewnianego, z centraln  wie  nad krucht  
i trapezowym w przekroju pozornym sklepieniem, Krauze zaproponowa  w projekcie 

 165  W projekcie wie a jest zako czona cebulastym he mem z latarni , jednak w trakcie realizacji 
zrezygnowano z niego.

 166  Katarzyna Tur-Marciszuk, Ko cio y w K odnicy Dolnej i w Chrzanowie jako przyk ady gi-
n cej drewnianej architektury z dwudziestolecia mi dzywojennego, „Wiadomo ci Konserwatorskie Wo-
jewództwa Lubelskiego”, 4 (2002), s. 219. 

 167  Gra yna Ruszczyk, Drewniane ko cio y w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesno , War-
szawa 2001, s. 118-119.

 168  Projekt architektoniczny remontu kaplicy w Leszkowicach, proj. mgr in . arch. Antoni Herman, 
Wojciech Herman, 1984, AWUOZL, sygn. 3656.

 169  Por.: S tefa ski , dz. cyt., s. 162.

Il. 89. Ko ció  para  alny pw. w. Józefa 
i w. Jana Chrzciciela w Leszkowicach, 

widok wspó czesny, fot. K. Mazur
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dla K odnicy Dolnej (1929)170. Zbudowany równie  w konstrukcji s upowo-ramowej 
ró ni si  od leszkowickiego rzutem w kszta cie krzy a greckiego, z w szym od nawy 
prezbiterium, zamkni tym trójbocznie. W K odnicy cz ciowo wtopiona w naw  
izbicowa wie a z dekoracyjnym szalunkiem w uk adzie uskokowym, podkre laj -
cym jej wertykalizm, wyra nie dominuje nad znacznie od niej ni szym korpusem 
[il. 90, 91]. K t nachylenia naczó ków dwuspadowych dachów nad naw  poprzeczn  
powtarza k t dachu nakrywaj cego naw . Szerokie naczó ki agodz  strome po a-
cie, dodaj c ca ej bryle zwarto ci. Niezas oni te przez szalunek zastrza y we wn trzu 
stanowi  dodatkowy element dekoracyjny. Warta uwagi jest równie  jednolita styli-
stycznie z ko cio em niewielka dzwonnica z okr g ymi i wyd u onymi otworami, za-
ko czonymi pó koli cie. Niestety, ko ció  nie jest u ytkowany od 1997 roku, bowiem 
w bezpo rednim s siedztwie wybudowano now , murowan  wi tyni . Obiekt ratuje 
przed zag ad  wpis do rejestru zabytków171, ale zamkni ty „na cztery spusty” ulega 
post puj cej degradacji.

 170  Projekt ko cio a w K odnicy (1931-1932), pow. janowski, APL UWL-V-WKB, sygn. 984; Ko-
ció  Para  alny p.w. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa w K odnicy Dolnej [karta bia a], oprac. Jan Gó-

rak, 1991, AWUOZL.
 171  Decyzja z dnia 30 kwietnia 1993 roku, nr A/1038.

Il. 90. Ko ció  w K odnicy, widok 
perspektywiczny, B. Kelles-Krauze, 

rys. tuszem na kalce z ok. 1929 r.

91. Il. Dawny ko ció  para  alny w K odnicy 
Dolnej, widok wspó czesny od pd-zach., 

fot. K. Mazur
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Typ bezwie owy reprezentuje ko-
ció  para  alny w Olbi cinie (proj. 

1933)172. Zosta  za o ony na planie 
prostok ta z nawami bocznymi, wy-
dzielonymi we wn trzu przez drewnia-
ne s upy oraz prezbiterium od wschodu 
o szeroko ci nawy g ównej, z prosto-
k tnymi pomieszczeniami (zakrystia 
i babiniec) po bokach. Budowla od 
frontu zosta a zaakcentowana ryza-
litem z podcieniem w dolnej kondy-
gnacji. Nad dwuspadowym dachem, 
kryj cym g ówny korpus wi tyni, 
dominuje smuk a wie yczka na sygna-
turk  [il. 92]. Prezbiterium i zakrystie 
zosta y przekryte odr bnie. Swoj  bez-

wie ow  form  ko ció  nawi zuje do istniej cej do 1943 roku XVIII-wiecznej drew-
nianej kaplicy dworskiej Wybranowskich, która by a jedyn  funkcjonuj c  wi tyni  
w Olbi cinie do czasu erygowania tu para  i w 1931 roku i budowy nowego ko cio-
a173. Jest jednym z zas uguj cych na uznanie przyk adów na Lubelszczy nie zadbanych 

drewnianych ko cio ów o jednolitym wn trzu, w którym uwag  zwraca dekoracja skle-
pie  z listwami u o onymi w motywy geometryczne. 

Jak zauwa y a Gra yna Ruszczyk, autorka obszernej rozprawy o ko cio ach drew-
nianych na ziemiach polskich w dwudziestoleciu mi dzywojennym, Kelles-Krauze 
w swoich projektach drewnianych czy  przesz o  z tera niejszo ci , wprowadzaj c 
nowoczesne materia ooszcz dne struktury dachu i wykorzystuj c pojedyncze moty-
wy „swojskie”, wi ce jego realizacje z tradycj  (np. wie a z barokowym he mem 
w Leszkowicach, izbicowa wie a z iglicowym nakryciem w K odnicy Dolnej czy 
podcie  wokó  ryzalitu nawy w Olbi cinie)174. 

Murowany ko ció  w Starej Wsi (proj. 1932)175, przypisywany Jerzemu Siennickie-
mu176, powtarza prosty rzut wykorzystany w projektach ko cio ów drewnianych, z jed-
nonawowym wn trzem i w szym prezbiterium z zakrystiami po bokach. Zewn trzna 

 172  Projekt ko cio a w Olbi cinie (1933), pow. janowski, APL UWL-V-WKB, sygn. 985; Ko ció  
Para  alny p.w. . Piotra i Paw a w Olbi cinie [karta bia a], oprac. E. Budzy ska, 1984, AWUOZL.

 173  Jan Widomski , Krótki zarys dziejów Olbi cina, cz  druga, Olbi cin 1991 [mps], Archiwum 
para  i p.w. . Piotra i Paw a w Olbi cinie, s. 4.

 174  Ruszczyk, dz. cyt., s. 141-142.
 175  Projekt Ko cio a w Starej Wsi (1932), pow. krasnostawski, APL UWL-V-WKB, sygn. 1217.
 176  Taka informacja pojawia si  zarówno na stronie lubelskiej Kurii, zob.: [Para  a Stara Wie ], 

http://www.kuria.lublin.pl/cgi-bin/para  a.cgi?ID=101612 [15 pa dziernika 2009], jak równie  na karcie 
ewidencyjnej: Ko ció  para  alny p.w. w. Stanis awa Biskupa. Stara Wie  [karta bia a], oprac. Jadwiga 
Czerepi ska, 2008, AWUOZL, chocia  na projekcie jest czytelny podpis: „proj. In . Bohdan Krauze”. 
Sygnowany jest zarówno egzemplarz projektu znajduj cego si  w APL, jak i przechowywany w archi-
wum para  i w Starej Wsi. 

Il. 92. Ko ció  para  alny pw. wi tych Aposto ów 
Piotra i Paw a w Olbi cinie, widok wspó czesny 

od pd-wsch., fot. K. Mazur
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szata obiektu ma zupe nie inny charakter przede wszystkim za spraw  budulca. Jego 
forma zosta a oparta na zmodernizowanych elementach architektury roma skiej, przy 
czym modernizm dominuje w fasadzie z kwadratow  w przekroju, trójkondygnacyj-
n  wie , zw aj c  si  uskokowo ku górze, z latarni  wspart  na czterech  larkach 
[il. 93]. Prosty uk ad uskokowy powtarza równie  zwie czenie i p ytkie zryzalitowa-
nie frontowej elewacji, zaplanowanej jako pseudo-kurtyna, do której przylega wie a. 
Echa sztuki roma skiej w uproszczonym kszta cie z kolei przywo uj  detale korpusu 
(pó koliste zako czenia okien) i prezbiterium (niewielkie okulusy). Podobnym du-
chem roma skiej prostoty tchnie powsta y, mniej wi cej w tym samym czasie, ko ció  
w Ostrówku (gm. Warka), autorstwa Bohdana Pniewskiego177. W tej realizacji akcent 
nowoczesny stanowi aneks o zaokr glonym naro niku, przystawiony do fasady od 
strony pó nocnej. W ko ciele w Starej Wsi dominuje nowoczesna wie a w fasadzie, 
a ogólnej prostoty wyrazu oprócz g adkich elewacji dodaje wi tyni niemal p aski 
dach, odmienny od stromych przekry  ko cio ów nurtu „swojskiego”. 

Form  drugiego murowanego ko cio a w dorobku Krauzego, w para  i Ostrówek 
(proj. 1921, pow. lubartowski), 
nota bene konkurencyjnego w sto-
sunku do omówionej wy ej wi -
tyni w s siednich Leszkowicach178, 
zdeterminowa a pierwotna bry a 
dawnego dworu Grodzickich, za-
kupionego przez mieszka ców 
Ostrówka w celu przebudowania 
go na ko ció 179. W pierwszym eta-
pie dostosowano przede wszyst-
kim wn trze dworu dla potrzeb 
sakralnych, zasadniczych zmian 
w wygl dzie zewn trznym do-
konuj c dopiero w 1929 roku na 
podstawie projektu sygnowane-
go przez architekta Aleksandra 
 Gruchalskiego, wykonanego by  
mo e na podstawie pierwszej 

 177  Marek Czapelski , Bohdan Pniewski – warszawski architekt XX wieku, Warszawa 2008, 
s. 77-79. Autor monogra  i podaje, i  autorstwo ko cio a w Ostrówku mo na przypisa  Pniewskiemu, ale 
brakuje dokumentów, które mog yby to potwierdzi . Sygnatura na oryginalnym projekcie w Archiwum 
Pa stwowym w Lublinie potwierdza t  atrybucj : Projekt ko cio a w Ostrówku (1931), pow. garwoli -
ski, APL UWL-V-WKB, sygn. 729.

 178  Na skutek kon  iktu pomi dzy mieszka cami Leszkowic i Ostrówka, którzy nie mogli si  poro-
zumie , gdzie powinien by  postawiony ko ció  dla nowo powstaj cej para  i, ostatecznie powsta y dwie 
odr bne para  e i wybudowano dwa ko cio y. Zob.: Kronika para  i Leszkowice za o ona w 1958 roku, 
t. I: do 1984 r., Archiwum para  i p.w. w. Józefa i w. Jana Chrzciciela w Leszkowicach; Kronika para  i 
Ostrówek, Archiwum para  i pw. Matki Boskiej Cz stochowskiej w Ostrówku.

 179  Kronika para  i Ostrówek.

Il. 93. Ko ció  para  alny pw. w. Stanis awa Biskupa 
M czennika w Starej Wsi, widok wspó czesny 

od frontu, fot. K. Mazur
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koncepcji Krauzego180. W trakcie drugiej przebudowy ko ció  uzyska  swój obecny 
wygl d [il. 94]. Pierwotny dach z naczó kami zosta  podwy szony, tak samo jak cia-
ny w cz ci g ównego korpusu, naczó ek na cianie szczytowej z wej ciem do ko-
cio a zlikwidowano, a po rodku kalenicy umieszczono dominuj c  nad bezwie ow  

bry  sygnaturk . Facjat  nad 
gankiem na d u szym boku bu-
dynku cz ciowo zredukowano, 
dzi ki czemu wraz z gankiem 
utworzy a jeden bok w skie-
go transeptu symetrycznie wy-
chodz cego poza lico elewacji 
równie  z drugiej strony nawy. 
Szeroka nawa g ówna zosta a 
wydzielona od bocznych w -
szych, parami kanelowanych 
kolumn z pseudokorynckimi 
kapitelami. Z projektu Gruchal-
skiego nie zosta  zrealizowany 
tylko przedsionek, zast piony 
prowizorycznym daszkiem na 
w skich podporach.

7. Wnioski

Twórczo  architektoniczna Bohdana Kelles-Krauzego dobrze wpisuje si  w ró -
norodno  stylistyczn  architektury Lubelszczyzny, zmieniaj cej si  z biegiem cza-
su w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego. Odmiennie prezentuj  si  jego 
pierwsze lwowskie projekty konkursowe z lat 1911-1912, do  silnie jeszcze tkwi ce 
w stylistyce eklektycznej, w których formy budowli w pewnym tylko zakresie ulega y 
uproszczeniom. Dopiero w Lublinie i na Lubelszczy nie, gdzie w latach 1921-1939 
zaprojektowa  kilkadziesi t obiektów zró nicowanych nie tylko stylowo, ale tak e 
funkcjonalnie, mo na prze ledzi  g ówne kierunki i tempo przeobra e  form archi-
tektonicznych jego autorstwa. Jak mo na zaobserwowa  na omówionych przyk a-
dach, projekty Krauzego przechodzi y stopniowo od poszukiwa  w obr bie modnego 
w latach 20. XX wieku stylu narodowego, form uwa anych za „swojskie” i nawi za  
do epok historycznych, do dojrza ego modernizmu i jego odmiany w postaci funkcjo-
nalizmu obecnego powszechnie w Lublinie od ok. po owy lat 30.

Próbuj c ustali  ród a inspiracji dla realizacji w ramach pierwszego z wymie-
nionych nurtów, nale y pami ta  o zami owaniu architekta do zabytków przesz o ci, 
które jeszcze w czasie studiów mia  okazj  pozna  na wschodnich terenach dawnej 

 180  Projekt rozbudowy ko cio a w Ostrówku, pow. lubartowski (1928), APL UWL-V-WKB, 
sygn. 1323. Projekt Krauzego z 1921 roku nie zachowa  si  w aktach.

Il. 94. Ko ció  para  alny pw. Matki Boskiej 
Cz stochowskiej w Ostrówku, 

widok wspó czesny od pd., fot. K. Mazur
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Rzeczypospolitej. Wyraz swoim upodobaniom dawa  nie tylko w gromadzeniu wy-
konanych przez siebie fotogra  i, ale równie  werbalnie, czego dowodem jest przy-
wo ywany artyku , po wi cony mi dzy innymi murowanym domom podcieniowym 
w Urz dowie i Józefowie. „A przecie  poznawanie i g bokie odczucie przesz o ci, to 
jedyna droga do tworzenia nowych dzie  w stylu swojskim…181”. Tak pisa  na amach 
„W drowca” w 1912 roku, ubolewaj c nad tym, e ma omiasteczkowe zabytki gin  
z polskiego krajobrazu. Te s owa mo na uzna  za motto twórczo ci architektonicznej, 
uprawianej przeze  co najmniej do po owy lat 20. XX wieku. Projekty lubelskiej 
a ni, szko y powszechnej w Bychawie, remizy w Chodlu czy organistówek w Be y-

cach i Kr nicy Jarej ob  tuj  w podcienia, ganki i malownicze amane dachy, przy-
wo uj c topos szlacheckiego dworku i wzory polskiej architektury nowo ytnej.

Realizacje z drugiej po owy i ko ca lat 20. XX wieku wiadcz  o stopniowym 
przyswajaniu przez Krauzego form architektury nowoczesnej przy jednoczesnej 
rezygnacji z historyzuj cych detali i uproszczeniu bry y sprowadzonej do prosto-
pad o ciennych segmentów, po raz pierwszy w pe ni wykorzystanych w Lublinie 
w projekcie Domu Stra ackiego i kamienic dla Spó dzielni Urz dników Pa stwo-
wych, a z powodzeniem kontynuowanych w o kilka lat pó niejszej kolonii domów 
o  cerskich. Ich forma reprezentuje umiarkowany, uproszczony funkcjonalizm. Archi-
tekt nie nadu ywa du ych przeszklonych powierzchni, chocia  swobodnie komponuje 
ryzality klatek schodowych, akcentuj c asymetri  bry . Koncepcja budowy niewiel-
kich jednopi trowych domów wolnostoj cych, z mieszkaniami solidnie do wietlo-
nymi od po udnia i zachodu, by a po cz ci zgodna z pogl dem Waltera Gropiusa, i  
„z biologicznego punktu widzenia cz owiek potrzebuje w mieszkaniu du o wiat a 
i powietrza, natomiast stosunkowo ma o powierzchni”182. Z kolei realizacja s ynnych 
5 zasad Le Corbusiera w tym wypadku ogranicza a si  raczej do zewn trznych cech 
architektury. Konstrukcja ci gów okien – „termometrów” w stalowych ramach by a 
wpasowana w solidny ceglany mur, tarasy wype nia y za omy ryzalitów, natomiast 
sztywny podzia  cian dzia owych agodzi y rozsuwane drzwi pomi dzy gabinetem 
i jadalni , w razie potrzeby cz ce przestrzenie obu pomieszcze .

Nowoczesna europejska my l architektoniczna, podejmowana przez warszawskie 
ugrupowania „Blok” i „Praesens”, które propagowa y budownictwo stawiaj ce so-
bie za g ówny cel utylitaryzm, uwzgl dniaj cy z jednej strony oszcz dno  formy, 
z drugiej maj ce na wzgl dzie sprawy higieny i wygody183, w praktyce dotar a do 
Lublina ze znacznym opó nieniem. Dotyczy to nie tylko projektów Krauzego, ale jest 
odbiciem ogólnej tendencji dominuj cej w lubelskim rodowisku architektonicznym 
okresu mi dzywojnia, w którym prym wiedli architekci – urz dnicy starszego poko-
lenia, oprócz Kelles-Krauzego, K dzierski, Piotrowski i Siennicki, urodzeni w latach 
70. i 80. XIX wieku. Ich projekty oscylowa y mi dzy przywi zaniem do tradycji i na-

 181  Krauze , dz. cyt., s. 205.
 182  Cyt. za: Awangarda polska. Urbanistyka i architektura 1918-1939 [katalog wystawy], koncep-

cja Olgierd Czerner, Hieronim Listowski, Pary –Warszawa 1981, s. 85.
 183  Jan Minorski , Polska nowatorska my l architektoniczna w latach 1918-1939, Warszawa 

1970, s. 36.
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wi zywaniem do wzorów przesz o ci a nowoczesno ci , przejawiaj c  si  zarówno 
w konstrukcji, jak i dekoracji. M odsi – Witkowski czy ukasiewicz – od pocz tku 
w swoich projektach zwrócili si  w stron  nowoczesnej formy architektonicznej. 

Projekty Kelles-Krauzego odzwierciedlaj  ró norodno  architektury Lubelszczy-
zny w okresie mi dzywojennym. Ich forma wpisuje si  szerzej w chronologi  aktu-
alnych wówczas w Lublinie trendów, których Krauze by  propagatorem jako jeden 
z najwa niejszych architektów w mie cie.



IV. MALARSKA PASJA ARCHITEKTA
W tek urz dniczo-architektoniczny, opisany obszernie w poprzednich rozdzia-

ach, by  istotnym, ale nie jedynym aspektem ycia Bohdana Kelles-Krauzego. Praw-
dziw  tre ci  twórczej dzia alno ci, co ju  kilkakrotnie przewija o si  przez karty 
niniejszej ksi ki, by o dla niego malarstwo, któremu po wi ci  si  od wczesnej m o-
do ci. Poniewa  wykonywa  odpowiedzialny zawód architekta, cz c go w dodatku 
ze mudn  i czasoch onn  prac  urz dnicz , na uprawianie pasji nie zostawa o mu 
zbyt wiele czasu, cho  i tak pozostawi  po sobie niema y dorobek, zwa ywszy na 
jego niekompletno . Sk ada si  na  ponad sto obrazów, malowanych technik  olejn  
na p ótnie lub tekturze, oraz dziesi tki akwareli, gwaszy i rysunków, a tak e szkice, 
które szcz liwie przetrwa y w formie lu nych kartek i kilku zwartych szkicowników, 
pozostaj cych w r kach potomków artysty.

Nie jest atw  spraw  wydatowanie wszystkich prac Krauzego, a tym samym 
chronologiczne u o enie ich katalogu, poniewa  malarz nie zawsze sygnowa  swoje 
kompozycje. Dlatego prace malarskie i rysunkowe zosta y pogrupowane w niniej-
szym rozdziale wed ug dwóch ró nych kryteriów. W wypadku obrazów powsta ych 
do ko ca pierwszej wojny wiatowej zosta  przyj ty porz dek chronologiczno-teryto-
rialny. Umo liwia to zarówno zachowana datacja, jak i tematyka prac. To kryterium 
jest równie  bardzo istotne ze wzgl du na fakt, i  w ci gu pierwszego dziesi ciolecia 
twórczo ci, obejmuj cego lata studiów i podró e artystyczne do Monachium i Pary-
a, Krauze ustali  swoj  palet  malarsk , która w zasadzie nie uleg a w pó niejszym 

okresie wi kszym wp ywom i mody  kacjom. Co wi cej, wyró nia a kompozycje 
Krauzego w ród prac kolegów malarzy w Lublinie, czy to starszego, czy m odsze-
go pokolenia. Nast pnie podzia  twórczo ci plastycznej przebiega wed ug drugiego 
kryterium, w uk adzie tematycznym. Przy czym obrazy, które zosta y omówione 
w pierwszej cz ci rozdzia u, zosta y pomini te w drugiej, prezentuj cej poszczegól-
ne tematy, aby unikn  niepotrzebnych powtórze .

1. M odzie cze pejza e

Z najwcze niejszego, studenckiego okresu zachowa o si  zaledwie pi  obrazów 
olejnych, o których mo na powiedzie , e z ca  pewno ci  powsta y w tym czasie. 
S  to, wspominane ju , niewielkich rozmiarów pejza e i fragmenty miasta, wyko-
nane przez Krauzego na Zamojszczy nie i Ukrainie latem 1909 roku. Malowany za-
maszy cie Pejza  [il. 95], przedstawiaj cy wiejsk  chat  kryt  strzech , swoj  jasn  
kolorystyk  oraz przewa aj c  tonacj  bieli i b kitów przywodzi na my l niektóre 
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kompozycje Jana Stanis awskiego – na co od razu zwrócili uwag  lwowscy krytycy1 
– takie jak Folwark (1898), lub artystów z jego pracowni pejza u, np. Przedwio nie 
Stanis awa Kamockiego. Czysty kolor, przesycony ostrym s o cem letniego popo u-
dnia, buduje bry  cha upy, bazuj c na silnych kontrastach wiat a i cienia z dominan-
t  wiec cej bieli ciany w centrum obrazu, której pod wzgl dem wa no ci ust puje 
naszkicowana ledwie kilkoma ruchami p dzla posta  wie niaczki w czerwonej chu-
stce i ciemnej spódnicy. Tonacja b kitów i  oletów przewa a w innym obrazie, na 
którym tytu owy Wiatraczek niemal szczelnie wype nia lew  po ow  kompozycji, 
wychodz c poza jej ramy fragmentarycznie tylko widocznymi skrzyd ami. Ciemna 
sylweta wiatraka, usytuowanego na niewielkim wzniesieniu, wyra nie odcina si  
od prawej strony obrazu, zdominowanej przez p aszczyzn  nieba i w ski pas drzew 
i pól na horyzoncie. Podobnie efektami wiat a budowane jest przedstawienie Cer-
kwi w Kijowie [il. 97], gdzie na ca ej powierzchni kompozycji przewa a biel prze a-
mywana ró norodnymi odcieniami b kitów i  oletów. Dwa Fragmenty z Zamo cia 
[il. 96, 98] rzeczywi cie pokazuj  kadry z widokiem na charakterystyczne podcie-
nia kamienic przy zamojskim rynku. Drobiazgow  obserwacj  gry wiat a i cienia, 
niuansów kolorystycznych i temperatury tonów barwnych uzupe nia solidny rysunek 
architektoniczny, prowadzony z dba o ci  o detal i poprawno  perspektywy. W tych 
pierwszych znanych nam obrazach wyczuwa si  du  swobod  w operowaniu zarów-
no wyszukan  na palecie barw , jak i w konstruowaniu ca ej kompozycji. Ponadto 
jest w nich obecna, niejako namacalna przyjemno  czerpana z niczym niezak óconej 
pracy w plenerze. Podobnie, jak u Stanis awskiego, ka dy element pejza u móg  si  
sta  równoprawnie traktowanym motywem obrazu.

Te malowane na tekturze obrazki s  – by  mo e – jedynymi z czasów studenckich, 
jakie zachowa y si  w obliczu zawieruchy dwóch wojen wiatowych i licznych w -
drówek po wiecie wie o upieczonego architekta, który po uko czeniu politechniki 
na sta e nigdy nie wróci  do rodzinnego domu. Dwie podró e zagraniczne do wia-
towych centrów sztuki, przyci gaj cych zarówno m odych, jak i dojrza ych adeptów 
malarstwa oraz innych dziedzin twórczych, jakimi jeszcze by o Monachium i ju  sta  
si  Pary , odegra y znacz c  rol  w ukszta towaniu si  palety malarskiej Krauzego 
w drodze ró norakich poszukiwa  formalnych. Przede wszystkim jednak umo liwi y 
mu zapoznanie si  z bogatymi zbiorami wiatowej sztuki wszystkich epok oraz z do-
konaniami ju  przebrzmia ego impresjonizmu, wci  aktualnego postimpresjonizmu 
w ró nych wydaniach, wreszcie awangardy francuskiej i niemieckiej. 

2. „Monachijskie sosy”?

Edukacja monachijska Krauzego, przypadaj ca na prze om lat 1910/1911, przy-
najmniej w pierwszej po owie pobytu przebiega a dwutorowo2. Nie wiadomo, co za-

 1  W adys aw Witwicki , Wystawa zwi zku s uchaczów architektury, „S owo Polskie” 1906, 
nr 525 [Wydanie Poranne], s. 1-2; (tr.), Wystawa „Zwi zku studentów architektury” we Lwowie, „Gazeta 
Narodowa” 1906, nr 249, s. 2.

 2  Por.: Rozdzia  II. Biogra  a artystyczna i zawodowa. 2. Podró e artystyczne (1910-1914).



MALARSKA PASJA ARCHITEKTA 129

decydowa o o tym, e zrezygnowa  on ze studiów architektonicznych po pierwszym 
semestrze w tamtejszej politechnice. W ka dym razie dzi ki temu móg  si  skoncen-
trowa  na studiach malarskich pod okiem Juliusa Extera. Jego letnia szko a malarstwa 
w Übersee-Feldwies cieszy a si  du  popularno ci  w ród studentów w ca ej Euro-
pie. Sam Exter, urodzony w 1863 roku, pocz tkowo uprawiaj cy malarstwo history-
zuj ce, stopniowo poprzez symbolizm i Secesj  Monachijsk  zwróci  si  w kierunku 
ywej kolorystyki bliskiej ekspresjonizmowi. Ch tnie eksperymentowa  nie tylko 

z kolorem, ale tak e z technikami malarskimi3. 
Najprawdopodobniej w czasie pobytu Krauzego w Monachium powsta o kilka ob-

razów, o nieco odmiennej od prac pó niejszych technice nak adania plamy barwnej 
i kolorystyce. S  to dwa studia postaci: Pó akt kobiecy [il. 99], Kobieta z parasolk  
[il. 100] oraz Portret Bawarki [il. 101] i Autoportret [il. 102]. Szczególn  uwag  zwra-
ca, pokazana z pro  lu, siedz ca Kobieta z parasolk , chyba najbardziej bliska formal-
nie niektórym kompozycjom monachijskiego nauczyciela Krauzego. Farba nak adana 
jest zamaszy cie impastami, szerokim, „brudnym” p dzlem, co pot guje wra enie 
melan u barwnego [il. 103]. Swobodne fakturowe operowanie kolorem bez dba o-
ci o szczegó , a tak e zagubienie tektoniki motywu na rzecz ró nokierunkowych 

uk adów barwnych, zbli a t  kompozycj  do obrazów niemieckiego ekspresjonizmu, 
chocia  odró nia j  z kolei nieco przyt umiona i ch odna tonacja kolorystyczna ziele-
ni i  oletów oraz uk adanie plam barwnych „po formie”. Kobieta z parasolk  budzi 
pewne asocjacje z Aktem kobiecym Extera z ok. 1910 roku, ten ostatni jednak kontra-
stuje z ni  swoj  gor c  palet  i zdecydowanie bardziej drapie nym ruchem p dzla.

Pó akt Krauzego, bardziej stonowany, z przewag  ogólnie przygaszonej kolorysty-
ki prze amanych br zów, ó cieni, zieleni i  oletów, ukazuje ciemnow os  modelk  
od ty u do po owy postaci na tle ciemnej, bli ej nie okre lonej w kolorze draperii kon-
trastowo zestawionej z jasn  plam  nagich pleców dziewczyny w centrum kompozy-
cji. Delikatnie rozbielone plamy lizgaj  si  subtelnym wiat em na wypuk o ciach 
lekko przygarbionej sylwetki, podkre laj c cielesno  postaci, która wci  pozostaje 
g ównym tematem obrazu.

W Portrecie Bawarki poorana zmarszczkami twarz starszej kobiety, której struktur  
tworz  esowato przenikaj ce si  plamy rozbielonej ó ci i karminu, przyci ga uwag  
widza jako najbardziej roz wietlony element kompozycji. Odcina si  wyra nie od ciem-
nych fragmentów czarnej chustki na g owie postaci i ciemno  oletowej bluzki lub ser-
daka. Jednorodne t o stanowi trzeci  p aszczyzn  kontrastuj c  z jasn  karnacj  skóry.

W prezentowanych tematach, typowych dla pracownianych wprawek, m ody 
malarz pod wp ywem swojego monachijskiego, bliskiego w owym czasie ekspre-
sjonizmowi, nauczyciela, eksperymentuje z kolorem, wystawiaj c na prób  spraw-
no  w asnego warsztatu. Ostatni z wymienionych obrazów, niesygnowany, do  
m odzie czy Autoportret, tak e móg  powsta  jeszcze w czasie pobytu Krauzego 
w Monachium, na co wskazywa aby jego ogólna tonacja barwna. Posta  malarza, 

 3  E.B., Exter, Julius, [w:] Ulrich Thieme, Felix Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, t. XI, Leipzig 1915, s. 124.
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umieszczona w pó cieniu, wype niaj ca trzy czwarte kadru, zwrócona jest przodem 
do widza, z r kami nonszalancko w o onymi do kieszeni i twarz  w uj ciu en trois 
quatre do rodka obrazu. Praw  stron  kompozycji dope nia sylwetka pozuj cej w tle 
pó nagiej modelki, której przedziwnie pomara czowe w osy, intensywna plama  ole-
towej tkaniny swobodnie narzuconej na kolana i rz siste roz wietlenie cia a, pomimo 
znacz co mniejszej skali, stawiaj  j  na równi z autoportretowanym. Fragment jej 
kolan i d oni odbija si  w lustrze umieszczonym tu  obok. Dziewczyna zwraca g ow  
w stron  m czyzny, niczym muza bezg o nie podszeptuj c akn cemu porady arty-
cie. Jej obecno , bardziej dobitnie ni  na wpó  otwarte pud o z przyborami malar-

skimi, uzasadnia umieszczenie w asnej osoby w malarskim atelier. 

3. Twórczo  nad Sekwan

Po powrocie z Monachium Krauze przez rok pracowa  w biurze architektonicz-
nym Ulejskiego i Richtmanna we Lwowie. Wiadomo, e bezpo rednim powodem, 
dla którego je opu ci , by  wyjazd do Pary a. Trudno natomiast stwierdzi , czy przy-
spieszy  go ze wzgl du na swoj  m odsz  siostr  Zo  , czy wr cz przeciwnie – czeka  
przez rok na wspóln  mo liwo  wyjazdu z ni . Koniec ko ców po rocznej przerwie 
na prac  w wyuczonym na studiach zawodzie znalaz  si  w stolicy sztuki nad Sekwa-
n . Tu po wi ci  si  w a ciwie wy cznie ukochanemu malarstwu (1912-1914) pod 
okiem Williama Juliena Laparra. Sam Laparra w swojej twórczo ci nawi zywa  do 
mistrzów hiszpa skich „z otego wieku”, ich obrazy podziwia  podczas kilku podró y 
na Pó wysep Iberyjski. Najwi kszym uwielbieniem darzy  Velásqueza, którego p ótna 
kopiowa  w Prado4. Podobnie, jak nieco wcze niej impresjonistów, zachwyci a go 
efektowna praca p dzla hiszpa skiego malarza oraz delikatna harmonia barw i wia-
t a, oddaj ca ulotny moment wie ym okiem artysty5. Laparra na sposób „hiszpa ski” 
operowa  wiat em i wprowadza  ponadczasowy ad do swoich kompozycji, g ównie 
pejza y, portretów i scen rodzajowych6.

Atmosfera Pary a i pracowni francuskiego profesora dodatnio i znacz co wp yn -
y na r k  i wiadomo  m odego Krauzego. Obrazy wykonane przez niego w stolicy 

nad Sekwan , po ród których przewa aj  martwe natury, charakteryzuje ju  nieco 
inna technika malowania, a przede wszystkim stosowana gama barwna. Do paryskich 
prac nale  trzy p ótna pokazane na Salonie Niezale nych w 1914 roku: Pomara cze 
[il. 104], Martwa natura [il. 105] i Studium [il. 107] oraz Portret Zo  i [il. 106], Mar-
twa natura z kapust  [il. 108], Lalka [il. 109], Dachy Pary a [il. 110] i Diana [il. 111]. 

Pierwsze stwo, nie tylko z uwagi na skal , ale przede wszystkim na uj cie tematu, 
nale y si  portretom. Obydwa przedstawiaj  Zo   Krauze, która, mieszkaj c razem 

 4  William Laparra 1873-1920, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 10.01 – 23.02.1997 [katalog 
wystawy], [Bordeaux] 1996, s. 83.

 5  Ernst H. Gombrich , O sztuce, t um. Monika Doli ska, Irena Kossowska, Dorota Stefa ska-
Szewczuk, Agnieszka Kuczy ska, Warszawa 1997, s. 411.

 6  Henri de Curzon, Un disparu. William Laparra. A propos d’une exposition de son atelier, „La 
Nouvelle Revue”, 53 (1921), [Pary ], s. 346-347.
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z bratem w kamienicy przy Rue Gay Lussac, z natury rzeczy by a najlepsz , bo co-
dziennie dost pn  modelk . Studium z du ym powodzeniem zaprezentowane na Sa-
lonie Niezale nych poci ga niezwyk  harmoni  barw i równowag  poszczególnych 
elementów. Charakteryzuje go powaga, a jednocze nie pewna intymno  wizerunku 
swobodnie opartej na por czy krzes a zamy lonej dziewczyny. Ow  intymno  pod-
kre la jej strój: p ócienna lu na koszula z d ugimi, lekko podci gni tymi r kawami, 
wypuszczona na ciemn  spódnic , oraz fryzura: dwa rozplecione na ko cach warko-
cze. 

Drugi z portretów ukazuje Zo   siedz c  na krze le, pochylon  nad ksi k  le -
c  na jasnym stoliku, tym razem ubran  bardziej o  cjalnie, z elegancko upi tymi do 
góry w osami. W obu wypadkach istnieje dystans mi dzy portretowan  i maluj cym 
obraz artyst . Nie wiadoma obecno  postaci uniwersalizuje jej „tu i teraz” na p ótnie 
obrazu. 

W paryskich kompozycjach nast pi a wyra na zmiana palety, któr  artysta rozja-
ni  i „wyczy ci ”. Dominuj  w niej czyste plamy kolorów, nieco zbli one do gamy 

stosowanej przez impresjonistów, jednak e bez rozedrgania plamy i efektu jej ulotno-
ci. Barwy w portretach stonowane, oscyluj  wokó  ch odnych zieleni, br zów (Stu-

dium) i b kitów (Portret Zo  i), dope nionych cieplejszymi akcentami czerwonych 
i pomara czowych kwiatów. Wi ksze p aszczyzny barwne pokrywa czysty pastelowy 
kolor, starannie wyszukany na palecie. P aska plama kojarzona przez krytyków jego 
obrazów z Gauguinem i szko  z Pont-Aven to tylko jeden z tropów. W rzeczywisto ci 
nie jest ona zupe nie pozbawiona przestrzenno ci, brak jej równie  gauguinowskiego 
konturu.

Od strony formalnej do portretów zbli one s  martwe natury z tego okresu. Re-
pertuar wykorzystanych rodków wyrazu, dosy  jednak tradycyjnych, sytuuje te 
prace z dala od dokona  nurtów awangardowych, wybijaj cych si  w owym czasie 
na pierwszy plan w Pary u, chocia  jednocze nie budz cych burzliwe i niejedno-
znaczne dyskusje nie tylko w odleg ych geogra  cznie i ideowo krajach, takich jak 
Polska, ale równie  nad Sekwan 7. Proste martwe natury, zestawione z bezpretensjo-
nalnie u o onych warzyw i owoców, przywodz  na my l cézanne’owskie jab ka i po-
mara cze. Krauzego nie interesuj  jednak daleko id ce wnioski, jakie z twórczo ci 
 Cézanne’a i jego postulatu modelowania natury wedle wzorca kuli, sto ka i walca8, 
ju  kilka lat wcze niej wyci gn li np. kubi ci. Do kompozycji „ojca nowoczesno ci” 
p ótna polskiego malarza zbli a d no  do syntezy, pewne uproszczenie w opra-
cowaniu p aszczyzny, a tak e budowanie formy kolorem, który wpisany w geome-
tryczne kszta ty de  niuje obiekty na p ótnie. Krauze pozostaje przy anatomicznym 
podobie stwie obrazowanych przedmiotów. Zachowuje logik  przestrzeni, plastycz-
nego rysunku i modelunku wiat ocieniowego. P aski cie  nadaje kulisto ci jego Po-
mara czom, które stabilnie le  w wiklinowym koszyku. Ró nobarwna kapusta nie 

 7  Por.: Anna Wierzbicka , We Francji i w Polsce 1900-1939. Sztuka, jej historyczne uwarunko-
wania i odbiór w wietle krytyków polsko-francuskich, Warszawa 2009, s. 99-136. 

 8  Émile Bernard , Paul Cézanne [1903], [w:] Moderni ci o sztuce, wybór, oprac. i wst p El bie-
ta Grabska, Warszawa 1971, s. 441.
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stacza si  z przykrytego bia ym obrusem stolika w Martwej naturze…, tak jak swo-
bodnie, zgodnie ze znanym ju  od ponad dwóch stuleci prawem grawitacji, opada 
w dó  na  marchewki. 

Na tych samych do wiadczeniach bazuje stylistyka Begonii [il. 112], namalowanej 
ju  po powrocie artysty z Pary a, o obwiedzionych konturem kszta tach i dekoracyj-
nie pomy lanych formach. Ta sama ro lina w doniczce pojawia si  w Dziewczyn-
ce z begoni  [il. 113]. Rytm podobnych w kolorze pofa dowanych tkanin ubrania 
i draperii w tle rozbija czerwie  kwiatów i wst ki we w osach dziecka. Cz ciowe 
„uci cie” kadrem prawej r ki postaci nie burzy równowagi kompozycji tutaj „doci -
onej” barwnym kwiatkiem, podobnie, jak w paryskim Studium – wisz c  na cianie 

reprodukcj  obrazu Milleta.
 Najbardziej „impresjonistyczne”, a zarazem nieco kubizuj ce w grupie paryskich 

obrazów Dachy Pary a charakteryzuj  si  do  swobodnym zestawieniem czystych 
plam szerokiej skali  oletów, b kitów i szaro ci, prze amanych akcentem chromowej 
zieleni koron drzew uj tych na pierwszym planie. Uproszczone bry y przes aniaj -
cych si  nawzajem budynków tworz  do  p ask  struktur  dachów z lukarnami i ko-
minami, bez ambicji odtworzenia poprawnej perspektywy architektonicznej. 

Niewielkich rozmiarów obraz o szkicowym charakterze, przedstawiaj cy Dian , 
jest w tej grupie jedyn  kompozycj  o tematyce mitologicznej. Jej autor bez zb dnych 
szczegó ów syntetyzuje form . Stosunkowo dynamiczny od rodkowy ruch postaci 
i zwierz t na po y zastyga w czasie i przestrzeni. Przypomina pod tym wzgl dem 
s ynny Cyrk Seurata. Nie drgnie w adn  stron  ju  Diana-Artemida ani zamieniony 
w jelenia Akteon, tak jak „si  nie zachwieje na siodle zakl tego w marmur konia wol-
ty erka” na p ótnie Seurata9.

W tym samym mniej wi cej okresie mog y powsta  inne zachowane obrazy, nie-
datowane lub sygnowane nieco pó niej. Chrystus na krzy u [il. 114], namalowany na 
odwrocie jednej z martwych natur, prawdopodobnie by  kompozycj  od niej wcze-
niejsz  (Krauze, jak wielu jego kolegów po fachu, z prostej oszcz dno ci i potrzeby 

chwili bardzo cz sto wykorzystywa  p ótna i sklejki obustronnie). Bezpo rednio te-
matem i form  nawi zuje do znanego obrazu Paula Gauguina. Delikatny czarny kon-
tur oddziela odrealnione przez brak podstawy i nieokre lone t o postaci od ich cieni, 
wykre la stylizowane na kszta t masek twarze Ukrzy owanego i towarzysz cych mu 
Marii i w. Jana z uproszczonymi zarysami oczu, brwi i nosa. Chrystus zosta  pozba-
wiony r k, Maria i Jan lewituj  w powietrzu, spod lu nych szat widoczne s  jedynie 
r ce, u Marii z o one w ge cie modlitewnym. 

4. Obrazy pierwszej wojny

Jednym z tematów podejmowanych przez malarza w obrazach by  problem ludzkiej 
niedoli, dramat ludzi zmuszonych do tu aczki, cz sto pozbawionych dachu nad g ow  
w zawierusze pierwszej wojny wiatowej. Takie kompozycje powstawa y na kanwie 

 9  Wies aw Juszczak, Postimpresjoni ci, Warszawa 1985, s. 60.
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w asnych obserwacji podczas pracy przy odbudowie zniszczonego powiatu Nisko. 
Prace pt. Wysiedle cy [il. 115], Burza, Pejza  jesienny [il. 116] to sceny rodzajowe, 
w których bezsilno  cz owieka w obliczu wojennej po ogi zosta a spot gowana po-
przez skontrastowanie jego drobnej, przygarbionej sylwetki z si ami nieprzyjaznej na-
tury. Pozbawieni cech indywidualnych ludzie s  zmuszeni do nieustannej w drówki. 
Brn  w jesienno-zimowej szarudze, uginaj c si  pod ci arem zawini tych w tobo y 
resztek ocala ego dobytku, schronienie znajduj c jedynie w tymczasowych sza asach. 
Nastrój buduje przygaszona kolorystyka znanych z wcze niejszych prac szarawych 
b kitów i  oletów, zak ócona dominant  w postaci czerwonych chust na g owach 
wie niaczek.

Kompozycje od strony formalnej traktowane sumarycznie nie odnosz  si  do indy-
widualnych zdarze . Charakteryzuj  trudny los cz owieka, spleciony z beznami tnym 
rytmem przyrody. Elementy krajobrazu, przyrody i architektury zosta y cz ciowo 
odrealnione poprzez zgeometryzowanie (Burza) i zrytmizowanie ci gów drzew za-
nikaj cych w perspektywie za nie onej drogi (Pejza  jesienny). Odmienna, od do-
tychczas stosowanej przez twórc , technika k adzenia koloru drobnymi uko nymi 
poci gni ciami p dzla w Pejza u s u y w tym wypadku do bardziej wyrazistego od-
dania warunków atmosferycznych.

5. Obrazy natury

Jedn  z najwa niejszych inspiracji malarskich etiud Krauzego zawsze by a natu-
ra. Ci ko zapracowany, kilkutygodniowy urlop sp dza  wraz z rodzin  najcz ciej 
poza miastem. Najch tniej wyje d ali w góry (w Tatry i na Huculszczyzn ) lub nad 
morze (na Hel), gdzie wolny od zawodowych trosk artysta po wi ca  si  ukochanemu 
malarstwu. Sam w miar  mo liwo ci czasowych odwiedza  równie  rodzinne Rako-
wicze. Wsz dzie, gdzie si  udawa , tworzy  pejza e i widoki rodzajowe, naznaczone 
miejscowym kolorytem. Malowa  ywe w kolorach krajobrazy z drzewami [il. 117, 
118], wiejskie ko ció ki i cerkwie [il. 119, 120], ulice miejskie i dalekie perspektywy 
[il. 121, 122].

W plenerze malarz najcz ciej pos ugiwa  si  technik  akwarelow  lub gwaszem. 
Czasami wykorzystywa  wykonane przez siebie akwarele jako szkice do olejnych 
kompozycji, na nowo konstruowanych w pracowni. Malowana na po y z wyobra -
ni, a co najmniej z pami ci scena ulega przez to mimowolnej stylizacji za spraw  
koncepcyjnego przetworzenia ogl danego wcze niej w naturze widoku. Akwarelowy 
szkic Pejza u górskiego [il. 123] dosy  drobiazgowo rejestruje uk ad i kolorystyk  
wysokich wierków, próbuje uchwyci  naturalny ruch górala zmagaj cego si  z d ugi-
mi balami drzewa, ci ganymi ze stromego zbocza z pomoc  konia i pary niewielkich 
sanek. Jego olejna wersja [il. 124] urzeka bardziej bajkowym uj ciem o nie onych na 
b kitno-  oletowo smreków. Dekoracyjne pozy konia i górala stanowi  tutaj sztafa  
uzupe niaj cy kompozycj . Ten sam kierunek powtarzaj  sylwety pni drzew, zastyg e 
w lizgu ukosem w dó  z prawego górnego naro nika obrazu.
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Podobnie wygl da relacja dwóch Widoków na ul. Podwale w Lublinie. W ró -
nobarwnej akwareli [il. 125] malarz zapisa  charakterystyczny zakr t tej ulicy 
z  perspektyw  po udniowej pierzei kamienic z ul. Grodzkiej z krzywiznami dachów 
i uk adem okien. W kompozycji olejnej [il. 126] upro ci  bry y budynków, podob-
nie jak Georges Braque we wczesnokubistycznych pejza ach z Estaque (np. Wiadukt 
z Estaque, 1908), ograniczaj c gam  kolorystyczn  do br zów i zieleni. Formy archi-
tektoniczne s  nadal czytelne w swoim uk adzie, jednak pozbawione detali, takich jak 
okna czy kominy, przestaj  prezentowa  ca kiem realn  miejsk  ulic  i przynale  
bardziej do kompozycyjnej uk adanki. 

 Motywy podhala skie i sceny z udzia em huculskich górali pojawiaj  si  w licz-
nych pracach olejnych i gwaszach. W Pejza u zimowym [il. 127] spodziewan  biel 
szczytów zast pi a kolorowa ciep a mozaika wype niaj ca pogr one w cieniu zbo-
cza i doliny. Ale uwag  widza skupia przedziwna sosna o gorej cej ga zi na pierw-
szym planie, zrównowa ona zielon  k p  niskich wierków. Ta cz cy górale [il. 128] 
budz  skojarzenia z pracami o podobnej tematyce, w których mistrzostwo swojego 
warsztatu pokaza a Zo  a Stryje ska, bliska w kompozycjach z cyklu Ta ce polskie 
ilustracji i ludowej wycinance. W obrazie Krauzego zrytmizowane gesty r k i g ów 
centralnej grupy ta cz cych dziewcz t w barwnych kieckach i górala w ko uszanej 
kamizelce wtapiaj  si  niepostrze enie w rozbudowane narracyjnie i kolorystycznie 
otoczenie:  ankuj ce kompozycj  drzewa i siedz ce ty em do widza postaci graj-
ków oraz ziemi  podzielon  zgeometryzowanymi p aszczyznami zieleni. Odbita, jak 
w lustrzanej kuli, krzywizna drewnianej cha upy i pagórków w tle wyrzuca tancerzy 
w przestrze  ponad powierzchni  ziemi. 

W trakcie wakacyjnych wyjazdów w ostatnich latach ycia na Huculszczyzn , któ-
ra fascynowa a Krauzego, podobnie jak wielu innych twórców w tym czasie, nie mniej 
ni  Zakopane i sztuka Podhala, powstawa y przede wszystkim gwasze z przedstawie-
niami scen rodzajowych, zaludnionych przez wielobarwnie odzianych Hucu ów, na 
tle nieco wyimaginowanego przez malarza pejza u [il. 129, 130]. Chocia  zaintere-
sowanie motywami zwi zanymi z Huculszczyzn  nie mia o w przypadku Krauzego 
charakteru programu artystycznego, to umieszczenie na pierwszym planie postaci 
ludzkiej przy jednoczesnej redukcji pejza u przywo uje nazwiska m odopolskich 
„huculistów”: Fryderyka Pautscha i W adys awa Jarockiego, którzy w kompozycjach 
olejnych zaproponowali nowe uj cie banalnych zdawa oby si  tematów10. Krauze, 
podobnie jak Jarocki, wprowadza zabieg formalny, umieszczaj cy widza z ty u lub 
z boku, w czaj c go tym samym w bieg prezentowanych na obrazie wydarze .

Innym motywem, powtarzaj cym si  w poka nym zbiorze prac wykonanych tech-
nikami wodnymi przez Krauzego, s  przedstawienia dziewcz t z bliskiego geogra-
 cznie Lublinowi Krzczonowa, regionu o na tyle interesuj cych tradycjach, i  jego 

efektowny strój ludowy, zdobiony charakterystyczn  kolorow  pasmanteri , na sta e 

 10  Grzegorz Niewiadomy, Opryszki, lirnicy i mo odyce. O huculskich inspiracjach w malar-
stwie polskim XIX i XX wieku, „P aj” 2002, nr 25, s. 101. Autor prezentuje ca y poczet malarzy i gra  ków, 
w których twórczo ci pojawi y si  motywy huculskie.
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zosta  zaanektowany jako reprezentacyjny dla ca ego regionu lubelskiego przez folk-
lorystyczne zespo y taneczno-wokalne. Krzczonowskie dziewcz ta na kartach artysty 
najcz ciej id  z wiadrami zawieszonymi na nosid ach lub st gwiami do studni, aby 
zaczerpn  wody [il. 131, 132]. Niektóre kompozycje sylwetowo traktuj  postacie 
kobiet wykre lone o ówkowym konturem w równie sumarycznym pejza u [il. 133]. 
Nie wiadomo, na ile Krauzemu by a znana twórczo  cz onków grupy „Rytm”, ale 
wykonana niew tpliwie w pracowni na bazie wcze niejszego szkicu jedna z wi k-
szych wersji olejnych krzczonowskiego tematu swoim subtelnym modelunkiem 
wiat ocieniowym „ lizgaj cym” si  po uproszczonej formie obrysowanych precy-

zyjnym konturem postaci, umieszczonych w bukolicznym krajobrazie, przywo uje 
harmonijn  atmosfer  obrazów Eugeniusza Zaka lub Wac awa Borowskiego [il. 134]. 
W podobnym klimacie arkadyjskiej natury znajduj  si  wiejskie dziewcz ta w Owo-
cobraniu z ok. 1935 roku pod zsyntetyzowanymi drzewami jab oni. Równowag  ru-
chu cia  i pni drzew uzupe nia harmonia ich pastelowych bluzek i spódnic [il. 135]. 

Posta  ch opca w kapeluszu z go biami tak e pojawia si  w ród malarskich tema-
tów interesuj cych Krauzego. Na przyk adzie kilku studiów akwarelowych i olejnej re-
alizacji tego motywu mo na prze ledzi  tok plastycznej wizji, od realistycznego szkicu 
rejestruj cego gest zaskoczenia ch opca patrz cego na siedz ce mu na ramieniu ptaki 
[il. 137], do kompozycji, w której dwa go bie, przycupni te na wyci gni tych niczym 
szale wagi d oniach geometrycznie potraktowanej postaci, równowa  si  nawzajem 
optycznie i praktycznie [il. 138]. Olejna wersja, kolorystycznie nieco „przem czona”, 
powsta a prawdopodobnie w pó niejszym okresie ycia malarza, kiedy szerokie poci -
gni cia p dzla ch tnie zamienia  na drobne, punktowe i przecinkowe plamki [il. 136].

Ró norodne widoki z ycia rybackiej wioski na Helu pochodz  w wi kszo ci z lat 
30. XX wieku, dok d Bohdan Krauze równie  wyje d a  z rodzin  w czasie urlopu. 
Tak jak inne podró e, tak i wypoczynek nad morzem oznacza  dla niego wi cej czasu 
na malowanie. odzie, sieci, rybacy przy pracy, morze i charakterystyczne dla Helu 
motywy architektoniczne z góruj c  nad wiosk  gotyck  sylwet  poewangelickie-
go ko cio a w. w. Piotra i Paw a11 wype niaj  szybko malowane akwarele i gwasze 
[il. 139, 140, 141]. W zale no ci od zastosowanej techniki niektóre lawowane szeroko 
i przejrzy cie, inne jaskraw , mniej rozwodnion  farb , mog y pó niej s u y  jako 
podstawa do nieco wi kszych prac olejnych.

odzie na Helu lekkie i kolorowe, obwiedzione mia ym konturem, rozbijaj  
monotoni  p aszczyzny srebrzystej wody i piasku [il. 143]. Tytu owa ód  rybac-
ka [il. 142] nie mie ci si  w kadrze przedstawienia. Zbudowana z zamaszy cie k a-
dzionych na p aszczy nie wielobarwnych plam, zdaje si  p dzi  w kierunku widza. 
Niewielka kompozycja Rybacy, poprzedzona kilkoma szkicami akwarelowymi, zo-
sta a wyczyszczona ze zb dnego szczegó u [il. 144, 145]. Uproszczone i sprowadzo-
ne do geometrycznych kszta tów, wype nionych p askim kolorem formy oddzielaj  
zdecydowanie ciemniejszy pierwszy plan z fragmentem burty odzi, która cz ciowo 
 zas ania  ciemne sylwetki dwóch tytu owych bohaterów. 

 11  Obecnie siedziba Muzeum Rybo ówstwa, Oddzia  Centralnego Muzeum Morskiego w Gda sku.
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Szczególnie interesuj cym obrazem s  odzie [il. 146]. Wyró nia je precyzyjne 
wywa enie kompozycji i wyra  nowanie rysunku. Wszystkie kszta ty zosta y obwie-
dzione wietlistym konturem. Kompozycj  de  niuj  delikatnie wymuskane, subtel-
ne, rytmiczne przej cia tonalne szmaragdowej zieleni, b kitu paryskiego i turkusów 
drobnych porannych fal, które ko ysz  kilka ró nobarwnych ódek lekkich niczym 
upinki w oskiego orzecha. Do tego powiewaj ce na wietrze fragmenty rybackich sie-

ci o konsystencji jak z gazy daj  odczucie niematerialno ci ca ego motywu, zamkni -
tego w zaimprowizowane ramy z wbitych w g adki piasek tyczek. Malarz osi gn  
w kompozycji g bok  harmoni  i trwa o  tej ulotnej chwili.

Po ród ró norodnych obrazów natury znajduje si  cykl akwareli z wyjazdu do 
W och [il. 147, 148, 149]. Lekkie, nasycone ostrym wiat em po udnia przedstawiaj  
widoki z odwiedzanych przez Krauzego w czasie dwóch podró y do s onecznej Italii 
miast: Florencji i Wenecji. S  to g ównie fragmenty miejskie, wn trza, detale archi-
tektury, fontanny, mosty, elementy krajobrazu, wykonane z natury szkice o ówkiem, 
nast pnie lekko malowane akwarel . Powsta y wtedy tak e ma e kompozycje olejne 
na tekturze, z kadrami pejza u, pe nymi lazurowego bezchmurnego nieba. Artysta 
bardzo cz sto malowa  swoje obrazy na tekturkach, które atwo i wygodnie mo na 
by o zabra  w plener. Wiele z takich widoczków pozostawi  niedoko czonych. 

W czasie II wojny, a w a ciwie tu  przed jej ko cem, jakby na przekór codziennym 
do wiadczeniom, malarz ucieka  w wiat idyllicznych scen utrwalanych w ciep ych 
pastelowych gwaszach [il. 150, 151].

6. Portrety

Krauze portretowa  g ównie najbli sz  rodzin  i przyjació , i oczywi cie siebie, 
chocia  autoportretów nie zachowa o si  zbyt wiele. Tak, jak pozosta ych obrazów, 
nie malowa  ich na p atne zamówienie. Pozornie dost pna w ka dej chwili modelka, 
ona malarza, jak wspomina a wnuczka artysty, niech tnie poddawa a si  rygorom 

bezczynnego unieruchomienia na d u ej w jednej pozie. Lektura ulubionej ksi ki 
by a wi c rozwi zaniem kompromisowym, satysfakcjonuj cym na swój sposób obie 
strony. Portret ony [il. 152] powsta  nied ugo po lubie Krauzów, w szcz liwym 
okresie oczekiwania przyj cia na wiat pierwszego dziecka, jak si  wkrótce okaza o, 
Janiny Beaty. Przedstawia m odziutk , dwudziestodwuletni  Janin , ubran  w d ug  
obszern  tunik , siedz c  w fotelu z ksi k  na kolanach. Na pochylonej twarzy wy-
czuwalny jest delikatny grymas niezadowolenia. Ca y obraz utrzymany jest w paste-
lowej tonacji b kitów i  oletów, wypracowanej jeszcze w okresie paryskim. 

Bliski chronologicznie, chocia  oparty na odmiennej palecie barwnej, jest Portret 
te cia z 1917 roku [il. 153], czyli Mariana Boche skiego, rysunkowo poprawny, ale 
kolorystycznie utrzymany w ci kich, prze amanych br zem zieleniach. Mi kko  
i pewne malarskie uogólnienie wizerunku ma onki w portrecie jej ojca zosta y zast -
pione drobiazgow  rejestracj  wszystkich zmarszczek, przebarwie  skóry, kosmyków 
na brodzie czy wreszcie szczegó ów ubioru. Kompozycyjnie podobny do  paryskiego 
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Studium, ale pó niejszy od niego o oko o dwadzie cia lat Portret Beaty – córki  malarza 
– przedstawia znudzon  na pierwszy rzut oka nastolatk  w skromnej granatowej su-
kience z bia ym ko nierzykiem [il. 154]. Oszcz dny w doborze koloru, w wyciszonej 
gamie barwnej obraz autor zbudowa , opisuj c formy agodnym konturem. Linearnie 
wykre lone migda owe oczy, lekko rozchylone usta o barwie koralu i dekoracyjne 
lu no wypuszczone sploty warkoczy nadaj  kompozycji liryczny nastrój. 

Jednym z bardziej udanych kolorystycznie portretów jest obraz przedstawiaj cy 
Ch opca z kawk  [il. 155], niestety niedoko czony, namalowany na odwrocie, nawia-
sem mówi c mniej interesuj cego, portretu kuzyna, Witolda Szkodo.

Oprócz Autoportretu, omówionego przy okazji monachijskiego okresu twórczo ci, 
zachowa y si  jeszcze dwa, du o pó niejsze wizerunki malarza z lat 30. XX wieku. 
W olejnym Autoportrecie [il. 156] Krauze namalowa  siebie niew tpliwie we w asnej 
pracowni, której posiadaniem cieszy  si  od jesieni 1930 roku, czyli od przeprowadz-
ki do nowo wybudowanego domu wed ug swojego projektu. Artysta tym razem siedzi 
z p dzlem w prawej d oni. Jest ubrany w bia  koszul  z krawatem, ciemn  kamizelk , 
na g owie ma kapelusz i pali fajk . Obok niego cz ciowo widoczne na sztaludze do  
du ych rozmiarów p ótno przedstawia nag  posta  kobiety z d ugimi jasnymi w osa-
mi12. Dziewczyna z obrazu, podobnie jak jej monachijska odpowiedniczka, g ow  ma 
zwrócon  w kierunku malarza. Kontrastowe wiat o uwypukla wyra aj c  smutek 
i zm czenie, pooran  zmarszczkami twarz malarza, zbudowan  krótkimi, zdecydowany-
mi poci gni ciami p dzla. Sama posta  zosta a potraktowana linearnie, a poszczególne 
elementy ubioru i jego za amania obwiedzione wyra nym konturem. Wspó gra z ni  
odmienne fakturowo t o, które, podobnie jak kamizelk , tworz  wi ksze p aszczyzny 
drobnych punktowych plamek. Pastelowa, nieco zgaszona tonacja p ótna charakteryzuje 
wiele innych prac z ostatniego dziesi ciolecia twórczo ci malarza. Z tego samego okresu 
pochodzi trzeci, ostatni ze znanych wizerunków w asnych, w którym Krauze sportreto-
wa  si  w tym samym kapeluszu, ale zupe nie odmiennej nonszalanckiej pozie. Lekko  
przedstawienia wymusza technika akwareli, tu z przewag  monochromatycznych br -
zów ubioru: spodni i marynarki z zawadiacko postawionym ko nierzem [il. 158].

Portret syna [il. 157] zosta  namalowany mniej wi cej w tym samym czasie co Au-
toportret. Wskazuje na to zarówno jego kolorystyka, jak i sposób operowania drobn  
plam  na p ótnie. Twardy modelunek wiadczy o tym, e portret powstawa  prawdo-
podobnie na podstawie fotogra  i.

7. Martwe natury

Temat martwej natury nie jest dominuj cy w dorobku Krauzego. Twórca traktowa  
go wyra nie jako rodzaj pracownianych wprawek, rzadziej s u y  mu do malarskich 
poszukiwa  formalnych. Pod tym wzgl dem wyró nia si  Martwa natura z wazo-
nem w wyrazisty kwiatowy wzór [il. 159, 160]. Jej kompozycja opiera si  na trójk -
cie zblokowanych trzech elementów. Na pierwszym planie tytu owy wazon „uci ty” 

 12  Nie s  znane losy tego obrazu. By  mo e zosta  zniszczony w czasie II wojny wiatowej.
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w po owie, doln  kraw dzi  obrazu ucieka w przestrze  poza ramy przedstawienia. 
Cz ciowo przys ania talerz z cytrynami i drugi mniejszy dzbanek z ró ami. Równie  
opracowanie t a opiera si  zasadniczo na podziale na trzy p aszczyzny kontrastuj cych 
ze sob  barw: granatu, czerwieni i zieleni. Zderzenie ró nych perspektyw widzianego 
bardziej z góry wylewu dzbana i talerza z pokazanym na wprost wazonem z ró ami 
dynamizuje przestrze  i jeszcze dalej „wyrzuca” wzorzyste naczynie poza kadr obrazu. 

 Martw  natur  ze s onecznikami charakteryzuje podobna do paryskich czy-
sta w kolorze plama i dekoracyjna linia [il. 162]. W pó niejszych przedstawieniach 
z kwiatami w wazonie i „kuchennych” martwych naturach, chocia  kolorystyka zdra-
dza obecno  palety tego samego malarza, podobnie jak w pejza ach i portretach, 
zmienia si  nieco jej wizualna struktura na p ótnie. Plama barwna zaczyna wibrowa  
w oku widza, zbudowana drobnymi poci gni ciami p dzla z nak adanych na siebie 
warstwami drobin farby [il. 161, 163].

8. Rysunki, szkice i inne drobne formy

Zawarto  kilku zwartych szkicowników i bardzo wielu rysunków na lu nych 
kartkach pozwala zajrze  przez „kuchenne” wej cie do warsztatu artysty. Zaledwie 
niewielka cz  z nich zosta a sygnowana przez autora, w tej grupie znajduj  si  m.in. 
szkice powsta e w czasie intensywnych studiów w stolicy nad Sekwan .

W trakcie pobytu w Pary u obiektem nieustannych studiów m odego malarza by a 
posta  ludzka, rysunki wykonane z modela w pracowni lub kopiowane w paryskich 
zbiorach sztuki. Zdradzaj  du  sprawno  warsztatow  ich autora, który z równym 
powodzeniem radzi  sobie z szybkimi szkicami aktów m skich, kobiecych, jak i ch o-
pek breto skich oraz dam szczelnie ubranych od stóp do g ów w kapelusze i  n de 
sièclowe, d ugie do ziemi suknie [il. 164, 165, 166, 167].

Wdzi czn  drobn  form  artystyczn , która przetrwa a dwie wojny wiatowe i kilka 
przeprowadzek, by y listy pisywane przez Bohdana Krauze do Janiny, wówczas jesz-
cze Boche skiej, w trudnym dla narzeczonych okresie roz ki spowodowanej trwaj c  
I wojn  wiatow . Stanowi  one bogate ród o nie tylko faktogra  czne, ale tak e iko-
nogra  czne, zdobione rysunkowymi lub akwarelowymi winietami. Wi kszo  z nich 
przedstawia motywy zaobserwowane w najbli szym otoczeniu: okolicznych miesz-
ka ców [il. 168, 169] czy proste pejza e [il. 170]. Jeden z listów, oprócz ró nych de-
tali na temat ostatnich przygotowa  do ods oni cia tarczy legionów w Nisku, zawiera 
równie  szkic zaprojektowanej przez Krauzego oprawy tej uroczysto ci13 [il. 171].

Malarz realizowa  swój nieodparty poci g do sztuki w szkicach wykonywanych 
w ró nych technikach, cz sto mieszanych, nie tylko w o ówku, tak e akwareli, gwa-
szu, kolorowej kredce, na formatach zaczynaj cych si  od ma ych karteczek. We 
wczesnych niewielkich szkicownikach twórca utrwala  wizerunki ony [il. 172, 173], 
wie niaczek [il. 174, 175] i wiele innych motywów. Oprócz dominuj cych widoczków 
krajobrazowych, wiele kompozycji powsta o z wyobra ni, by  mo e jako  koncepcje 

 13  Por.: Rozdzia  II. Biogra  a artystyczna i zawodowa. 4. Praca w Nisku (1915-1919).
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do wi kszych utworów. S  w ród nich m.in. szkice o tematyce religijnej [il. 176, 177] 
i scenki  guralne, umieszczone w wyimaginowanym krajobrazie [il. 178, 179, 180, 
181]. Tematyk  idealnego pejza u, b d cego odzwierciedleniem t sknoty za adem 
i harmoni , podejmowa o w tym czasie wielu polskich artystów14. 

W drobnych utworach rysunkowych ujawnia si  szczególnie predyspozycja ich 
autora do zauwa ania pewnych ogólnych cech przedmiotów i postaci, a nast pnie 
przek adania tych obserwacji na j zyk plastyczny prostych form, pó kolistych linii 
i rytmicznych podzia ów. Te kompozycje przywo uj  dalekie echa prac gra  cznych 
niektórych formistów15 [il. 182]. W szkicach Krauzego jednak geometryczne uprosz-
czenia cz ciej ust puj  pola ludowej stylizacji [il. 183, 184].

Od czasu do czasu Krauze projektowa , z potrzeby chwili, druki ulotne: plakaty 
(np. plakat na wystaw  polskiego malarstwa XIX wieku z 1922 r., plakat na inaugu-
racj  roku akademickiego KUL 1944 [il. 185]), zaproszenia, karty wizytowe i tym 
podobne drobiazgi na pro b  znajomych lub instytucji, z którymi w danym momen-
cie wspó pracowa  [il. 186]. Niektóre z takich form ko czy y swój ywot na etapie 
szkicu, jak np. rysunki satyryczne z cyklu Paskarze z „przewiduj cym” góralem spo-
kojnie „pykaj cym” fajeczk  i podpisem: „schowam zbo e, pewnie z wiosn  ceny 
wzrosn ” [il. 187] lub oty ym rze nikiem, który z rado ci  oznajmia: „wykupi em 
wszystkie winie, wielki zysk mnie nie ominie” [il. 188]. 

Bardzo szczególnym obiektem malarskim, wykonanym przez Krauzego, by a kur-
tyna dla Teatru Miejskiego w Lublinie, ob. Teatr im. J. Osterwy, namalowana w 1921 
roku przy okazji ca o ciowego od wie ania wn trz w a nie przej tej przez lubelski Ma-
gistrat instytucji. Nowym wystrojem gmachu zaj li si  architekci. Oprócz Krauzego, 
autora kurtyny, g ówne prace wyko czeniowe wed ug w asnego projektu prowadzi , 
przywo ywany ju , Ignacy K dzierski, kierownik Wydzia u Budowlanego w Urz dzie 
Miejskim16. By a to ju  trzecia kurtyna lubelskiego teatru, jednego z najstarszych bu-
dynków teatralnych w Polsce, zaprojektowanego przez Karola Koz owskiego, autora 
m.in. gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie. O kurtynie Krauzego wiadomo 
tylko, e „wyobra a a ogólny widok Lublina”17. Ukryta w czasie II wojny, by  mo e 
razem z Matejkowsk  Bitw  pod Grunwaldem, zagin a bez wie ci18.

14  Iwona Luba, Dialog nowoczesno ci z tradycj . Malarstwo polskie dwudziestolecia mi dzywojen-
nego, Warszawa 2004, s. 188.

15  Por.: Katarzyna Kulpi ska , Gra  ka Jana Hrynkowskiego, [w:] Sztuka lat 1905-1923. Malar-
stwo – Rze ba – Gra  ka. Krytyka artystyczna, pod red. Ma gorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego, 
Materia y z konferencji naukowej. Toru , 21-23 wrze nia 2005, Toru  2006, s. 94-99.

16  z., Teatr Miejski w Lublinie, „Ziemia Lubelska” 1921, nr 269, s. 3.
17  Tam e.
18  Kurtyna, „Gazeta Teatralna”. Przygotowana przez Teatr im. J. Osterwy w Lublinie z okazji 120-le-

cia wzniesienia budynku teatru, 2006, nr 8, s. 2. Niestety, nie uda o si  odnale  adnych zdj  archiwal-
nych przedstawiaj cych trzeci  lubelsk  kurtyn . Pracownicy Teatru powtarzaj  informacj  o ukryciu 
kurtyny w czasie II wojny wiatowej razem z obrazami Matejki w gmachu Biblioteki im. H. opaci -
skiego. Brak na to jednak dowodów. W tek cie po wi conym akcji ukrycia p ócien Matejki Bohdan 
Marconi nawet nie wzmiankuje o losach kurtyny. Por.: Bohdan Marconi , Bitwa pod Grunwaldem, [w:] 
W sto ecznym Lublinie, pod red. Marii Bechczyc-Rudnickiej, Lublin 1959, s. 164-168.
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Krauze zaprojektowa  równie  kilka ok adek do tomików wierszy i opowia-
da  Tadeusza Boche skiego. Z kuzynem Janiny ze strony jej ojca, poet  i  lolo-
giem klasycznym, który w gimnazjum Staszica naucza  aciny i greki, Krauzowie 
utrzymywali o ywione kontakty w ci gu ca ego okresu jego zamieszkiwania wraz 
z rodzin  w Lublinie (1918-1931). Opraw  gra  czn , wykonan  r k  architekta, 
otrzyma y tomiki: Rze biarz19 [il. 189], Olga i inne nowele20 [il. 191] oraz szkice es-
tetyczne Spontanizm21 [il. 190]. Proste, rysowane tuszem projekty ze szrafowanym 
cieniowaniem na laduj  technik  drzeworytu, nawi zuj c do ludowego sposobu 
obrazowania. 

Zainteresowania Krauzego motywami polnych ro lin widoczne s  z kolei w roz-
licznych szkicach stylizowanych dekoracyjnie drzew i kwiatów [il. 192, 193].

W ostatnich latach ycia, które przypad y na okres II wojny wiatowej, twórca 
obok bukolicznych gwaszy podejmowa  tak e tematyk  zwi zan  z aktualnymi wy-
darzeniami w rysowanych „do szu  ady” o ówkiem i kredk  szkicach z przedstawie-
niami partyzantów czy u anów na koniach [il. 194, 195].

9. Udzia  w wystawach i ich krytyka

Chocia  z wykszta cenia Kelles-Krauze by  architektem i – nie licz c zagranicz-
nych woja y do europejskich centrów sztuki, jakie stanowi y na pocz tku XX wieku 
Monachium i Pary , gdzie pobiera  nauki w prywatnych atelier – malarstwo uprawia  
wy cznie na marginesie zawodowych zaj , jego prace wyró nia y si  ju  na pierw-
szych wystawach, w których wzi  udzia , wra liwo ci  na kolor i dba o ci  o kom-
pozycj , co szybko zosta o zauwa one i docenione przez krytyków.

Jeszcze w czasie studiów zadebiutowa  na wspomnianej wy ej wystawie Zwi zku 
S uchaczy Architektury we Lwowie w 1906 roku, gdzie otrzyma  pierwsz  nagrod  
za pejza e olejne. Zas u y y one na przychyln  ocen  W adys awa Witwickiego, wy-
bitnego t umacza dzie  Platona,  lozofa, psychologa i humanisty, na amach „S owa 
Polskiego”. Spo ród wielu twórców, których obrazy znalaz y si  na ekspozycji, re-
cenzent wyró ni  zaledwie kilka nazwisk, w kompozycjach Krauzego podkre laj c 
swobod  i rozmach: „Malowane mia o, szeroko [...] motywy s onecznego wiat a 
na kach, wodach i cha upach, [...] w barwach odrobin  przyg uszonych niby le-
ciutk  gaz  mroku”22. askawym okiem na pejza e m odego studenta spojrza  tak e 
recenzent „Gazety Narodowej”, konkluduj c, i  z racji swojego wysokiego poziomu 
techniki i kolorytu zas uguj  na udzia  w o  cjalnym salonie sztuk pi knych23. Ta sama 
wystawa doczeka a si  recenzji w innym lwowskim dzienniku, „Przegl dzie Poli-
tycznym, Spo ecznym i Literackim”, któr  nale y odnotowa  jedynie jako swoist  

 19  Tadeusz Boche ski , Rze biarz. Poezyj seria pi ta, Cieszyn 1922.
 20  Ten e , Olga i inne nowele, Cieszyn 1923.
 21  Ten e , Spontanizm. Rzecz o duszy i sztuce, Lublin 1923.
 22  Witwicki , dz. cyt.
 23  (tr.), Wystawa „Zwi zku studentów architektury” we Lwowie.
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ciekawostk . Bowiem pechowy zbieg okoliczno ci zadecydowa  o tym, e  fragment 
tekstu po wi cony pracom Bohdana Krauzego zosta  wyci ty ze szpalty w wyniku 
b du drukarskiego24.

Po tak udanym debiucie przysz y architekt rzeczywi cie tra   na salony sztuki, 
a konkretnie na VI Wystaw  Jesienn , zorganizowan  przez Towarzystwo Przyjació  
Sztuk Pi knych we Lwowie. Zakwali  kowano na ni  a  szesna cie obrazów Krau-
zego25, najwi cej spo ród wszystkich prezentowanych dzie  innych artystów. By y to 
niewielkich rozmiarów tekturki przywiezione z opisywanej w poprzednich rozdzia-
ach „wycieczki naukowej” do Zamo cia26. Pokazane na wystawie jesiennej pejza e 

i widoki architektury wzbudzi y zaciekawienie i uznanie krytyki. Z reprezentantów 
m odego pokolenia krytyk „Przegl du” oprócz Krauzego wyró ni  tylko prace Lu-
dwika Misky’ego, pó niejszego cz onka krakowskiego Cechu Artystów Plastyków 
„Jednoróg”. Podoba a mu si  u Krauzego dobrze zorganizowana kompozycja i wy-
czucie architektoniczne, dobór motywów, a zw aszcza swoboda w operowaniu pla-
m  barwn , utrzyman  w leciutkiej szarawej tonacji, w czym upatrywa  formalnego 
podobie stwa do prac Stanis awskiego i jego szko y, ale przecie  nie bezpo rednich 
wp ywów27. Krótkie notki po wi cili m odemu twórcy recenzenci „Go ca” i „Kuriera 
Lwowskiego”, zgodni co do asocjacji jego palety malarskiej z obrazami mistrza kra-
kowskiej szko y pejza u28. Kilka z prezentowanych na Salonie obrazów zachowa o 
si  do dzisiaj i daj  one pogl d na faktyczn  sprawno  warsztatow  i du e wyczucie 
malarskie ich autora29. 

W czasie trwania VI Salonu Jesiennego, swoj  doroczn  wystaw  zaprezentowali 
równie  studenci architektury. Krauze tym razem pokaza  „brawurowe” szkice archi-
tektoniczne i rysunki dawnych zabytków, mniej prac malarskich w zwi zku z równo-
leg  ekspozycj  lwowskiego TPSP30.

 24  Wystawa Zwi zku studentów architektury w szkole politechnicznej, „Przegl d Polityczny, Spo-
eczny i Literacki” 1906, nr 257, s. 2. Tekst urywa si  w po owie nazwiska: „P. Krau-…”, a nast p-

na kolumna zaczyna si  od s ów ko cz cych akapit po wi cony bli ej niezidenty  kowanemu arty cie: 
„ e grzeszy troch  gonitw  za oryginalnymi efektami wiat a na niekorzy  motywu”. Ten sam brak 
pojawia si  w wycinku zachowanym przez rodzin  artysty oraz w egzemplarzu znajduj cym si  w Bi-
bliotece Narodowej. Mo na wnioskowa , e prawdopodobnie, niestety, dotyczy to ca ego nak adu.

 25  Katalog. VI wystawa jesienna, listopad – grudzie  1909, Towarzystwo Przyjació  Sztuk Pi k-
nych we Lwowie, [Lwów 1909], s. nlb. [6-7].

 26  Por.: Rozdzia  II. Biogra  a artystyczna i zawodowa. 1. Edukacja (do 1910). 
 27  M odzi na VI wystawie jesiennej, „Przegl d” 1909, z 23 listopada, s. 2. 
 28  Z wystawy sztuki, „Goniec” [Lwów] 1909, z 25 listopada, s. 2; Nowe obrazy, „Kurier Lwowski” 

1909, nr 577, s. 10.
 29  W artykule pt.: Kilka uwag o yciu i twórczo ci malarskiej Bohdana Kelles-Krauzego („Roczni-

ki Humanistyczne”, 55 (2007), z. 4, s. 251), autorka niniejszej ksi ki napisa a, i  „z wczesnego okresu 
twórczo ci malarskiej artysty […] nie zachowa y si  adne obrazy […]”. Tu  po ukazaniu si  tekstu 
drukiem autorka nawi za a kontakt z wnukiem brata artysty z Kanady, w posiadaniu którego znajduje si  
pi  obrazków z szesnastu prezentowanych na lwowskim salonie.

 30  Mnow. , Wystawa Zwi zku Studentów Architektury, „Wiek Nowy” 1909, nr 2529, s. 5.
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Prawdopodobnie Krauze nie wystawia  publicznie ani razu swoich prac w czasie 
rocznego pobytu w Monachium31, natomiast z ca  pewno ci  mo na potwierdzi  jego 
udzia  w dwóch paryskich ekspozycjach w 1914 roku32. Na Salonie Niezale nych, na 
którym znalaz y si  jego trzy obrazy: Pomara cze, Martwa natura i Studium, szcze-
góln  uwag  recenzenta niemieckoj zycznej „Pariser Zeitung” zwróci a, zauwa ona 
ju  we wcze niejszych obrazach Krauzego przez innych krytyków, niezwyk a umie-
j tno  poszukiwania i opracowania koloru, a tak e zestawiania kontrastów barwnych 
(jab ka w Martwej naturze). Godnym wysokiej oceny aspektem tych obrazów by a 
tak e – jego zdaniem – niespotykana w pracach pozosta ych artystów wystawiaj cych 
na Salonie, pe na szacunku zaduma nad dawnym malarstwem, czego autor tej krótkiej 
recenzji upatrywa  w dyskretnej korespondencji mi dzy umieszczon  w prawym gór-
nym rogu kompozycji, na cianie za modelk , reprodukcj  obrazu J.F. Milleta Anio  
Pa ski i portretowan  dziewczyn  w Studium33.

W Lublinie, nie licz c omawianej ju  wy ej wystawy architektonicznej34, zauwa-
ono jego obrazy na ekspozycji lubelskiego Towarzystwa Artystycznego, które tym 

samym zadebiutowa o jako zwarta grupa, zaprezentowanej go cinnie w salach war-
szawskiej Zach ty. W adys aw Wankie, nie tylko krytyk, ale przede wszystkim zdolny 
malarz, operuj cy w swoich obrazach nasyconym kolorem i dyskretnym wiat em, 
ogólnie przychylnie wyrazi  si  o pracach lubelskich artystów na amach warszaw-
skiego „Kuriera”. U Krauzego dostrzeg  „prawdziwo ” pomara czy wzgl dem ich 
pierwowzoru, nie widz c w nich jednak „bezpo redniego zjednoczenia si  malarza 
z przyrod ”, wi cej „szko y modernizmu zreszt  nie przesadnego”35. Rodzima lubel-
ska prasa ograniczy a si  jedynie do suchej, w dodatku niepe nej wyliczanki nazwisk 
twórców, którzy wzi li udzia  w wystawie36.

W tym samym 1924 roku obszerny szkic lubelskim twórcom skupionym wokó  
Towarzystwa Artystycznego, zasadniczo niezwi zany z konkretn  wystaw , po wi -
ci  jego przewodnicz cy, rze biarz Franciszek Dec. Daj c w nim ciekawy i barwny 
opis rodowiska, Krauzego wymienia jedynie jako dobrze zapowiadaj cego si  arty-
st , którego twórczo  nie jest mu jeszcze gruntownie znana37.

 31  Gdyby tak by o, nie omieszka by zamie ci  tej informacji w karcie zg oszeniowej na Salon 
Lubelski 1936; Karta zg oszeniowa [Bohdan Kelles-Krauze], Wystawy sztuki (1928-1939), APL UWL-
V-WKB, sygn. 3256.

 32  Por.: Rozdzia  II. Biogra  a artystyczna i zawodowa. 2. Podró e artystyczne (1910-1914). Na 
wspominanej wy ej wystawie Towarzystwa Artystów Polskich w Pary u znalaz  si  tylko jeden projekt 
architektoniczny Krauzego, st d brak szerszych komentarzy na amach prasy.

 33  Deutsche Künstler in der Ausstellung der Unabhängigen, „Pariser Zeitung” 1914, nr 694, s. 1. 
Wart odnotowania jest tytu  przytaczanego artyku u: Arty ci niemieccy[!]. Prawdopodobnie ze wzgl du 
na brzmienie nazwiska „Krause” artysta zosta  mylnie przyporz dkowany przez recenzenta do grupy 
artystów niemieckich.

 34  Por.: Rozdzia  II. Biogra  a artystyczna i zawodowa. 6.3 Udzia  w yciu artystycznym Lublina.
 35  W adys aw Wankie , Ze sztuki, „Kurier Warszawski” 1924, nr 328, s. 14.
 36  Zbiorowa wystawa art. malarzy lubelskich w Tow. „Zach ty” Sztuk Pi knych w Warszawie, 

„G os Lubelski” 1924, nr 317, s. 5.
 37  Fr[anciszek] Dec, wiat artystyczny (plastyka) w Lublinie, „Nowa Ziemia Lubelska” 1924, nr 155, s. 3.
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Znacznie wi cej uwagi w regionalnym „Przegl dzie Lubelsko-Kresowym” po-
wi cono kolejnej wystawie cz onków Towarzystwa, otwartej tu  po zako czeniu 

warszawskiej ekspozycji, tym razem na miejscu w Lublinie. Autorem obszernej 
recenzji, napisanej niejako na zamówienie, o czym jest informacja we wst pie, by  
Wac aw Husarski, paraj cy si  krytyk  malarz, cz onek grupy artystycznej „Rytm”. 
Chocia  by  on surowy w ocenie innych artystów, co – nawiasem mówi c – nie spe -
ni o oczekiwa  „zamawiaj cego” t  recenzj  rodowiska, na temat obrazów Krau-
zego wypowiedzia  si  wyj tkowo przychylnie: „Spo ród malarzy uczestnicz cych 
w wystawie, du e wyczucie wspó czesno ci wykazuje Kelles-Krauze. Obrazy jego 
wykazuj  du  wytworno  matowego tonu, wiadcz c  niew tpliwie o powa nych 
studiach nad sztuk  francusk , która celuje w tych w a nie subtelno ciach”38. Za-
rzucaj c zbytni  „p aszczyznow  stylizacj ” Pomara czom, jednocze nie pochwali  
samodzieln  i mia  stylizacj  formy w pejza ach i Portrecie (portret M. Boche skie-
go)39. Krótko, ale yczliwie lubelsk  ekspozycj  przyj  autor Kroniki Artystycznej 
w „Tygodniku Ilustrowanym”. Krauzemu po wi ci  króciutk  notk , widz c w jego 
obrazach „dosy  bliski zwi zek ze szko  stylistów francuskich epoki Gauguina i Van 
Gogha”40. W ród a  pi ciu reprodukcji prac lubelskich artystów znalaz  si  Portret 
Krauzego, nota bene równie  zamieszczony w znacznie obszerniej zilustrowanym, 
cytowanym wy ej „Przegl dzie Lubelsko-Kresowym”41.

Po d ugiej, niemal dwuletniej przerwie, Towarzystwo urz dzi o jeszcze jedn  
du  wystaw  prac swoich cz onków w grudniu 1926 roku, tzw. gwiazdkow . Do-
czeka a si  obszernych recenzji w „G osie Lubelskim” i „Ziemi Lubelskiej”, dwóch 
g ównych, rywalizuj cych ze sob  miejscowych dziennikach. Na amach pierwsze-
go z nich Klementyna Gajewska, oprócz szczegó owego omówienia prac ka dego 
z bior cych udzia  w wystawie artystów, zawar a wiele przemy le  na temat, czym 
powinno by  nowoczesne dzie o sztuki42. Jej zdaniem, oprócz dobrego odtwarzania 
rzeczywisto ci ma ono pokazywa  „wewn trzny stan artysty”, a sposób, w jaki to 
poka e, „stanowi o jego warto ci artystycznej”. Realizacj  tego typu m odopolskich 
idei indywidualizmu dostrzeg a w akwarelach Krauzego, które „zwracaj  szczególn  
uwag  wykazuj c kultur  artystyczn  – zrozumienie czym jest i by  powinna sztu-
ka”43. We Fragmencie z ulicy Ewangelickiej podkre la „wielk  odwag  malarsk  
w tonacji wiat a s onecznego”, w Pejza u w oskim ywy kolor i perspektyw . W pre-
zentowanych szkicach wyczuwa „kultur  artystyczn  i umi owanie sztuki”44. Niejako 
w odpowiedzi na recenzj  Gajewskiej, w „Ziemi Lubelskiej” swój punkt widzenia 

 38  Wac aw Husarski , Lubelscy arty ci plastycy i ich wystawa, „Przegl d Lubelsko-Kresowy” 
1925, nr 3, s. 6.

 39  Tam e.
 40  Kronika Artystyczna, „Tygodnik Ilustrowany” 1925, nr 6, s. 115.
 41  Husarski , dz. cyt, s. 5.
 42  Klementyna Gajewska, Wystawa gwiazdkowa, „G os Lubelski” 1926, nr 348, s. 5.
 43  Tam e.
 44  Tam e.
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ekspozycji przedstawi  Stanis aw Dulewicz45. W zasadzie powtarza za Gajewsk  
umiej tno  Krauzego pokazania „obiektywnej prawdy” w po czeniu z „subiek-
tywnym odczuciem”, podkre laj c wysok  „kultur ” jego obrazów. Zauwa a u niego 
ponadto dominacj  linii w swoim uproszczeniu zmierzaj cej ku prymitywizmowi, 
po czonej z plamami czystych, jaskrawych kolorów, wprawdzie wprost nie szuka-
j c ich proweniencji na francuskim gruncie, dostrze onym w obrazach Krauzego ju  
przez recenzenta „Tygodnika Ilustrowanego”, wcze niejszej o blisko dwa lata ekspo-
zycji lubelskich artystów.

Inna wystawa gwiazdkowa, otwarta przez Towarzystwo Artystyczne w 1929 roku 
w salonach Komitetu Obywatelskiego, równie  nie przesz a bez echa. Oprócz nieco 
obszerniej potraktowanej twórczo ci Stefana Dylewskiego wi kszo  z wystawiaj -
cych otrzyma a króciutkie, wr cz jednozdaniowe recenzje. Krauze, który pokaza  na 
ekspozycji zaledwie dwie akwarele przedstawiaj ce zimowe pejza e z Zakopanego 
i z okolic Zamo cia, zosta  pochwalony do  lakonicznie za „ciekawe uj cie i wyko-
nanie”46. 

Dwie znacz ce wystawy – Salony Sztuki – w których Krauze nie tylko uczest-
niczy , ale tak e czynnie je wspó organizowa  jako przewodnicz cy Komisji Pla-
stycznej przy Lubelskim Zwi zku Pracy Kulturalnej, a nast pnie prezes Towarzystwa 
Propagandy Sztuki, które obj o nad nimi patronat, odby y si  w 1936 i 1939 roku. 
Pierwszy z Salonów zaprezentowa  160 prac 42 artystów i, pomimo kilku krytycz-
nych ocen47, mia  niezaprzeczaln  warto  ze wzgl du na szerokie uj cie rodowiska 
lubelskich plastyków. Takie bowiem by o za o enie organizatorów, zadeklarowane 
we wst pie do katalogu wystawy, by zaprezentowa  dorobek artystów, którzy b d  
z urodzenia, b d  z zamieszkania zwi zani byli z Lublinem, zarówno twórców uzna-
nych w rodowisku, jak i tych dopiero debiutuj cych na arenie sztuk plastycznych. 
Krauze pokaza  siedem prac, g ównie akwarele pejza owe i dwa obrazy olejne48. 

Salonowi 1939 i jego uczestnikom zosta  po wi cony dwutygodniowy dodatek 
kulturalno-spo eczny „G osu Lubelskiego” – „Kultura i ycie”, w którym obok arty-
stycznych not biogra  cznych i pojedynczych reprodukcji obrazów znalaz y si  wy-
kazy eksponowanych prac49. Kolejny numer „Kultury i ycia” kontynuowa  temat 
Salonu, tym razem w formie ogólnie przychylnych twórcom recenzji: 

 45  Stanis aw Dulewicz, Wystawa gwiazdkowa w Zach cie, „Ziemia Lubelska” 1926, nr 322, s. 2. 
 46  S. D., Gwiazdkowa wystawa obrazów w Lublinie, „G os Lubelski” 1929, nr 348, s. 5.
 47  W [ac aw] G[ralewski] , W lubelskim barwistanie. Salon malarzy lubelskich 1936, „Dodatek 

niedzielny do Expressu Lubelskiego i Wo y skiego z dnia 8 listopada 1936 r.”, [nr 311], s. 3. Gralewski od-
niós  si  krytycznie m.in. do sposobu rozmieszczenia obrazów oraz wyników prac jury w zwi zku z przy-
znanymi nagrodami. Bardziej zdecydowanie przeciwko organizacji jurorów, do zespo u których o  cjalnie 
nie zostali zaproszeni przedstawiciele Zwi zku Artystów Plastyków, a wi c wspó organizatorzy Salonu, 
wypowiedzia  si  W adys aw Filipiak w prote cie opublikowanym na amach „G osu Lubelskiego” (Echa 
„Salonu Lubelskiego”. Protest „Zwi zku Artystów Plastyków”, „G os Lubelski” 1936, nr 313, s. 7).

 48  Salon Lubelski 1936. Katalog, Lublin 1936, s. nlb.
 49  Salon 1939, „Kultura i ycie”. Dwutygodniowy dodatek kulturalno-spo eczny „G osu Lubel-

skiego” 1939, nr 12-13 (17-18), s. 8.
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Z akwarelistów najlepszy Kelles-Krauze. Artysta ten musi zdziwi  ka dego. Pewna przesadna 
dok adno , pewna […] kanciasto  (korzystna) w „Studium” obok pe nego temperamentu rozma-
chu w akwarelach. Pedantyczna dok adno  obok fantazyjnej zadzier ysto ci. Oczywi cie wszystko 
w ramach wysokiej klasy poczucia smaku, obok wysokiej kultury50. 

Ponownie zosta  zauwa ony w kompozycjach malarza pewien rodzaj prymitywi-
zmu i syntetyzmu, oscyluj cego wokó  artystów z Pont-Aven. 

Od chwili sta ego osiedlenia si  w Lublinie, nie licz c wystawy w warszawskiej 
Zach cie 1924 roku, Krauze nie uczestniczy  w ekspozycjach organizowanych w in-
nych miastach. Nie by  w tym wzgl dzie odosobniony w swoim rodowisku. Inni 
twórcy równie  rzadko wystawiali swoje prace poza Lublinem. Wyj tkami byli nieco 
starszy Konstanty Kietlicz-Rayski oraz Kazimierz Wiszniewski i mieszkaj cy na sta e 
w Kazimierzu Dolnym Jan Karma ski51.

W czasie II wojny ze zrozumia ych wzgl dów dzia alno  ekspozycyjna w oku-
powanym kraju by a w a ciwie niemo liwa. Dlatego nast pna wystawa malarstwa 
w Lublinie zorganizowana przez Zwi zek Artystów Plastyków zosta a otwarta dopie-
ro po wycofaniu si  z miasta wojsk niemieckich, w pa dzierniku 1944 roku. Wzi  
w niej udzia  tak e Krauze jako „ wie o upieczony” formalny cz onek ZZPAP52. Eks-
pozycja mia a „odzwierciedla  ycie tego okresu w twórczo ci artystów”, ich t sk-
not  za „spokojem i pi knem”, a w ród prezentowanych wyró nia y si  „ciekawe 
w kolorycie” prace Krauzego53. 

Swoje kompozycje, w ród których znalaz o si  najwi cej motywów z ostatnio 
ch tnie odwiedzanej przez twórc  Huculszczyzny, pokaza  tak e na wystawie ZZPAP 
w nast pnym, 1945 roku54. Wszystkich artystów prezentuj cych ponad 50 prac na 
ekspozycji do wspólnego francuskiego „mianownika” sprowadzi a znana romanist-
ka, zakochana w ojczy nie Zoli i Balzaka, Zo  a Karczewska-Markiewicz, publikuj c 
recenzj  pod znamiennym tytu em Pod urokiem Pary a55. W akwarelach rybackich 
Krauzego dostrzeg a „dalekie pokrewie stwo z Van Goghiem”, doceniaj c „doskona e 
opanowanie barwy i rysunku” po czone z „tendencjami dekoracyjnymi”. Na margi-
nesie mo na doda , e w doszukiwaniu si  francuskich korzeni sztuki bie cej wtóruje 
jej autorka innego tekstu, niemaj cego bezpo redniego zwi zku z wystaw , ale za-
mieszczonego w a nie w dniu jej otwarcia równie  na amach „Gazety Lubelskiej”56. 
Dotyczy on malarstwa wspó czesnego, jego róde  i perspektyw. Autorka wymienia 

 50  (m), Salon Lubelski 1939, „Kultura i ycie”. Dwutygodniowy dodatek kulturalno-spo eczny 
„G osu Lubelskiego” 1939, nr 14 (19), s. 4.

 51  Ireneusz J. Kami ski , ycie artystyczne w Lublinie 1901-1926, Lublin 2000, s. 374.
 52  Wystawa prac malarskich i rysunków. Pa dziernik 1944. Sala parterowa Muzeum Lubelskiego 

w Lublinie, Narutowicza 4 [katalog wystawy], s. 10.
 53  Wystawa malarzy w Lublinie, „G os Lubelski” 1944, nr 74, s. 3.
 54  Wystawa Artystów Plastyków Okr gu Lubelskiego, czerwiec 1945 w Lublinie [katalog wysta-

wy], Spokojna 5, s. 8-9.
 55  Zo  a Karczewska-Markiewicz , Pod urokiem Pary a. Wystawa Plastyków w Lublinie, 

„Gazeta Lubelska” 1945, nr 119, s. 3.
 56  El bieta Koz owska, Malarstwo wczoraj i dzi , „Gazeta Lubelska” 1945, nr 115, s. 2-3.
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Pary  jako niekwestionowan  stolic  sztuki europejskiej w okresie dwudziestolecia 
wojennego, jeden z dwóch g ównych nurtów – kolorystyczny – wywodz c od Matis-
se’a, Cézanne’a i impresjonistów, których pochodn  by a Szko a Paryska57. 

To by a ostatnia wystawa, w której malarz wzi  udzia  za ycia. Wkrótce potem, 
we wrze niu 1945 roku zmar  po d ugiej i ci kiej chorobie. 

Krauze nie wystawia  zbyt cz sto, ale te  i ekspozycje malarskie w Lublinie, 
w którym przysz o mu mieszka  i tworzy , nie zaskakiwa y natarczyw  obecno ci . 
Przy tym osobi cie uczestniczy  w organizowaniu wi kszo ci z wymienionych wy ej 
wydarze . Na zajmowanie si  wy cznie w asnymi obrazami i szykowanie ich na 
wystawy zamiejscowe, obci onemu inn  prac  zawodow  twórcy, zwyczajnie ju  
nie wystarcza o czasu.

O ile Bohdan Krauze nie doczeka  si  za ycia ekspozycji indywidualnej, pomimo 
przychylnej krytyki i szczerego powa ania, jakim cieszy  si  w swoim rodowisku, 
o tyle po mierci mia y miejsce a  trzy indywidualne wystawy retrospektywne jego 
twórczo ci malarskiej: dwie w Lublinie i jedna w Krakowie. Pierwsza, prezentuj ca 
ponad 130 prac nie yj cego zaledwie od trzech lat malarza, odby a si  w 1948 roku 
staraniem Zawodowego Zwi zku Artystów Plastyków Okr gu Lubelskiego. Cieka-
wy, lapidarny w formie plakat anonsuj cy ekspozycj  zaprojektowa  znany lubelski 
gra  k, Henryk Zwolakiewicz. Recenzj , która zas uguje na szczególn  uwag , jest 
obszerny tekst pióra wybitnego historyka sztuki, przed wojn  profesora wile skie-
go Uniwersytetu Stefana Batorego, a tu  po wojnie twórcy Katedry Historii Sztu-
ki w KUL, Mariana Morelowskiego, zamieszczony w katalogu wystawy. Jego tytu  
Twórczo  malarska i architektoniczna Bohdana Kelles-Krauze 1885-194558 sugeru-
je, i  mo e on nosi  znamiona ma ej monogra  i, a jednocze nie swoistego homma-
ge’u dla zmar ego artysty. To ostatnie skojarzenie prowokuje ogólny ton wypowiedzi 
Morelowskiego, jak równie  regularne przywo ywanie w tek cie postaci malarza jako 
osoby zmar ej. Omówienie rozpoczyna od informacji biogra  cznych i wywodu ko-
rzeni familii Kelles-Krauzów, ze szczególnym naciskiem na jej polski rys. Pokrótce 
przedstawia najwa niejsze wydarzenia i podró e artystyczne, zaledwie wspominaj c 
kilka realizacji architektonicznych Krauzego, najwi cej uwagi po wi caj c za  dosy  
poetyckiej interpretacji prezentowanych na ekspozycji obrazów. We wst pnych uwa-
gach na temat wp ywów francuskiego impresjonizmu i postimpresjonizmu na jego 
twórczo  malarsk  zauwa y , e jednak „unika  mody na zbyt kra cowe konsekwen-
cje wyci gane z nami tno ci do chwytania momentu jednorazowego i niepowtarzal-
nego”, ale tak e „nie popad  […] jak inni w skrajno  reakcji przeciw […] kierunkowi 
[impresjonistycznemu – E. B.-M.], jaka cechowa a kubistycznych reformatorów…”59. 
Podkre li  jednoczesne nowatorstwo i d no  do eksperymentowania z nawrotem do 
klasycznych odwo a . „Zw aszcza tych, co streszczaj  si  w przejrzysto ci wszelakiej 
artystycznej budowy, w krystaliczno ci wyra anej koncepcji […]”60. 

 57  Tam e.
 58  [katalog wystawy], [Lublin] 1948.
 59  Tam e, s. 12.
 60  Tam e.
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Recenzje tej samej wystawy w lubelskich czasopismach równie  maj  charakter 
wspominkowy i przekrojowo opisuj  koleje losu Krauzego oraz jego twórczo 61. Bo-
daj najciekawsza z nich ukaza a si  na amach „ ycia Lubelskiego”62. Jej autor, oprócz 
wielu szczegó ów biogra  cznych z ycia malarza, przedstawi  trafn  charakterystyk  
uprawianej przeze  sztuki. Podkre li  „niezmiern  atwo  komponowania logicznej 
budowy obrazu”, któr  zupe nie s usznie – jego zdaniem – zawdzi cza  Krauze ar-
chitektonicznej dyscyplinie towarzysz cej twórcy na co dzie  w pracy zawodowej, 
dzi ki czemu obrazy zyskiwa y du e warto ci dekoracyjne. Natomiast trwa ym la-
dem edukacji paryskiej by a „umiej tno  kulturalnego pos ugiwania si  kolorem”, 
komponowanym „ cznie z ca o ci  obrazu, dzi ki czemu dzie a jego dawa y zawsze 
pe ni  malarsk ”63.

Nast pna z trzech wymienionych, znacznie skromniejsza ekspozycja prac Krau-
zego mia a miejsce w Pa acu Sztuki w Krakowie w 1951 roku64. W zbiorczym kata-
logu cznie trzech wystaw oprócz wykazu prezentowanych dzie  znalaz  si  jeden 
krótki tekst dotycz cy w a nie obrazów Krauzego. Jego autorem by  przyjaciel ar-
tysty z okresu dzia alno ci w Towarzystwie Propagandy Sztuki, historyk sztuki, ma-
larz i konserwator, Józef Dutkiewicz. Pokrótce usystematyzowa  twórczo  artysty, 
stwierdzaj c, i  „w malarstwie szuka  syntezy zagadnie  plastycznych, których roz-
wi zanie w architekturze skazane by o na koncesje na rzecz u ytkownictwa [!] i wy-
mogów pozbawionej smaku klienteli”65. Pisz c o kszta towaniu m odego architekta 
w zakresie malarstwa, zauwa y  „starann  szko  realistycznego rysunku i stosowania 
ogl dnej, spokojnej gamy kolorystycznej”, jednak z powodu zawodowych obci e  
w profesji tego rodzaju, „jego prace malarskie posiadaj  zawsze charakter szkicowy, 
notuj cy za o enie do wi kszych kompozycji”66.

Ostatnia, jak dot d, indywidualna wystawa obrazów Krauzego odby a si  w Lu-
blinie w 1984 roku z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjació  Sztuk 
Pi knych. Dzi ki uprzejmo ci ony malarza, która wraz z rodzin  uczestniczy a 
w wernisa u, pokazano na niej w sumie 25 obrazów olejnych i kompozycji akware-
lowych. Skromny katalog opatrzy  not  o charakterze biogra  cznym historyk sztuki, 

 61  S. Pki , Przed wystaw  malarsk , „ ycie Lubelskie” 1948, nr 149 (421), s. 3; ten e , Bohdan 
Kelles-Krauze – cz owiek, architekt i malarz, „ ycie Lubelskie” 1948, nr 154 (426), s. 3; Kilka uwag 
o yciu i twórczo ci Kelles-Krausego, „Sztandar Ludu” 1948, nr 153, s. 3. 

 62  Ten e , Bohdan Kelles-Krauze – cz owiek, architekt i malarz.
 63  Tam e.
 64  Równolegle z obrazami Krauzego by y prezentowane prace wspó czesnych artystów krakow-

skich, w tym jeden obraz Ludwika Leszko, oraz zbiór kompozycji olejnych Bronis awa Heyduka, kra-
kowskiego malarza, historyka i publicysty. W podzielonym na trzy cz ci katalogu wystawy znalaz y si  
wykazy wszystkich obrazów, w tym zaledwie 16 prac Krauzego, g ównie akwarelowych. Zob.: Wystawa 
bie ca artystów krakowskich. Wystawa zbiorowa Bronis awa Heyduka oraz Bohdana Kelles-Krauzego 
po miertna. Stycze  1951. Pa ac Sztuki, Kraków, Plac Szczepa ski 4, Kraków 1951, s. 15. 

 65  Tam e, s. 14.
 66  Tam e.
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biblio  l i mi o nik Lublina, Henryk Gawarecki67, bez ogólnej cho by analizy prezen-
towanych prac. Dla scharakteryzowania twórczo ci Krauzego pos u y  si  cytatem 
z katalogu wy ej omówionej wystawy krakowskiej pióra Dutkiewicza68. W a ciwie 
by a to ostatnia ekspozycja, na której szerzej pokazano twórczo  czy to malarsk , 
czy projektow  Bohdana Krauzego, nie licz c zbiorowej jubileuszowej wystawy 
zorganizowanej wspólnie przez ZPAP, BWA i Muzeum Okr gowe na 30-lecie lubel-
skiego Zwi zku w 1966 roku. Znalaz  si  na niej pejza  z Kazimierza, nota bene jedy-
ny (!) obraz olejny Krauzego, który Muzeum Lubelskie posiada w swoich zbiorach69. 
W katalogu przygotowanym z tej okazji oprócz krótkiego rysu biogra  cznego nazwi-
sko malarza pojawia si  jedynie epizodycznie w dosy  obszernym tek cie Ireneusza 
Kami skiego na temat historii Zwi zku Plastyków w Lublinie70.

10. Wnioski

Kelles-Krauze w wi kszo ci, niestety, nie sygnowa  swoich kompozycji, wi c ich 
datowanie jest w wielu wypadkach dosy  trudne. W jego powstaj cym przez niespe na 
czterdzie ci lat dorobku malarskim brak spektakularnych prze omów i stylistycznych 
zwrotów. Niemniej, uwa na wzrokowa „lektura” ogó u zachowanych prac umo liwia 
wyodr bnienie pewnych etapów i przeobra e  w obr bie formy, szczególnie w za-
kresie operowania kolorem i faktur  w, b d  co b d , wykonywanej „z doskoku” ak-
tywno ci malarskiej, zw aszcza po powrocie z zagranicznych woja y i podj ciu przez 
Krauzego regularnej pracy zarobkowej w wyuczonym zawodzie.

Nic nie wiadomo na temat konkretnych efektów jego m odzie czych kroków sta-
wianych w dziedzinie malarstwa, prawdopodobnie pod okiem bli ej nieznanego ar-
tysty Jakimskiego w Kijowie71. Pierwsze zachowane prace studenckie charakteryzuje 
jasna paleta czystych, nasyconych kolorów, odpowiednia dla wra eniowego uj cia 
plenerowych pejza y, przez krytyków kojarzonych ze szko  Stanis awskiego. W tym 

 67  Henryk Gawarecki , Bohdan Kelles-Krauze, malarz, architekt (1885-1945), [w:] Bohdan 
Kelles-Krauze. Wystawa malarstwa, [katalog wystawy], Lublin, czerwiec 1984. Gawarecki by  tak e 
autorem has a dotycz cego Kelles-Krauzego w Polskim S owniku Biogra  cznym (t. XII/3, z. 54, Wro-
c aw–Warszawa–Kraków 1966, s. 333-334) oraz w S owniku artystów polskich i obcych, w Polsce dzia-
aj cych. Malarze, rze biarze, gra  cy (t. III, pod red. Jolanty Maurin-Bia ostockiej i Janusza Derwojeda, 

Warszawa 1979, s. 393).
 68  Wystawa bie ca….
 69  Obecnie w depozycie w Muzeum Nadwi la skim w Kazimierzu Dolnym (Kamienica Celejow-

ska). Oprócz wymienionego obrazu z Kazimierza, w Gabinecie Rycin Muzeum Lubelskiego znajduj  si  
równie  cztery niewielkie rysunki z 1944 roku o tematyce wojennej, wykonane kredk  i o ówkiem na 
papierze. Zob.: Katalog prac malarskich i rysunkowych.

 70  Ireneusz J. Kami ski , Zarys historii Zwi zku Plastyków w Lublinie, [w:] Wystawa malarstwa, 
rze by, gra  ki. Luty – 1966, marzec – 1966 [katalog wystawy], Lublin 1966, s. nlb. [10-11].

 71  T , przytaczan  w yciorysie artysty, informacj  podaje Marian Morelowski, (dz. cyt., s. 8) 
w katalogu pierwszej po miertnej wystawy. Nie powtarza jej natomiast ju  has o opracowane przez 
Henryka Gawareckiego w Polskim S owniku Biogra  cznym. Tak e w zachowanych dokumentach archi-
walnych nigdzie nie pojawia si  nazwisko Jakimskiego.
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miejscu znowu wyst puje pewna luka w wiedzy na temat bezpo rednich inspiracji 
m odego studenta architektury. Pewne jest, e w ramach programu studiów na Poli-
technice Lwowskiej nie by y przewidziane adne odr bne zaj cia w pracowni malar-
stwa72, natomiast prowadz cy katedr  rysunku odr cznego Teodor Talowski, z którym 
Krauze mia  styczno  przez ca e studia, sam posiada  malarskie zami owania, reali-
zuj c je g ównie w akwarelach z widokami architektury73.

Kolejny etap twórczo ci wyznacza wyjazd artysty do Monachium, gdzie powsta y 
obrazy nacechowane nieco ciemniejszym kolorytem. W tym czasie Krauze, pos ugu-
j c si  do  ywio ow  plam  prze amanych barw, zbli y  si  w Kobiecie z parasolk  
do oscyluj cych w kierunku ekspresjonizmu kompozycji Juliusa Extera, swojego na-
uczyciela w „Atenach nad Izar ”.

Podró  do Pary a i blisko dwuletni w nim pobyt stanowi  nast pn  cezur  dla 
stylistyki obrazów malarza. Mo na mia o postawi  tez , i  paleta ustalona w nad-
sekwa skiej stolicy towarzyszy a Kelles-Krauzemu przez wiele lat i zadecydowa a 
o czytelno ci charakteru jego prac. Od tego momentu konsekwencje chronologiczne 
nie b d  zanadto wyraziste, z uwagi na poka ne braki w datacji obrazów powsta ych 
w latach 20. i 30. XX stulecia. W dojrza ej twórczo ci Krauze z jednej strony nieco 
upraszcza  formy, prze amuj c drobiazgowo realistyczny sposób widzenia syntetyzo-
wa  plam  barwn , pos uguj c si  p aszczyzn  i obwodz c form  konturem. Z drugiej 
natomiast, w warstwie przedmiotowej swoich obrazów nigdy nie przekroczy  progu 
abstrakcji, pozostawiaj c czytelne odniesienia do natury. W kompozycjach, zw aszcza 
malowanych w pracowni, upraszcza  elementy krajobrazu, a w nim ludzkie przedsta-
wienia, traktuj c je nierzadko jako sztafa . Niektóre z nich mo na umie ci  na dale-
kiej orbicie wczesnego kubizmu Georges’a Braque’a. W niezbyt licznych portretach 
zachowywa  wierno  modelowi. U ycie p askiej plamy barwnej pozwala sytuowa  
pewn  grup  jego dzie  w kr gu zainteresowa  postimpresjonizmem, a konkretnie 
syntetyzmem Gauguina.

W latach 30. XX wieku, w niektórych obrazach plama koloru sta a si  drobna i niere-
gularna w sposób ma o typowy dla innych kompozycji malarza. Wiele prac, przewa nie 
niewielkich rozmiarów, artysta pozostawi  niedoko czonych. Dlatego zyskuj  na tym 
liczne akwarele i gwasze, które z natury nie znosz  poprawek i „zm czenia” wra li-
wego podobrazia. Potwierdza to wyj tkowo interesuj cy zespó  drobnych form malar-
skich, ulubionych przez Krauzego w a nie akwareli i gwaszy. Trudna i wymagaj ca 
technika akwareli wymusza na arty cie doko czenie motywu za jednym posiedzeniem. 
Nie ma mo liwo ci poprawy i nak adania kolejnych warstw malarskich bez szwanku 
dla wietlisto ci i przejrzysto ci kompozycji. O warto ci prac wykonanych t  kapry n  
i nie do ko ca przewidywaln  technik , z powodzeniem stosowan  przez Krauzego, 
wiadczy ich niezatarta up ywem czasu wie o , melancholijny urok nieco idealizo-

wanych kolorystycznie pejza y z wiejskimi cha upami, ko ció kami i drzewami w tle. 

 72  Zob.: Ksi ka legitymacyjna, Krauze Bohdan Eligard Konrad, C.K. Szko a Politechniczna we 
Lwowie. Wydzia  Budownictwa L dowego, AR.

 73  Maciej Gutowski , Bart omiej Gutowski , Architektura secesyjna w Galicji, Warszawa 2001, 
s. 23.
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W ostatnim okresie twórczo ci szczególnie ob  tuj cym w gwasze ich cech  
 charakterystyczn  staje si  sprowadzenie palety barwnej do jasnych, pastelowych b -
kitów, ró y i zieleni, które dobrze koresponduj  z podejmowan  „sielsk ” tematyk , 
daj c  odskoczni  od wojennej rzeczywisto ci.

Nie wiadomo, na ile wiadomie artysta nawi zywa  w swojej twórczo ci do ma-
larstwa francuskiego prze omu XIX i XX wieku, poniewa  nie zostawi  po sobie 
wypowiedzi krytycznych ani w asnych pogl dów na malarstwo. Jedyna jego znana, 
publikowana, króciutka wypowied  krytyczna pod wymownym tytu em Kramik sztu-
ki dotyczy 14. okr nej wystawy krakowskiego ZPAP, zaprezentowanej w Lublinie 
w marcu 1924 roku74. Nie daje ona, niestety, adnego pogl du na w asne zapatrywania 
na kszta t sztuki jej autora. Jest natomiast pewne, e widzia  on sztuk  awangardo-
w  i dzie a postimpresjonistów, Gauguina i Cézanne’a, wystawiane w Pary u w dru-
gim dziesi cioleciu XX wieku, tak samo jak dzie a dawnych mistrzów zgromadzone 
w Luwrze. Na swój sposób korzysta  z tej wiedzy przez ca y okres twórczy, chocia  
oczywi cie nie mo na tych do wiadcze  przecenia , gdy  tak, jak w przypadku in-
nych artystów polskich, którzy otarli si  o stolic  nad Sekwan , „Pary  nie posiada  
monopolu na wzory dla sztuki polskiej lat dwudziestych i trzydziestych”75. Obok do-
wiadcze  francuskich, które niew tpliwie stopniowo zaciera y si  w czasie wielu 

lat sp dzonych w Lublinie, obci onych intensywn  ponad miar  prac  zawodow , 
w obrazach Krauzego do g osu dochodzi a swojska nuta rodzimej sztuki rodem z Pod-
hala i Huculszczyzny. 

Ze wzgl du na to, e Krauze wi kszo  swojego ycia zwi za  z Lublinem, gdzie 
aktywnie funkcjonowa  w ró norodnych strukturach ycia artystycznego miasta, kil-
ka s ów warto skre li  na temat jego miejsca na mapie twórców dzia aj cych w mie-
cie nad Bystrzyc  w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego. Do po owy lat 30. 

XX wieku stanowili oni rodowisko s abo skonsolidowane, chocia  „w porównaniu 
ze stanem sprzed pierwszej wojny wiatowej by a to zbiorowo  znaczna, a przy tym, 
jak nigdy dot d, obiecuj co zró nicowana pokoleniowo. D ugo jednak nie posiada a 
ona wewn trznej organizacji, dzia a a w rozproszeniu”76. Dopiero powstanie ZZAP77 
i Towarzystwa Propagandy Sztuki w 1936 roku w odczuwalny sposób zmieni o t  
sytuacj , ale w obliczu zbli aj cej si  wojny i niespodziewanej mierci Krauzego 
wkrótce po jej zako czeniu te fakty nie zd y y odegra  wi kszej roli w osadzeniu 
bie cych dzie  artysty w rodowiskach twórczych. S usznie zauwa y  cytowany wy-
ej Ireneusz J. Kami ski, i  ju  w latach 20. obrazy prezentowane przez Krauzego, 

na tle wspó czesnych mu lubelskich plastyków ho duj cych tradycyjnej stylistyce, 
stawia y go w gronie artystów nowoczesnych78. Z innych powodów jego twórczo  
odró nia a go tak e od nieco m odszych, aktywnych dopiero od lat 30. „lubelskich 

 74  Bohdan Kel les-Krauze , Kramik sztuki, „G os Lubelski” 1924, nr 88, s. 3.
 75  Luba, dz. cyt., s. 247. 
 76  Kami ski , ycie artystyczne ..., s. 168.
 77  W kwestii nazwy Zwi zku por.: Rozdzia  II. Biogra  a artystyczna i zawodowa. 6.3 Udzia  

w yciu artystycznym Lublina.
 78  Kami ski , ycie artystyczne ..., s. 356.
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kolorystów”79: Jana Karma skiego, Zenona Kononowicza i W adys awa Filipiaka. 
Dla nich problem koloru na p ótnie stanowi  temat sam w sobie, a przedmiot w obra-
zie czy to pejza , czy te  martwa natura, cho  nadal czytelny, by  jedynie pretekstem 
do poszukiwa  formalnych. Na twórczo ci malarskiej Krauzego za bardzo ci y o 
wykszta cenie architekta. Dlatego d enie do prawdy podchwycone przez kolorystów 
za Cézannem w praktyce malarskiej nie mog o u niego objawi  si  w t umaczeniu 
wiat a i przestrzeni wy cznie na j zyk koloru80. W obrazach malarza Krauzego za-

wsze pozostawa a czytelna logika Krauzego architekta, z solidnym rysunkiem i realn  
form  zbudowan  wyszukanym kolorem.

Z punktu widzenia lokalnej optyki trudno umiejscowi  dorobek Krauzego na tle 
nierównej i niejednorodnej twórczo ci artystów zwi zanych z Lublinem. Wi kszo  
z nich, podobnie jak Kelles-Krauze, by a zmuszona do szukania innych róde  utrzy-
mania ni  w asna sztuka. Ci, którzy malarstwu po wi cili si  na powa nie, a ich dzie-
a w sposób istotny zaznaczy y si  na ogólnopolskiej mapie rodowisk artystycznych 

okresu mi dzywojnia, po prostu z Lublina wyjechali, np. nieco m odszy od Krauze-
go, Eugeniusz Eibisch. Formalnie, ani tym bardziej programowo, gdy  o pogl dach 
Krauzego na malarstwo wiadomo niewiele, nie wpisuje si  on tak e bezpo rednio 
swoim dorobkiem w nurty oparte na tradycji klasycznej oraz idei odrodzenia pogr -
onej w kryzysie sztuki, podejmowane przez rodowisko artystów wile skich, war-

szawskich „Rytmistów” czy bliskie geogra  cznie Lublinowi Bractwo w. ukasza81.

 79  Tym wspólnym mianem opisa  wszystkich trzech artystów Lechos aw Lame ski (Lubelscy ko-
lory ci, „Roczniki Humanistyczne” 47 (1999), z. 4, s. 221-232).

 80  Joanna Pol lakówna, Malarstwo polskie mi dzy wojnami 1918-1939, Warszawa 1982, s. 53.
 81  Por.: Dariusz Konstantynów, Wile skie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1939, War-

szawa 2006, s. 114-138.





MALARSKA PASJA ARCHITEKTA 153

Il. 95. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza , 1909, olej na tekturze

Il. 96. Bohdan Kelles-Krauze, Fragment z Zamo cia I, 1909, olej na tekturze
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Il. 97. Bohdan Kelles-Krauze, Cerkiew w Kijowie, 1909, olej na tekturze

Il. 98. Bohdan Kelles-Krauze, Fragment z Zamo cia II, 1909, olej na tekturze 
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Il. 99. Bohdan Kelles-Krauze, Pó akt kobiecy, 1911, olej na p ycie pil niowej

Il. 100. Bohdan Kelles-Krauze, Kobieta z parasolk , 1911, olej na p ycie pil niowej
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Il. 101. Bohdan Kelles-Krauze, Portret Bawarki, ok. 1911, olej na p ótnie

Il. 102. Bohdan Kelles-Krauze, Autoportret, ok. 1911, olej na p ótnie
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Il. 103. Bohdan Kelles-Krauze, Kobieta z parasolk  (fragment), olej na p ycie pil niowej

Il. 104. Bohdan Kelles-Krauze, Pomara cze, 1913, olej na p ótnie
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Il. 105. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura / Owoce i margerytki, 1914, olej na p ótnie
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Il. 106. Bohdan Kelles-Krauze, Portret Zo  i, 1914, olej na p ótnie



ROZDZIA  IV160

Il. 107. Bohdan Kelles-Krauze, Studium, 1913, olej na p ótnie
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Il. 108. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura z kapust , 1913, olej na p ótnie

Il. 109. Bohdan Kelles-Krauze, Lalka, 
1914, olej na p ótnie

Il. 110. Bohdan Kelles-Krauze, Dachy Pary a, 
1913, olej na p ótnie
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Il. 111. Bohdan Kelles-Krauze, Diana, 1912, olej na p ótnie

Il. 112. Bohdan Kelles-Krauze, Begonia, 
1914, olej na p ótnie

Il. 113. Bohdan Kelles-Krauze, Dziewczynka 
z begoni , 1918, olej na p ótnie 
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Il. 114. Bohdan Kelles-Krauze, Chrystus 
na krzy u, [rewers Martwej natury 

z konewk ], olej na p ótnie

Il. 115. Bohdan Kelles-Krauze, Wysiedle cy, 
1916, olej na p ótnie

Il. 116. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  jesienny, 1920, olej na p ótnie



ROZDZIA  IV164

Il. 117. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  z drzewem, olej na p ótnie

Il. 118. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  z drzewami, olej na kartonie
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Il. 119. Bohdan Kelles-Krauze, Motyw z Huculszczyzny, 1939, rys. o ówkiem i gwasz na papierze

Il. 120. Bohdan Kelles-Krauze, Fragment ko cio a, olej na sklejce
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Il. 121. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  wiejski, olej na p ycie pil niowej

Il. 122. Bohdan Kelles-Krauze, Ul. Ewangelicka zim , olej na p ótnie
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Il. 123. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  zimowy, szkic o ówkiem i akwarela na papierze

Il. 124. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  zimowy, olej na sklejce
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Il. 125. Bohdan Kelles-Krauze, Widok na ul. Podwale w Lublinie, 
szkic o ówkiem i akwarela na papierze

Il. 126. Bohdan Kelles-Krauze, Widok na ul. Podwale w Lublinie, olej na p ótnie



MALARSKA PASJA ARCHITEKTA 169

Il. 127. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  zimowy, 1934, olej na sklejce
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Il. 128. Bohdan Kelles-Krauze, Ta cz cy górale, olej na sklejce
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Il. 129. Bohdan Kelles-Krauze, Motyw z Huculszczyzny, 1941, olej na papierze

Il. 130. Bohdan Kelles-Krauze, Motyw z Worochty, ok. 1945, pastel i gwasz na kartonie
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Il. 131. Bohdan Kelles-Krauze, Dziewcz ta z Krzczonowa, akwarela na papierze

Il. 132. Bohdan Kelles-Krauze, Przy studni, 1939, rysunek o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze
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Il. 133. Bohdan Kelles-Krauze, Kobiety nios ce wod  (kompozycja 14), 
akwarela i gwasz na papierze

Il. 134. Bohdan Kelles-Krauze, Dziewczyny z Krzczonowa, olej na tekturze
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Il. 135. Bohdan Kelles-Krauze, Owocobranie, olej na p ótnie
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Il. 136. Bohdan Kelles-Krauze, Go biarz, olej na p ótnie

Il. 137. Bohdan Kelles-Krauze, Go biarz, 
akwarela na papierze

Il. 138. Bohdan Kelles-Krauze, Go biarz, 
akwarela na papierze
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Il. 139. Bohdan Kelles-Krauze, odzie rybackie na Helu 2, 
szkic o ówkiem i akwarel  na papierze

Il. 140. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic 
z aglówkami 2, o ówek i akwarela na papierze

Il. 141. Bohdan Kelles-Krauze, Motyw 
z Helu, 1941, akwarela na papierze
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Il. 142. Bohdan Kelles-Krauze, ód  rybacka, olej na kartonie

Il. 143. Bohdan Kelles-Krauze, odzie na Helu, olej na tekturze
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Il. 144. Bohdan Kelles-Krauze, Rybacy, 1937, akwarela i kredka na kartonie

Il. 145. Bohdan Kelles-Krauze, Rybacy, olej na kartonie
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Il. 146. Bohdan Kelles-Krauze, odzie, olej na tekturze

Il. 147. Bohdan Kelles-Krauze, 
Fragment z Florencji, 1925, 

szkic o ówkiem i akwarela na papierze

Il. 148. Bohdan Kelles-Krauze, St. Mignato, 
ok. 1925, akwarela na papierze
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Il. 149. Bohdan Kelles-Krauze, Loggia, ok. 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze
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Il. 150. Bohdan Kelles-Krauze, W lesie, 1944, szkic o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze
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Il. 151. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza , 1944, gwasz na papierze
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Il. 152. Bohdan Kelles-Krauze, Portret ony, 1918, olej na p ótnie
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Il. 153. Bohdan Kelles-Krauze, Portret te cia, 1917, olej na p ótnie
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Il. 154. Bohdan Kelles-Krauze, Portret Beaty, olej na p ótnie
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Il. 155. Bohdan Kelles-Krauze, Ch opiec z kawk  (rewers Portretu Witolda Szkodo), olej na p ótnie
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Il. 156. Bohdan Kelles-Krauze, Autoportret, 1935, olej na p ótnie

Il. 157. Bohdan Kelles-Krauze, Portret syna, olej na p ótnie
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Il. 158. Bohdan Kelles-Krauze, Autoportret, akwarela na papierze
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Il. 159. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura 
z wazonem, olej na sklejce

Il. 160. Wazon z Martwej natury…

Il. 161. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura z konewk , olej na p ótnie
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Il. 162. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura ze s onecznikami, olej na p ótnie

Il. 163. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura z wazonem z kwiatami, olej na sklejce
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Il. 164. Bohdan Kelles-Krauze, Starzec, 1912, 
szkic z modela o ówkiem na papierze

Il. 166. Bohdan Kelles-Krauze, Siedz ca 
wie niaczka, 1912, o ówek na papierze

Il. 165. Bohdan Kelles-Krauze, Akt stoj cego 
m czyzny, szkic o ówkiem na papierze

Il. 167. Bohdan Kelles-Krauze, Posta  stoj cej 
kobiety, szkic o ówkiem na papierze
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Il. 168. List Bohdana Krauzego do Janiny 
Boche skiej, Wiede , 13 XII 1914, 

szkic o ówkiem i akwarela na papierze

Il. 170. List Bohdana Krauzego do Janiny 
Boche skiej, Nisko, 21 XI 1915, szkic 

o ówkiem i akwarela na papierze

Il. 169. List Bohdana Krauzego do Janiny 
Boche skiej, Nisko, 18 XI 1915, 

szkic o ówkiem i akwarela na papierze

Il. 171. List Bohdana Krauzego do Janiny 
Boche skiej, [Nisko, 20 V 1916], szkic 

o ówkiem i akwarela na na papierze
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Il. 172. Bohdan Kelles-Krauze, Przy pracy, 
rys. o ówkiem na papierze

Il. 174. Bohdan Kelles-Krauze, Wie niaczka, 
rys. w glem i pastel na papierze

Il. 175. Bohdan Kelles-Krauze Wie niaczka 2, 
rys. w glem i pastel na papierze

Il. 173. Bohdan Kelles-Krauze, Czytaj ca, 
rys. o ówkiem na papierze
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Il. 176. Bohdan Kelles-Krauze, Madonna 
z Dzieci tkiem, akwarela na bibu ce

Il. 177. Bohdan Kelles-Krauze, 
Zwiastowanie, o ówek i akwarela 

na papierze

Il. 178. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic 
o ówkiem na papierze

Il. 179. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic o ówkiem 
na papierze
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Il. 180. Bohdan Kelles-Krauze, Pas ce si  konie, 
gwasz na papierze

Il. 181. Bohdan Kelles-Krauze, 
K pi ce si , o ówek i gwasz 

na papierze

Il. 182. Bohdan Kelles-Krauze, Trzy Marie przy grobie Chrystusa, rysunek o ówkiem na papierze
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Il. 183. Bohdan Kelles-Krauze, Posta  kobiety, rysunek o ówkiem i akwarela na papierze

Il. 184. Bohdan Kelles-Krauze, Dziewczyna nios ca wod , rysunek tuszem na papierze
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Il. 185. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic projektowy 
plakatu na inauguracj  roku akademickiego 

1944/1945 w KUL, o ówek na papierze

Il. 187. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic satyryczny: 
„Schowam zbo e, pewnie z wiosn  ceny 

wzrosn ”, rys. o ówkiem na papierze

Il. 186. Bohdan Kelles-Krauze, Zaproszenie 
na Koncert Maria ski zorganizowany na rzecz 

odbudowy ko cio a w. Krzy a. 14 V 1922, 
projekt winiety

Il. 188. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic satyryczny: 
„Paskarze – Wykupi em wszystkie winie, wielki 

zysk mnie nie ominie”, rys. o ówkiem na papierze
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Il. 189. Tadeusz Boche ski, Rze biarz. Poezyj 
seria pi ta, Cieszyn 1922 (ok adka)

Il. 190. Tadeusz Boche ski, Spontanizm. 
Rzecz o duszy i sztuce, Lublin 1923 (ok adka)

Il. 191. Bohdan Kelles-Krauze, Szkice projektowe do tomiku Tadeusza Boche skiego Olga i inne 
nowele, Cieszyn 1923, tusz i o ówek na papierze
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Il. 192. Bohdan Kelles-Krauze, Szkice ro linne, o ówek i akwarela na papierze

Il. 193. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic drzew, akwarela na papierze
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Il. 194. Bohdan Kelles-Krauze, Partyzanci, rys. o ówkiem na papierze

Il. 195. Bohdan Kelles-Krauze, Na warcie, rys. o ówkiem i kredk  na papierze



ZAKO CZENIE
Bohdan Kelles-Krauze zmar  wycie czony chorob  p uc 25 wrze nia 1945 roku 

w wieku zaledwie 60 lat. Zostawi  dorobek z o ony z ponad 70 projektów architekto-
nicznych, w wi kszo ci zrealizowanych, oraz kilkuset prac malarskich i rysunkowych 
wykonanych w ró nych technikach. By  twórc  niezwykle pracowitym i konsekwent-
nym, a do tego urz dnikiem pa stwowym zatrudnionym na wyczerpuj cym nie tylko 
psychicznie, ale równie   zycznie stanowisku architekta powiatowego.

Od chwili przyjazdu do Lublina z trudem dzieli  czas mi dzy prac  zawodow , 
pasj  malarsk  i w asn  rodzin , której drugim  larem by a równie uzdolniona arty-
stycznie ona, Janina Boche ska, wyró niaj ca si  talentem w dziedzinie muzyki. De 
facto osiedli w Lublinie na sta e, chocia  pocz tkowo nie wi zali swojej przysz o-
ci z tym nieco wówczas prowincjonalnym miastem, w perspektywie reszty rodziny 

rozproszonej po ca ym kraju. Temat przeprowadzki do innego wi kszego o rodka, 
takiego jak Warszawa czy Pozna , okresowo powraca , czy to przy okazji kolejnych 
reorganizacji w administracji wojewódzkiej, gro cych utrat  posady przez Krauze-
go, czy zarysowuj cych si  na horyzoncie mo liwo ci dalszego rozwoju kariery pie-
waczej jego ony.

Ostatecznie Bohdan Kelles-Krauze wrós  w rodowisko lubelskie i by  jednym 
z jego najwa niejszych przedstawicieli w okresie mi dzywojennym; rodowisko, 
które ukonstytuowa o si  dopiero w pierwszych dwóch dziesi cioleciach XX wieku, 
a tworzyli je ludzie urodzeni nie tylko w Lublinie i na Lubelszczy nie. Zacz li si  tu 
osiedla  malarze wykszta ceni w uczelniach artystycznych Warszawy, Krakowa i aka-
demiach europejskich (Petersburg, Monachium, Pary ). Do tego nie nazbyt licznego 
grona przybyszów nale a  równie  Kelles-Krauze. Jego nazwisko dzisiaj jest nieco 
zapomniane nawet w Lublinie i znane jedynie w skiej grupie specjalistów. A przecie  
by  on nie tylko architektem, urz duj cym w Okr gowej Dyrekcji Robót Publicznych, 
ale tak e czynnym animatorem ycia kulturalnego swojego miasta: m.in. wspó or-
ganizatorem Wystawy Sztuki i Staro ytno ci (1921), wspó za o ycielem i prezesem 
Towarzystwa Propagandy Sztuki (1936) czy wspó organizatorem Salonu Lubelskiego 
1936 i 1939 roku. Sam równie , aczkolwiek niezbyt cz sto, eksponowa  swoje prace 
malarskie, ciesz c si  uznaniem w oczach wspó czesnych mu krytyków.

W twórczo ci malarskiej obserwowa  g ównie natur  i otaczaj cy go wiat, prze-
twarzany pó niej w pracowni wed ug w asnej wizji. Nie pod a  za nowinkami w tej 
dziedzinie. Mo na powiedzie , e do ko ca pozosta  wierny wp ywom modernizmu, 
wzbogaconego o w tki ludowo-narodowe. Chocia  w architekturze by  ograniczony 
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limitami obowi zuj cymi architektów-urz dników i skupia  si  przede wszystkim na 
obiektach s u cych dobru publicznemu i rozwi zywaniu problemów natury miesz-
kaniowej, dr cz cych nowych lub zasiedzia ych nad Bystrzyc  lublinian, ostatecznie 
jawi si  jako autor wielu realizacji charakterystycznych i rozpoznawalnych zarówno 
w obr bie „stylu dworkowego”, „swojskiego”, jak równie  w pe ni modernistycznych.

Krauze niew tpliwie w du ym stopniu czu  si  ograniczony jako malarz, a twór-
czo , któr  uprawia  jedynie na marginesie zawodowych powinno ci, nie zaspokaja-
a w pe ni jego aspiracji w tej dziedzinie. Jak ju  wspomniano, w Lublinie, zapewne 

jak i w innych polskich miastach tej doby o charakterze, co tu du o mówi , prowin-
cjonalnym, nie by  jednak odosobniony. Trafnie to uj  wspó czesny Krauzemu lu-
belski rze biarz Franciszek Dec, pisz c o rodowisku artystów lubelskich na amach 
„Nowej Ziemi Lubelskiej”: 

Jaki jest wiat artystyczny w naszym grodzie […]. S  to ludzie powy ej uszu zapracowani zawo-
dowo jako nauczyciele, in ynierowie, itp., po wi caj cy si  sztuce jedynie w wolnych chwilach […]. 

Pragn  jedynie przypomnie , e i Lublin posiada poka ny zespó  malarzy, którzy pchaj c taczki 
ycia codziennego, krzewi  pi kno, stawiaj c psyche, obryzgan  b otem powszednio ci na nale nym 

jej piedestale, sk d rz dzi  winna wiatem1.

Rozdarty mi dzy tytu ow  „profesj  i pasj ” architekt i malarz w jednej osobie 
po wi ca  ukochanemu malarstwu znacznie mniej czasu, ni  by sobie tego yczy , 
jednocze nie sumiennie wype niaj c narzucone obowi zki na rz dowej posadzie. Bez 
w tpienia by  artyst  o niewykorzystanym w pe ni potencjale twórczym, który szer-
sze aspiracje porzuci  po za o eniu rodziny i przeprowadzce na sta e do, wprawdzie 
wa nego, o rodka miejskiego, ale jednak pozostaj cego w wyra nym cieniu g ów-
nych centrów kultury i sztuki. 

W poszukiwaniu my li przewodniej, charakteryzuj cej ycie Bohdana Kelles-
Krauzego, nierozerwalnie splecione z dzia alno ci  na polu sztuki i architektury, 
pomocne staj  si  jego w asne s owa. Tak pisa  jeszcze w okresie narzecze skim 
w jednym z listów do przysz ej ony, w nawi zaniu do realizowanych aktualnie przez 
siebie tematów malarskich, przy czym mia o mo na uzna  t  fraz  za jego motto 
yciowe: „Ale w a nie ma si  wielk  rozkosz w pokonywaniu trudno ci. Mnie nigdy, 

jak znam siebie, nie poci gaj  rzeczy atwe – wol  sknoci  trudn  ale za to prze y-
wam chwile przyjemne”2.

 1  wiat artystyczny (plastyka) w Lublinie, „Nowa Ziemia Lubelska” 1924, nr 155, s. 3.
 2  List Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej, Wiede  13 pa dziernika [1]915 roku, AR. 

ZAKO CZENIE
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Aneks nr 1

List Janiny Kelles-Krauze do matki El biety Boche skiej z 8 kwietnia 1923 roku 
(opis wi t Wielkanocnych sp dzonych w Mokrzcu, maj tku Iwona Moraczewskie-
go, m a siostry Bohdana Kelles-Krauzego, Anny 

Kochana Matu !
[…] wi ta u Hani by y cudowne. Hania ogromnie go cinna i mi a ca a rodzina Makarewiczów 

i Szczuków tak e, Iwonowi co  brakuje, ale w miar  mo no ci by  serdeczny. Jedli my i pili bez prze-
stanku ale jako  ani Bohdanowi ani mnie nie szkodzi o, ale nie obesz o si  bez o  ar, mi dzy którymi 
Ada  brylowa . Ale od pocz tku. Wyjechali my w pi tek o 8-mej, Pepe ka poprzednio z niani  i ca ym 
baga em odstawiwszy do Kry skich. Od pierwszej chwili czu  si  tam doskonale. Jechali my w pu-
stym zupe nie przedziale II klasy b. wygodnie, tote  noc przesz a b. pr dko. Rano ogl dali my szar  Li-
tw  z szarymi wioskami w ród szarych pól, wi c i w duszy sennie szaro si  zrobi o i zdrzemn li my si . 
Obudzili my si  w 5 minut po przejechaniu naszej stacji. Rozpacz! Na nast pnej stacji pustej i zimnej 
musieli my czeka  4 godziny. Tymczasem Iwon przyjecha  czwórk . Okaza o si  e tym samym poci -
giem z Kowla przyjechali Adasiowie i szukali nas nawet ale doszli do przedostatniego wozu, a ostatni 
w którym spali my tak bogobojnie pomin li, nie przypuszczaj c, e tam by  mo emy. Z powrotem 
jechali my z wielk  trwog , czy b d  konie? Ale okaza o si , e by y. Hania jako  intuicj  tchni ta 
wys a a na wszelki wypadek. Ca e szcz cie, bo zimno by o szkaradnie a odleg o  do  wielka.

Zajechali my do Mokrzca, piski, wrzaski, jak zwykle przy powitaniu, ale na mi  nut  i zaraz spó -
niony obiad. Potem przyszli Makarewiczowie, wujaszek, Niusia, Irenka i Janu . Wszyscy strasznie mili 
a wujaszkiem jestem zachwycona. Na drugi dzie , t z. w niedziel  od rana jedli my, a by o co, bo Hania 
przygotowa a wi cone, e nam mieszczuchom g odomorom a  lube dreszcze przechodzi y na widok 
szynki ogromnej jak ko a u wozu, z indyków nieprzeliczonej ma ci i jako ci mazurków, babek i w dlin 
….Tote  pokrzepiaj c si  i pokrapiaj c doczekali my 11 g., o której Rakowicze przysz y (Makarewi-
cze) i znów da capo. Zosia i ja wypi y my po 5 bruderszaftów, ale e si  mocno jad o, wi c ani si  nie 
zakr ci o. O 3-ciej zajecha  wóz zaprz gni ty w czwórk  i bryczk  i w dziesi  osób pojechali my do 
Szczuków. Do jeszcze jednego uroku Mokrzca nale y blisko  s siedztwa. Jeden od drugiego mieszka 
najwy ej ½ g. drogi. Szczuków sadyba nie zniszczona co nale y do wyj tków w tych stronach. A wi c 
brama wjazdowa, dooko a zabudowania gospodarskie obszerne zielone podwórze, po rodku studnia, 
a na ko cu dworek d ugi, parterowy drewniany jak u Pana Tadeusza. Szczuka od 6 lat sparali owany 
siedzi w fotelu, ale energiczny staruszek, wszystko ko o niego si  koncentruje, ciocia matrona, Helcia, 
panna w Bohdana wieku, ale przemi a. Bardzo przystojna, inteligentna, energiczna, nic nie ma ze starej 
panny, jakby si  zdawa o i 3 ch opców. Znów posadzili nas do sto u i znów jedli my niestrudzenie i znów 
4 bruderszafty i znowu nic. Potem przeszli my do saloniku, gdzie pyszni si  pianino od 70 lat niestrojo-
ne, które przesz o inwazj  bolszewick , wi c mo esz sobie wyobrazi  jakim g osem obwieszcza wiatu 
sztuk . Musia am jednak piewa  naturalnie mój meisterst ck „Smutno mi” co tak wszystkich rozma-
rzy o, e nie chcieli mnie pu ci , wi c piewa am ale ju  bez fortepianu co tylko wymarzy  mo esz: 
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arie, romanse, koloratur  po francusku, niem., w osku, polsku, jednym s owem wszystko. Zachwyt by  
kompletny. O 10-tej wyjechali my i jeszcze w domu pogadanka trwa a do 1-szej w nocy. W nocy ma e 
intermezzo, bo Zosia dosta a bole ci i trzeba j  by o sod  ratowa . W ogóle Zosia dzia a mi na nerwy 
tym brakiem temperamentu ani s ówka nie przemówi i wci  j  co  boli. W poniedzia ek znów jak zwy-
kle niadanie z w dlin , mi sem, wódk  a do tego 2  li anki kawy ze mietank . Doprawdy nigdy nie 
przypuszcza am, e cz owiek mo e takie masy poch on  bez wysi ku i bez zm czenia. Irenka i Janu  
wci  prawie siedzieli w Mokrzcu. Sprytne dzieciaki i liczne. Irenka (lat 14) ho a i nadzwyczajnie uro-
cza wi cej typ blondynki a za to Janu  (17 lat) czarny o wielkich czarnych oczach i brwiach zro ni tych, 
rysy b. zgrabne, wysoki i b. zdolny. Zbuntowali si  i z Bohdanem i z Hani  przeszli na „ty” jak zreszt  
pokrewie stwo wymaga. O 12-tej poszli my do Rakowicz oddalonych jak z Kochanowskiego do rynku. 
Zobaczy am miejsce urodzenia Bohdana, ale wra enie smutne. Dwór ogromny, który tyle wieków prze-
trwa  i tyle wspomnie  przechowa  teraz zawalony, bez dachu, bez okien, ruina. Budynki popalone tylko 
dawna piekarnia stoi i tam 2 pokoje odmierzone w których dziedzic Rakowicz i taki pan jak wujaszek 
si  gnie dzi. Urz dzenie w a ciwie adne bo tylko ó ka i stó , par  krzese  i jaki  stary fotel karmazyn 
le si  czuje w ród tej ho oty meblowej. Za chwil  przyjechali Szczukowie, naturalnie bez papy no 

i zaraz zasadzili nas do jad a i butelki. Tym razem by o troch  gorzej. G owy w drugim dniu libacji ju  
nie wytrzyma y. Zakr ci o si , zahucza o od humorów, toast za toastem, a e dwór zniszczony, a wi c 
i dobrobyt, wi c brakuj ce kieliszki dope nia o si  szklankami, które dziwnie du o wch ania y likieru, 
a trudno nie wypi  do dna za króla polskiego albo za nas szlacht  na kresach. Skutek by  wi c piorunu-
j cy, Ada  ze swoim rówie nikiem Szczuk  piewali zataczaj c si  i zacinaj c, drugi Szczuka profesor 
uniwersytetu wile skiego przemawia  w imieniu przodków karmazynów, reszta mia a si  nie wiadomo 
dlaczego w ród rodzimych wylewów uczu . Iwon ponury ca owa  kogo móg  i tylko w ród tego cho o-
wiu Hania zalana zami rozmawia a z uroczystym Bohdanem, nie wiem czy logicznie, ale b. powa nie. 
O 8-mej cz  ywych i jako tako przytomnych pojecha a do Mokrzca zostawiaj c 3 trupy, mi dzy nimi 
Adasia, pogr onych w b ogim nie po konferencji ryskiej. W Mokrzcu troch  fantazja przycich a. Po 
czarnej kawie i likierze, ale ju  w dawkach medycznych ca e towarzystwo skupi o si  na naszych dwóch 
ó kach i tak przetrwa o do 12-tej. Potem Helcia i Iwon pojechali po inwalidów. Ada  w podskokach 

maj c z udzenie konnej jazdy, przylecia  jeden Szczuka, tak e ruszy  do domu, ale drugi ani nie drgn . 
Zostawili go wi c i tak przespa  18 godzin. Naturalnie Zosia by a zgn biona zachowaniem si  Adasia, 
tym si  t umaczy jej milczenie, a reszta ca y dzie  by a na diecie, wi c ona jedna uchowa a si  trze wa. 

We wtorek po niadaniu pojechali my nad Niemen. adnie tam bardzo. Widok szeroki, troszk  
pofalowany i dooko a na ko cu horyzontu las jak wst eczka. „Pola poorane miedz , na których 
z rzadka ciche grusze siedz ”. Wci  mia am „Pana Tadeusza” przed oczami. Tote  z ochot  skorzy-
stam z zaproszenia Hani i Iwona i latem z dzie mi pojad  do Mokrzca. Dzieciakom b dzie dosko-
nale. Piesek, gospodarstwo, liczne male kie wineczki, zobaczysz Atusiu jak nam b dzie dobrze. 
Po powrocie z wycieczki i po obiedzie Adasiowie wyjechali. Wyjechali i nikt nawet nie wspomnia , 
taka Zosia jest strasznie bezbarwna. Wprawdzie on  b dzie idealn . Znów odwiedzali my si  z Ma-
karew., ale wstrzemi liwo  by a ju  przestrzegana. Hania ogromnie dobra i bardzo nieszcz liwa 
idealistka, marzycielka, nie umie y . Iwon j  razi, bo te  mu co  brakuje, a te kwiatki o których Ha-
nia opowiada a s  zdumiewaj ce. Iwon te  si  m czy. Kocha Hani , a zamiast j  pozyska  wszystko 
robi przeciwnie. Dziwny cz owiek. Mimo tego jeste my w wielkiej przyja ni. Obieca  nauczy  mnie 
je dzi  konno, z czego bardzo si  ciesz . Hania zachwycona jest Wami. Mówi a, e po atmosferze 
u Janka dopiero u Was oddycha a. W ogóle bratowej nie adoruje. Cioci  tu wszyscy b. kochaj . Pisa a 
Zosia, e chcia aby koniecznie go ci  Ci  Matu  u siebie. Widzisz wi c jak Was wszyscy kochaj . 
W rod  jeszcze raz przyje d a  Szczuka konno, eby nas zaprosi  wszystkich do Chilczyc, ale ju  
o 4-tej wyje d ali my z wujaszkiem na dworzec odprowadzeni przez Mokrzec i Rakowicze.

I tak przesz y wi ta, pierwszy raz na wsi i w ród tej rodziny. Szkoda tylko, e zimno by o, nawet 
nieg le a  jak w zimie. […]

Ca uj  wi c Was serdecznie i moj  ma  Atusi , bez której mi coraz smutniej.
Janka / 8 IV 1923
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Aneks nr 2

List Janiny Kelles-Krauze do matki El biety Boche skiej z 9 czerwca 1931 (opis 
przygotowa  i wizyty prezydenta w Lublinie w zwi zku z ods oni ciem pomnika 
w Jastkowie)

Najdro sza Mateczko!
Pewnie nasze listy swoim zwyczajem znów si  rozmin , ale chc  Ci opisa  wi to lubelskie: 

przyjazd Prezydenta, od którego ju  kilka dni min o.
Ju  na tydzie  przed przyjazdem ruch wzmóg  si  na ulicach. Brama tryumfalna pomys u Bohda-

na, Plac Litewski, budynki rz dowe przybiera y od wi tny wygl d, ba nawet p oty wszystkie, w naj-
bardziej nieraz zapad ych uliczkach myli, bielili, jak gdyby wzrok Prezydenta wy cznie na nie mia  
by  zwracany. Na dwa tygodnie komitety, posiedzenia, pomys y sielskie, patriotyczne, bohaterskie, 
kryzysowe, niewykonalne, sprzeczne. W ko cu zgodzono si  na skromn  lecz efektown  dekoracj  
miasta znamionuj c  gor ce uczucia mieszka ców po czone z pustk  w szkatule. 

Naturalnie Bohdana zaprz gn li co si  zowie. Przez 2 tygodnie telefon za telefonem. Po prostu 
nie rusza  si  tylko jak minister odbiera  i dawa  zarz dzenia. A pytali o wszystko, i jakie s upy 
i z czego chor gwie i jak przybija  or y i na czym pisa  akt erekcyjny, w jakiej kolejno ci nazwisk, 
omal e gdzie kropka, a gdzie przecinek. Ja znowu lata am za meblami, cho  na tym polu cudów 
dokonywa a nasza wice wojewodzina. 

Na dwa dni przed uroczysto ci  platformami zwozili meble z ca ego Lublina. Co kto mia  naj ad-
niejszego to oddawa . Zarembów wywie li prawie ca kowicie z dywanami i lampami w cznie. A my 
szala y my w magistracie. Pokoje recepcyjne jeszcze pachnia y kurzem nie tyle krwi bratniej ile ak-
tów i szarzyzn  urz dnicz . Na gwa t wi c mycie, szorowanie, wiórowanie, a nawet malowanie. Jak 
lwice wydziera y my sobie meble, dywany, ka da do swego salonu, byle ozdobi , byle ol ni  oczy 
p. Prezydenta i jego wity. Zu  Królikowski szala  z rozpaczy i przygn bienia, bo ka da z pa  czu a 
si  w obowi zku udzieli  mu kilka wiat ych wskazówek. Wi c przybija , to zrywa  i znów przybija , 
w ko cu wyczeka  a  natchnienia dekoracyjne przemin  i zrobi  po swojemu i bardzo adnie. Moja 
wschodnia makata dost pi a zaszczytu le c na stoliku w gabinecie p. Prezydenta i d wigaj c na 
sobie krwawe god o dostoje stwa i w adzy dawnego Lublina, miecze katowskie i kluczyki miasta 
oko o ½ m d ugo ci. 

W ko cu by o ju  pi knie i czysto. Czo o zroszone, r ce szare, par  plam olejnych na sukni, 
ale za to zadowolenie i spokój w duszy. Niestety, dopiero teraz zacz a si  prawdziwa i to nerwowo 
wyczerpuj ca praca. Ju  na d ugo przed przyjazdem, jak tylko kancelaria cywilna Prezydenta okre-
li a program przyj cia i stroje obowi zuj ce, za przyk adem innych czcigodnych on wygrzeba am 

frak, akiet, itd., zak ócaj c spokój molom. O zgrozo, okaza o si , e z b tych ostatnich, dotkliw-
szy nieraz ni  z b czasu, nie uszanowa  niejedn  cz  tak potrzebnej garderoby. Stasia, igie k  co 
mog a naprawia a, ale reszta… Pepe  dawno podar  garnitur ze spadów paryskich, lakierki pi kne 
by y, ale 5 lat temu, r kawiczka tylko jedna, cylindra nigdy ladu nie by o. Nie ma rady, pieni dze 
i m a pod pach  i w wiat. Okaza o si , e nie tylko my odbywali my pielgrzymk . Towarzyszy 
doli i niedoli mieli my sporo. Za to kupcom promienny u miech nie schodzi  z oblicza, podczas gdy 
tej drugiej po owie spo ecze stwa i tak cienkie portfele cienia y. Nigdy w karnawale tyle r kawiczek 
nie posz o, co w ten jeden dzie . Wszystkie cylindry ozdabiaj ce witryny i te skromnie ju  wycofane 
zal ni y na g owach naszych w adz i high-life’u. Bohdana na szcz cie Zu  poratowa  bo jako wojak 
z prawdziw  przykro ci  nie móg  go u y . Pomy l, Bob w cylindrze! Z dr eniem oczekiwa am tej 
wielkiej chwili. 

Nareszcie roda wieczór Prezydent wje d a. Brama tryumfalna ko o ko cio a garnizonowego 
o wietlona, w adze zebrane. Z cudown  punktualno ci  auta podje d aj  i pierwszy strza  armatni. 
Prezydent odbiera raport i jad  dalej mi dzy krzycz cymi dzie mi i rozentuzjazmowan   publiczno ci . 
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Dar am si  razem z nimi, a mo e i wi cej, bo Prezydent a  spojrza  w okno, w którym manifestowa am 
swoj  rado . Na ten dzie  dali mu ju  spokój. Za to w drugim dniu w Bo e Cia o mia  biedaczek za 
swoje. Najprzód msza w Katedrze. Biskup w asystencji wyszed  przed bram  i wprowadzi  go przed 
o tarz, nast pnie powita  go tz. ciep  przemow  no i reszt . Po mszy, w chwili gdy biskup posila  si  
Prezydentowi kazali zachwyca  si  zabytkami katedry i skarbca. Szcz ciem pogoda by a mo liwa, tz. 
cho  czasem nawet kilka kropel spad o, ale te nie dokuczy y tak jak upa y poprzednich dni.

Procesj  ogl da am znów z okna. Wszystkie para  e wyst pi y okazalej ni  zwykle przywdziaw-
szy swoje dziewcz ta to w welony to we wst ki lub lilie. Trzeba przyzna , e wygl da o b. adnie. 
Procesj  celebrowa  sam biskup, cho  do tej pory wys ugiwa  si  sufraganem. Podtrzymywali go 
delegaci we frakach, a za biskupem pod baldachimem szed  Prezydent. Po procesji niadanie u wo-
jewody i Jastków.

Nam, zwyk ym miertelnikom oznajmili, e o 4-tej zamykaj  szos , bo 4.15 wyje d a Prezydent, 
a e szoferzy taksówkami mieli p atne i od jazdy i od postoju, wi c ju  od 3-ciej ruch na szosie by  
niebywa y. Nasz te  z zadziwiaj c  punktualno ci  przyjecha . Pogoda tymczasem zrobi a si  cud-
na. Na cmentarzu ludzi ju  sporo, rej wodz  legioni ci. Pomnik przedstawia si  okazale, wszystkie 
p aszczyzny wy o one kwiatami, a w urnie przeznaczonej na znicz pal  si  czerwie szym p omie-
niem pelargonie. Tablice z nazwiskami poleg ych zakryte. Na wszystkich pagórkach ludno  tubyl-
cza dla których cmentarz ani tre  uroczysto ci nie przedstawia takiego zainteresowania, co ruch 
i auta na szosie. A aut coraz przybywa i t um staje si  coraz wi kszy. Ju  i protest organizatorów nie 
pomaga, ka dy wchodzi gdzie chce byle bli ej pomnika i Prezydenta. Tylko dla ucylindrowanych 
g ów okazuj  jeszcze szacunek i nie eliminuj  ich z najbardziej wysuni tych placówek. W ko cu 
przyje d a Prezydent. Cisza. Fanfary ustawione po 4 rogach pomnika na 4 strony wiata zaczynaj  
gra  pobudk , a ze stóp pomnika wywo uj  do apelu nazwiska poleg ych. Za ka dym nazwiskiem 
g os kogo  daleko za nami stoj cego oznajmia, e zgin  dnia tego i tego w bitwie pod Jastkowem 
od kuli czy karabinu i w tej chwili gdzie  z pól dochodzi g o ny huk wystrza u czy gadatliwy terkot 
karabinu maszynowego, a delegacje sk adaj  wie ce wie ych pachn cych kwiatów. mier  i ycie. 
Potem nast pi y przemówienia, przeci cie sznurka, na którym wisia y zas ony, czyli tzw. ods oni cie 
pomnika, podpisanie aktu erekcyjnego, do którego zg osi o si  2 razy wi cej osób ni  by o w komite-
cie, zamurowanie go, wbijanie gwo dzi honorowych w sztandar, podniesienie  agi na pomnik. Przy 
tym wszystkim Bob wci  mi dzy dostojnikami z pani  Beckow  w najlepszej komitywie, zbiera  
gratulacje ca kiem zas u one, bo pomnik uda  mu si  zupe nie, a i mas  pracy w to w o y , nota bene 
gratisowo. Stamt d wszyscy przeszli do szko y, któr  po wi cili. Znów przemówienia, produkcje 
dzieci. Nastrój uroczysty. 

I po 3 ½ godzinie powrót. By o oko o 200 samochodów. Mo esz sobie wyobrazi  co si  dzia o 
na szosie jak to wszystko ruszy o. Kurz wcale nie opada , a jecha o si  w szarej, nieprzejrzystej 
mgle. Raut wyznaczony by  na 9-t . 9.10 mia  przyby  Prezydent i o tej godzinie zamykano wrota 
magistrackie nieub aganie przed spó nionymi go mi. Bohdan przypuszcza , e ze wzgl du na moj  
punktualno  taki los nas spotka. Ale zawiód  si . Na ½ godziny przed terminem by am ju  wyko -
czona.

W salach by o ju  sporo osób, panowie we frakach z orderami, panie w czerni. Gdzieniegdzie 
si  b ka y kolorowe toalety, ale zag usza a je ogólna czer . Tylko na tym czarnym tle jedna Ma-
rysia Zarembianka w d ugiej georgedowej bia ej sukience prze licznie si  wyró nia a. Przyg uszo-
ne rozmowy a s uch wy cznie skierowany czy jedzie…Wpada w ko cu jeden z panów prosz c 
o bezwzgl dn  cisz , gdy  Prezydent zajecha . Okaza o si  jednak, e fa szywy alarm i g boka 
cisza przywita a jednego z panów, a potem wybuch miechu tak zabawna by a sytuacja i dla niego 
i dla nas. W ko cu przyjecha  naprawd . W g ównej wielkiej sali zebrali my si  wszyscy, orkiestra 
gra a „Jeszcze Polska” i w otoczeniu wity wszed  we fraku z niebiesk  szarf  orderu strasznie mi y 
starszy pan. Powita y go panie z komitetu wr czaj c mu kwiaty i naturalnie zosta y mu przedsta-
wione. A mnie tam nie by o. Ju  my la am, e nie u cisn  mu d oni. Ale w towarzystwie komisarza 
miejskiego zacz  obchodzi  nasze pó kole i co którego  przedstawia . I czy zahipnotyzowa am 
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go moim wzrokiem czy inteligentnym wyrazem twarzy, do , e zatrzyma  si  przede mn . Pad o 
moje nazwisko, wysun a si  bia a, sucha r ka, u cisk d oni, pi kny rewerans i ju  poszed  dalej. 
Nie dziwi  si , e kiedy  ludzie plackiem padali przed majestatem. Jeste my teraz bardziej trze wi, 
przestali my wierzy  w pomaza ców Bo ych i kamie  m dro ci, a jednak g owa pa stwa takie samo 
robi wra enie co dawniej, cho  inaczej si  wyra a.

Obszed szy zebranych go ci i wyró niwszy niektórych kilkoma s owami rozmowy, mi dzy nimi 
i Bohdana, przeszed  do przeznaczonego dla niego gabinetu. Zaraz te  zacz y zmienia  si  ró ne 
delegacje. Chcia am i ja pój  do niego, ale nie wiedzia am co powiedzie , wi c poprzesta am na 
wzmocnionej porcji lodów i potentatach lokalnych. Bufet zaopatrzony w ciastka, torty, lody i lemo-
niadki o godz. 10-tej nie przedstawia  wielkiego zainteresowania. Niejeden marzy  o pozytywniej-
szych rozkoszach gastronomicznych tote  „Europa” po raucie by a przepe niona. Ale to ju  cz  
nieo  cjalna. Oko o 11-tej Prezydent opu ci  nas i prawie bezpo rednio my magistrat. Osób by o 
du o i z miasta i ze wsi, z Lublina i Warszawy. Pozna am mi dzy innymi ministra Becka, który tak 
szalenie przypomina Dubie skiego, e rozmawia am z nim jak z dobrym znajomym. Na piersi masa 
orderów, a w piersi kochaj ce serce. 

3-go dnia ju  przed 8-m  16.000 dzieci szkolnych zebra o si  na Placu Litewskim by go po e-
gna . Dar o si  bractwo i z wra enia i z wdzi czno ci za ten dzie  wolny od nauki, obsypali kwiatami 
za miecaj c Plac gruntownie. Ale entuzjazm by  i naprawd  szczery, tote  mam wra enie, e i Prezy-
dentowi musia o by  mi o patrz c na te rozkrzyczane dzieci. Z nauczycielstwem rozmawia  i w ród 
tego wrzasku wyjecha  pozostawiaj c najmilsze wspomnienie.

W par  godzin Lublin wróci  do normalnego stanu, jeszcze tylko opowiadano sobie wydarzenia, 
wra enia, a dzi  nawet i tego nie ma. Znów to samo co dawniej, tylko ta d o , która si  tak rozpisa a 
jest inna, bo u cisn a d o  naczelnika pa stwa. Ale jest to korzy , e tak powiem duchowa, ale jest 
i realna, pozosta a w cis ej czno ci z urz dzaniem rautu. W szale dekoracyjnym obrabowa y my 
i mieszkania i sklepy i w jednym z nich natra  am na w a nie takie  ranki, o jakich pod wiadomie 
marzy am. Stara, ca a z siatki u do u tylko z wyhaftowanym du ym kubistycznym szlakiem. Za-
bra am si  ju  do roboty, a e potrzeba mi 180 szer. a 300 d ugo ci, a wi c czas mam na jaki  czas 
zape niony. Odczuwam dobrodziejstwo radia, przy którym bez znu enia kilka godzin przy robocie 
posiedzie  mo na. Wczoraj byli my w teatrze na sztuce Moszy skiego w wykonaniu artystów war-
szawskich wraz z autorem. Sztuka milutka, gra doskona a. Poniewa  Mosz. by  uczniem K dzier-
skiego, a koleg  Bohdana, wi c dzi  wieczór postanowili my go sobie przyho ubi . 

Ko cz  ju  bo i tak b dziesz go czyta a ze dwa dni.
Ca uj  mocno Ciebie i wszystkich. 
Twoja Janka.

Aneks nr 3

List Józefa Makarewicza do Bohdana Krauzego z 25 lutego 1935 roku (dotyczy 
projektu odbudowy dworu w Rakowiczach)

Rakowicze 25.II.[19]35

Kochany Bohdanie.
Dzi kuj  Ci serdecznie za przys any szkic projektu domu, ale chcia bym jeszcze zasi gn  Two-

jej opinii, co do niektórych szczegó ów, o których napisz , a wobec tego za czam przes any szkic, 
na którym o ówkiem móg by  pozaznacza  ewentualne zmiany.

Kupi em […] w Ró ance zr b domu, tj. ciany z belkami i oczepami, zr b ten okaza  si  tro-
ch  krótszy ni eli Ci podawa em, a mianowicie ma 13,80 m […], ale to nic wa nego, gdy  mo na 
zmniejszy  o kilkana cie centymetrów […] poniewa  to budowa  yd i projektowa  2 mieszkania 
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z kuchniami, a wi c porobi  moc otworów na drzwi i okna, które naturalnie mi nie pasuj  i trzeba je 
b dzie ata , co przy budowie w zr b nie przedstawia wielkiej trudno ci.

Razem ze zr bem kupi em 8 gotowych okien z framugami i 2 podwójnych drzwi (tj. jedne szkla-
ne i jedne g uche) wymiarów szeroko  1,17; dla orientacji za czam szkic zr bu – mo e który  
z otworów okiennych móg by by  pozostawiony bez uszczerbku dla ustawno ci pokoi.

Do tego zr bu projektuj  przybudowa  jeszcze […] na kuchni , spi arni  itd.
A wi c chcia bym wiedzie , czy pokój A nie b dzie za ciasny, maj c jedno okno; z saloniku lub 

jadalnego trzeba zmie ci  szklane drzwi na projektowan  w przysz o ci werand , a wi c czy takie 
drzwi mo na umie ci  tu  obok okna, jak projektuje si  zmie ci  drugie okno, czy te  trzeba je od-
sun  do rogu pokoju. Drzwi pomi dzy pokojem B i E uwa am za zbyteczne, mi dzy za  pokojami 
A i D mo na przeprowadzi  drzwi jednostronne szer. 0,60 aby tylko by a mo liwa komunikacja. 
Najbardziej za  interesuje mnie kwestia pieców i kominów – je eli do przedpokoju nie b dzie doty-
ka  aden piec, to na pewno tam b dzie bardzo zimno. Otó  mo e piec „b” mo na by oby umie ci  
tak, aby jeden bok wychodzi  do przedpokoju, tak jak zaznaczono na kalce. Na miejsce pieca „b” 
umie ci  komin, a piec „a” zbudowa  tak, aby wychodzi  na jedn  cian  do pokoju B i E, czyli 
w a ciwie wychodzi by na 4 pokoje. Takim systemem buduj  ydzi w miasteczku i je eli piec jest 
du y, to dostatecznie ogrzewa. Do komina po czy  oba piece; piec „c” pozostawi  na miejscu, a „d” 
który mo e by  okr g y z blachy, wypu ci  w po owie do korytarza aby ogrzewa  go. Projektowa em 
w kuchni zbudowa  piec chlebowy, którego cianki wchodzi yby do wanny i korytarza, obok pieca 
p yt , której jedna ciana wychodzi aby do wanny, ale gdzie w takim razie postawi  komin kuchen-
ny? Kuchni  mo na by oby poszerzy  o jakie  25 cm kosztem spi arni i pokoju dla s u by. W takim 
razie wanna by aby d u sza i mo e w ko cu wanny stan by trzeci komin.

Bardzo wa na kwestia do rozwi zania, to klozet. adnego nie mog  urz dza , gdy  jest zbyt 
kosztowny. Projektuj  natomiast wykorzysta  jam  1 x 1,5 x 3 metry z zamiennymi cianami. Jama 
ta cz ciowo by aby pod siedzeniem klozetu, na równi z powierzchni  ziemi, w cz ci znajduj cej 
si  pod domem by aby zasklepiona, a poza podmurowaniem, zakryta 1 […]. W sklepieniu by by 
otwór i rura. A  do siedzenia. Od jamy (górnej cz ci) szed by kana  do osobnego luftu w kominie 
kuchennym, a poniewa  kana  w kominie, przy paleniu pod p yt , nagrzewa by si , a wi c na skutek 
ró nicy temperatury by by silny ci g i s dz , e w kozecie nie powinno by oby by  odoru (przy 
podwójnym za yciu samego siedzenia). W taki sposób urz dzi  p. J. w Pryczach i by o nie najgorzej.

Projektowany przez Ciebie dach 4-stronny i cz ciowo amany bezwzgl dnie jest adniejszy, 
lecz kosztowniejszy i przy pokryciu gontem atwiej przecieka, a wi c wola bym albo 2-stronny lub 
w ostateczno ci tylko ci ty po ko cach z frontonami.

Na razie najbardziej interesuje mnie zewn trzna strona domu, gdy  to my l  zbudowa  w ci gu 
lata i pokry , a dalsze roboty mo e poci gn  si  na d u szy czas ze wzgl du na koszta. 

Je eli w przedpokoju robi  tambur to zapewne drzwi wej ciowe z ganku powinny by  podwójne 
(szklane i jeszcze g uche), a z tamburu do przedpokoju szklane. A mo e wystarczy oby dla ciep a 
tylko podwójne drzwi wej ciowe bez tamburu?

Jaka odleg o  pomi dzy oknami w bawialnym i jadalnym …
Czy nie lepiej do spi arni da  pó okno od frontu? Przepraszam, e zajmuj  Ci drogocenny…

[Dopiski na pierwszej stronie]
Gdzie konieczne s  drzwi dwustronne, a gdzie mog  by  jednostronne?

Najbardziej by oby dla mnie po dane aby pokoje A i B ogrzewa y si  jednym piecem a D i E 
drugim, aby w razie potrzeby mo na by o wy czy  pokoje A i B z ogrzewania, a komin umie ci  na 
miejscu pieca „b”. Czy to by oby mo liwe? Ale jak w takim razie ogrza  przedpokój, bo je eli piec 
„b” przenie  w róg pomi dzy przedpokojem, jadalnym i pokojem E, to czy móg by projektowany 
komin pozosta  na miejscu i obs ugiwa  ten piec, a wi cej jak 3 kominy nie chcia bym budowa .
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– sygn. 985 – Projekt ko cio a w Olbi cinie (1933), pow. janowski.
– sygn. 1006 – Projekt szko y powszechnej w Bia ej Ordynackiej, pow. janowski (1932). 
– sygn. 1008 – Projekt 7-klasowej szko y powszechnej w Dzierzkowicach (1934), pow. ja-

nowski.
– sygn. 1010 – Projekt szko y powszechnej w Go cieradowie (1932), pow. janowski.
– sygn. 1012 – Projekt Szko y Powszechnej w Kra niku (1938-1939), pow. kra nicki.
– sygn. 1016 – Projekt 7-klasowej szko y powszechnej w Ostrowie (1929), pow. janowski.
– sygn. 1047, 1052, 1064, 1065, 1067 i in. – [Projekty domów wykonane przez Mieczys a-

wa Klingenberga w Janowie Lubelskim].
– sygn. 1217 – Projekt Ko cio a w Starej Wsi (1932), pow. krasnystawski.
– sygn. 1323 – Projekt rozbudowy ko cio a w Ostrówku (1928), pow. lubartowski. 
– sygn. 1449 – Projekt fabryki gwo dzi i drutu „Tatary” K. Grafa i S-ka w Lublinie (1923).
– sygn. 1487 – Projekt rozbudowy Gimnazjum SS. Urszulanek w Lublinie (1924-1933).
– sygn. 1490 – Projekt budowy Szko y Zawodowej e skiej w Lublinie (1933).
– sygn. 1502 – Projekt azienek epidemicznych w Lublinie (1922).
– sygn. 1526 – Projekt nadbudowy II pi tra nad istniej cym budynkiem mieszkalnym przy 

Katedrze w Lublinie (1927).
– sygn. 1535 – Projekt Zak adów Przetworów Owocowych b-ci Dadejów w Krzczonowie 

(1921), pow. lubelski.
– sygn. 1543 – Projekt m yna motorowego P. Kryski w Bychawie (1925), pow. lubelski.
– sygn. 1594 – Projekt rze ni w Bychawie (1930), pow. lubelski.
– sygn. 1611 – Projekt elektrowni w Piaskach (1934), pow. lubelski.
– sygn. 1622 – Projekt organistówki w Be ycach (1922), pow. lubelski.
– sygn. 1623 – Projekt na budow  domu dla s u by ko cielnej w Kr nicy Jarej (1925), 

pow. lubelski.
– sygn. 1624 – Projekt przebudowy b. Ko cio a na dom s u by ko cielnej w Me gwi (1922), 

pow. lubelski.
– sygn. 1632 – Projekt Szko y Powszechnej w Bychawie (1923), pow. lubelski. 
– sygn. 1633 – Projekt Szko y Powszechnej w Bystrzejowicach (1929), pow. lubelski.
– sygn. 1634 – Projekt budowy Szko y Powszechnej w G usku (1926), pow. lubelski.
– sygn. 1636 – Projekt Szko y Powszechnej w Jastkowie (1929), pow. lubelski.
– sygn. 1637 – Projekt budowy Szko y Powszechnej w Kie czewicach Dolnych (1929), pow. 

lubelski.
– sygn. 1638 – Projekt odbudowy Szko y Rolniczej w Kijanach (1926), pow. lubelski.
– sygn. 1643 – Projekt Szko y Powszechnej w Me gwi (1929), pow. lubelski.
– sygn. 1645 – Projekt Szko y Powszechnej w Motyczu (1929), pow. lubelski.
– sygn. 1653 – Projekt Szko y Powszechnej w Rudniku (1929), pow. lubelski.
– sygn. 1654 – Projekt Szko y Powszechnej w Rurach Jezuickich (1929), pow. lubelski.
– sygn. 1667 – Projekt przebudowy pa acu w Jakubowicach Murowanych (1925), pow. 

lubelski.
– sygn. 1669 – Projekt przebudowy szpitala w Be ycach (1921), pow. lubelski.
– sygn. 1677 – Projekt budynku dla zarz du gminnego w Bychawie (1938), pow. lubelski.
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– sygn. 1678 – Projekt budynku dla zarz du gminnego w Me gwi (1938), pow. lubelski.
– sygn. 1680 – Projekt rozbudowy urz du gminnego w Piaskach (1939), pow. lubelski.
– sygn. 1682 – Projekt remizy dla stra y ogniowej w Chodlu (1922), pow. lubelski.
– sygn. 1688 – Projekt domu mieszkalnego J. Jugelda i Ch. Dreszera w Piaskach Luter-

skich (1921), pow. lubelski.
– sygn. 1689 – Projekt odbudowy domu mieszkalnego G. Pelzmana w Piaskach Luterskich 

(1921), pow. lubelski.
– sygn. 1690 – Projekt domu mieszkalnego Sz. Szajnzingera w Piaskach Luterskich (1921), 

pow. lubelski.
– sygn. 1691 – Projekt domu mieszkalnego A. Akersztejna w Piaskach Luterskich (1922), 

pow. lubelski.
– sygn. 1695 – Projekt domu mieszkalnego Fr. Kobyle skiej w Piaskach Luterskich (1924), 

pow. lubelski.
– sygn. 1696 – Projekt domu mieszkalnego A. Szulakowskiego w Piaskach Luterskich 

(1924), pow. lubelski.
– sygn. 1697 – Projekt domu mieszkalnego F. Kotli skiego w Piaskach Luterskich (1925), 

pow. lubelski.
– sygn. 1698 – Projekt domu mieszkalnego St. Piluchy w Piaskach Luterskich (1925), pow. 

lubelski.
– sygn. 2825 – Projekt sanatorium w Krasnobrodzie (1938), pow. zamojski.
– sygn. 2957 – Spr. dotycz ce przebudowy gmachu Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoj-

skiego w Lublinie (1935-1938).
– sygn. 3008 – Sprawy dotycz ce budowy gmachu Izby Skarbowej w Lublinie. Plany, pro-

jekty, szkice, rysunki.
– sygn. 3014 – Sprawy dotycz ce budowy gmachu Gimnazjum im. Zamoyskiego w Lublinie 

(1928-1931). 
– sygn. 3196 – Mogi y o nierzy polskich poleg ych o niepodleg o  (1932), Wykaz nr 9.
– sygn. 3256 – Wystawy sztuki (1928-1939).

APL UWL 964 – URZ D WOJEWÓDZKI LUBELSKI – AKTA 
OSOBOWE (403)
– sygn. 964 – Bohdan Kelles-Krauze.

UWL-WPOZ – URZ D WOJEWÓDZKI LUBELSKI – WYDZIA  
PRACY, OPIEKI I ZDROWIA (403)
– sygn. 356 – Budowa sanatorium w Krasnobrodzie.

STAROSTWO POWIATOWE LUBARTOWSKIE (409)
– sygn. 87 – Plan kaplicy w Leszkowicach, gm. Luszawa, pow. Lubartowskiego ziemi Lu-

belskiej.

STAROSTWO POWIATOWE LUBELSKIE (410)
– sygn. 1364-1365 – Remont i rozbudowa gmachu gimnazjum im. Hetmana Zamojskiego 

w Lublinie.
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PRYWATNE E SKIE GIMNAZJUM I LICEUM SS. URSZULANEK 
W LUBLINIE 1921-1949 (538) 
– sygn. 16 – Kopie wiadectw dojrza o ci… 1936, wiadectwo dojrza o ci. Kelles-Krauze 

Janina Beata.

SZKO Y POCZ TKOWE I POWSZECHNE WOJ. LUBELSKIEGO, 
SZKO A POWSZECHNA W JASTKOWIE 1931-1949 (542/15)
– sygn. 1 – Ksi ga pami tkowa publicznej szko y powszechnej w Jastkowie 1931-1939.
– sygn. 2 – Kronika szkolna (1931-1949).

AKTA GMINNE POWIATU LUBELSKIEGO 1823-1954. ZARZ D 
GMINY KONOPNICA (569)
– sygn. 10 – Ksi ga dochodów i wydatków na budow  szkó  w Motyczu, Rurach, Konopnicy 

i Radawcu.
– sygn. 24 – Budowa szko y na Rurach.

AKTA GMINNE POWIATU LUBELSKIEGO 1823-1954. ZARZ D 
GMINY ME GIEW (571)
– sygn. 398 – Szkolnictwo – budowa, utrzymywanie szkó  i o wiata pozaszkolna.
– sygn. 422 – Akta Gminnego Komitetu Budowy 7-klasowej szko y powszechnej w Me gwi.

AKTA GMINNE POWIATU LUBELSKIEGO 1823-1954. ZARZ D 
GMINY PIASKI (1922-1942) (575)
– sygn. 95 – Akta dotycz ce wyko czenia i przebudowy budynku administracyjnego Zarz -

du Gminy Piaski (1947).

AKTA LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA PRZECIWGRU LICZEGO 
(619)
– sygn. 3 – Ksi ga protoko ów Lub. Wojewódzk. Tow. Przeciwgru liczego 22.06.1935-

15.02.1942.

SPU CIZNA ARCH. IGNACEGO K DZIERSKIEGO [1877] 1920-1963 
(864), sygn. 16
– Zarys historii zabudowy m. Lublina w latach 1939-1955.

AWUOZL – ARCHIWUM WOJEWÓDZKIEGO URZ DU OCHRONY 
ZABYTKÓW W LUBLINIE
– [Be yce] Dwór, ob. Szpital rejonowy [karta bia a], oprac. Zbigniew Pastuszak, 1987. 
– Chodel. Remiza stra acka [karta bia a], oprac. B. Stanek-Lebioda, 1986. 
– [Jakubowice Murowane] Pa ac w Jakubowicach Murowanych [karta bia a], oprac. Mar-

cin Stolarz, 1985.
– [K odnica Dolna] Ko ció  Para  alny p.w. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa w K odnicy 

Dolnej [karta bia a], oprac. Jan Górak, 1991.
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– [Leszkowice] Ko ció  Para  alny p.w. w. Józefa Oblubie ca NMP i w. Jana Chrzciciela 
w Leszkowicach [karta bia a], oprac. Jan Górak, 1991. 

– [Leszkowice] Projekt architektoniczny remontu kaplicy w Leszkowicach, proj. mgr in . 
arch. Antoni Herman, Wojciech Herman, 1984, sygn. 3656.

– [Lublin] Budynek konwiktu KUL. Projekt rozbudowy, in . arch. Czes aw Doria-Derna o-
wicz, 1953, sygn. 3381.

– [Lublin] Fabryka gwo dzi i drutu – Czerwona Karczma [karta bia a], oprac. Jadwiga Cze-
repi ska, 1995.

– [Lublin] Kamienica, ul. Królewska 8, Lublin [karta bia a], oprac. Jadwiga Jamio kowska, 
Wojciech Koziejowski, 1979-1980.

– [Olbi cin] Ko ció  Para  alny p.w. . Piotra i Paw a w Olbi cinie [karta bia a], oprac. 
E. Budzy ska, 1984.

– Piaski k/Lublina. Studium historyczno-urbanistyczne, oprac. Andrzej Cebulak, fotogra  e 
Krzysztof Mazur, Lublin 1983, [mps] sygn. 2278, s. 43, 61.

– [Stara Wie ] Ko ció  para  alny p.w. w. Stanis awa Biskupa. Stara Wie  [karta bia a], oprac. 
Jadwiga Czerepi ska, 2008.

HISTORISCHES ARCHIV TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
– Anmeldebogen für das Winter-Semester 1910/11, Kgl. Technische Hochschule in München, 

sygn. HATUM. Stud. A., Krause.

STADTARCHIV MÜNCHEN
– [Karta meldunkowa], Form E, sygn. PMB G 419.

IS PAN – INSTYTUT SZTUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ZBIORY FOTOGRAFII I RYSUNKÓW POMIAROWYCH
Rysunki pomiarowe:
Go cieradów – ko ció  para  alny pw. w. Jana Chrzciciela
plan sytuacyjny, skala 1 : 400, wym. 43,3 x 28,2, sygn. 1262;
rzut poziomy, skala 1 : 50, wym. 59,7 x 44,5, sygn. 1263;
przekrój pod u ny, skala 1 : 50, wym. 44,3 x 59,7, sygn. 1264.

Modliborzyce – ko ció  para  alny pw. w. Stanis awa
rzut poziomy, wym. 60,5 x 44,4, sygn. 1292;
przekrój pod u ny, wym. 60,5 x 44,4, sygn. 1293.

Zamo  – kolegiata
plan sytuacyjny, wym. 40,3 x 48,5, sygn. 1325;
rzut poziomy, wym. 63,7 x 47, sygn. 1326;
przekrój poprzeczny, wym. 47,4 x 56,7, sygn. 1327;
przekrój pod u ny, wym. 48 x 64, sygn. 1328;
przekrój przez prezbiterium i skarbiec, rzut skarbca, wym. 44,5 x 31, sygn. 1329;
fragment drzwi z ko atk , wym. 28,2 x 17,2, sygn. 1330;
zamek drzwi bocznych, wym. 13,5 x 20, sygn. 1331.
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IS PAN-IPS – ZBIORY SPECJALNE INSTYTUTU SZTUKI POL-
SKIEJ AKADEMII NAUK, ARCHIWUM INSTYTUTU PROPA-
GANDY SZTUKI, NR INWENT. 70 

a. Pismo Bohdana Krauzego w imieniu Zarz du Lubelskiego Zwi zku Pracy Kulturalnej, Ko-
misji Naukowo-Literacko-Artystycznej do Dyrekcji Instytutu Propagandy Sztuki w War-
szawie, z dnia 21.10.1935, p. 4.

b. Pismo Instytutu Propagandy Sztuki do Józefa Dutkiewicza z dnia 6 lutego 1936 roku, p. 6.
c. Towarzystwo Propagandy Sztuki w Lublinie. Sk ad Zarz du Wybranego na rok 1936-1937 

przez Walne Zgromadzenie w dniu 30/III-1936 r., p. 105.

ARCHIWUM UMCS
– Maria Jolanta W odek, ycie i twórczo  Bohdana Kelles-Krauzego, praca magisterska 

napisana pod kierunkiem st. wyk adowcy Ireneusza J. Kami skiego, Instytut Wychowa-
nia Artystycznego, Lublin 1987.

AU KUL – ARCHIWUM UNIWERSYTECKIE KUL 
– Projekt urz dzenia kanalizacji konwiktu przy Uniwersytecie w Lublinie, Zespó  Przedwo-

jenny (1918-1939), Konwikt Ksi y Studentów, 1918-1932, sygn. 743.

ADI KUL – ARCHIWUM DZIA U INWESTYCJI KUL 
– Plan inwentaryzacji budynku konwiktu w K.U.L. w Lublinie, sygn. III/1/4.

KSI GOZBIÓR KATEDRY HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ 
KUL
– Aneta Bryda , Bohdan Kelles-Krauze. Próba spojrzenia na dzia alno  architektoniczn  

i twórczo  malarsk , praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Lechos awa 
Lame skiego, prof. KUL w ramach seminarium z historii sztuki nowoczesnej, Lublin 
2005. 

– Anna Janeczek, Architektura u yteczno ci publicznej 1918-1939 w Lublinie, praca ma-
gisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Lechos awa Lame skiego, prof. nadzw. KUL, 
Instytut Historii Sztuki KUL, Lublin 2004.

– Ma gorzata Michalska , Katolicki Uniwersytet Lubelski. Monogra  a architektoniczno-
historyczna zespo u zabudowy, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Le-
chos awa Lame skiego w ramach seminarium z historii sztuki nowoczesnej, Lublin 2000.

ASPP – ARCHIWUM SPÓ DZIELNI PRACOWNIKÓW PA STWO-
WYCH W LUBLINIE
– Projekt kamienicy przy ul. Solnej 5.

ARCHIWUM WYDZIA U NIERUCHOMO CI REJONOWEGO 
ZARZ DU INFRASTRUKTURY W LUBLINIE
– Teczka nr 96, nr kompleksu 761, sygn. 613/A.
– Teczka trwa a nr 6, nr kompleksu 761.
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ARCHIWUM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PA STWOWEJ STRA-
Y PO ARNEJ W LUBLINIE

– Projekt tech.-roboczy elewacji budynku KWSP z dn. 2.09.1965 r. Realizacja czynów spo-
ecz. w zakresie och. p. po . w 1983-85 r. oraz program na lata 1986-90, sygn. 92a/16.

ARCHIWUM PARAFII P.W. W. FLORIANA W KR NICY JAREJ
– Kosztorys na budow  organistówki we wsi Kr nica Jara powiatu lubelskiego, umowa 

z dnia 23 lipca 1925 roku. 
– Projekt przebudowy plebanii w Kr nicy-J. pow. Lubelskiego.

ARCHIWUM PARAFII P.W. W. JÓZEFA I W. JANA CHRZCICIELA 
W LESZKOWICACH
– Kronika par. Leszkowice za o . w roku 1958. Tom I do 1984 roku.

ARCHIWUM PARAFII P.W. . PIOTRA I PAW A W OLBI CINIE
– Jan Widomski , Krótki zarys dziejów Olbi cina, cz  druga, Olbi cin 1991 [mps].

ARCHIWUM PARAFII PW. MATKI BOSKIEJ CZ STOCHOWSKIEJ 
W OSTRÓWKU
– Kronika para  i Ostrówek.

ARCHIWUM SIÓSTR ALBERTYNEK W LUBLINIE
– projekt willi przy ul. Ogrodowej 4 (1924).

ALOZ – ARCHIWUM II LICEUM OGÓLNOKSZTA C CEGO 
IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE
– Ksi ga Protoko ów Ko a Opieki Rodziców za lata 1921-1946 nr 1, Protokó  z 2 pa dzier-

nika 1925, s. 52.

AR – ARCHIWUM RODZINY BOHDANA KRAUZEGO
– wiadectwa i inne dokumenty osobiste Bohdana Kelles-Krauzego.
– Listy Bohdana Krauzego do Janiny Boche skiej i in. z lat 1914-1916.
– Listy Janiny Krauze do matki El biety Boche skiej i in z lat 1922-1946.
– List Józefa Makarewicza do Bohdana Krauzego z dnia 25 lutego 1935 roku.

ZBIORY JERZEGO KRAUZEGO
– Krauze Jerzy, MICHA  KONRAD ELIGARD KRAUZE syn Micha a Piotra Jana Eli-

garda Konrada i Weroniki Heleny Makarewicz, My lenice 2008 [mps].
– Opis herbu „Die Krausen” u ywanego przez rodzin  baronów Krauzów z Kelles. /wg 

herbarza Jana Siebmachera – cz  IV, tablica 109/
– Po wiadczenie s u bowe nr L.2323/20 wydane przez Ministerstwo Przemys u i Handlu 

Sekcja Odbudowy Przemys u Oddzia  Ma opolski.

ZBIORY STANIS AWA GORECKIEGO
– Wiadomo ci o rodzinie bli szej, dalszej i najdalszej, [mps].
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inteligenckiej w Polsce i Europie rodkowo-Wschodniej [w:] Rodzina – prywatno  – intym-
no . Dzieje rodziny polskiej w kontek cie europejskim, red. Dobrochna Ka wa, Adam Wala-
szek, Anna arnowska, Warszawa 2005, s. 82-84.

ywicki  Jerzy, Jerzy Siennicki – pierwszy konserwator zabytków w Lublinie (1919-
1930), „Lubelszczyzna” 1996, nr 1, s. 38-42.





WYKAZ OBIEKTÓW 
ARCHITEKTONICZNYCH I INNYCH 

(zrealizowanych i niezrealizowanych)*

Projekty konkursowe (Lwów)

 1. Konkurs na Hotel Bristol w Krakowie (proj. 1911), I nagroda wraz z Maksymilianem 
Burstinem i Tadeuszem Wróblem (niezrealizowany).

 2. Konkurs na II Dom Techników we Lwowie (proj. 1912), II nagroda wraz z Burstinem 
i Wróblem (niezrealizowany).

 3. Konkurs na gmach Kasy Oszcz dno ci w Sanoku (proj. 1912), dwie nagrody III wraz 
z Burstinem i Wróblem (niezrealizowany).

Budowle u yteczno ci publicznej

 4. Szpital w Be ycach, ul. Szpitalna 21 (obecnie nie u ytkowany), gm. Be yce, pow. lubel-
ski (proj. 1921), projekt przebudowy.

 5. a nia Miejska w Lublinie, ul. Bronowicka 2 (obecnie Hotel – Restauracja „Lwów”), 
(proj. 1922).

 6. Remiza dla stra y ogniowej w Chodlu, ul. Partyzantów 16 (obecnie nieu ytkowane kino 
„Wrzos”), gm. Chodel, pow. opolski (dawny lubelski), (proj. 1922).

 7. Poczta G ówna w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmie cie 50 (proj. 1923-1924), przebu-
dowa wraz z Jerzym Siennickim.

 8. Urz d Pocztowy nr 2 w Lublinie, ul. Pocztowa 1 (proj. 1928), wraz z Jerzym Siennickim.
 9. Dom Stra acki w Lublinie, ul. Stra acka 7 (obecnie Komenda Wojewódzka Pa stwowej 

Stra y Po arnej) (proj. 1928-1929).
10. Sanatorium przeciwgru licze w Krasnobrodzie, gm. Krasnobród, pow. zamojski (proj. 

1938) (niezrealizowany).
11. Budynek dla Zarz du Gminnego w Bychawie, ul. Pi sudskiego 22, gm. Bychawa, pow. lu-

belski (proj. 1938).
12. Budynek dla Zarz du Gminnego w Me gwi, ul. Partyzancka 42 (obecnie siedziba organi-

zacji spo ecznych), gm. Me giew, pow. widnicki (dawny lubelski), (proj. 1938).
13. Budynek Zarz du Gminnego w Piaskach, ul. Lubelska 77, gm. Piaski, pow. widnicki 

(dawny lubelski), (proj. 1939), projekt rozbudowy.

 * Obiekty zosta y pogrupowane ze wzgl du na przeznaczenie i u o one wed ug daty powstania 
projektu.
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Szko y

14. Szko a Powszechna w Bychawie, ul. Pi sudskiego 81 (obecnie Zespó  Szkó  im. ks. A. Kwiat-
kowskiego w Bychawie), gm. Bychawa, pow. lubelski (proj. 1923), wraz z Jerzym Siennickim.

15. Gimnazjum SS. Urszulanek w Lublinie, ul. Narutowicza 10 (obecnie siedziba SS. Urszula-
nek Unii Rzymskiej w Lublinie), (proj. 1925), projekt rozbudowy.

16. Gimnazjum im. Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16 (obecnie II Liceum Ogólno-
kszta c ce im. Hetmana Jana Zamoyskiego (proj. 1925), projekt rozbudowy.

17. Szko a Powszechna w G usku, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin (obecnie Przedszkole nr 83 
w Lublinie), (proj. 1926).

18. Szko a Powszechna w Dzierzkowicach, 23-251 Terpentyna 182 (obecnie Zespó  Placówek 
O wiatowych im. Batalionów Ch opskich w Terpentynie), gm. Dzierzkowice, pow. kra-
nicki (dawny janowski), (projekt szko y w G usku z drobnymi poprawkami zatwierdzony 

w 1934).
19. Szko a Rolnicza w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn (obecnie Zespó  Szkó  Rolniczych 

w Kijanach), gm. Spiczyn, pow. czy ski (dawny lubelski), (proj. 1926), projekt odbudo-
wy po po arze.

20. Szko a Powszechna w Sobieszczanach, Sobieszczany 35, 24-220 Niedrzwica Du a (obec-
nie Szko a Podstawowa im. Jana Paw a II w Sobieszczanach), gm. Niedrzwica Du a, 
pow. lubelski (proj. 1928).

21. Szko a Powszechna w Kie czewicach Dolnych, Rechta 13, 23-107 Strzy ewice (obecnie 
Publiczna Szko a Podstawowa im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Rechcie), gm. Strzy-
ewice, pow. lubelski, (proj. 1928-1929).

22. Szko a Powszechna w Ostrowie, 23-212 Wilko az (obecnie Szko a Podstawowa im. Wa-
c awa Rafalskiego w Ostrowie), gm. Wilko az, pow. kra nicki (dawny janowski), (proj. 
1928-1929).

23. Szko a Powszechna w Bystrzejowicach, Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski (obecnie 
Zespó  Szkó  w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz, gm. Piaski, pow. widnic-
ki (dawny lubelski) (proj. 1929).

24. Szko a Powszechna w Jastkowie, Al. Warszawska 43 (obecnie Szko a Podstawowa 
im. Tadeusza Ko ciuszki w Jastkowie i Gimnazjum im. Józefa Pi sudskiego w Jastkowie, 
gm. Jastków, pow. lubelski (proj. 1929).

25. Szko a Powszechna w Me gwi, ul. Partyzancka 19 (obecnie Zespó  Szkó  w Me gwi), 
gm. Me giew, pow. widnicki (dawny lubelski) (proj. 1929 – ten sam projekt zrealizowany 
w Motyczu).

26. Szko a Powszechna w Motyczu, 21-030 Motycz 33 (obecnie Szko a Podstawowa im. W. Wi-
tosa w Motyczu), gm. Konopnica, pow. lubelski (proj. 1929) – ten sam projekt zrealizowa-
ny w Me gwi).

27. Szko a Powszechna w Rudniku, Rudnik 27, 20-258 Lublin (obecnie budynek mieszkalny 
na terenie Lublina, dawniej gm. Wólka) (proj. 1929).

28. Szko a Powszechna w Rurach Jezuickich, ul. Romantyczna 11, 20-533 Lublin (obecnie Szko a 
Podstawowa nr 28 im. Synów Pu ku Ziemi Lubelskiej w Lublinie – klasy I-III), (proj. 1929).

29. Szko a Powszechna w Piaskach, ul. Partyzantów 19 (obecnie Zespó  Szkó  w Piaskach), 
gm. Piaski, pow. widnicki (proj. 1932).

30. Szko a Powszechna w Kra niku, ul. Urz dowska 10 (obecnie Zespó  Placówek O wiato-
wych nr 2 w Kra niku), (proj. 1938-1939).
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Ko cio y

31. Ko ció  para  alny pw. w. Józefa i w. Jana Chrzciciela w Leszkowicach, gm. Ostrówek, 
pow. lubartowski, (proj. 1921).

32. Ko ció  para  alny pw. Matki Boskiej Cz stochowskiej w Ostrówku (obecnie Kol. Ostró-
wek), gm. Ostrówek pow. lubartowski, (proj. 1921), przebudowa dawnego pa acu Gro-
dzickich.

33. Dawny ko ció  para  alny w para  i pw. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa w K odnicy 
Dolnej (obecnie nie u ytkowany), gm. Borzechów, pow. lubelski (dawny janowski), 
(proj. 1929).

34. Ko ció  para  alny pw. w. Stanis awa BM w Starej Wsi, gm. Bychawa, pow. lubelski, 
(proj. 1932).

35. Ko ció  para  alny pw. wi tych Aposto ów Piotra i Paw a w Olbi cinie, gm. Trzydnik 
Du y, pow. kra nicki (dawny janowski), (proj. 1933).

Organistówki

36. Organistówka w Be ycach, Pl. Ko cielny 1, gm. Be yce, pow. lubelski (proj. 1922).
37. Organistówka w Me gwi, ul. Ko cielna 12 (obecnie Izba Pami tek Regionalnych), 

gm. Me giew, pow. widnicki (proj. 1922), przebudowa starego ko cio a.
38. Organistówka w Kr nicy Jarej, Kr nica Jara 317 (obecnie plebania), gm. Niedrzwica 

Du a, pow. lubelski (proj. 1925).

Domy mieszkalne

Domy mieszczan w Piaskach, gm. Piaski, pow. widnicki (dawny lubelski):
39. Dom mieszkalny Jankiela Jugelda i Chaima Dreszera (proj. 1921), (budynek nie istnieje).
40. Odbudowa cz ci domu mieszkalnego Go dy Pelzman, ul. Lubelska 5 (proj. 1921).
41. Dom mieszkalny Szulima Szajnzingera, ul. Lubelska 63 (proj. 1921).
42. Dom mieszkalny Abrama Akersztejna, ul. Lubelska 66 (proj. 1922).
43. Dom mieszkalny i warsztat lusarski Wisza Cymermana, (proj. 1922), (budynek nie istnieje).
44. Dom mieszkalny Marka Karpi skiego, ul. Lubelska 68 (proj. 1924).
45. Dom mieszkalny Franciszki Kobyle skiej, ul. Lubelska 74 (proj. 1924).
46. Dom mieszkalny Andrzeja Szulakowskiego, ul. Lubelska 86 (proj. 1924).
47. Dom mieszkalny Florentyna Kotli skiego, ul. Braci Spozów 7-9 (proj. 1925).
48. Dom mieszkalny Stanis awa Pituchy, ul. Pi sudskiego 4 (proj. 1925).

49. Willa przy ul. Ogrodowej 4 w Lublinie (obecnie Zgromadzenie Sióstr Albertynek Pos u-
guj cych Ubogim – Dom Opieki dla Kobiet), (proj. 1924).

50. Pa ac w Jakubowicach Murowanych, gm. Wólka, pow. lubelski (proj. 1925), projekt 
przebudowy.

51. Willa „Gioia” przy ul. 1-go Maja 21 w Na czowie (obecnie siedziba  rmy „Lubgen 
Farma”), gm. Na czów, pow. lubelski (proj. 1926), wraz z Franciszkiem Papiewskim.

52. Dom mieszkalny przy ul. Królewskiej 8 w Lublinie, (proj. 1927), nadbudowa II pi tra nad 
istniej cym budynkiem.

53. Dom przy ul. G owackiego 11 w Lublinie, (proj. 1928).
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54. Dom przy ul. Grottgera 8 w Lublinie (dom w asny artysty), (proj. 1928).
55. Dom Spó dzielni Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych przy ul. Chopina 8 w Lublinie 

(proj. 1929-1930).
56. Dom Spó dzielni Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych przy ul. Solnej 5 w Lublinie 

(proj. 1929).
57. Konwikt ksi y studentów KUL przy ul. Radziszewskiego 7 w Lublinie (proj. 1930).
58. Dom Spó dzielni Mieszkaniowej „Jedno ” przy ul. Chopina 24 w Lublinie (proj. 1931).

Domy O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej w Lublinie (proj. 1934):
59. Dom przy ul. Lisa-Kuli 10 (ob. Dubois 2).
60. Dom przy ul. Lisa-Kuli 12 (ob. Dubois 6).
61. Dom przy ul. Lisa-Kuli 13 (ob. Dubois 5).
62. Dom przy ul. Lisa-Kuli 14 (ob. Dubois 10).
63. Dom przy ul. Lisa-Kuli 16 (ob. Dubois 14).
64. Dom przy ul. Poniatowskiego 6.
65. Dom przy ul. Poniatowskiego 8.
66. Dom przy ul. Poniatowskiego 10.
67. Dom przy ul. Poniatowskiego 12.
68. Dom przy ul. Weteranów 22. 
69. Dom przy ul. Weteranów 24.

70. Projekt odbudowy dworu w Rakowiczach (obecnie nie istnieje), pow. lidzki (obecnie Bia-
oru ), (proj. ok. 1935).

71. Dom przy ul. G owackiego 20 w Lublinie (proj. 1936 i proj. cz ciowej nadbudowy 
ok. 1939).

Obiekty gospodarcze

72. Zak ad Przetworów Owocowych Braci Dadejów w Krzczonowie, gm. Krzczonów, 
pow. lubelski (proj. 1921 – niezrealizowany).

73. Warsztat lusarski Srula Pogody w Piaskach Luterskich, gm. Piaski, pow. widnicki 
(dawny lubelski), (proj. 1921).

74. Fabryka gwo dzi i drutu „Tatary” Kazimierza Grafa w Lublinie, ul. Turystyczna 2 (proj. 
1923), adaptacja i rozbudowa dawnej tzw. Czerwonej Karczmy.

75. M yn motorowy P. Kryski w Bychawie (rozebrany w 2002), gm. Bychawa, pow. lubelski 
(proj. 1925)

76. Rze nia w Bychawie, ul. Partyzantów (za posesj  nr 54), (obecnie nieu ytkowana w ru-
inie), gm. Bychawa, pow. lubelski (proj. 1930).

Varia

77. Tarcza Legionów Ziemi Niskiej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (proj. 1916).
78. Pomnik ku czci poleg ych legionistów w Jastkowie, gm. Jastków, pow. lubelski (proj. ok. 

1930).



WYKAZ PRAC 
MALARSKICH I RYSUNKOWYCH*

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
 1. Jesieni , olej na p ótnie, 39 x 40, sygn. w prawym dolnym rogu: „BOHDAN K. KRAU-

ZE”; na odwrocie naklejka: „7701, Bohdan Kelles-Krauze, Jesieni , data nades ania 
29/X 1922”, martwa natura z wazonem, uci ty; nr inwent.: 182934 (depozyt Zach ty).

 2. Autoportret, olej na p ótnie, 83 x 64,5, niesygn., na odwrocie na blejtramie: „auto-
portret, Lublin 1935, 80 000”; nr inwentaryzacyjny MPW 3047.

MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
 1. [U ani na koniach], 1944, kredka i o ówek na papierze, 14,7 x 13,5, niesygn.; nr inwent: 

S/g/108/ML.
 2. [Opatrywanie rannego], 1944, kredka na papierze, 14,5 x 13,5, niesygn; nr inwent: 

S/g/109/ML.
 3. [Partyzant], 1944, kredka na papierze, 15,3 x 13, niesygn.; nr inwent: S/g/110/ML.
 4. [Konny patrol], 1944, kredka na papierze, 14,5 x 13,5, niesygn.; nr inwent: S/g/111/ML.
 5. [Partyzanci w lesie], 1944, kredka na papierze, 14,7 x 13,5, niesygn.; nr inwent: S/g/122/ML.

MUZEUM NADWI LA SKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
 1. Pejza  z Kazimierza, lata 20. XX wieku [b dnie datowany na pocz. XX wieku], olej na 

p ótnie, 47,5 x 59, niesygn.; na odwrocie niesko czony pejza  z drzewami, nr inwent.: 
S/Mal/67/ML (depozyt Muzeum Lubelskiego w Lublinie).

ZBIORY PRYWATNE 
Obrazy olejne:
 1. Wiatraczek, 1908, olej na tekturze, 31 x 23,5, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„B. KRAUZE /1908”.
 2. Cerkiew w Kijowie, 1909, olej na tekturze, 31 x 23,5, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„B. KRAUZE”.
 3. Fragment z Zamo cia I, 1909, olej na tekturze, 23,5 x 31, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „B. KRAUZE / ZAMO  909”.

 * W katalogu zosta y odr bnie zestawione obrazy i rysunki znajduj ce si  w placówkach muze-
alnych oraz w zbiorach prywatnych (sk d pochodzi wi kszo  prac). Wykaz podzielono ze wzgl du na 
technik  wykonania, dat  powstania (o ile jest ona znana) oraz tematyk  przedstawienia. Oddzielnie 
zosta y opracowane zwarte szkicowniki. Wymiary podano w centymetrach (wysoko  x szeroko ). Po-
zycje zaznaczone pogrubion  czcionk  zosta y zreprodukowane w ksi ce.
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 4. Fragment z Zamo cia II, 1909, olej na tekturze, 23,5 x 31, sygn. w prawym dolnym 
rogu: „B. KRAUZE / ZAMO  909”.

 5. Pejza , 1909, olej na tekturze, 23,5 x 31, sygn. w lewym dolnym rogu: „B.  KRAUZE”.
 6. Autoportret, ok. 1910, olej na p ótnie, 65 x 54, niesygn.; na odwrocie Motyw z Helu, 

olej.
 7. Kobieta z parasolk , 1911, olej na p ycie pil niowej, 49 x 35, sygn. w prawym górnym 

rogu: „B. KRAUZE 1911”.
 8. Pó akt kobiecy, 1911, olej na p ycie pil niowej, 49 x 35, sygn. w lewym dolnym rogu: 

„B. KRAUZE 1911”.
 9. Portret Bawarki, ok. 1911, olej na p ótnie, 57 x 45, sygn. w lewym dolnym rogu: 

„B. Krauze [data nieczytelna, 1911?]”.
10. Diana, 1912, olej na p ótnie, 33 x 41, sygn. w prawym dolnym rogu: „B. Krauze 

912”; na odwrocie na blejtramie: „Diana. Pary  1912, 30 000”. 
11. Studium (Portret siostry), 1913, olej na p ótnie, 81 x 65, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „BOHDAN KRAUZE 13 PARY ”; na odwrocie na górnej listwie blejtramu: 
„B. de Krauze. Etude”.

12. Pomara cze, 1913, olej na p ótnie, 42 x 51, sygn. w prawym dolnym rogu: „B Krau-
ze. Pary  –13”.

13. Martwa natura z kapust , 1913, olej na p ótnie, 46 x 55, sygn. w lewym dolnym rogu: 
„B. KRAUZE Pary  913”.

14. Dachy Pary a, 1913, olej na p ótnie, 48,5 x 48,5, sygn. w prawym dolnym rogu: 
„B. KRAUZE 913”.

15. Kol dnicy, ok. 1914, olej na p ótnie, 33,5 x 41, sygn. w prawym dolnym rogu: „Krauze 
913 (914?)”. 

16. Portret Zo  i, 1914, olej na p ótnie, sygn. w prawym dolnym rogu: „BOHDAN 
KRAUSE 14”.

17. Owoce i margerytki / Martwa natura z kwiatami, 1914, olej na p ótnie, 59 x 49, sygn. 
w lewym górnym rogu: „B. Krauze Pary  914”.

18. Lalka, 1914, olej na p ótnie, 46 x 38, sygn. w lewym górnym rogu: „B. Krauze 914”; 
na odwrocie:  rmowa owalna piecz tka: „PAUL DENIS, Maleor MERLIN”.

19. Begonia, 1914, olej na p ótnie, 46 x 38, sygn. w lewym dolnym rogu: „B. Krauze 
914”; na odwrocie na górnej listwie blejtramu z prawej strony dedykacja: „Mojej 
kochanej Narzeczonej / Bohdan / Zakopane 914”.

20. Ró e w wazonie, 1915, olej na p ótnie, 42,5 x 34, sygn. w prawym dolnym rogu: „B. Krau-
ze 15”.

21. Kwiaty w doniczce, olej na tekturze, 27 x 22, sygn. w lewym dolnym rogu: „B. KRAUZE 
15”, na odwrocie: uci ty fragment wi kszej kompozycji.

22. Wysiedle cy, 1916, olej na p ótnie, 60,5 x 49,5, sygn. w prawym dolnym rogu: 
„B Krauze 916”; na odwrocie: Wn trze domu przy Grottgera w Lublinie, olej.

23. Pejza  zimowy z saniami, 1916, olej na p ycie pil niowej, 23,5 x 31, sygn. w prawym 
dolnym rogu: „B. Krauze 916”; na odwrocie: motyw wiejski z koniem, szkic o ówkiem 
i olej.

24. Portret te cia, 1917, olej na p ótnie, 60 x 50, sygn. w prawym dolnym rogu: „B Krau-
ze 17”; na odwrocie: Burza, olej, 50 x 60.

25. Martwa natura / Kwiaty, 1917, olej na p ycie pil niowej, 28,5 x 26, niesygn.; na odwro-
cie: Ró e w wazonie, olej, sygn. w prawym górnym rogu: „B. Krauze 17”. 
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26. Dziewczynka z begoni , olej na p ótnie, 55 x 65, sygn. w prawym dolnym rogu: 
„1918”.

27. Portret ony, 1918, olej na p ótnie, 55 x 42, niesygn.
28. Pejza  jesienny, 1920, olej na p ótnie, 35,5 x 42, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„B. Krauze 20”.
29. Widok z Lublina, 1921, olej na p ycie pil niowej, 36 x 71, sygn. w lewym dolnym rogu: 

„Bohdan Krauze. Lublin 21”; na odwrocie olejne szkice postaci.
30. Widok na ul. Ewangelick , 1925, olej na p ótnie, 33 x 44,5, niesygn.; na odwrocie: „Lu-

blin, ul. Ewangelicka 1925 r.”.
31. Pejza  zimowy, 1934, olej na sklejce, 51 x 61,5, niesygn.
32. Motyw z Huculszczyzny, 1939, olej na papierze, 53 x 41, niesygn.
33. Motyw z Huculszczyzny, 1939, olej i kredka/pastel na papierze, 40 x 44, sygn. w prawym 

dolnym rogu: „B. Krauze”.
34. Motyw z Huculszczyzny, 1939, olej na papierze, 45 x 41, niesygn.
35. Portret Witolda Szkodo, 1940, olej na p ótnie, 65,5 X 54,5, sygn. w lewym dolnym rogu 

„B. KELLES-KRAUZE 1940”: na odwrocie: Portret ch opca z kawk  (niedoko czony).
36. Motyw z Huculszczyzny, 1941, olej na papierze, 36 x 38, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „B. Krauze 1941”.
37. Upadek Ikara, olej na p ótnie, 33 x 41, sygn. w prawym dolnym rogu: „KRAUZE”.
38. Portret Beaty, olej na p ótnie, 58 x 47,5, niesygn.
39. Portret syna, olej na p ótnie, 78 x 57, niesygn.
40. Portret ony (niedoko czony), olej na p ótnie, 41 x 33, niesygn.; na odwrocie fragment 

innej kompozycji olejnej.
41. Hania, rys. o ówkiem i olej na papierze, 64 x 55, niesygn.
42. Go biarz, olej na p ótnie, 60 x 50, niesygn.
43. Uchod cy, olej na dykcie, 42,5 x 69, niesygn.; na odwrocie: dwa szkice olejne, resztki 

naklejki TPSP w Krakowie z tytu em i dat  4.X.1924.
44. Przy ko ysce, 1918, olej na p ótnie, 54 x 66, niesygn.
45. Anio  Stró , olej na tekturze, 63 x 73, niesygn.
46. Op akiwanie, olej na sklejce, 61 x 52,5, niesygn.
47. Modl ca si  dziewczyna, olej na sklejce, 60 x 50, niesygn.
48. Partyzanci, olej na dykcie, 44 x 42, niesygn.
49. Pogrzeb, olej na p ótnie, 55 x 45, niesygn.
50. Przy grobie, olej na sklejce, 53 x 41, niesygn.
51. Odpoczywaj ca, olej na sklejce, 61,5 x 52, niesygn.; na odwrocie: Begonie, olej, 

52 x 61,5, niesygn.
52. Owocobranie, olej na p ótnie, 81,5 x 64, niesygn.
53. Dziewczyny z Krzczonowa, olej na sklejce, 60 x 51,5, niesygn.
54. Dziewczyny z Krzczonowa, olej na tekturze, 33,5 x 24, niesygn.; na odwrocie  rmowa 

owalna piecz tka: „Iskra & Karma ski Kraków, 16/4”, i „Sk ad Papieru. B-cia Kesten-
berg. Lublin Krak. Przedmie cie 54”.

55. Dziewczyny z Krzczonowa, olej na tekturze, 87,5 x 76, niesygn.
56. Ta cz cy górale, olej na sklejce, 60 x 50, niesygn.; na odwrocie: szkic kobiet w sadzie, 

olej.
57. Górale, olej na p ycie pil niowej, 28,5 x 26, niesygn.; na odwrocie: Motyw wiejski, olej.
58. Dzieci góralskie z szopk , olej na tekturze, 22 x 27, niesygn. 
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59. Rybacy, olej na kartonie, 29 x 26, niesygn.
60. ód  rybacka, olej na kartonie, 35,5 x 50, niesygn.
61. odzie, olej na tekturze, 51 x 63, niesygn.
62. odzie na Helu, olej na tekturze, 43 x 68, niesygn.
63. Fragment z W och, olej na kartonie, 22 x 27, niesygn.
64. Motyw z W och, olej na p ycie pil niowej, 22 x 27, niesygn.; na odwrocie: szkic pejza u, 

olej.
65. Pejza  w oski, olej na p ycie pil niowej, 22,5 x 27, niesygn.; na odwrocie: szkic pejza u, 

olej.
66. Motyw w oski, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
67. Motyw w oski, olej na p ótnie, 33 x 41, niesygn.; na odwrocie: Widok z ko cio em, olej 
68. Widok z W och, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
69. Widok z W och, szkic olejny na sklejce, 22 x 27, niesygn.
70. Motyw z W och, olej na p ótnie, 50 x 39, niesygn.; na odwrocie: Pejza , olej, niesygn.
71. Widok na ul. Podwale w Lublinie, olej na p ótnie, 39 x 45, niesygn.
72. Ul. Ewangelicka zim , olej na p ótnie, 38 x 45, niesygn.
73. Pejza  zimowy, olej na sklejce, 62,5 x 48,5, niesygn.
74. Pejza  z ko cio em, olej na p ótnie, 45 x 38, niesygn.
75. Pejza  ze strumieniem, olej na sklejce, 46,5 x 55, niesygn.; na odwrocie: Zwiastowanie, 

olej, niesygn.
76. Pejza  z drzewem, olej na p ótnie, 38 x 46, niesygn.
77. Pejza  z drzewami, olej na kartonie, 35,5 x 50, niesygn.
78. Pejza  z drog , olej na p ótnie, 38 x 60, niesygn.
79. Pejza  wiejski, olej na p ycie pil niowej, 31 x 47, niesygn.
80. Pejza  górski z rzek , olej na tekturze, 22 x 26,5, niesygn.
81. Pejza  z chat  i stogiem siana, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
82. Pejza  górski, olej na tekturze, 21 x 27, niesygn. 
83. Widok z chat  i drzewami, olej na tekturze (KARMA SKI), 22 x 27, niesygn.
84. Pejza , olej na tekturze, 22 x 26, niesygn.
85. Pejza , olej na tekturze (KARMA SKI 116/2), 22 x 27, niesygn.
86. Widok wsi, olej na tekturze (KARMA SKI), 22 x 27, niesygn.
87. Pejza  z chatami, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.; na odwrocie: Pejza , olej na tektu-

rze, 22 x 27, niesygn.
88. Pejza  z potokiem, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
89. Fragment ko cio a, olej na sklejce, 22 x 27, niesygn., na odwrocie: Widok z W och (nie-

doko czony), olej, niesygn.
90. Pejza  zimowy z chat , olej na tekturze (KARMA SKI 116/2), 22 x 27, niesygn.
91. Pejza  z chatami, olej na tekturze (KARMA SKI 116/4), 22 x 27, niesygn.
92. Widok z Kazimierza, olej na tekturze (KARMA SKI 116/4), 27 x 22, niesygn.
93. Widok na far  w Kazimierzu z góry Trzech Krzy y, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
94. Pejza  z Kazimierza, olej na tekturze (KARMA SKI), 22 x 27, niesygn.; na odwrocie: 

widok z drzewami, olej, niesygn.
95. odzie rybackie, olej na tekturze (KARMA SKI 116/4), 21,5 x 26,5, niesygn.
96. Pejza  z chat , olej na tekturze (KARMA SKI 116/4), 22 x 27, niesygn.
97. Pejza  morski z drzewem, olej na tekturze (KARMA SKI 116/4), 22 x 27, niesygn.
98. Widok z chat  i drzewami, olej na tekturze (KARMA SKI), 22 x 27, niesygn.
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 99. Pejza  górski z chatami, olej na tekturze (KARMA SKI 116/2), 22 x 27, niesygn.
100. Pejza  zimowy z chatami, olej na tekturze (SHOENFELD, Polska, ul. Basztowa 11), 

21 x 27, niesygn.
101. Pejza  zimowy z chatami, olej na tekturze (SHOENFELD), 27 x 21, niesygn.
102. Pejza , olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
103. Pejza  górski, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
104. Pejza  z drzewami, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
105. Pejza , olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
106. Pejza  z drzewem, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.; na odwrocie: Pejza  morski, olej, 

niesygn.
107. Pejza  górski, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
108. Pejza  z ódkami, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
109. Widok z drzewami, olej na tekturze, 27 x 22, niesygn.
110. Pejza  z chat  i drzewem, olej na tekturze, 22 x 27, niesygn.
111. Pejza  z rzek , olej na tekturze, 16 x 21,5, niesygn.
112. Fragment kamienicy, olej na tekturze, 16 x 21,5, niesygn.; na odwrocie: szkice ab dzi, 

olej, 21,5 x 16, niesygn.
113. Szkice drzew, olej na tekturze, 16 x 21,5, niesygn.
114. Widok z drzewami i fragmentem dworu, olej na tekturze, 16,5 x 21, niesygn.
115. Pejza  z Kazimierza, olej na tekturze, 22,5 x 33, niesygn.
116. Pejza  zimowy z gór, olej na tekturze, 24 x 34, niesygn.
117. Martwa natura z konewk , olej na p ótnie, 42 x 55, niesygn.; na odwrocie: Chrystus 

na krzy u, olej, 55 x 42, niesygn.
118. Martwa natura ze s onecznikami, olej na p ótnie, 46 x 38, niesygn. 
119. Martwa natura z wazonem, olej na sklejce, 33 x 36, niesygn.
120. Martwa natura z wazonem, olej na sklejce, 62 x 48,5, niesygn.
121. Martwa natura z owocami, olej na p ótnie, 45 x 39, niesygn.
122. Kaktus, olej na tekturze, 27 x 22, niesygn.
123. Lalka i mi , olej na p ótnie, 33 x 41, niesygn.; na odwrocie: scena mitologiczna, olej, niesygn.
124. Ró e w wazonie, olej na sklejce, 61 x 52, niesygn.

Akwarele i gwasze
 1. Dworek w Rakowiczach, 1906, szkic o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze, 1906, 

35,5 x 38, sygn. w prawym dolnym rogu: „Bohdan Kelles Krauze 906”.
 2. Motyw z gór, 1919, gwasz i o ówek na kartonie, 38 x 43 (bez passe-partout), sygn. w pra-

wym dolnym rogu: „B. Krauze 19”.
 3. Widok z Wenecji, 1924, akwarela i o ówek na papierze, 27 x 21, sygn. w prawym dolnym 

rogu:” Wenecja 1924 BK”.
 4. Fragment z W och, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 25 x 24, niesygn., na 

odwrocie: nr 8, „1925 r., Fragment z W och”.
 5. Fragment z Florencji, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 21 x 20, niesygn.; 

na odwrocie: „Fragment z Florencji, 1925 r.”.
 6. St. Mignato (Motyw z W och), 1925, akwarela na papierze, 21 x 21, sygn. w prawym 

dolnym rogu: „B. Kr...[nieczyt.]”.
 7. Loggia (Fragment z W och), 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 30,5 x 21, 

niesygn.; na odwrocie: „Loggia”.
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 8. Ponte reale, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 21 x 30,5, niesygn., na odwro-
cie: „Ponte reale”.

 9. Fragment z W och 2, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 20 x 22, sygn. 
w pr. dolnym rogu: „Florencja 925 B. Krauze”, na odwrocie: „No 2 Fragment z W och, 
1925 r., 5000”.

10. Fragment z W och 3, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 23,5 x 18,5, niesygn.; 
na odwrocie: „Nr 3 Fragment z W och”.

11. Fragment z W och 4, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 21 x 30,5, podpi-
sane w lewym dolnym rogu: „Bogdan Kelles Krauze”, na odwrocie: „Nr 4 Fragment 
z W och”.

12. Fragment z W och 5, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 21 x 23, niesygn.; na 
odwrocie: „Nr 5 Fragment z W och”.

13. Fragment z W och 6, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 26 x 21, niesygn.; na 
odwrocie: „Nr 6 Fragment z W och”.

14. Fragment z W och 7, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 19 x 22, sygn. w pra-
wym dolnym rogu: „Fiesole 925 B. Krauze”; na odwrocie: „No 7 Fragment z W och”.

15. Fragment z W och 8, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 25 x 24,5, niesygn.; 
na odwrocie: „Nr 8 Fragment z W och”.

16. W porcie, 1926, akwarela na papierze, 25 x 36, niesygn.; na odwrocie: „W porcie, 1926 r.”
17. Hel, 1926, akwarela na papierze, 36 x 42,5 niesygn.
18. Rybacy na Helu, 1933, akwarela na papierze, 36 x 45, niesygn.
19. Domki na Helu, 1933, akwarela na papierze, 44 x 52, niesygn.
20. Kutry na Helu, 1933, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 22 x 20,5, sygn. w lewym 

dolnym rogu: „Hel 1933 B. Krauze”.
21. Kro cienko nad Dunajcem, 1934, akwarela na papierze, 29 x 37,5, niesygn.; na odwrocie 

tytu : „Kro cienko nad Dunajcem”.
22. Zbieraj ce jab ka, 1935, akwarela na kartonie, 22 x 23,5, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„Bohdan Krauze 935”.
23. Przy wodopoju, 1935, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 30 x 35,5, niesygn., na 

odwrocie: „rok 1935”.
24. Prom, 1935, akwarela na papierze, 29,5 x 35, niesygn.; na odwrocie: „Prom na ...[nie-

czyt.] 1935 r.”.
25. ó te agle, 1936, akwarela na papierze, 48,5 x 41,5, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„Bohdan Kelles Krauze 936”.
26. Port na Helu, 1936, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 23,5 x 22, niesygn.; na od-

wrocie: „Port na Helu, r. 1936, 10 000 z ”.
27. Go biarz, 1936, akwarela na papierze, 1936 r., 69,5 x 50, niesygn.
28. ódki, 1937, rysunek o ówkiem i akwarela na papierze, 22 x 29,5, niesygn.; na odwrocie: 

„rok 1937, ódki”.
29. Przy studni, 1939, rysunek o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze, 28 x 24, nie-

sygn.; na odwrocie: „rok 1939”.
30. Motyw z Huculszczyzny [stara cerkiew w Worochcie], 1939, rys. o ówkiem i gwasz na 

papierze, 42 x 54, niesygn.
31. Motyw z Worochty, 1939, gwasz na papierze, 41 x 39, niesygn.
32. Motyw z Helu, 1941, akwarela na papierze, 39,5 x 41, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„B. K Krauze 1941”.
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33. Dziewcz ta w k pieli, 1943, o ówek i gwasz na papierze, 35 x 28,5, niesygn.; na odwro-
cie: „Dziewcz ta w k pieli, rok 1943”.

34. Owce, 1943, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 17 x 20,5, niesygn.; na odwrocie: 
„Owce 1943, 8000”.

35. Szkic do partyzantki (komp. 19), 1944, gwasz i kredka na papierze, 45 x 42, niesygn., rok 
1944.

36. Po bitwie, 1944, o ówek i gwasz na papierze, 17,5 x 28, sygn. w prawym dolnym rogu 
„B. Krauze 44 / Lublin 22/VIII; na odwrocie fragment akwareli i tytu  z dat  „Po bitwie / 
1944”.

37. Kompozycja II, 1944, gwasz na papierze, 23,5 x 18, sygn. w prawym dolnym rogu: 
„B. Krauze 44”.

38. Konie, 1944, szkic o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze, 26 x 25,5, sygn. w pr. dol-
nym rogu: „B. Krauze 44”.

39. W lesie, 1944, szkic o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze, 22 x 16, sygn. w pr. dol-
nym rogu: „B. Krauze 44”.

40. Dziewczyna nios ca wod , 1944, akwarela i gwasz na papierze, passe-partout, 29 x 22,5, 
sygn. w prawym dolnym rogu: „B. Krauze 44”.

41. Odpoczynek, 1944, gwasz na papierze, 17 x 18,5, sygn. w prawym dolnym rogu: „B. Krauze 44”.
42. Las, 1944, gwasz i o ówek na papierze, 20 x 14, sygn. w prawym dolnym rogu „B. Krau-

ze / 44”.
43. Leda z ab dziem, 1944, o ówek i gwasz na papierze, 21,5 x 21,5, sygn. w prawym dol-

nym rogu „B. Krauze / 44”.
44. Trzy gracje, 1944, gwasz na papierze, 25,5 x 22, sygn. w prawym dolnym rogu „B. Krau-

ze / 44”.
45. K pi ca si , 1944, o ówek i gwasz na papierze, 19 x 16, sygn. w prawym dolnym rogu 

„B. Krauze / 44”.
46. Pejza , 1944, gwasz na papierze, 26 x 19, sygn. w prawym dolnym rogu: „B. Krau-

ze 44”.
47. Kwiaty w wazonie, 1944, o ówek i pastel na papierze, 26,5 x 18,5, sygn. w prawym dol-

nym rogu: „B. Krauze 944”; na odwrocie szkice o ówkowe.
48. Wiatrak, 1944, gwasz i akwarela na papierze, 21 x 19, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„B. Krauze 44”.
49. Po ów, 1944, o ówek, akwarela i gwasz na papierze, 16 x 14, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „B. Krauze 44”.
50. Nad ko ysk , 1944, szkic o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze, 25,5 x 23, sygn. 

w prawym dolnym rogu: „B. Krauze 44”.
51. Z gwiazd , 1944, o ówek i gwasz na papierze, 16,5 x 30,5, niesygn.; na odwrocie: 

„Z gwiazd , rok 1944”.
52. Drzewa, 1944, gwasz na papierze, 15,5 x 12,5, sygn. w prawym dolnym rogu „B. Krau-

ze 44”.
53. Motyw z Huculszczyzny, 1944, o ówek i gwasz na papierze, 28,5 x 32,5, niesygn.; na 

odwrocie: „rok 1944”.
54. Motyw z Huculszczyzny, 1944, akwarela, gwasz i kredka na papierze, 37 x 32, sygn. 

w prawym dolnym rogu: „B. Krauze 1945”.
55. Huculi przy koniach, 1945, akwarela, 34 x 38, sygn. „B. Krauze 1945”.
56. Motyw z Worochty, ok. 1945, pastel i gwasz na kartonie, 26,5 x 23,5, niesygn.
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57. Autoportret, akwarela na papierze, 75 x 51, niesygn.
58. Piotru , akwarela i gwasz na papierze, 53 x 35, niesygn.
59. Go biarz, akwarela na papierze, 70 x 50, niesygn.
60. Go biarz, akwarela na papierze, 72 x 55, niesygn.
61. Pó akt kobiecy, akwarela na papierze, 69 x 50, niesygn.
62. Pó akt kobiecy, akwarela na papierze, 69 x 50, podpisane w lewym dolnym rogu: „Boh-

dan Kelles Krauze”.
63. Posta  kobiety, rysunek o ówkiem i akwarela na papierze, 23 x 18,5, niesygn.
64. Szkic postaci, akwarela na papierze, 14,5 x 10,5, niesygn.
65. Nad ko ysk , rysunek i akwarela na papierze, 12 x 10, niesygn.
66. Op akiwanie, o ówek i akwarela na papierze, 10,5 x 11,5, niesygn.
67. y wiarz, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 15 x 10, niesygn.
68. Dwie postacie kobiece, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 15,5 x 12, niesygn.
69. Zwiastowanie, o ówek i akwarela na papierze, 20 x 15,5, niesygn.
70. Zwiastowanie, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 19,5 x 36, niesygn.
71. Pok on pasterzy, o ówek i akwarela na papierze, 33 x 27,5, niesygn.
72. Madonna z Dzieci tkiem, szkic gwaszem i akwarel  na kalce, 13 x 12, niesygn.
73. Madonna z Dzieci tkiem, akwarela na bibu ce, 10,5 x 11,5, niesygn.
74. Tronuj ca Madonna z Dzieci tkiem w ród anio ów, szkic o ówkiem i akwarela na papie-

rze, 15,5 x 14, niesygn.
75. Madonna z Dzieci tkiem w ród anio ów, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 

23,5 x 20, niesygn.
76. Pieta, gwasz i kredka na papierze, 70 x 37, niesygn.
77. Wenus, gwasz na kalce/bibu ce, 18,5 x 25 (15,5 x 19), niesygn.
78. Sielanka, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 28 x 21, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„B. Krauze”.
79. K pi ce si , o ówek i gwasz na papierze, 25 x 19,5, niesygn.
80. K pi ca si , szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17,5 x 17, niesygn.
81. Przy fortepianie, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 14 x 11, niesygn.
82. Odpoczynek, o ówek i akwarela na papierze, 17 x 17,5, niesygn.; na odwrocie: fragment 

wi kszej kompozycji.
83. K pi ce si , szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 15,5 x 16, niesygn.
84. K pi ce si , rys. o ówkiem i akwarel  na papierze, 16 x 14, niesygn.
85. K pi ce si , szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 11 x 10, niesygn.
86. Orka, gwasz na papierze, 17,5 x 14,5, niesygn.
87. Odpoczywaj ce, rys. o ówkiem i kredk  na papierze, 15 x 12,5, sygn. w prawym dolnym 

rogu „B. Krauze”.
88. Ta cz cy, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 9 x 11, niesygn.
89. Ta cz cy 2, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 10,5 x 10, niesygn.
90. Ta cz cy II, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 10 x 15, niesygn.
91. Ta cz cy III, szkic o ówkiem na papierze, 10 x 15, niesygn.
92. Dziewczyny z Krzczonowa, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 57,5 x 44, sygn. 

w prawym dolnym rogu: „Bohdan Kelles-Krauze”.
93. Dziewcz ta z Krzczonowa, akwarela na papierze, 47 x 31, niesygn.
94. Dziewczyny z Krzczonowa, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 16,5 x 12,5, niesygn.
95. Dziewczyny z Krzczonowa 2, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 16,5 x 12,5, niesygn.
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 96. Kobiety nios ce wod  (kompozycja 14), akwarela i gwasz na papierze, 58 x 41, niesygn.
 97. Dziewczyna przy studni, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 23,5 x 16, niesygn.; na 

odwrocie: szkic akwarel .
 98. W sadzie, rysunek o ówkiem i kolorowymi kredkami na papierze, 37,5 x 28,5, niesygn.
 99. Robotnicy z taczkami, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 16 x 34, niesygn.
100. Zbieraj ce jab ka, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 22,5 x 13,5 (12,5 x 12), niesygn.
101. Ta cz cy górale, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 20 x 18,5, niesygn.
102. Po mszy, szkic o ówkiem i gwaszem na papierze, 24 x 20,5, niesygn., na odwrocie kary-

katura o ówkiem.
103. Widok na ul. Podwale w Lublinie, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 23 x 31, niesygn.
104. Rybacy, akwarela i kredka na kartonie, 1937, 43 x 45, niesygn.; na odwrocie: szkic 

akwarel .
105. Port na Helu, akwarela, gwasz i rysunek o ówkiem na papierze, 35 x 46, niesygn.
106. Hel, akwarela na papierze czerpanym, 44 x 45, niesygn.
107. Rybacy, akwarela na papierze, 37 x 41, niesygn.
108. Motyw z Helu, szkic o ówkiem, akwarela na papierze, 28,5 x 37,5, podpisane w lewym 

dolnym rogu: „Bogdan Kelles Krauze”.
109. Motyw z Helu, o ówek i kolorowe kredki na papierze, 19 x 19, niesygn.
110. Port, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 19 x 16, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„B. Kr...[nieczyt.]”.
111. Przysta  na Helu, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 24 x 25,5, niesygn.
112. odzie rybackie 2, rys. o ówkiem i akwarel  na papierze, 20 x 23, niesygn.
113. odzie rybackie na Helu, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 13,5 x 17, niesygn.
114. odzie rybackie na Helu 2, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze,16,5 x 20, niesygn.
115. Na pla y, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 15 x 18,5, niesygn.
116. Szkic z aglówk , o ówek i akwarela na papierze, 11,5 x 17, niesygn.
117. Szkic z aglówkami, o ówek i akwarela na papierze, 16 x 15, niesygn.
118. Szkic z aglówkami 2, o ówek i akwarela na papierze, 15,5 x 17, niesygn.
119. odzie na Helu, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17 x 24, niesygn.
120. odzie na Helu 2, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 18 x 25, niesygn.
121. Szkic z Helu, o ówek i akwarela na papierze, 21 x 23, niesygn.
122. Sieci rybackie, o ówek i akwarela na papierze, 20 x 24, niesygn.
123. Rybacy, akwarela i gwasz na papierze, 26,5 x 23, 5, niesygn.
124. Na pla y, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17 x 35,5, niesygn.
125. Pejza  z chatami, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 25 x 36, niesygn.
126. Widok z Helu, kredka i akwarela na papierze, 25 x 27, niesygn.
127. Rybacy 2, gwasz na papierze, 23 x 25,5, niesygn.
128. odzie, rys. o ówkiem i kredk  na papierze, 25 x 34, niesygn.
129. Motyw z Helu, akwarela na papierze, 35 x 29, niesygn.
130. Na pla y, akwarela na papierze, 31 x 34, niesygn. 
131. Dwór, w giel i gwasz na papierze naklejonym na tektur , 24,5 x 32, niesygn.; na odwro-

cie: ro lina w doniczce, olej.
132. Sad w Rakowiczach, akwarela na papierze, 44,5 x 51, niesygn.; na odwrocie tytu : „Sad 

w Rakowiczach”.
133. Cerkiew w Rakowiczach, akwarela na papierze, 44,5 x 48, niesygn.
134. Dworek, akwarela na papierze, 17 x 22,5, niesygn.
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135. Pejza , akwarela na papierze, 30,5 x 23, niesygn.
136. Pejza , szkic akwarel  na papierze, 12 x 13,5, niesygn.
137. Drzewo nad Niemnem, akwarela na kartonie, 42 x 55, niesygn.
138. Pejza  zimowy, akwarela na papierze czerpanym, 23 x 31, niesygn.
139. Pejza  z wiatrakiem, o ówek i gwasz na papierze, 28 x 39, niesygn.
140. Wiatrak, akwarela na papierze, 63 x 44,5, niesygn.; na odwrocie: szkic postaci akwarel .
141. Wiatraki, akwarela na papierze, 19,5 x 27,5, niesygn.
142. Pejza  zimowy górski, akwarela na papierze, 41 x 52,5, niesygn.
143. Go bie, szkic akwarel  na papierze, 35,5 x 53,5, niesygn.
144. Pejza , szkic akwarel  na papierze, 26,5 x 28, niesygn.
145. Burza, akwarela, gwasz i rysunek o ówkiem na papierze, 24 x 22,5, niesygn.
146. Pejza  z chatami, akwarela na papierze, 16,5 x 23, niesygn.
147. Pejza , szkic akwarel  na papierze, 27 x 22,5, niesygn.; na odwrocie: szkic sceny batali-

stycznej, piórko i tusz, niesygn. 
148. Pejza  z m ynem, akwarela na papierze, 36 x 51, niesygn.
149. M yn, akwarela na kartonie, 49,5 x 36, niesygn.
150. Pejza , akwarela na papierze, 31,5 x 38,5, niesygn.
151. Pejza  zimowy z chat , akwarela na papierze, 36 x 42,5, niesygn.
152. Drzewa w jesieni, akwarela na papierze, 58 x 45, niesygn.; na odwrocie: „Drzewa w je-

sieni”.
153. W ogrodzie, lawowane tuszem na tekturze, 35 x 57, niesygn.; na odwrocie plan przebudo-

wy dworu w Woli Ga zowskiej.
154. Szkice, piórko, tusz i akwarela na tekturze, 35 x 57, niesygn.; na odwrocie widok dworu 

w Woli Ga zowskiej 1923.
155. Pejza  zimowy, szkic o ówkiem, akwarela na papierze, 23,5 x 22, niesygn.; na odwro-

cie: Motyw z gór, szkic niebiesk  kredk , 11 x 13, niesygn. 
156. Pejza  z drzewami, akwarela na kartonie, 31 x 23,5, niesygn.
157. Potok, akwarela na kartonie, 22,5 x 29, niesygn.
158. W górach, akwarela na papierze, 9 x 8,5, niesygn.
159. Pejza  z drzewem, rysunek o ówkiem na papierze, 22 x 18,5, niesygn.
160. Pejza , szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17 x 23, niesygn.
161. Burza, szkic o ówkiem, gwasz na papierze, 33,5 x 37, podpisane w lewym dolnym rogu: 

„Bohdan Kelles Krauze”.
162. Szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 21,5 x 14, niesygn.; na odwrocie: szkic o ówkiem.
163. Pejza  górski, rysunek o ówkiem i t ustymi pastelami na papierze, 18,5 x 23,5, niesygn.
164. Szkic pejza u, akwarela na papierze, 11,5 x 16, niesygn.
165. Na nartach, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 10 x 15, niesygn.
166. Drzewo, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 15 x 10, niesygn.
167. Pejza  górski, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 7,5 x 15, niesygn.
168. Burza, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17 x 19, niesygn.
169. Pejza  z chatami, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 18,5 x 23,5, niesygn.
170. Pejza , akwarela na bibu ce, 12,5 x 13, niesygn.
171. Nad potokiem I, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 15 x 10, niesygn.
172. Nad potokiem II, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 15 x 10, niesygn.
173. Pejza  z drzewami, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 10 x 15, niesygn.
174. W lesie, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 10 x 10, niesygn.
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175. Na pastwisku, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 12,5 x 16,5, niesygn.
176. Pejza  górski, akwarela na papierze, 17 x 19, niesygn.
177. Szkice scen  guralnych, o ówek i akwarela na papierze, 21,5 x 14, niesygn.; na odwrocie 

drobne szkice.
178. Pejza  górski, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 23 x 17, niesygn.
179. Górale, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17 x 23, niesygn.
180. Motyw architektoniczny, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 21 x 21,5, niesygn.
181. Scena rodzajowa, rysunek piórkiem, tuszem i akwarel , 21 x 26, niesygn.
182. Drzewa I, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 14 x 18, niesygn.
183. Drzewa II, akwarela na papierze, 14 x 18, niesygn.
184. Pasterz, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17 x 12, niesygn.
185. Spotkanie, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 15 x 16, niesygn.
186. Na nartach, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 10 x 15, niesygn.
187. W górach, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17 x 18, niesygn.
188. Pejza  zimowy, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 21 x 23,5, niesygn.
189. Powrót z pola, o ówek i akwarela na papierze, 18 x 16, niesygn.
190. Pas ce si  owce, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 11 x 14,5, niesygn.
191. Odpoczynek w polu, szkic o ówkiem i akwarel  na papierze, 17 x 21, niesygn.
192. Pas ce si  konie, gwasz na papierze, 21 x 21, niesygn.
193. Szkic (obozowy), rys. o ówkiem i gwasz na papierze, 22,5 x 31,5, niesygn.
194. Szkic 2 (obozowy), rys. o ówkiem i gwasz na papierze, 22,5 x 31,5, niesygn.
195. Wn trze, o ówek i akwarela na papierze, 23,5 x 19, niesygn.
196. Matka z dzieckiem, gwasz na kartonie, 32 x 18, niesygn.
197. Przy grobie, o ówek i akwarela na papierze, 22,5 x 15,5, niesygn.
198. Nad Niemnem, akwarela na papierze, 26 x 34, niesygn.
199. Motyw z Huculszczyzny, gwasz i o ówek na kartonie, 39 x 27,5, niesygn.
200. Piwonie w Rakowiczach, akwarela i o ówek na papierze, 34,5 x 26, niesygn.; na odwrocie 

o ówkiem: „Piwonie”.
201. Portret Ireny Rudnickiej z Makarewiczów z Rakowicz, akwarela na papierze, 50 x 40, 

niesygn.
202. K adka w Rakowiczach, akwarela na papierze, 43,5 x 56,5, niesygn.; na odwrocie o ów-

kiem: „K adka w Rakowiczach”.
203. Cerkiew w Rakowiczach, akwarela na papierze, 45 x 42, niesygn.; na odwrocie o ów-

kiem: „Cerkiew w Rakowiczach”.
204. W sadzie, akwarela na tekturze, 16 x 20,5, niesygn.
205. Pejza  z drzewami, akwarela na tekturze, 20 x 21, niesygn.
206. Pejza , szkic o ówkiem i gwasz na papierze, 6,5 x 9, niesygn.
207. Pejza , szkic o ówkiem i gwasz na papierze, 6,5 x 8, niesygn.

Rysunki i szkice (lu ne)
1. Szkic cerkwi drewnianej, 1901, rysunek piórkiem i tuszem na kalce technicznej, 17,5 x 14, 

sygn. z lewej strony: „ARCH. 901”.
2. Szkice postaci, 1910, szkic kredk  na papierze, 10 x 16, sygn. w prawym dolnym rogu: 

„Pary  1910”.
3. Widok ko cio a, 1912, rys. o ówkiem na papierze, 26,5 x 21, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „Pary  912, B. Krauze”.
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 4. Siedz ca wie niaczka, o ówek na papierze, 24 x 19, sygn. w prawym dolnym rogu: 
„Pary  1912”.

 5. Stoj cy akt m ski, 1912, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, sygn. w prawym dol-
nym rogu: „XII 912”.

 6. Starzec, 1912, szkic z modela o ówkiem na papierze, 24 x 18,5, sygn. w prawym dol-
nym rogu: „Pary  Novembre 912”.

 7. Akt siedz cej kobiety, 1913, szkic o ówkiem na papierze, 26,5 x 42,5, sygn. z prawej 
strony: „13/12”.

 8. Szkice postaci (siostra Zo  a), ok. 1913, o ówek na papierze, 26 x 34, niesygn.
 9. Szkic postaci (Zo  a czytaj ca), 1913, o ówek na papierze, 34 x 26, sygn. w prawym dol-

nym rogu: „913 Pary ”.
10. Posta  wie niaczki, 1913, szkic o ówkiem na papierze, 33 x 25,5, sygn. w prawym dol-

nym rogu: „13”.
11. Widok ko ció ka, 1913, rys. o ówkiem na papierze, 12 x 16,5, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „B. Krauze 913”.
12. Widok parku, 1914, rys. o ówkiem na papierze, 16, 5 x 12, 5, sygn. w prawym dolnym 

rogu nieczytelnie: „BK”, w lewym dolnym rogu: „Anin park 914”.
13. Dom Stra acki w Lublinie [widok perspektywiczny], 1928, rys. tuszem na kartonie, 

44 x 39,5, sygn. w lewym dolnym rogu: „PROJEKTOWA  IN : BOHDAN KELLES-
KRAUZE: 1929-1930”.

14. Plan ko ció ka w K odnicy, 1929, reprodukcja rysunku, 17,5 x 12,5, niesygn.
15. Plan ko ció ka w K odnicy, 1929, tusz na kalce, 19 x 14, niesygn.
16. Na czów, 1931, rysunek kolorowymi kredkami, 31 x 23; na odwrocie sygn.: „25/V 931 

Na czów”.
17. Pejza  górski z chatami, 1934, o ówek na papierze, 10 x 15, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „2/I 934”.
18. Zespó  klasztorny dominikanów w Lublinie, 1934, rysunek o ówkiem na papierze, 

23,5 x 32, sygn. w lewym dolnym rogu: ”13/V 934”.
19. Fara w Kazimierzu Dolnym nad Wis , 1934, rysunek o ówkiem na papierze, 23,5 x 32, 

sygn. w lewym dolnym rogu: ”2/V 934”.
20. Motyw z Huculszczyzny, 1944, szkic o ówkiem i kredk  na papierze, 29 x 28,5, sygn. 

w prawym dolnym rogu „B. Krauze / 44”; na odwrocie: rok 1939, Motyw z Huculszczyzny.
21. Szewc, rysunek o ówkiem i czarn  kredk , 1944, 17 x 13,5, niesygn.; na odwrocie: „rok 

1944”.
22. w. Miko aj 1944, 1944, szkic o ówkiem na papierze, 21,5 x 15, niesygn.; na odwrocie 

równie  szkic Miko aja.
23. Kobieta graj ca na skrzypcach, 1944, szkic o ówkiem i tuszem na papierze (na progra-

mie I Koncertu Mistrzowskiego w kinie „Apollo” 16 stycznia 1944 r.), 15 x 21,5, niesygn.
24. Krawiec, 1945, rysunek o ówkiem i kredk  na papierze, 17 x 14, niesygn.; na odwrocie: 

„rok 1945”.
25. Szewcy, 1945, rysunek o ówkiem i kredkami na papierze, 26 x 22,5, niesygn.; na odwro-

cie szkice o ówkiem.
26. Zegarmistrz, 1945, rysunek o ówkiem na papierze, 24 x 20, niesygn.; na odwrocie: „rok 

1945”.
27. Zdj cie z krzy a, 1945, szkice piórkiem na papierze 21 x 27, niesygn.; na odwrocie: 1945.
28. Szkic postaci, sangwina na papierze, 25,5 x 17,5, niesygn.
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29. Tancerka, sangwina na papierze, 24 x 17, niesygn.
30. Szkice tancerek, o ówek na papierze, 31 x 24, niesygn.
31. Szkic tancerki, o ówek na papierze, 31 x 25, niesygn.
32. Szkic postaci, o ówek na papierze, 13,5 x 17, niesygn.
33. Dama w kapeluszu, szkic o ówkiem na papierze, 31 x 24, niesygn.
34. Akt kobiecy, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, niesygn.
35. Siedz ca kobieta, szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
36. Szkic postaci, o ówek na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
37. Szkice kobiet, o ówek na papierze, 26 x 33,5, niesygn.
38. Siedz ca kobieta, szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
39. Posta  dziewczyny, sangwina na papierze, 33 x 25,5, sygn. na dole: „13”.
40. Posta  siedz cej kobiety, szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
41. Szkice tancerek, o ówek na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
42. Posta  stoj cej kobiety, szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
43. Stoj cy starzec, szkic o ówkiem na papierze Ingres, 31 x 24, niesygn.; na odwrocie: Sie-

dz cy starzec, szkic o ówkiem, niesygn.
44. Szkice kobiet (obustronnie), o ówek na papierze, 23,5 x 32, niesygn.
45. Kobieta siedz ca na krze le, szkic sangwin  i bia  kredk  na papierze, 24 x 31,5, niesygn.
46. Szkice kobiet, o ówek na papierze, 24 x 31, niesygn.
47. Kobieta siedz ca w fotelu, szkic o ówkiem na papierze, 31,5 x 24, niesygn.
48. Szkice tancerek, o ówek na papierze, 26 x 33, niesygn.
49. Kobieta w d ugiej sukni, o ówek na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
50. Akt m czyzny, szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
51. Szkice dziewczyny, o ówek na papierze, 26 x 34, niesygn.
52. Baletnica, szkic o ówkiem na papierze, 31 x 24, niesygn.
53. Szkice dziewczyny, o ówek na papierze, 34 x 26,5, niesygn.
54. Szkice o ówkiem na papierze, 26,5 x 34, niesygn.
55. Szkice kobiety (obustronnie), o ówek na papierze, 34 x 26, niesygn.
56. Akt kobiety, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, niesygn.
57. G owa m czyzny, szkic o ówkiem na papierze, 31,5 x 24, niesygn.
58. Postacie kobiet, szkic o ówkiem na papierze, 26 x 33,5, niesygn.
59. Postacie siedz cych kobiet, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, niesygn.
60. Akt stoj cego m czyzny, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, niesygn.
61. Akt siedz cej kobiety, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, niesygn.
62. Akt siedz cej kobiety 2, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, niesygn.
63. Posta  dziewczyny, szkice o ówkiem na papierze, 26 x 34, niesygn.
64. Tancerka poprawiaj ca baletk , szkic o ówkiem na papierze, 33 x 25,5, niesygn.
65. Akty kobiece, szkice o ówkiem na papierze, 6,5 x 42,5, niesygn.
66. Posta  dziewczyny, szkice o ówkiem na papierze, 26,5 x 33,5, niesygn.
67. Dziewczyna owini ta prze cierad em, szkic o ówkiem na papierze, 31 x 24, niesygn.
68. Tancerka, szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
69. Posta  dziewczyny, szkic o ówkiem na papierze, 26,5 x 34, niesygn.
70. Akt m czyzny, szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
71. Kobieta siedz ca na krze le, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, niesygn.
72. Postacie kobiet, szkic o ówkiem na papierze, 26 x 33,5, niesygn.
73. Akt kobiety, szkic o ówkiem na papierze, 26,5 x 42,5, niesygn.
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 74. Pó le cy akt m ski, szkic o ówkiem na papierze, 26 x 33,5, niesygn.
 75. Kobieta z dziewczynk , szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
 76. Tancerki, szkice o ówkiem na papierze, 31 x 25, niesygn.
 77. Baletnice, szkice o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, niesygn.
 78. Stoj ca tancerka, szkic o ówkiem na papierze, 33 x 25,5, niesygn.
 79. Posta  kobiety, szkic o ówkiem na papierze, 26 x 33,5, niesygn.
 80. Akt kobiecy, rys. o ówkiem na papierze, 5,5 x 7,5, niesygn.
 81. Szkice postaci, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.
 82. Szkice postaci, rys. o ówkiem na papierze, 33 x 22,5; niesygn.; na odwrocie: szkice koni, 

rys. o ówkiem.
 83. Szkice postaci, o ówek na papierze, 26 x 34, niesygn.
 84. Szkic postaci, o ówek na kalce, 28 x 18, niesygn.
 85. Szkic postaci 2, o ówek na kalce, 27 x 21, niesygn.
 86. K pi ca si , szkice, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.
 87. Zbieraj ce jab ka, szkic o ówkiem na papierze, 21 x 14,5, niesygn. 
 88. Kobieta i kwiaty, rysunek o ówkiem na kartonie, 20 x 20, niesygn.
 89. Szkic kobiety, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.; na odwrocie: drobne szkice.
 90. Szkice postaci, o ówek na papierze, 26 x 34, niesygn.
 91. Szkice postaci, rysunek o ówkiem na papierze (obustronnie), 31,5 x 23, 5, niesygn.
 92. Szkice postaci, o ówek na papierze, 34 x 26, niesygn.
 93. Szkice postaci, o ówek na papierze, 26 x 34, niesygn.
 94. Kobieta w kapeluszu, szkic o ówkiem na papierze, 17,5 x10,5, niesygn.
 95. Kobieta w kapeluszu 2, szkic o ówkiem na papierze, 17,5 x 10,5, niesygn.
 96. Szkic postaci symbolicznej ze sztandarem, o ówek i kredka na papierze, 13 x 10, niesygn.
 97. Kl cz ca, szkic o ówkiem na papierze, 21 x 12,5, niesygn.
 98. G owa m czyzny, szkic o ówkiem na papierze, 17,5 x 10,5, niesygn.
 99. Autoportret, szkic o ówkiem na papierze, 17,5 x 10,5, niesygn.
 100. Zamy lona, szkic o ówkiem na papierze, 16 x 15, niesygn.
101. Szkice robotników, piórko na papierze, 21 x 29,7, niesygn.
102. Szkice rodzajowe, rys. o ówkiem na papierze, 21 x 25, niesygn.
103. Dziewczyna nios ca wod , rysunek tuszem na papierze, 21,5 x 14, niesygn.; na odwro-

cie ró ne szkice o ówkowe, niesygn.
104. Sanna, rys. o ówkiem na szarym papierze, 37,5 x 24, niesygn.
105. W lesie, rys. o ówkiem na papierze, 18 x 16, niesygn.
106. odzie rybackie, rys. o ówkiem i kredk  na papierze, 24 x 32,5, niesygn.
107. Pejza  nadmorski, szkic kredk  na papierze, 17 x 14,5, sygn. w prawym dolnym rogu 

„B. Krauze”.
108. Szkice pejza u, rys. o ówkiem na papierze, 10,5 x 15, niesygn.
109. Sanna, szkic piórkiem, o ówkiem i kredk  na papierze, 12 x 25, niesygn.; na odwrocie 

lu ne szkice piórkiem.
110. Na nartach, szkic o ówkiem na papierze, 10 x 15, niesygn.
111. Szkic pejza u wiejskiego, rysunek o ówkiem na papierze, 18 x 17, niesygn.
112. Szkic pejza u, rysunek o ówkiem na papierze, 17,5 x 21,5, niesygn.
113. Szkic pejza u, rysunek o ówkiem na papierze, 17 x 19, niesygn.
114. Podwójny szkic odzi i pejza u, rysunek o ówkiem na papierze, 9,5 x 18, niesygn.
115. Pejza  z chatami, rysunek o ówkiem i kolorowymi kredkami na papierze, 16,5 x 19,5, niesygn.
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116. Drzewa, rysunek o ówkiem na papierze, 24 x 28, niesygn.
117. Pejza  z drzewami, szkic o ówkiem na papierze, 14,5 x 18, niesygn.
118. Pejza , szkic o ówkiem na papierze, 11 x 13, niesygn.
119. Wysiedle cy, szkice, rys. o ówkiem na papierze, 20 x 15, niesygn.
120. W sadzie, rysunek o ówkiem na papierze, 21 x 15, niesygn.
121. Ko ció ek w górach, szkic o ówkiem na papierze, 23 x 17, niesygn.
122. Projekt dworu w Rakowiczach na Litwie, o ówek na papierze, 32,5 x 48,5, sygn. w  le-

wym dolnym rogu: „BOHDAN KRAUZE”.
123. Szkic projektu, o ówek na papierze, 21 x 26,5, niesygn.
124. 2 szkice architektury roma skiej, rysunek piórkiem i tuszem na kalce technicznej, 19 x 15 

ka dy, niesygn. 
125. Szkice architektoniczne, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.; na odwrocie: 

szkic architektoniczny, rys. o ówkiem na papierze.
126. Szkic kraty w Pary u, rys. o ówkiem na kalce, 22,5 x 16, niesygn.
127. Szkic architektoniczny, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.; na odwrocie: 

szkic planu sytuacyjnego.
128. Szkic architektoniczny, rzut, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.; na odwrocie: 

szkice architektoniczne – rzuty i widok.
129. Szkice, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.
130. Szkic architektoniczny (widok i rzut), rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.; na 

odwrocie: szkic planu sytuacyjnego.
131. Szkice architektury, o ówek na kalce, 20 x 20, niesygn.
132. Szkice architektoniczne, o ówek na kalce, 20 x 15,5, niesygn.
133. Ornament plastyczny na gzymsach, szkic piórkiem na kalce, 19 x 16, niesygn.
134. Szkice architektoniczne, o ówek na kalce, 16 x 11, niesygn.
135. Szkice, piórko na kalce, 20 x 15,5, niesygn.
136. Szkic architektoniczny 2, piórko na kalce, 16,5 x 19, niesygn.
137. Szkice inicja ów redniowiecznych, piórko na kalce, 18 x 21, niesygn.
138. Szkice detali redniowiecznych, o ówek na kalce, 20 x 15, niesygn.
139. Szkice wie  redniowiecznych, o ówek na kalce, 20 x 15, niesygn.
140. Szkice wie  redniowiecznych 2, o ówek na kalce, 20 x 15, niesygn.
141. Okno na I pi trze w ko ciele Bernardy skim, szkic o ówkiem na papierze, 27 x 21, nie-

sygn.
142. Szkice pomiarowe do inwentaryzacji, rzut, o ówek na papierze, 35 x 22, niesygn.
143. Szkice architektoniczne do inwentaryzacji 2, o ówek na papierze, 35 x 22, niesygn.
144. Szkice architektoniczne do inwentaryzacji 3, o ówek na papierze, 35 x 22, niesygn.
145. Szkice architektoniczne (awers i rewers), o ówek, kredka i tusz na papierze, 24 x 31,5, 

niesygn.
146. Projekt architektoniczny, rzut I pi tra, o ówek na papierze, 20,5 x 32,5, niesygn. 
147. Projekt architektoniczny, Przekrój AB, o ówek na papierze, niesygn.; na odwrocie Projekt 

architektoniczny, rzut parteru, o ówek na papierze, niesygn.
148. Motywy z Francji (Szkic detali architektonicznych), piórko na kalce, 20 x 15, niesygn.
149. Szkic architektoniczny, o ówek na papierze Ingres, 23,5 x 23, niesygn. 
150. Szkice, w giel na papierze, 36 x 27, niesygn.; na odwrocie: szkice architektoniczne, 

akwarela na papierze, niesygn.
151. Szkic na notatkach z historii architektury, 18,5 x 12,5, niesygn.
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152. Szkice, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.
153. Szkic, rys. o ówkiem na papierze, 30,5 x 20,5, niesygn.
154. Karykatury, szkice o ówkiem i niebiesk  kredk  na papierze, 21 x 27, niesygn.; na od-

wrocie karykatury, szkice o ówkiem. 
155.  Zegarmistrz, szkic o ówkiem na papierze z zeszytu w linie, 14 x 11, niesygn.
156. Zegarmistrz, rys. o ówkiem na bibu ce, 11,5 x 9,5, niesygn.
157. Martwa natura, rys. o ówkiem na papierze, 7,5 x 8, niesygn.
158. Szkic martwej natury, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.; na odwrocie drobne szkice.
159. Martwa natura i szkic we wn trzu, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.
160. Maria z Dzieci tkiem, rys. o ówkiem na bibu ce, 10 x 10,5, niesygn.
161. Ucieczka do Egiptu, rys. kredk  na papierze, 23 x 20, niesygn.
162. G owa Chrystusa w cierniowej koronie i w. Piotr, rys. o ówkiem na papierze, 33,5 x 38, 

niesygn.; na odwrocie: szkice p dz cych sa , rys. o ówkiem.
163. Trzy Marie przy grobie Chrystusa, rysunek o ówkiem na papierze, 10,5 x 16, niesygn.
164. w. Sebastian, rysunek o ówkiem na papierze, 14 x 8,5, niesygn.
165. Salome, o ówek na papierze, 11,5 x 10, 5, niesygn.
166. Szkice kol dników, rys. o ówkiem na szarym papierze, 22,5 x 38, niesygn.; na drugiej 

po owie: Kol dnicy, rys. o ówkiem, na odwrocie: szkic o ówkiem.
167. Muzykuj ca rodzina, szkic o ówkiem na papierze, 18 x 14, niesygn.
168. Ch opiec ze skrzypcami, w giel na papierze, 63 x 45, niesygn.
169. Szkic projektu a  sza do sztuki, rys. o ówkiem na papierze, 19 x 15, niesygn.; na odwro-

cie: szkice kogutów, rys. o ówkiem i tuszem.
170. Szkice projektu a  sza do sztuki, rys. o ówkiem na szarym papierze, 26,5 x 35, niesygn.; 

na odwrocie: ongluj cy kot, rys. o ówkiem.
171. Szkice ró ne, rys. niebiesk  kredk  na papierze (rozliczenie dotycz ce umundurowania An-

drzeja Krauze (syna) z internatu Pa stwowej Szko y Morskiej w Gdyni), 26 x 18,  niesygn.
172. Szkice, o ówek i akwarela na papierze, 34 x 26, niesygn.
173. Szkice konia i koz a, rys. o ówkiem na papierze, 19,5 x 14, niesygn.
174. Kogut, prosi  i mulica (rys. satyryczny), rys. kolorowymi kredkami na papierze, 21 x 27, 

niesygn. (druga strona, kartka ze spisu zniszcze  zabytkowych obiektów sakralnych Lu-
blina z wykazem planowanych robót i ich wykonawców).

175. Szkice zwierz t, rys. o ówkiem na papierze, 16,5 x 15,5, niesygn.; na odwrocie: szkic 
piej cego koguta, rys. o ówkiem.

176. Szkice zwierz t (kogut, krowa), rys. o ówkiem na papierze, 26,5 x 19, niesygn.; na odwro-
cie szkice zwierz t, rys. o ówkiem. 

177. Szkice koni, rys. o ówkiem na szarym papierze, 37 x 25, niesygn.; na odwrocie: Na rynku, 
rys. o ówkiem podkolorowany gwaszem, 13,5 x 13,5.

178. Szkice koni, o ówek na papierze, 26 x 34, niesygn.
179. Krowa na linie z parasolkami (szkic do sztuki), rys. niebiesk  kredk  na papierze, 30 x 21, 

niesygn.; na odwrocie: krowy na linie z parasolkami, rys. niebiesk  kredk .
180. Szkic z napa ci  wilków, kredka na papierze, 22,5 x 31, niesygn.
181. „Schowam zbo e, pewnie z wiosn  ceny wzrosn ” – rysunek satyryczny o ówkiem na 

papierze, 20 x 16,5, niesygn.
182. „Paskarze – Wykupi em wszystkie winie, wielki zysk mnie nie ominie” – rysunek saty-

ryczny o ówkiem na papierze, 21 x 34, niesygn.
183. Szkice satyryczne, o ówek i akwarela na papierze, 35,5 x 26,5, niesygn.
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184. Szkice winiet z ptakami, o ówek na kalce, 80 x 13, niesygn.
185. Projekty ok adek miesi cznika „Re  ektor”, obustronnie, o ówek na papierze, 22 x 35,5, 

niesygn.

Szkicowniki
Szkicownik 1. (27 x 20)

 1. Odrysy nagrobków ydowskich, rys. o ówkiem, s. 1.
 2. Odrysy nagrobków ydowskich, rys. o ówkiem, s. 3.
 3. Odrys nagrobka ydowskiego, rys. o ówkiem, s. 5.
 4. Odrys nagrobka ydowskiego, rys. o ówkiem, s. 7.
 5. Szkic kapliczki, rys. o ówkiem, s. 9.
 6. Szkic kapliczki w ród drzew, rys. o ówkiem, s. 11.
 7. Krzy  na starym cmentarzu w Rakowiczach, rys. o ówkiem, sygn. w pr. dolnym rogu: 

„Krzy  na starym cmentarzu w Rakowiczach, 10/V 916 B. Krauze”, s. 13.
 8. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 15.
 9. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 16.
10. Szkice architektoniczne, rys. o ówkiem, s. 17.
11. Szkic architektoniczny, rys. o ówkiem, s. 19.
12. Scena rodzajowa, rys. o ówkiem, s. 21.
13. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 22.
14. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 23.
15. Szkic dziewczynki, rys. o ówkiem, s. 25.
16. Portret m czyzny, rys. w glem, s. 27.
17. Szkic kwiatów w wazonie i konia, rys. w glem, s. 29.
18. Portret m czyzny, rys. w glem, s. 31.
19. G owa m czyzny, rys. w glem, s. 33.
20. Popiersie m czyzny w zbroi husarskiej, rys. w glem, s. 35.
21. Szkic szafy z motywem ludowym, rys. o ówkiem, s. 37.
22. Szkice kobiet wiejskich, rys. o ówkiem, s. 39.
23. Pisz ca list, rys. w glem, s. 41.
24. Wie niaczka, rys. w glem i pastel, s. 43.
25. Wie niaczka, rys. w glem i pastel, s. 45.
26. Fragment postaci kobiecej, rys. w glem, s. 47.
27. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 49.
28. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 50.
29. Przy pracy, rys. o ówkiem, s. 51.
30. G owy kobiece, rys. o ówkiem, s. 53.
31. Pisz ca list, rys. o ówkiem, s. 55.
32. Szkice kobiety nad ko ysk , rys. o ówkiem, s. 57.
33. Szkic kobiety czytaj cej w fotelu, rys. o ówkiem, s. 59.
34. G owa kobiety ( ony?), rys. o ówkiem, s. 61.
35. Kobieta czytaj ca ksi k , rys. o ówkiem lawowany br zow  akwarel , s. 63.
36. Odpoczynek w górach, szkice, rys. o ówkiem i akwarela, s. 65.
37. Kobieta czytaj ca ksi k , rys. o ówkiem, s. 67.
38. Kobieta czytaj ca ksi k , rys. w glem, s. 69.
39. Górale przy pracy, rys. w glem i akwarela, s. 71.
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40. Portret kobiety, rys. w glem, s. 73.
41. Portret kobiety, rys. o ówkiem, s. 75.
42. Pro  l kobiety, rys. w glem, s. 77.
43. Szkic górskiego pejza u, rys. w glem, s. 78.
44. Szkic postaci przy choince, rys. o ówkiem, s. 79.
45. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 80.
46. Szkic, rys. o ówkiem, s. 81.
47. Szkic, rys. o ówkiem, s. 82.
48. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 83.
49. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 84.
50. Szkice projektowe, rys. o ówkiem, s. 85.
51. Szkice kobiety przy ko ysce, rys. o ówkiem, s. 86.
52. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 87.
53. Szkice projektowe, rys. o ówkiem, s. 88.

Szkicownik 2. (27 x 20)
 1. Graj ca na pianinie, rys. o ówkiem, s. 1.
 2. Szkice projektowe, rys. o ówkiem, s. 2.
 3. Zwiastowanie, rys. o ówkiem, s. 5.
 4. Zwiastowanie 2, rys. o ówkiem, s.7.
 5. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 8.
 6. Szkic wn trza, rys. o ówkiem, s. 9.
 7. Zamy lona, pastel w kolorze sepii, s. 11.
 8. Szkic postaci, pastel, s. 13.
 9. Szkic postaci, pastel (ciemnobr zowa), s. 15.
 10. Czytaj ca, rys. o ówkiem, s. 17.
11. Martwa natura (fragment), rys. w glem, s. 19.
12. Szkic martwej natury, rys. o ówkiem, s. 21.
13. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 23.
14. Portret kobiety, rys. o ówkiem, s. 25.
15. Szkice postaci, rys. o ówkiem, s. 27.
16. Szkice postaci, rys. o ówkiem, s. 28.
17. Szkice kobiety z dzieckiem w ko ysce, s. 29.
18. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 30.
19. Szkice kobiety z dzieckiem w ko ysce, s. 31.
20. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 33.
21. Szkic postaci we wn trzu, rys. o ówkiem, s. 34.
22. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, rys. w glem, s. 35.
23. Posta  kobiety na tle pejza u, rys. w glem, s. 37.
24. Szkice kobiety z dzieckiem w ko ysce, rys. o ówkiem, akwarela na papierze, s. 39.
25. Szkice kobiety z dzieckiem w ko ysce (niekompletne), rys. o ówkiem, akwarela, s. 41.
26. Szkic yrandola, rys. o ówkiem, s. 42.
27. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 43.
28. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 44.
29. Szkice koni, rys. o ówkiem, s. 45.
30. Szkice ró ne (fragmenty), rys. o ówkiem, s. 47.
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31. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 49.
32. Anio ki przy choince, rys. w glem, s. 50.
33. pi cy rycerz w Tatrach i inne drobne szkice, rys. o ówkiem, s. 51.
34. Szkice projektowe, rys. o ówkiem, s. 52.
35. Szkice projektowe, rys. o ówkiem, s. 53.
36. Szkice projektowe, rys. o ówkiem, s. 54.
37. Szkic pejza u i projekty ekslibrisu BKK, rys. o ówkiem, s. 55.
38. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 56.
39. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 57.
40. Szkice postaci, rys. o ówkiem, s. 58.
41. Drobne szkice i karykatury, rys. o ówkiem, s. 59.
42. Portret kobiety w sukni z kokard , rys. w glem, s. 61.
43. Kobieta z pieskiem, rys. w glem, s. 62.
44. Portret kobiety w sukni z kokard  2, rys. w glem, s. 63.
45. Szkic w. Miko aja, rys. w glem, s. 64.
46. Portret kobiety, rys. w glem, s. 65.
47. Posta  dziewczyny we wn trzu, rys. o ówkiem i akwarela, s. 67.
48. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 69.
49. Szkic kapliczki, rys. o ówkiem, s. 70.
50. Szkice kapliczek, rys. o ówkiem, s. 71.
51. Szkice kapliczek, rys. o ówkiem, s. 72.
52. Szkice kapliczek, rys. o ówkiem, s. 73.
53. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 74.
54. Szkice ró ne, rys. o ówkiem i piórkiem, s. 78.
55. Modlitwa przy grobie Chrystusa, rys. o ówkiem i akwarel , s. 79.
56. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 80.
57. Modlitwa, rys. o ówkiem i akwarel , s. 81.
58. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 82.
59. Szkice architektoniczne, rys. o ówkiem, s. 83.
60. Szkice architektoniczne i inne, rys. o ówkiem, s. 84.
61. Widoki miasteczka, rys. o ówkiem, s. 85.
62. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 86.
63. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 87.
64. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 88.
65. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 89.
66. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 92.
67. Szkice kobiet, rys. o ówkiem, s. 93.
68. Szkice kobiet, rys. o ówkiem, s. 94.
69. Szkice kobiet, rys. o ówkiem, s. 95.
70. Szkice architektoniczne, rys. piórkiem i tuszem, s. 96.
71. Fragment tekstu pisanego o ówkiem, s. 97.
72. Fragment tekstu pisanego o ówkiem, s. 98.
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Szkicownik 3. (29,5 x 21) – w ksi ce zleceniowej z piecz tk : „Agrikultura” 
po rednictwo handlowe. Nawozy szt. Chemikalia rolnicze. Art. Budowlane. Warszawa 
– oliborz. Ul. Czarnieckiego 35.
 1. Kosztorys prac remontowych, s. 1-2.
 2. Zegarmistrz, rys. o ówkiem, s. 5.
 3. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, s. 7.
 4. Szkic dworku, rys. o ówkiem, 14 x 14, s. 9.
 5. Szkic dworku, rys. o ówkiem, 9,5 x 14, s. 11.
 6. Szkic ko ció ka, rys. o ówkiem, s. 12.
 7. U an na koniu, rys. o ówkiem, 11 x 9,5, s. 13.
 8. U an na koniu, rys. o ówkiem, 13 x 10,5, s. 15.
 9. Szkic w. Jerzego walcz cego ze smokiem (11 x 8,5 ) i plakatu: „Oto duch faszyzmu” 

(6,5 x 4,5 ), rys. o ówkiem i kredk , s. 17.
 10. U an na koniu, rys. o ówkiem, 15 x 13, s. 19.
11. U an na koniu, rys. o ówkiem, 18 x 14, s. 21.
12. U an na koniu, rys. o ówkiem i pastel, 18 x 14, s. 23.
13. U an na koniu (z szabl ), rys. o ówkiem i pastel, 16,5 x 14, s. 25.
14. U an na koniu (z tr bk ), rys. o ówkiem i pastel, 16 x 14, s. 27.
15. w. Jerzy (w u a skim mundurze) walcz cy ze smokiem w hitlerowskie swastyki, rys. 

o ówkiem i pastel, 16,5 x 14, s. 29.
16.  „ mier  bestii hitlerowskiej” ( w. Jerzy w u a skim mundurze walcz cy ze smokiem we 

wzory hitlerowskiej swastyki), rys. o ówkiem i pastel, 19 x 14, s. 31.
17. Ch opi w pogoni za skarla ym o nierzem niemieckim, rys. o ówkiem i pastel, 15 x 14, s. 33.
18. Na warcie, rys. o ówkiem i pastel, 14 x 14, s. 39.
19. Partyzanci, rys. o ówkiem i pastel, 15 x 14, s. 49.
20. Partyzanci, rys. o ówkiem i pastel, 16 x 14, s. 57.
21. Partyzanci, rys. o ówkiem i pastel, 17,5 x 14, s. 59.
22. Partyzanci, rys. o ówkiem, 15 x 14, s. 63.
23. Scena rodzajowa, rys. o ówkiem, 21 x 14, s. 65.
24. Pejza  z drzewami, rys. o ówkiem, 16,5 x 14, s. 67.
25. W lesie, rys. o ówkiem, 14 x 14, s. 69.
26. Zegarmistrz, rys. o ówkiem, 17 x 16, s. 71.
27. Kosztorys budowlany, s. 83.
28. Szkic chaty i budynków gospodarczych, rys. o ówkiem i pastel, s. 85.
29. Obliczenia, s. 89-91.
30. Pismo do Zarz du Elektrowni Miejskiej w Lublinie (odr cznie o ówkiem), s. 126.
31. Szkic, rys. o ówkiem, 21 x 17,5, s. 127.
32. Szkic podwójny, rys. o ówkiem, 20 x 14, s. 129.
33. Wysiedle cy, rys. o ówkiem i pastel, 16 x 14, s. 131.
34. Szkice, rys. o ówkiem, 21 x 14, s. 133.
35. Wysiedle cy, rys. o ówkiem, 10,5 x 17,5, s. 135.
36. Szkic postaci (rektor uniwersytetu), rys. o ówkiem, 8,5 x 7,5, s. 136.
37. Szkic, rys. o ówkiem, 11,5 x 10, s. 137.
38. Szkice architektoniczne, rys. o ówkiem, s. 138.
39. Szkic, rys. o ówkiem, 21 x 14, s. 139.
40. Szkic, rys. o ówkiem, 11 x 13, s. 140.
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41. Szkic, rys. o ówkiem, 12 x 12, s. 141.
42. Szkice, rys. o ówkiem, s. 142.
43. Wysiedle cy, rys. o ówkiem i pastel, 20 x 14, s. 143.
44. Szkice, rys. o ówkiem, piórem i atramentem, s. 144.
45. Szkice (wysiedle cy), rys. o ówkiem, s. 146.
46. Obliczenia budowlane, s. 148.
47. Szkice wojenne, rys. piórem i atramentem, s. 150.
48. Obliczenia budowlane, s. 151.
49. Szkice, rys. piórem i atramentem, s. 152.
50. Szkice plakatu na inauguracj  roku akademickiego 1944/1945 w KUL, rys. o ówkiem, 

s. 154.
51. Szkice: dziedziniec i ko ció  akademicki KUL, rys. o ówkiem, s. 156.
52. Szkic KUL, rys. o ówkiem, s. 157.
53. Szkice KUL, rys. o ówkiem, s. 158.
54. Szkice KUL, rys. o ówkiem, s. 160.
55. Szkic KUL, rys. o ówkiem, s. 161.
56. Szkice plakatu na inauguracj  roku akademickiego 1944/1945 w KUL, rys. o ówkiem, 

s. 162.
57. Szkic KUL, rys. o ówkiem, s. 163.
58. Szkice KUL, rys. o ówkiem, s. 164.
59. Szkice plakatu, rys. o ówkiem, s. 165.
60. Szkice plakatu, rys. o ówkiem, s. 166.
61. Szkice plakatu, rys. o ówkiem, s. 167.
62. Szkice KUL, rys. o ówkiem, s. 168.
63. Szkice plakatu, rys. o ówkiem, s. 169.
64. Szkice plakatu, rys. o ówkiem, s. 170.
65. Zegarmistrz, rys. o ówkiem, 11 x 10, s. 172.

Szkicownik 4 (21 x 27) [wewn trz na ok adce naklejka  rmowa: „SK AD PA-
PIERU I PRZYBORÓW MALARSKICH / R. ALEKSANDROWICZ / Basztowa 12 
KRAKÓW (IZBA HANDLOWA) / ZNAK N. XII No 27 x 21 ILO  KARTEK 80 
CENA 5.70 /]
 1. pi ce dziecko (ma a Beata), rys. o ówkiem, sygn.: „dnia 2/9 918”, s. 1.
 2. Projekty reklamowe zak adu zaprawy fasadowej Terrabona, akwarela, niesygn., s. 3.
 3. Projekty reklamowe zak adu zaprawy fasadowej Terrabona, akwarela, niesygn., s. 5.
 4. Motywy dekoracyjne, akwarela, niesygn., s. 7.
 5. Trzy gracje, rys. o ówkiem i akwarela, niesygn., s. 11.
 6. Grajek, akwarela, niesygn., s. 13.
 7. Drobne szkice, rys. o ówkiem, niesygn., s. 17.
 8. Zwiastowanie, akwarela, niesygn., s. 19.
 9. Monogramy, akwarela, niesygn., s. 21.
10. Kogut, akwarela, niesygn., s. 23.
11. Rys. ko ció ka, rys. kredk  i akwarela, niesygn., s. 25.
12. Kompozycja, rys. o ówkiem i akwarela, niesygn., s. 27.
13. Odpoczywaj ca, rys. w glem, niesygn., s. 29.
14. Motyw ludowy, rys. o ówkiem i akwarela, niesygn., s. 31.
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15. Szkice architektoniczne, rys. o ówkiem, tusz, niesygn., s. 33, 35, 37.
16. Motyw pejza owy, rys. o ówkiem i akwarela, s. 39, 41.
17. Szkice architektoniczne, rys. o ówkiem, akwarela, tusz, s. 43, 45, 47, 49, 51, 53.
18. Szkic etykietki: „TERRABONA / fabryka zapraw fasadowych i sztucznego kamienia / 

sp. Z ogr. Odp. / w Krzeszowicach / adres poczt. I telegr. Terrabona – Krzeszowice”, tusz, 
drobne szkice, rys. o ówkiem, s. 55.

19. Szkice postaci, rys. o ówkiem, akwarela, s. 57, 59.
20. Pejza  górski, rys. o ówkiem, s. 61.
21. Drobne szkice, rys. o ówkiem, tusz, s. 63, 65.
22. Motyw pejza owy, rys. o ówkiem i kredk , s. 69.
23. Szkice kobiet grabi cych siano, rys. o ówkiem, s. 71.
24. Szkic pejza u, rys. o ówkiem, s. 75.
25. Szkice architektoniczne, rys. o ówkiem, s. 76, 77, 78, 79, 80, 83.
26. Drobne szkice ró ne, rys. o ówkiem, tusz, s. 84, 85, 87.
27. Szkic koni, rys. w glem, s. 91.
28. Szkice ró ne, rys. o ówkiem, w glem, s. 92, 93, 94, 95.
29. Projekt etykiety LECHIA, rys. o ówkiem i pastel, s. 97.
30. Szkice ró ne, rys. w glem i pastel, s. 99, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113.
31. Szkic portretowy ony, rys. o ówkiem, s. 114.

OK ADKI TOMIKÓW TADEUSZA BOCHE SKIEGO
1. Rze biarz. Poezyj seria pi ta, Cieszyn 1922.
2. Olga i inne nowele, Cieszyn 1923.
3. Spontanizm. Rzecz o duszy i sztuce, Lublin 1923.

RYSUNKI POMIAROWE W INSTYTUCIE SZTUKI PAN
ZBIORY FOTOGRAFII I RYSUNKÓW POMIAROWYCH
4. Go cieradów – ko ció  para  alny pw. w. Jana Chrzciciela
 d. plan sytuacyjny, skala 1 : 400, wym. 43,3 x 28,2, sygn. 1262;
 e. rzut poziomy, skala 1 : 50, wym. 59,7 x 44,5, sygn. 1263;
 f. przekrój pod u ny, skala 1 : 50, wym. 44,3 x 59,7, sygn. 1264.
5. Modliborzyce – ko ció  para  alny pw. w. Stanis awa
 c. rzut poziomy, wym. 60,5 x 44,4, sygn. 1292;
 d. przekrój pod u ny, wym. 60,5 x 44,4, sygn. 1293.
6. Zamo  – kolegiata
 h. plan sytuacyjny, wym. 40,3 x 48,5, sygn. 1325;
 i. rzut poziomy, wym. 63,7 x 47, sygn. 1326;
 j. przekrój poprzeczny, wym. 47,4 x 56,7, sygn. 1327;
 k. przekrój pod u ny, wym. 48 x 64, sygn. 1328;
 l. przekrój przez prezbiterium i skarbiec, rzut skarbca, wym. 44,5 x 31, sygn. 1329;
 m. fragment drzwi z ko atk , wym. 28,2 x 17,2, sygn. 1330;
 n. zamek drzwi bocznych, wym. 13,5 x 20, sygn. 1331.



UDZIA  W WYSTAWACH
Wystawa Zwi zku Studentów Architektury, Lwów listopad-grudzie  1906, Szko a 
Politechniczna (Politechnika Lwowska) – I nagroda za obrazy olejne.

Wystawa Zwi zku Studentów Architektury, Lwów grudzie  1909, Szko a Poli-
techniczna (Politechnika Lwowska) – szkice architektoniczne i malarstwo.

Wystawa jesienna Towarzystwa Przyjació  Sztuk Pi knych we Lwowie, Lwów 
listopad-grudzie  1909

– Szkic spod Zamo cia
– Wieczorem
– Jesieni
– Na ce
– Chata w s o cu
– So  oska cerkiew
– Dworek
– Fragment z Ukrainy
– Nad Dnieprem
– Wiatraczek, olej na tekturze, 31 x 23,5
– Pejza , olej na tekturze, 23,5 x 31
– Cerkiew w Kijowie, olej na tekturze, 31 x 23,5
– Wiatraki
– Ko o m yna
– Fragment z Zamo cia I, olej na tekturze, 23,5 x 31
– Fragment z Zamo cia II, olej na tekturze, 23,5 x 31.

Salon Niezale nych 1914, Pary
– Studium (Portret siostry)
– Martwa natura
– Pomara cze.

Exposition des peintres et sculpteurs polonais, Pary  15 marca-30 kwietnia 1914, 
Towarzystwo Artystów Polskich w Pary u 

– Projekt architektoniczny.
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Wystawa architektoniczna, Lublin kwiecie  1923, Uniwersytet Lubelski
– Bychawa. Dom handlowy – perspektywa
– Leszkowice. Kaplica – perspektywa
– Lublin. azienki ludowe – perspektywa
– Ostrówek. Ko ció  – perspektywa
– Rakowicze. Dwór – perspektywa
 – witra
– Dwór  – perspektywa
– Dworek – perspektywa
 – szkic wn trza sali posiedze
 – szkic wn trza saloniku
 – szkic wn trza saloniku 2
 – szkic wn trza saloniku 3
 – szkic wn trza przy kominku.

Wystawa cz onków lubelskiego Towarzystwa Artystycznego w Towarzystwie Za-
ch ty Sztuk Pi knych w Warszawie, 31 pa dziernika-27 listopada 1924.

Wystawa cz onków lubelskiego Towarzystwa Artystycznego, Lublin 31 grudnia 
1924-po owa stycznia 1925

m.in.  – Portret
 – Pomara cze.

Wystawa gwiazdkowa lubelskiego Towarzystwa Artystycznego, Lublin grudzie  
1926

m.in.  – Fragment z ulicy Ewangelickiej
 – Kol da
 – Pejza  w oski.

Wystawa gwiazdkowa lubelskiego Towarzystwa Artystycznego, Lublin grudzie  
1929, salon Klubu Obywatelskiego

m.in. – motywy zimowe z Zakopanego i z Zamojszczyzny (akwarele).

Salon Lubelski 1936, zorganizowany przez Towarzystwo Propagandy Sztuki
 – W ogrodzie (akwarela), 47 x 52
 – Burza (akwarela), 46 x 51
 – ó te agle (akwarela), 49 x 42
 – W sadzie (akwarela), 38 x 37
 – Szkic portretowy (akwarela), 67 x 81
 – Nad ksi k  (olej), 51 x 60
 – W k pieli (olej), 50 x 60.
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Salon Lubelski 1939 zorganizowany przez Towarzystwo Propagandy Sztuki
 – Studium (olej), 1914, 81 x 65
 – W porcie (akwarela), 1938, 62 x 48
 – Siostrzyczki (akwarela), 1938, 45 x 35
 – Przy sieciach (akwarela), 1938, 43 x 43.

Wystawa Zwi zku Artystów Plastyków, pa dziernik 1944, Sala parterowa Mu-
zeum Lubelskiego, ul. Narutowicza 4

 – Przed burz  (olej na papierze), 1944, 20 x 22
 – Lato (olej na papierze), 1944, 27 x 21
 – Pejza  z wod  (olej na papierze), 1944, 23 x 26
 – Sielanka (olej na papierze), 1944, 20 x 27
 – Nad ko ysk  (olej na papierze), 26 x 22
 – Autoportret (olej), 83 x 55.

Wystawa Artystów Plastyków Okr gu Lubelskiego, zorg. przez Zwi zek Polskich 
Artystów Plastyków, czerwiec 1945, ul. Spokojna 5

 – Rybacy (akwarela), 34 x 42
 – Nad Niemnem (akwarela), 35 x 28 
 – Motyw I z Huculszczyzny (olej), 38 x 38
 – Motyw II z Huculszczyzny (olej), 39 x 40
 – Motyw III z Huculszczyzny (olej), 40 x 44
 – Motyw IV z Huculszczyzny (olej), 32 x 36
 – Motyw V z Huculszczyzny (olej), 37 x 39
 – Pejza  z Worochty (olej), 40 x 45
 – Portret p. W.S. (olej), 55 x 65
 – Na Polesiu (olej), 26 x 31.

Wystawy po miertne

Twórczo  malarska i architektoniczna Bohdana Kelles-Krauzego 1885-1945, 
Lublin 1948, zorganizowana przez Zawodowy Zwi zek Polskich Artystów Plastyków 
Okr gu Lubelskiego

– Autoportret (olej)
– Portret syna (olej)
– Portret siostry (olej)
– Partyzant (olej)
– Portret in . J.B. (olej)
– Dziewczynka (olej)
– Zaczytana (olej)
– W s o cu (olej)
– Pó akt (olej)
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– Go biarz (olej)
– Grusza w Rakowiczach (olej)
– Sad (olej)
– Jesieni  (olej)
– Pejza  (olej)
– Pejza  I (olej)
– Pejza  II (olej)
– Pejza  z Kazimierza (olej)
– Widok na ul. Ewangelick  (olej)
– Dachy Pary a (olej)
– Sieci w Kaszubach (olej)
– aglówki w porcie (olej)
– Kaszubi (olej)
– Taniec huculski (olej)
– Partyzanci (olej)
– Uciekinierzy (olej)
– Ucieczka (olej)
– Ucieczka (olej)
– Owocobranie (olej)
– Przy studni (olej)
– Martwa natura (olej)
– Martwa natura z cynerariami (olej)
– Begonie (olej)
– Pomara cze (olej)
– Ró e (olej)
– Martwa natura z kapust  (olej)
– Z gwiazd  (olej)
– Diana (olej)
– ód  (olej)
– aglówka (olej)
– Przysta  rybacka (olej)
– Huculi (olej)
– Szkic z Bretanii (olej)
– Fragment z W och (olej)
– Fragment z W och I (olej)
– Fragment z W och II (olej)
– Fragment z W och III (olej)
– Sieci (akwarela)
– Przysta  na Helu (akwarela)
– Rybacy (akwarela)
– Motyw z Helu (akwarela)
– agle (akwarela)
– ó te agle (akwarela)
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– W porcie (akwarela)
– Wa enie ryb (akwarela)
– Po pracy (akwarela)
– Port na Helu I (akwarela)
– Hel (akwarela)
– Rybacy I (akwarela)
– Rybacy na Helu (akwarela)
– Biesiada (akwarela)
– Odpoczynek (akwarela)
– Dziewcz ta z Krzczonowa (akwarela)
– Dziewcz ta przy studni (akwarela)
– Robotnicy I (akwarela)
– Robotnicy II (akwarela)
– Go biarz I (akwarela)
– Go biarz II (akwarela)
– Pó akt (akwarela)
– Pó akt II (akwarela)
– Owocobranie (akwarela)
– Sielanka (akwarela)
– Kompozycja II (akwarela)
– Studium (akwarela)
– Siostrzyczki (akwarela)
– Sanna (akwarela)
– Potok (akwarela)
– Owocobranie (akwarela)
– Z gwiazd  (akwarela)
– San Miqueato (akwarela)
– Pieta (akwarela)
– Dworek w Rakowiczach (akwarela)
– Sad w Rakowiczach (akwarela)
– Rybacy II (techniki ró ne)
– Rybacy III (techniki ró ne)
– Port (techniki ró ne)
– Po ów (techniki ró ne)
– odzie (techniki ró ne)
– Motyw z Worochty (techniki ró ne)
– Pejza  z Worochty (techniki ró ne)
– Karbówka (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny (prom) I (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny II (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny III (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny (na promie) IV (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny V (techniki ró ne)
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– Motyw z Huculszczyzny VI (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny VII (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny (cerkiew) VIII (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny IX (techniki ró ne)
– Motyw z Huculszczyzny X (techniki ró ne)
– Hania (techniki ró ne)
– Kompozycja (techniki ró ne)
– Kompozycja I (techniki ró ne)
– Kompozycja II (techniki ró ne)
– Nimfa (techniki ró ne)
– Nad ko ysk  (techniki ró ne)
– Odpoczynek (techniki ró ne)
– Wiatraki (techniki ró ne)
– W lesie (techniki ró ne)
– Owce (techniki ró ne)
– Dziewczyna z wiadrami (techniki ró ne)
– Zegarmistrz (techniki ró ne)
– Sielanka II (techniki ró ne)
– Dziewcz ta z Krzczonowa (techniki ró ne)
– Dziewcz ta z Krzczonowa (techniki ró ne)
– Piotru  (techniki ró ne)
– Janko Muzykant (techniki ró ne)
– Ucieczka z [!] Egiptu (techniki ró ne)
– Stare miasto (techniki ró ne)
– Cyrk (techniki ró ne)
– Pejza  (techniki ró ne)
– Fragment z wojny (techniki ró ne)
– Szkice do partyzantki I. (3 szkice) (techniki ró ne)
– Szkice do partyzantki II. (6 szkiców) (techniki ró ne)
– Szkic do partyzantki (techniki ró ne)
– Szkic do partyzantki I (techniki ró ne)
– Majdanek (3 szkice) (techniki ró ne)
– Projekt architektoniczny (o ówek z akwarel )
– Projekt architektoniczny I (o ówek z akwarel )
– Projekt architektoniczny II (o ówek z akwarel )
– Projekt domu w Rakowiczach (o ówek).

Wystawa bie ca artystów krakowskich. Wystawa zbiorowa Bronis awa Heydu-
ka oraz Bohdana Kelles-Krauzego po miertna, stycze  1951, Pa ac Sztuki, Kra-
ków, Plac Szczepa ski 4

– Ucieczka (olej)
– Bezdomni (olej)
– Pejza  (olej)
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– Portret in . J. B. (olej)
– Owocobranie (technika mieszana)
– Rybacy II (technika mieszana)
– Pejza  z Huculszczyzny (technika mieszana)
– Motyw z Huculszczyzny (technika mieszana)
– W drodze na jarmark (technika mieszana)
– Partyzanci (akwarela)
– Sanna (akwarela)
– Huculi (akwarela)
– Rybacy I (akwarela)
– Siostrzyczki (akwarela)
– Biesiada (akwarela)
– W porcie (akwarela).

Bohdan Kelles-Krauze. Wystawa malarstwa. Lublin, czerwiec 1984. Wystawa zor-
ganizowana z okazji XX-lecia Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjació  Sztuk Pi k-
nych w Lublinie, Galeria WTPSP w Lublinie, ul. Grodzka 32/34

– Portret te cia (olej), 60 x 49
– Portret ony (olej), 60 x 49
– Martwa natura (olej), 65 x 50
– Martwa natura (olej), 60 x 47
– odzie (olej), 56 x 60
– Pejza  (olej), 38 x 44
– Dama z parasolk  (olej), 48 x 33
– Akt (olej), 48 x 33
– Drzewa w deszczu (olej), 39 x 34
– Begonie (olej), 44 x 36
– Dzbanek z kwiatami (olej), 41 x 33
– Portret siostry (olej), 60 x 50
– Projekt domu w Rakowiczach (o ówek), 22 x 30
– Szkic architektoniczny (o ówek), 22 x 30
– Pejza  górski (akwarela), 50 x 38
– Odpoczynek (akwarela), 36 x 32
– Martwa natura z pomara czami (olej), 42 x 56
– Portret ony (olej), 54 x 42
– Pejza  z ódkami (akwarela), 42 x 55
– Pejza  z dworkiem (akwarela), 33 x 35
– Pejza  z sza asem (akwarela), 38 x 47
– Wenecja (akwarela), 21 x 13
– Pejza  w oski (akwarela), 20 x 25
– Przy studni (akwarela), 60 x 40
– Pejza  (olej), 27 x 23.





SPIS ILUSTRACJI

Cz  biogra  czna
 1. Bohdan Kelles-Krauze w pracowni malarskiej, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a 

M. Zba ska.
 2. Herb Krause, olej na tekturze, malowa  Bohdan Kelles-Krauze, w . prywatna, fot. dzi ki 

uprzejmo ci Roberta Wagnera.
 3. Micha  Krauze, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.
 4. Weronika Krauze z domu Makarewicz, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba -

ska.
 5. Rodzina Kelles-Krauze, 1928, fot. ze zbiorów rodzinnych wykonana po pogrzebie Mi-

cha a Krauzego-ojca. Od lewej stoj : Adam, Micha  (syn), Nella (druga ona Micha a-
-ojca), Jan, Zo  a, Anna; siedzi: Bohdan, w . prywatna, fot. dzi ki uprzejmo ci Jerzego 
Krauzego.

 6. Bohdan Kelles-Krauze, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.
 7. Odpis wiadectwa maturalnego Bohdana Kelles-Krauze, t um. na niemiecki, AR, skano-

wa a M. Zba ska.
 8. Strona z indeksu studenckiego Bohdana Kelles-Krauze, Szko a Politechniczna we Lwo-

wie, rok 1908/1909, AR, skanowa a M. Zba ska.
 9. wiadectwo pierwszego egzaminu pa stwowego Szko y Politechnicznej we Lwowie, 

23.10.1907, AR, skanowa a M. Zba ska.
10. wiadectwo drugiego egzaminu pa stwowego Szko y Politechnicznej we Lwowie, 

23.06.1910, AR, skanowa a M. Zba ska.
11. Akt przyj cia Krauzego do Union Internationale des Beaux-Arts et des Lettres, 1914, AR, 

skanowa a M. Zba ska.
12. Micha  Rekucki, Portret Bohdana Kelles-Krauzego, 1913, olej na p ótnie, 100 x 72,5, 

w . prywatna, fot. K. Mazur.
13. Janina Kelles-Krauze, lata 30. XX wieku, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa  M. Pastwa.
14. Janina Boche ska i Bohdan Kelles-Krauze, Zakopane 1914, fot. ze zbiorów rodzinnych, 

skanowa a M. Zba ska.
15. Tarcza Legionów Ziemi Niskiej, repr. za: Tarcze Legionów 1914-1917, opracowa  i przed-

mow  opatrzy  Mieczys aw Opa ek, Kraków 1917, s. 43, fot. Bartosz Podubny. 
16. Bohdan i Janina Kelles-Krauze z malutk  Beat , Nisko 1918, fot. ze zbiorów rodzinnych, 

skanowa a M. Zba ska.
17. Beata Kelles-Krauze, Lublin 1923, zak ad fotogra  czny Sztuka, Lublin, ul. Krakowskie 

39, zbiory rodzinne, skanowa a M. Zba ska.
18. Andrzej Kelles-Krauze, Lublin 1923, zak ad fotogra  czny Sztuka, Lublin, ul. Krakow-

skie 39, zbiory rodzinne, skanowa a M. Zba ska.
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19. Janina Kelles-Krauze, Zakopane 1932, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska. 
20. Bohdan Kelles-Krauze, Zakopane 1932, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.
21. Bohdan Kelles-Krauze, Sopot 1936, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.
22. Bohdan Kelles-Krauze z Edwardem Rydzem- mig ym na Salonie Lubelskim 1939 r., fot. 

ze zbiorów rodzinnych, skanowa  M. Pastwa.
23. Dyplom nadania Z otego Krzy a Zas ugi Bohdanowi Kelles-Krauze, 11.11.1937, AR, 

skanowa a M. Zba ska.
24. Dyplom nadania Br zowego Medalu za d ugoletni  s u b , 14.05.1938, AR, skanowa a 

M. Zba ska.
25. Bohdan Kelles-Krauze w towarzystwie przedstawicieli w adz miejskich i wojewódzkich 

pod pomnikiem ku czci poleg ych legionistów w Jastkowie, Jastków 1931 r., fot. ze zbio-
rów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.

26. Uroczysto ci ods oni cia pomnika ku czci poleg ych legionistów w Jastkowie, Jastków 
4.06.1931, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.

27. Janina Kelles-Krauze, lata 30. XX wieku (?), fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a 
M. Zba ska.

28. Janina Kelles-Krauze w kostiumie scenicznym przed wyst pem, fot. ze zbiorów rodzin-
nych, skanowa a M. Zba ska.

29. Beata Artemska, Warszawa k oniec lat 40. XX wieku (?), fot. Edward Hartwig, zbiory 
rodzinne, skanowa a M. Zba ska.

30. Beata Artemska, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.
31. Andrzej Kelles-Krauze, fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.

Architektura
32. Projekt Hotel-Palace Bristol w Krakowie, I nagroda wraz z Maksymilianem Burstinem 

i Tadeuszem Wróblem, widok perspektywiczny, „Architekt” 13 (1912), z. 3-4, skanowa  
I. Marciszuk.

33. Projekt Hotel-Palace Bristol w Krakowie, I nagroda wraz z Maksymilianem Burstinem 
i Tadeuszem Wróblem, rzut parteru i I pi tra, „Architekt” 13 (1912), z. 3-4, skanowa  
I. Marciszuk.

34. Dawna a nia miejska na Bronowicach, ul. Bronowicka 2 (obecnie Hotel – Restauracja 
„Lwów”), widok wspó czesny od pd-wsch., fot. K. Mazur.

35. Dawna a nia miejska na Bronowicach, widok od pd., fot. lata 20. XX wieku, w . prywat-
na, skanowa  M. Pastwa.

36. Dom podcieniowy przy rynku w Urz dowie (obecnie przebudowany jest siedzib  Poczty 
Polskiej), fot. ok. 1910 r. Bohdan Kelles-Krauze, w . prywatna, skanowa a M. Zba ska.

37. Szko a Powszechna w Bychawie, ul. Pi sudskiego 81 (obecnie Zespó  Szkó  im. Ks. 
A. Kwiatkowskiego), widok wspó czesny od pd-wsch., fot. K. Mazur.

38. Szko a Powszechna w Bychawie, niezrealizowany szkic fasady, rys. z oryginalnego pro-
jektu E. B otnicka-Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1632.

39. Remiza w Chodlu, ul. Partyzantów 16 (obecnie nieczynne kino „Wrzos”), widok wspó -
czesny od pd-zach., fot. K. Mazur.

40. Willa Alojzego Kuczy skiego przy ul. Ogrodowej 4 w Lublinie (obecnie Dom Opieki dla 
Kobiet prowadzony przez ss. Albertynki), widok wspó czesny od wsch., fot. K. Mazur.

41. Organistówka w Be ycach, Pl. Ko cielny 1, widok wspó czesny od pd-zach., fot. K. Mazur.
42. Organistówka w Kr nicy Jarej, widok od frontu, APL UWL-V-WKB, sygn. 1622.
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43. Organistówka w Kr nicy Jarej, Kr nica Jara 317 (obecnie plebania), widok wspó cze-
sny od frontu, fot. K. Mazur.

44. Bohdan Kelles-Krauze, Projekt domu w Rakowiczach na Litwie, o ówek na papierze, 32,5 
x 48,5, sygn. w lewym dolnym rogu: „BOHDAN KRAUZE”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

45. Poczta G ówna przy ul. Krakowskie Przedmie cie 50 w Lublinie, widok wspó czesny od 
pn., fot. K. Mazur.

46. Poczta G ówna przy ul. Krakowskie Przedmie cie 50 w Lublinie, portal od zach., 
fot. E. B otnicka-Mazur.

47. Willa „Gioia” przy ul. 1 Maja 21 w Na czowie, widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur.
48. Dom Jankiela Jugelda i Chaima Dreszera w Piaskach, rzut parteru, APL UWL-V-WKB, 

sygn. 1688.
49. Dom Abrama Akersztejna przy ul. Lubelskiej 66 w Piaskach, widok wspó czesny od pn., 

fot. K. Mazur.
50. Dom Stanis awa Pituchy przy ul. Pi sudskiego 4 w Piaskach, widok wspó czesny od ryn-

ku, fot. K. Mazur.
51. Szpital w Be ycach, ul. Szpitalna 21 (obecnie nieu ytkowany), widok wspó czesny od 

frontu, fot. K. Mazur.
52. Dom dla s u by ko cielnej w Me gwi, ul. Ko cielna 12 (obecnie m.in. Izba Pami tek 

Regionalnych), widok od pd-zach., fot. K. Mazur.
53. Fabryka gwo dzi i drutu „Tatary” Kazimierza Grafa, ul. Turystyczna 2, widok, APL 

UWL-V-WKB, sygn. 1449.
54. Szko a Rolnicza w Kijanach, Kijany 19 (w dawnym pa acu Sonnenbergów), widok spa-

lonego skrzyd a zachodniego, fot. z 1926 roku, APL UWL-V-WKB, sygn. 1638.
55. Pa ac w Jakubowicach Murowanych, widok wspó czesny od pd-zach., fot. K. Mazur.
56. Dom mieszkalny przy ul. Królewskiej 8 w Lublinie, widok wspó czesny od Placu Kate-

dralnego, fot. K. Mazur.
57. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego przy ul. Ogrodowej 16 w Lublinie (obecnie Liceum 

Ogólnokszta c ce im. Hetmana Jana Zamoyskiego), widok sali gimnastycznej i przekrój 
cznika, APL UWL-V-WKB, sygn. 3014.

58. Klasztor ss. Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. Narutowicza 8 w Lublinie, widok wspó -
czesny cz ci mieszkalnej od zach., fot. K. Mazur.

59. Dawny domek ogrodnika i oran eria przy klasztorze ss. Urszulanek Unii Rzymskiej przy 
ul. Narutowicza 8 w Lublinie, widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur.

60. Zak ad Przetworów Owocowych braci Dadejów w Krzczonowie, proj. 1921 niezrealizo-
wany, widok, APL UWL-V-WKB, sygn. 1535.

61. M yn P. Kryski w Bychawie, widok z boku, rys. z oryginalnego projektu E. B otnicka-
Mazur za: APL UWL-V-WKB, sygn. 1632.

62. Dom przy ul. G owackiego 11 w Lublinie, widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur.
63. Dom w asny Bohdana Kelles-Krauzego przy ul. Grottgera 8 w Lublinie, widok wspó cze-

sny od ul. Sk odowskiej, fot. K. Mazur.
64. Urz d Pocztowy nr 2 przy ul. Pocztowej 1 w Lublinie, widok od pd-zach., pocztówka wy-

dana z okazji po wi cenia gmachu 4 maja 1929 roku, w . prywatna, skanowa  M. Pastwa.
65. Urz d Pocztowy nr 2 przy ul. Pocztowej 1 w Lublinie, widok od pd-wsch., foto z 1929 

roku, w . prywatna, skanowa  M. Pastwa.
66. Szko a Powszechna w G usku, 20-383 Lublin, ul. Zdrowa 1 (obecnie przedszkole nr 83 

w Lublinie i dom mieszkalny), widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur.
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67. Szko a Powszechna w Rudniku, 20-258 Lublin, Rudnik 27 (obecnie dom mieszkalny), 
widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur.

68. Szko a Powszechna w Jastkowie, Al. Warszawska 43 (obecnie Zespó  Szkó  w Jastko-
wie), widok wspó czesny od pd., fot. K. Mazur.

69. Szko a Powszechna w Rurach Jezuickich, 20-533 Lublin, ul. Romantyczna 11 (obecnie 
 lia szko y Podstawowej nr 28 w Lublinie – klasy I-III), widok wspó czesny od wsch., 

fot. K. Mazur.
70. Uroczysto  po wi cenia nowego gmachu Szko y Powszechnej w Sobieszczanach, 1929, 

fot. ze zbiorów rodzinnych, skanowa a M. Zba ska.
71. Szko a Powszechna w Motyczu, Motycz 33 (obecnie Szko a Podstawowa im. W. Witosa 

w Motyczu) widok wspó czesny od frontu, fot. K. Mazur.
72. Konwikt dla ksi y studentów KUL, widok wspó czesny od pn-zach., fot. K. Mazur.
73. Kamienica Spó dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Jedno ” przy ul. Chopina 24 w Lu-

blinie, widok wspó czesny od pd-zach., fot. K. Mazur.
74. Dom Stra acki przy ul. Stra ackiej 7 w Lublinie (obecnie siedziba Wojewódzkiej Ko-

mendy Stra y Po arnej), widok perspektywiczny, rys. tuszem na kartonie, 44 x 39,5, 
sygn. w lewym dolnym rogu: „PROJEKTOWA  IN : BOHDAN KELLES-KRAUZE: 
1929-1930”, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

75. Dom Stra acki przy ul. Stra ackiej 7 w Lublinie, w adze i pracownicy Pa stwowej Stra y 
Po arnej na tle gmachu w trakcie budowy, fot. Ludwik Hartwig, 1929 rok, w . prywatna, 
skanowa a M. Zba ska.

76. Kamienica Spó dzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych przy 
ul. Solnej 5 w Lublinie, widok wspó czesny od pd., fot. K. Mazur.

77. Kamienica Spó dzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych przy 
ul. Solnej 5 w Lublinie, detal fasady, fot. E. B otnicka-Mazur.

78. Kamienica Spó dzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urz dników Pa stwowych przy 
ul. Chopina 8 w Lublinie, widok wspó czesny od pn-zach., fot. K. Mazur.

79. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy ul. Lisa-Kuli 12 (obecnie Dubois 6) 
w Lublinie p k. Adama Chromcewicza, widok wspó czesny od pn., fot. K. Mazur.

80. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy ul. Lisa-Kuli 13 (obecnie Dubois 5) 
w Lublinie mjr. Micha a Lorenca, widok wspó czesny od pd-wsch., fot. K. Mazur.

81. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy ul. Lisa-Kuli 13 w Lublinie mjr. Mi-
cha a Lorenca, fot. z 1937 roku, w . prywatna.

82. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy ul. Poniatowskiego 6 w Lublinie kpt. 
Tadeusza Kosi skiego, widok wspó czesny od pd-wsch., fot. K. Mazur.

83. Dom O  cerskiej Spó dzielni Mieszkaniowej przy ul. Weteranów 22 w Lublinie mjr. Je-
rzego Pola, widok wspó czesny od pn., fot. K. Mazur.

84. Dom przy ul. G owackiego 20 w Lublinie, widok wspó czesny od wsch., fot. K. Mazur.
85. Sanatorium w Krasnobrodzie, rzut parteru i widok, APL UWL-V-WKB, sygn. 2825.
86. Budynek dla Zarz du Gminnego w Bychawie, widok wspó czesny od pn., fot. K. Mazur
87. Rze nia w Bychawie, rzut parteru, rys. z oryginalnego projektu E. B otnicka-Mazur za: 

APL UWL-V-WKB, sygn. 1594.
88. Rze nia w Bychawie, widok wspó czesny od zach., fot. K. Mazur.
89. Ko ció  para  alny pw. w. Józefa i w. Jana Chrzciciela w Leszkowicach, widok wspó -

czesny, fot. Krzysztof Mazur, skanowa  I. Marciszuk.
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 90. Bohdan Kelles-Krauze, Ko ció  w K odnicy Dolnej, widok perspektywiczny, rys. tuszem 
na kalce z ok. 1929 roku, 19 x 14, niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

 91. Dawny ko ció  para  alny w K odnicy Dolnej, widok wspó czesny od pd-zach., fot. K. Mazur.
 92. Ko ció  para  alny pw. wi tych Aposto ów Piotra i Paw a w Olbi cinie, widok wspó -

czesny od pd-wsch., fot. K. Mazur.
 93. Ko ció  para  alny pw. w. Stanis awa Biskupa M czennika w Starej Wsi, widok wspó -

czesny od frontu, fot. K. Mazur.
 94. Ko ció  para  alny pw. Matki Boskiej Cz stochowskiej w Ostrówku, widok wspó czesny 

od pd., fot. K. Mazur, skanowa  I. Marciszuk.

Malarstwo i rysunek
 95. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza , 1909, olej na tekturze, 23,5 x 31, sygn. w lewym dolnym 

rogu: „B. KRAUZE”, w . prywatna, fot. dzi ki uprzejmo ci Roberta Wagnera.
 96. Bohdan Kelles-Krauze, Fragment z Zamo cia I, 1909, olej na tekturze, 23,5 x 31, sygn. 

w prawym dolnym rogu: „B. KRAUZE / ZAMO  909”, w . prywatna, fot. dzi ki 
uprzejmo ci Roberta Wagnera.

 97. Bohdan Kelles-Krauze, Cerkiew w Kijowie, 1909, olej na tekturze, 31 x 23,5, sygn. w pra-
wym dolnym rogu: „B. KRAUZE”, w . prywatna, fot. dzi ki uprzejmo ci Roberta Wagnera.

 98. Bohdan Kelles-Krauze, Fragment z Zamo cia II, 1909, olej na tekturze, 23,5 x 31, sygn. 
w prawym dolnym rogu: „B. KRAUZE / ZAMO  909”, w . prywatna, fot. dzi ki 
uprzejmo ci Roberta Wagnera.

 99. Bohdan Kelles-Krauze, Pó akt kobiecy, 1911, olej na p ycie pil niowej, 49 x 35, sygn. 
w lewym dolnym rogu: „B. KRAUZE 1911”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

100. Bohdan Kelles-Krauze, Kobieta z parasolk , 1911, olej na p ycie pil niowej, 49 x 35, 
sygn. w prawym górnym rogu: „B. KRAUZE 1911”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

101. Bohdan Kelles-Krauze, Portret Bawarki, ok. 1911, olej na p ótnie, 57 x 45, sygn. w le-
wym dolnym rogu: „B. Krauze [data nieczytelna, 1911?]”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

102. Bohdan Kelles-Krauze, Autoportret, ok. 1911, olej na p ótnie, 65 x 54, niesygn., w . pry-
watna, fot. K. Mazur.

103. Bohdan Kelles-Krauze, Kobieta z parasolk  (fragment), fot. K. Mazur.
104. Bohdan Kelles-Krauze, Pomara cze, 1913, olej na p ótnie, 42 x 51, sygn. w prawym 

dolnym rogu: „B Krauze. Pary  – 13”, w . prywatna, fot. K. Mazur.
105. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura / Owoce i margerytki, 1914, olej na p ótnie, 

59 x 49, sygn. w lewym górnym rogu: „B. Krauze Pary  914”, w . prywatna, fot. K. Mazur.
106. Bohdan Kelles-Krauze, Portret Zo  i, 1914, olej na p ótnie, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „BOHDAN KRAUSE 14”, w . prywatna, fot. dzi ki uprzejmo ci Marii Probierz.
107. Bohdan Kelles-Krauze, Studium, 1913, olej na p ótnie, 81 x 65, sygn. w prawym dolnym 

rogu: „BOHDAN KRAUZE 13 PARY ”, na odwrocie na górnej listwie blejtramu: „B. de 
Krauze. Etude”, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

108. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura z kapust , 1913, olej na p ótnie, 46 x 55, sygn. 
w lewym dolnym rogu: „B. KRAUZE Pary  913”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

109. Bohdan Kelles-Krauze, Lalka, 1914, olej na p ótnie, 46 x 38, sygn. w lewym górnym 
rogu: „B. Krauze 914”, w . prywatna, fot. K. Mazur. 

110. Bohdan Kelles-Krauze, Dachy Pary a, 1913, olej na p ótnie, 48,5 x 48,5, sygn. w pra-
wym dolnym rogu: „B. KRAUZE 913”, w . prywatna, fot. K. Mazur.
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111. Bohdan Kelles-Krauze, Diana, 1912, olej na p ótnie, 33 x 41, sygn. w prawym dolnym 
rogu: „B. Krauze 912”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

112. Bohdan Kelles-Krauze, Begonia, 1914, olej na p ótnie, 46 x 38, sygn. w lewym dolnym 
rogu: „B. Krauze 914”, w . prywatna, fot. K. Mazur. 

113. Bohdan Kelles-Krauze, Dziewczynka z begoni , 1918, olej na p ótnie, 55 x 65, sygn. w prawym 
dolnym rogu: „B. Krauze / 1918”, w . prywatna, fot. dzi ki uprzejmo ci Ma gorzaty Drebert.

114. Bohdan Kelles-Krauze, Chrystus na krzy u [rewers Martwej natury z konewk ], olej na 
p ótnie, 42 x 55, niesygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.

115. Bohdan Kelles-Krauze, Wysiedle cy, 1916, olej na p ótnie, 60,5 x 49,5, sygn. w prawym 
dolnym rogu: „B Krauze 916”, w . prywatna, fot. K. Mazur.  

116. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  jesienny, olej na p ótnie, 35,5 x 42, sygn. w prawym dol-
nym rogu: „B. Krauze 20”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

117. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  z drzewem, olej na p ótnie, 38 x 46, niesygn., w . prywat-
na, fot. K. Mazur.

118. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  z drzewami, olej na kartonie, 35,5 x 50, niesygn., w . pry-
watna, fot. K. Mazur.

119. Bohdan Kelles-Krauze, Motyw z Huculszczyzny, 1939, rys. o ówkiem i gwasz na papie-
rze, 42 x 54, niesygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.

120. Bohdan Kelles-Krauze, Fragment ko cio a, olej na sklejce, 22 x 27, niesygn., w . prywat-
na, fot. K. Mazur.

121. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  wiejski, olej na p ycie pil niowej, 31 x 47, niesygn., 
w . prywatna, fot. K. Mazur.

122. Bohdan Kelles-Krauze, Ul. Ewangelicka zim , olej na p ótnie, 38 x 45, niesygn., w . pry-
watna, fot. K. Mazur.  

123. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  zimowy, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 23,5 x 22, 
niesygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.

124. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  zimowy, olej na sklejce, 62,5 x 48,5, w . prywatna, nie-
sygn., fot. K. Mazur.

125. Bohdan Kelles-Krauze, Widok na ul. Podwale w Lublinie, szkic o ówkiem i akwarela na 
papierze, 23 x 31, niesygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.

126. Bohdan Kelles-Krauze, Widok na ul. Podwale w Lublinie, olej na p ótnie, 39 x 45, nie-
sygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.

127. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza  zimowy, 1934, olej na sklejce, 51 x 61,5, niesygn., w . 
prywatna, fot. K. Mazur.

128. Bohdan Kelles-Krauze, Ta cz cy górale, olej na sklejce, 60 x 50, niesygn., w . prywatna, 
fot. K. Mazur.

129. Bohdan Kelles-Krauze, Motyw z Huculszczyzny, 1941, olej na papierze, 36 x 38, sygn. 
w prawym dolnym rogu: „B. Krauze 1941”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

130. Bohdan Kelles-Krauze, Motyw z Worochty, ok. 1945, pastel i gwasz na kartonie, 
26,5 x 23,5, niesygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.

131. Bohdan Kelles-Krauze, Dziewcz ta z Krzczonowa, akwarela na papierze, 47 x 31, nie-
sygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.

132. Bohdan Kelles-Krauze, Przy studni, 1939, rys. o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze, 
28 x 24, niesygn., na odwrocie: „rok 1939”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

133. Bohdan Kelles-Krauze, Kobiety nios ce wod  (kompozycja 14), akwarela i gwasz na pa-
pierze, 58 x 41, niesygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.
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134. Bohdan Kelles-Krauze, Dziewczyny z Krzczonowa, olej na tekturze, 87,5 x 76, niesygn., 
w . prywatna, fot. K. Mazur.

135. Bohdan Kelles-Krauze, Owocobranie, olej na p ótnie, 81,5 x 64, niesygn., w . prywatna, 
fot. K. Mazur.

136. Bohdan Kelles-Krauze, Go biarz, olej na p ótnie, 60 x 50, niesygn., w . prywatna, 
fot. K. Mazur.

137. Bohdan Kelles-Krauze, Go biarz, akwarela na papierze, 72 x 55, niesygn., w . prywatna, 
fot. E. B otnicka-Mazur.

138. Bohdan Kelles-Krauze, Go biarz, akwarela na papierze, 70 x 50, niesygn., w . prywatna, 
fot. E. B otnicka-Mazur.

139. Bohdan Kelles-Krauze, odzie rybackie na Helu 2, szkic o ówkiem i akwarela na papie-
rze,16,5 x 20, niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

140. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic z aglówkami 2, o ówek i akwarela na papierze, 15,5 x 17, 
niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

141. Bohdan Kelles-Krauze, Motyw z Helu, 1941, akwarela na papierze, 39,5 x 41, sygn. 
w prawym dolnym rogu: „B. K Krauze 1941”, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

142. Bohdan Kelles-Krauze, ód  rybacka, olej na kartonie, 35,5 x 50, niesygn., w . prywatna, 
fot. K. Mazur.

143. Bohdan Kelles-Krauze, odzie na Helu, olej na tekturze, 43 x 68, niesygn., w . prywatna, 
fot. K. Mazur.

144. Bohdan Kelles-Krauze, Rybacy, 1937, akwarela i kredka na kartonie, 43 x 45, niesygn., 
w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

145. Bohdan Kelles-Krauze, Rybacy, olej na kartonie, 29 x 26, niesygn., w . prywatna, 
fot. K. Mazur.

146. Bohdan Kelles-Krauze, odzie, olej na tekturze, 51 x 63, niesygn., w . prywatna, 
fot. K. Mazur.

147. Bohdan Kelles-Krauze, Fragment z Florencji, 1925, szkic o ówkiem i akwarela na pa-
pierze, 21 x 20, niesygn., na odwrocie: „Fragment z Florencji, 1925 r.”, w . prywatna, 
fot. E. B otnicka-Mazur.

148. Bohdan Kelles-Krauze, St. Mignato, ok. 1925, akwarela na papierze, 21 x 21, sygn. 
w prawym dolnym rogu: „B. Krauze” [nieczyt.], w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

149. Bohdan Kelles-Krauze, Loggia, ok. 1925, szkic o ówkiem i akwarela na papierze, 
30,5 x 21, niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

150. Bohdan Kelles-Krauze, W lesie, 1944, szkic o ówkiem, akwarela i gwasz na papierze, 22 x 16, 
sygn. w prawym dolnym rogu: „B. Krauze 44”, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

151. Bohdan Kelles-Krauze, Pejza , 1944, gwasz na papierze, 26 x 19, sygn. w prawym dol-
nym rogu: „B. Krauze 44”, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

152. Bohdan Kelles-Krauze, Portret ony, 1918, olej na p ótnie, 55 x 42, niesygn., w . prywat-
na, fot. K. Mazur. 

153. Bohdan Kelles-Krauze, Portret te cia, 1917, olej na p ótnie, 60 x 50, sygn. w prawym 
dolnym rogu: „B Krauze 17”, w . prywatna, fot. K. Mazur.

154. Bohdan Kelles-Krauze, Portret Beaty, olej na p ótnie, 58 x 47,5, niesygn., w . prywatna, 
fot. K. Mazur.

155. Bohdan Kelles-Krauze, Ch opiec z kawk  (rewers Portretu Witolda Szkodo), olej na p ót-
nie, 65,5 x 54,5, niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.
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156. Bohdan Kelles-Krauze, Autoportret, 1935, olej na p ótnie, 83 x 64,5, niesygn., na odwro-
cie na blejtramie: „autoportret, Lublin 1935, 80 000”, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
nr inwent. MPW 3047, fot. E. B otnicka-Mazur.

157. Bohdan Kelles-Krauze, Portret syna, olej na p ótnie, 78 x 57, niesygn., w . prywatna, fot. 
K. Mazur.

158. Bohdan Kelles-Krauze, Autoportret, akwarela na papierze, 75 x 51, niesygn., w . prywat-
na, fot. E. B otnicka-Mazur.

159. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura z wazonem, olej na sklejce, 62 x 48,5, niesygn., 
w . prywatna, fot. K. Mazur.

160. Wazon z Martwej natury…, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.
161. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura z konewk , olej na p ótnie, 42 x 55, niesygn., 

w . prywatna, fot. K. Mazur.
162. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura ze s onecznikami, olej na p ótnie, 46 x 38, nie-

sygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.
163. Bohdan Kelles-Krauze, Martwa natura z wazonem z kwiatami, olej na sklejce, 33 x 36, 

niesygn., w . prywatna, fot. K. Mazur.
164. Bohdan Kelles-Krauze, Starzec, 1912, szkic z modela o ówkiem na papierze, 24 x 18,5, 

sygn. w prawym dolnym rogu: „Pary  Novembre 912”, w . prywatna, fot. E. B otnicka-
Mazur.

165. Bohdan Kelles-Krauze, Akt stoj cego m czyzny, szkic o ówkiem na papierze, 42,5 x 26,5, 
niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

166. Bohdan Kelles-Krauze, Siedz ca wie niaczka, 1912, o ówek na papierze, 24 x 19, sygn. 
w prawym dolnym rogu: „Pary  1912”, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

167. Bohdan Kelles-Krauze, Posta  stoj cej kobiety, szkic o ówkiem na papierze, 33,5 x 26, 
niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

168. List Bohdana Kelles-Krauzego do Janiny Boche skiej, Wiede , 13 XII 1914, szkic o ów-
kiem i akwarela na papierze, w . prywatna, skanowa a M. Zba ska.

169. List Bohdana Kelles-Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko, 18 XI 1915, szkic o ów-
kiem i akwarela na papierze, w . prywatna, skanowa a M. Zba ska.

170. List Bohdana Kelles-Krauzego do Janiny Boche skiej, Nisko, 21 XI 1915, szkic o ów-
kiem i akwarela na papierze, w . prywatna, skanowa a M. Zba ska.

171. List Bohdana Kelles-Krauzego do Janiny Boche skiej, [Nisko, 20 V 1916], szkic o ów-
kiem i akwarela na papierze, w . prywatna, skanowa a M. Zba ska.

172. Bohdan Kelles-Krauze, Przy pracy, rys. o ówkiem, 27 x 20, niesygn., szkicownik nr 1, 
s. 51, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

173. Bohdan Kelles-Krauze, Czytaj ca, rys. o ówkiem, 27 x 20, niesygn., szkicownik nr 2, 
s. 17, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

174. Bohdan Kelles-Krauze, Wie niaczka, rys. w glem i pastel, 27 x 20, niesygn., szkicownik 
nr 1, s. 43, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

175. Bohdan Kelles-Krauze, Wie niaczka 2, rys. w glem i pastel, 27 x 20, niesygn., szkicow-
nik nr 1, s. 45, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

176. Bohdan Kelles-Krauze, Madonna z Dzieci tkiem, akwarela na bibu ce, 10,5 x 11,5, nie-
sygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

177. Bohdan Kelles-Krauze, Zwiastowanie, o ówek i akwarela na papierze, 20 x 15,5, nie-
sygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.
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178. Bohdan Kelles-Krauze, szkic o ówkiem na papierze, niesygn., w . prywatna, fot. E. B ot-
nicka-Mazur.

179. Bohdan Kelles-Krauze, szkic o ówkiem na papierze, niesygn., w . prywatna, fot. E. B ot-
nicka-Mazur.

180. Bohdan Kelles-Krauze, Pas ce si  konie, gwasz na papierze, 21 x 21, niesygn., w . pry-
watna, fot. E. B otnicka-Mazur.

181. Bohdan Kelles-Krauze, K pi ce si , o ówek i gwasz na papierze, 25 x 19,5, niesygn., 
w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

182. Bohdan Kelles-Krauze, Trzy Marie przy grobie Chrystusa, rys. o ówkiem na papierze, 
10,5 x 16, niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

183. Bohdan Kelles-Krauze, Posta  kobiety, rys. o ówkiem i akwarel  na papierze, 23 x 18,5, 
niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

184. Bohdan Kelles-Krauze, Dziewczyna nios ca wod , rys. tuszem na papierze, 21,5 x 14, 
niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

185. Bohdan Kelles-Krauze, szkic projektowy plakatu na inauguracj  roku akademickiego 
1944/1945 w KUL, o ówek na papierze, niesygn., szkicownik 3, s. 154, w . prywatna, 
fot. E. B otnicka-Mazur.

186. Bohdan Kelles-Krauze, zaproszenie na Koncert Maria ski zorganizowany na rzecz od-
budowy ko cio a w. Krzy a. 14.05.1922 r., projekt winiety, niesygn., w . prywatna, 
fot. E. B otnicka-Mazur.

187. Bohdan Kelles-Krauze, szkic satyryczny: „Schowam zbo e, pewnie z wiosn  ceny wzro-
sn ”, rys. o ówkiem na papierze, niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

188. Bohdan Kelles-Krauze, szkic satyryczny: „Paskarze – Wykupi em wszystkie winie, wiel-
ki zysk mnie nie ominie”, rys. o ówkiem na papierze, niesygn., w . prywatna, fot. E. B ot-
nicka-Mazur.

189. Tadeusz Boche ski, Rze biarz. Poezyj seria pi ta, Cieszyn 1922, ok adka, w . prywatna, 
fot. E. B otnicka-Mazur.

190. Tadeusz Boche ski, Spontanizm. Rzecz o duszy i sztuce, Lublin 1923, ok adka, w . pry-
watna, fot. E. B otnicka-Mazur.

191. Bohdan Kelles-Krauze, szkice projektowe do tomiku Tadeusza Boche skiego Olga i inne 
nowele, Cieszyn 1923, tusz i o ówek na papierze, niesygn., w . prywatna, fot. E. B otnic-
ka-Mazur.

192. Bohdan Kelles-Krauze, Szkice ro linne, o ówek i akwarela na papierze, niesygn., w . pry-
watna, fot. E. B otnicka-Mazur.

193. Bohdan Kelles-Krauze, Szkic drzew, akwarela na papierze, niesygn., w . prywatna, 
fot. E. B otnicka-Mazur.

194. Bohdan Kelles-Krauze, Partyzanci, rys. o ówkiem na papierze, 15 x 14, niesygn., szki-
cownik nr 3, s. 63, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.

195. Bohdan Kelles-Krauze, Na warcie, rys. o ówkiem i kredk  na papierze, 14 x 14, niesygn., 
szkicownik nr 3, s. 39, w . prywatna, fot. E. B otnicka-Mazur.





Between profession and passion
Life and work of Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945), 

a forgotten Lublin architect and painter 

Summary 

Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) is an architect and a painter rolled into one. 
For most of his life he was connected with Lublin and the Lublin region. Kelles-
Krauze is an artist that is unjustly forgotten by today’s researchers and pushed into 
the background of Polish artistic life, even though he was interesting and innovative 
in his architectural works, and  rst of all he was an excellent author of a few hundred 
paintings who showed an unusual sensitivity to color. 

The monograph comprises the biography of the author, to a large degree recon-
structed on the basis of the preserved sources and archive materials (they are: his per-
sonal documents connected with his career, newspaper clippings as well as his private 
documents and correspondence that have not been yet used by anybody). Krauze is 
presented in various aspects: as a clerk, architect, painter, father and husband. He was 
also known as an unsel  sh animator of cultural life in Lublin; he organized exhibitions 
and competitions; he was also entrusted with managerial posts in artists associations. 

Part Two of the book is devoted to presentation and analyze of the style of Krauze’s 
architectural works and paintings. In the literature that concerns the architecture of 
Lublin in the period between the two world wars he is only known for designing a few 
buildings in Lublin, among them the reconstructed Main Post Of  ce (jointly with Je-
rzy Siennicki) and the Town Baths in Bronowice (today it is the hotel and restaurant 
„Lwów”) of the twenties of the 20th

 
century. An archival research has shown that he 

belonged to the group of very active architects. It is from his studio that came nume-
rous projects of schools, churches, dwelling houses and public buildings erected in 
Lublin and in the Lublin region. Altogether there are more than 70 buildings. The pre-
sentation comprises the  rst competition projects drawn up with Maksymilian Burstin 
and Tadeusz Wróbel in Lvov in the spirit of eclectism and „modernized classicism” 
and the buildings designed and built in 1921-1945 in Lublin and in the Lublin region, 
where Krauze held the post of the District Architect. The buildings are characterized 
by a gradual change from historical forms and “mansion” architecture in the  rst half 
of the twenties to mature modernism of the thirties of the 20

th 
century. 
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Painting was Bohdan Krauze’s passion that was not fully satis  ed; it was only 
practiced on the margin of his professional work as an architect. His own style that 
was recognized in Lublin was shaped starting with the  rst landscapes, through stu-
dies that he pursued in Munich and Paris, to the works from his Lublin period. As 
a painter Krauze has been put in the background up till now, and this is why it was ne-
cessary to inventory his works that make up a considerable set, kept mainly in private 
collections. This has allowed a veri  cation of the opinion of the artist, who has been 
perceived as „an of  cial architect”. His paintings are characterized by a good sense 
of color, unusual attention to composition and a modern look, distinct against the 
background of other contemporary Lublin artists who adhered to a rather traditional 
style. In the perspective of research of art of the  rst half of the 20th

 
century the book 

supplements the state of knowledge of the Lublin artistic circle. 

Translated by Tadeusz Kar owicz 



Akersztejn Abram 93-94, 214, 231, 265
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Artemski Marian 70
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Czapelski Marek 123, 219
Czarnocka Anna 9
Czerepi ska Jadwiga 95, 122, 216
Czerner Olgierd 125, 219
Czerwi ski Eugeniusz 78
Czuruk Boles aw 20

Dadejowie 99, 232, 265
Danczowska Halina 81, 220
Dec Franciszek 142, 202, 220
Derwojed Janusz 8, 148, 220
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Doli ska Monika 130, 221
Doria-Derna owicz Czes aw 107, 216
Dowbor-Mu nicki Józef 16
Drebert Ma gorzata 10, 29, 40, 71, 211, 268
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Dukla Edward 58
Dulewicz Stanis aw 144, 220, 225
Dutkiewicz Józef 58, 83, 147-148, 217, 220
Dyba Marta 34, 220
Dylewski Stefan 144
Dymmel Piotr 9

E. B. 25, 129, 220
Eibisch Eugeniusz 151
Exter Julius 25, 129, 149, 220

Faryna-Paszkiewicz Hanna 102, 220
Faustyna s. 9
Filipiak W adys aw 60, 144, 151, 220
Fra Angelico 50
Fuchs Margot 9

Gaik Ewa 9
Gajewska Klementyna 143-144, 220
GAL-S AW 66, 69, 220
Gauguin Paul 9, 131-132, 143, 149-150
Gawarecka Maria 59, 68, 220
Gawarecki Henryk 8, 69, 79, 82, 148, 220
Geppert El bieta z domu Dowling 64
Geppert El bieta zob. Boche ska El bieta
Geppert Gustaw 37
Geppert Karol Wincenty 64
Geron Ma gorzata 139, 223
Ghiberti Lorenzo 50
Giermakowski Marian 9, 98, 220
Ginty ówna Romana 23, 222
Gogh Vincent van 143, 145
Gombrich Ernst H. 130, 221
Gorecki Stanis aw 17, 218
Górak Jan 119, 121, 215-216
Grabowscy 9
Grabska El bieta 131, 219
Graf Kazimierz 94, 96, 213, 232, 265
Grafowie 95
Gralewski Wac aw 144, 221
Grodziccy 123, 231
Gropius Walter 125
Gruchalski Aleksander 101, 123-124
Grzymalski Wies aw 21
Gutowski Bart omiej 149, 221
Gutowski Maciej 149, 221
Guyski Marceli 21
Gwozdecki Gustaw 28, 223

H. S. 56, 221
Haller de Hallenburg Karol 76
Ha asa Dorota 10
Ha asa Kazimierz 10
Ha asa Rados aw 10
Hartwig Edward 71, 264
Hartwig Ludwik 108, 266
Helcia zob. Szczuka Helena
Herman Antoni 120, 216
Herman Wojciech 120, 216
Heyduk Bronis aw 147, 220, 260
Heyman ukasz 92, 112, 221
Horeszkówna Ewa 13
Hrynkowski Jan 139, 223
Husarski Wac aw 143, 221

Iwan IV Gro ny 11
Iwanicki Karol 23, 40, 55, 81, 221
Iwicka Nella 14 [il. 5], 263

Jakimi ska Gra yna 80, 221
Jakimski 21, 148
Jamio kowska Jadwiga 97, 216
Jamróz Renata 9
Janeczek Anna 85, 217
Jarocki W adys aw 134
Jarosz Gra yna 9
Jaroszewski Tadeusz Stefan 88, 92, 221
Ja kiewicz Romuald 23
Ja wierska Jadwiga 9, 70, 80, 221
Je owicki Adolf Józef bp 68
Jugeld Jankiel 93, 214, 231, 265
Juszczak Wies aw 132, 221

Ka wa Dobrochna 65, 221, 227
Kami ski Ireneusz J. 20, 54-59, 79, 145, 148, 
150, 217, 221
Kamocki Stanis aw 128
Kaniowski Adam 110, 222
Karczewska-Markiewicz Zo  a 145, 222
Karma ski Jan 145, 151
Karpi ski Marek 94, 231
Kelles-Krauze Andrzej 11, 38 [il. 18], 40, 63, 
70-73 [il. 31], 137, 187 [il. 157], 203, 205, 
235, 248, 257, 263-264, 270
Kelles-Krauze Bohdan passim i il. s. 7 [il. 1], 
14 [il. 5], 19 [il. 6], 29 [il. 12], 30 [il. 14], 37 
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[il. 16], 52 [il. 20], 53 [il. 21], 59 [il. 22], 61 [il. 
25], 156 [il. 102], 187 [il. 156], 188 [il. 158]
Kelles-Krauze Ewa 70
Kelles-Krauze Janina passim i il. s. 30 [il. 13, 
14], 37 [il. 16], 52 [il. 19], 65 [il. 27], 67 [il. 
28], 183 [il. 152]
Kelles-Krauze Janina Beata 11, 37-39 [il. 16, 
17], 54, 68, 70-71 [il. 29, 30], 73, 136-137, 185 
[il. 154], 204, 215, 235, 253, 263-264, 269
Kelles-Krauze Ma gorzata zob. Drebert 
Ma gorzata
K dzierska 56
K dzierski Ignacy 7, 44, 55-56, 58, 78, 80, 
82, 102, 125, 139, 207, 215, 222, 226
Kierek Aleksander 96, 222
Kiersnowski Ryszard 13, 222
Kietlicz-Rayski Konstanty 145
Klingenberg Mieczys aw 94, 213
K opotowski Aleksander Lech 58
Kobyle ska Franciszka 94, 214, 231
Konarski Stanis aw 23, 81, 222
Kononowicz Zenon 151
Konstantynów Dariusz 151, 222
Kopytowski Józef 34
Kosi ski Tadeusz kpt. 266
Koskowski Henryk 46
Kossowska Irena 130, 221
Kostanecki Kazimierz 22
Kostuch Kazimiera 71
Kotli ski Florentyn 214, 231
Kováts Edgar 21, 24
Kowalczyk Jerzy ks. 9
Kowalczyk Maria zob. Krauze Maria
Kowalenko Dorota 15
Kowalik Mariusz 34, 226
Kowalski Gerard o. 119, 222
Koziejowski Wojciech 97, 216
Koz owska El bieta 145, 222
Koz owski Karol 139
Kozyra Waldemar 40, 42-44, 222
Kramarczyk 23
Kranz Edward 55, 98
Krause Bohdan zob. Kelles-Krauze Bohdan
Krauze Adam 13-14 [il. 5], 17-18, 42, 53-54, 
203-204, 263
Krauze Adolf 45

Krauze Aleksander 17
Krauze Andrzej zob. Kelles-Krauze Andrzej
Krauze Anna 14 [il. 5], 17, 40, 53-54, 203-
204, 263
Krauze Artur 11
Krauze Bohdan zob. Kelles-Krauze Bohdan
Krauze Ewa 17
Krauze Hanna zob. Krauze Anna
Krauze Jan Konrad Eligard 13-15 [il. 5], 17, 
30-31, 36-37, 39, 41-42, 204, 225, 263
Krauze Janina zob. Kelles-Krauze Janina
Krauze Jerzy 9, 12, 15, 30, 39, 218, 263
Krauze Kazimierz „Wawrzecki” 15-16, 226
Krauze Konrad 19
Krauze z domu Malinowska Maria 12
Krauze Maria 15, 204
Krauze Micha  (ojciec) 11-15 [il. 3], 17, 19, 
42, 70, 218, 222, 263
Krauze Micha  (syn) 14-16 [il. 5], 37, 218, 263
Krauze Mieczys aw 17
Krauze Weronika 11-15 [il.4], 19, 21, 70, 
218, 222, 263
Krauze Wincenty 12
Krauze Zo  a 11, 14 [il. 5], 16, 26-27, 130-
131, 159 [il. 106], 160 [il. 107], 204, 234, 
244, 255, 257, 261, 263, 267
Krauze Zo  a z domu Milewska 17, 53-54, 
203-204
Kr giel-Mazurek Janina 10, 19-20
Królikowski Zu  62-63, 205
Kruse Eilhard (Elert, Eligard) 11, 19
Kruszy ski Józef ks. 106-107, 225
Kry scy 203
Kry ska 56
Kryska P. 99, 213, 232, 265
Krzyka a Stanis aw 59, 79, 220
Krzywicki Micha  46-47, 101, 106
Krzy anowski Witold 58
Ksi ycka Maria 58
Ksi ycki Ludwik 58
Kuczy ska Agnieszka 130, 221
Kuczy ski Alojzy 45, 87, 264
Kukulski Zygmunt 57, 224
Kulejowski Tadeusz 23
Kulpi ska Katarzyna 139, 223
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Lachert Bohdan 102
Lalewicz Marian 47, 107
Lame ski Lechos aw 10, 47, 85, 112, 151, 
217, 223, 225
Landowska Wanda 27
Landowski Edward 27
Landowski Pawe  27
Laparra William Julien 27, 130, 219, 223, 226
La kiewicz Teo  l 45, 96, 222
Lenartowicz Teo  l 21
Leszko Ludwik 40, 64, 147
Le niakowska Marta 83, 223
Lewicki Jakub 26, 75, 78, 223
Lewi ski Jan 21, 24, 82, 223
Liczbi ska Maria 25, 226
Ligocki Edward 28
Lipa Anna 28, 223
Listowski Hieronim 125, 219
Lolek zob. Boche ski Karol
Lorenc Micha  mjr 266
Luba Iwona 139, 150, 223

api ski Kazimierz 55
azarski Mieczys aw 22
opaci ski Hieronim 54
oza Stanis aw 81, 221-222
ukasiewicz Stanis aw 126

m 145, 223
Majdowski Andrzej 10
Makarewicz 18
Makarewicz Anna 13
Makarewicz Irena 203-204, 243
Makarewicz Jan 13, 19
Makarewicz Janu  203-204
Makarewicz Józef 15-16, 19, 52-53, 89, 207, 
218
Makarewicz Weronika zob. Krauze Weronika
Makarewiczowie 53-54, 89, 203-204
Malinowska Maria zob. Krauze Maria
Malinowski Jerzy 139, 223
Marciszuk Ireneusz 10, 264, 266-267
Marconi Bohdan 139, 223
Marczuk Józef 82, 223
Matejko Jan 139
Matisse Henri 146
Maurin-Bia ostocka Jolanta 8, 148, 220

Mazur Irena 10
Mazur Jan ks. 9
Mazur Krzysztof 93, 216
Mazur Krzysztof Adam 10, 84, 86-90, 92-95, 
97-98, 100-101, 103-105, 107, 110, 112-118, 
120-124, 263-270
M czy ski Franciszek 33
Mehoffer Józef 29, 64
Miarczy ski Wiktor 76
Michalska Ma gorzata 47, 217
Micha  Anio  50
Michelangelo zob. Micha  Anio
Mierzejewski Jacek 29
Miketta Janusz 67, 69
Millet Jean François 132, 142
Minkiewicz Witold 21
Minorski Jan 125, 223
Misky Ludwik 141
M ynarska Jadwiga 9
Mnow. 141, 223
Moraczewska Anna zob. Krauze Anna
Moraczewski Iwo 17, 53-54, 203-204
Morelowski Marian 21, 146, 148, 223
Moskalewski Stanis aw 42
Moszy ski 207
Mo cicki Ignacy 61-64, 104, 205-207, 220, 224
Muter Mela 28

Nachlikówna 67
Nadachowski Roman 32
Nestorowicz Zbigniew 9, 90, 219
Niemczyk Ernest 101, 223
Niemojewski Lech 82, 224
Niewiadomy Grzegorz 51, 134, 224
Niewiarowska Zo  a zob. Krauze Zo  a
Niewiarowski Marian 16
Noakowski Stanis aw 58
Nowak Janusz Tadeusz 33-34, 224

Ohmann Friedrich 31, 75
Oktawiec 45
Olszewski Andrzej K. 82-83, 88, 224
Opa ek Mieczys aw 34, 226, 263
Orcagna Andrea 50
Orzechowski Piotr 11, 13, 16
Osten-Sacken Weronika zob. Rymsza Weronika
Osten-Sackenowie 13
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Panecki Maciej 118
Papier Rosa 66
Papiewski Franciszek 91, 231
Pastuszak Zbigniew 95, 215
Pastwa Marcin 10, 263-265
Pautsch Fryderyk 134
Pawelec Marek 9
Pelzman Go da 214, 231
Pepe ek zob. Kelles-Krauze Andrzej
Petruczynik Feliks 57-58, 224
Pi tkowski Józef 76
Pie kos Andrzej 10
Pilipczyk Anna 15
Pilucha Stanis aw zob. Pitucha Stanis aw
Pi sudski Józef 57
Piotrowski Stanis aw 112-113, 125
Pitucha Stanis aw 94, 214, 231, 265
Platon 140
Pniewski Bohdan 123, 219
Podubny Bartosz 263
Pogoda Srul 232
Pol Jerzy mjr 113, 266
Polakiewicz Karol 61
Pollakówna Joanna 151, 224
Po udniewski Franciszek 32, 37
Pop awski Mieczys aw 58
Pop awski Zbys aw 15, 21, 225
Probierz z Niewiarowskich Irena 13, 16-17, 
52, 225
Probierz Maria 9, 267
Procaj owicz Antoni 33
Przesmycki M. 109, 225
Purchla Jacek 26, 76-77, 225
Puttkamerowe 13

Rad owska 67
Radzik Tadeusz 59, 80, 221
Rafael Santi 92
Ramu t Ludwik 68
Rekucki Micha  29, 263
Richtmann Karol 25-26, 75-76, 130
Rostworowski 51
Ro niecki Józef 47
Rubczak Jan 28
Rudnicka Irena zob. Makarewicz Irena
Rusinek Roman 9

Ruszczyk Gra yna 120, 122, 225
Rutkowska Ewa 9
Rüdygier-Bielajewa Maria 48
Rydz- mig y Edward 58-59 [il. 22], 264
Ryglewicz Karol 54
Rymarz Ferdynand 105, 223
Rymsza Adam 13
Rymsza Anna zob. Makarewicz Anna
Rymsza Edward 16
Rymsza Weronika 13
Rymszowie 13

S. D. zob. Dulewicz Stanis aw
S. F. 26, 78, 225
S. Pki 147, 225
Salkowska Jadwiga zob. Beck Jadwiga
Salkowski Wac aw 91
Salus 84, 225
Schiemann Theodor 11
Schmeidler Dawid 40
Seurat Georges 132
Siebmacher Jan 12, 218
Siennicki Jerzy 7, 44, 55-57, 75, 80-82, 86, 
90, 101-102, 122, 125, 227, 229-230, 273
Sierakowska Katarzyna 65, 227
Skuratowicz Jan 92, 225
Sk adkowski Felicjan S awoj 60
S omi scy 68
S omi ski Zygmunt 55, 68, 81, 222
Smokalska Maria zob. Kelles-Krauze Ewa
Sobieraj Maciej 112-114, 225
Soch. zob. Sochacki
Sochacki 66, 68, 225
Soko owski Ludwik 78
Soko owski Marian 22-23
Sonnenbergowie 96, 265
Stanek-Lebioda Boena 87, 215
Stanis awski Jan 128, 141, 148
Starko Ryszard 9
Stefan Batory 11
Stefanowski M. ks. 119, 226
Stefa ska-Szewczuk Dorota 130, 221
Stefa ski Krzysztof 10, 119-120, 226
St pie  Halina 25, 226
Stolarz Marcin 97, 215
Stopka Krzysztof 13, 222
Str k Józef 33
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Stroynowska Oktawia 17
Struszkiewicz Jerzy 26
Stryje ska Zo  a 134
Stryje ski Karol 33
Studnicki Witold Gizbert 33
Szajnzinger Szulim 214, 231
Szanajca Józef 102
Szatkowski Stanis aw ks. 9
Szczerbo Czes awa 73
Szczuka Helena 17, 54, 203-204
Szczuka Jaros aw 19, 203
Szczukowie 17, 53, 204
Szczurkiewicz Boles aw 67
Szeptycka Konstancja 97
Szkodo Witold 137, 186, 235, 269
Szulakowski Andrzej 214, 231
Szwarc Andrzej 65, 221
Szyliko Konstanty ks. 19
Szyller Stefan 95
Szyszko-Bohusz Adolf 23

liwi ski Hipolit 26, 78
wietlicka Anna 9
wietlicki Lucjan 9, 94

Talowski Teodor 21, 149
Tetmajer W odzimierz 26, 78
T czy scy 96
Thieme Ulrich 25, 129, 220
Tokarczyk 52
To wi ski Tadeusz 49
tr. 128, 140, 226
Tramecourt Jerzy de 60
Trojanowski Piotr 9
Trojanowski Zygmunt 22, 42
Tur-Marciszuk Katarzyna 120, 226
Tymieniecka Joanna 92

Ulejski Stanis aw 25-26, 75-76, 130
Ulicka Walentyna 49
Ulicki Józef 49
Uli ski Stanis aw 34

Velásquez Diego 130

W.G. zob. Gralewski Wac aw
W.O. 80, 226
Walaszek Adam 65, 227

Wagner Robert 9, 263, 267
Wankie W adys aw 142, 226
Warmuth Ignacy 66
Weiss Wojciech 29
Widomski Jan 122, 218
Wierzbicka Anna 131, 226
Wiszniewski Kazimierz 145
Witkiewicz Kazimierz 33
Witkiewicz Stanis aw 21
Witkowski Tadeusz 7, 81, 112-113, 126, 220
Wittig Edward 29
Witusik Adam A. 59, 80, 221
Witwicki W adys aw 128, 140, 226
W odek Maria Jolanta 20, 40, 72, 217
Wolff Jerzy 60
Wo niacki Adam 10
Wo niewski Zbigniew 117, 226
Wróbel Tadeusz 21, 26, 76, 78, 229, 264, 273
Wybranowscy 122
Wysocka Agnieszka 110, 219

z. 139, 227
Zaborowski Stefan 23
Zak Eugeniusz 135
Za oga Halina 9
Zamorowski Henryk 82, 227
Zamoyski Maurycy 22
Zara scy 95
Zara ski Jan 31
Zarembianka Maria 206
Zarembowie 62, 205
Zawiejski Jan 26, 76, 225
Zba ska Marta 10, 263-264, 266, 270
Zet. W. 47, 107, 227
Zieli ski Antoni ks. kanonik 118
Zió ek Jan 80, 221
Zwolakiewicz Henryk 146
Zygmunt III Waza 11-12
Zygmunt August 11

arnowska Anna 65, 221, 227
migrodzka Zo  a 73
urkowski Boles aw 82
ywicki Jerzy 80, 227
ywirska Maria 58


