




Wystawa prezentuje postać Jana Szczepanika oraz jego dokonania w dziedzinie techniki i wynalazczości.  Została 

zorganizowana w związku z przypadającą w 2022 roku 150. rocznicą urodzin wybitnego wynalazcy związanego 

z Podkarpaciem. Ramy czasowe ekspozycji obejmują lata życia Szczepanika (1872-1926) – ze szczególnym uwzględnieniem 

znaczenia okresu krośnieńskiego w jego biografii. Celem wystawy jest przybliżenie zapomnianej osoby Jana Szczepanika 

nie tylko jako geniusza, który z pewnością wyprzedził rzeczywistość swojej epoki, ale również jako człowieka obdarzonego 

szczególnymi cechami charakteru kształtującymi jego relacje z rodziną, przyjaciółmi czy z ojczyzną.

Wystawa składa się z trzech części. Dominantą pierwszej – jest oś czasu porządkująca fakty z życia 

i okoliczności powstawania wynalazków. Została ona zilustrowana oryginałami i skanami dokumentów archiwalnych. 

Oprócz portretów Szczepanika znajdują się tu m.in.: fotografie rodzinne, korespondencja Jana kierowana z różnych części 

Europy do wujostwa Gradowiczów  z Krosna a także oryginalne patenty wybranych wynalazków. Oś czasu pełni funkcję 

wprowadzenia. Jej zadaniem jest wyposażenie widza w informacje niezbędne do odbioru wystawy. W założeniach element 

ten stanowi bazę do prowadzenia działań edukacyjnych. Druga część wystawy – najbardziej rozbudowana pod względem 

muzealnym – jest prezentacją oryginalnych tkanin wykonanych wg wynalezionego przez Szczepanika systemu 

automatycznego tkania gobelinów. Centralnym eksponatem tej części jest imponujący rozmiarem gobelin z 1898 roku 

zatytułowany Apoteoza 50-lecia panowania cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I, pochodzący ze zbiorów Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie. Prezentowana jest tu również kolekcja popularnych na początku XX w. w Europie tkanych 

mechanicznie miniatur – małych obrazów, tzw. „szczepaników”. Tkaniny pochodzą ze zbiorów: Muzeum Rzemiosła w 

Krośnie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Fundacji im. Jana Szczepanika oraz ze zbiorów prywatnych Mieczysława 

Czosnyki. Trzecia część wystawy koncentruje się na wynalazkach Jana Szczepanika, prezentując modele trzech z nich: 

telektroskop – urządzenie do transmitowania na odległość za pomocą elektryczności ruchomego obrazu wraz z dźwiękiem, 

kamerę filmową oraz kamizelkę kuloodporną. Dwa pierwsze zostały wykonane na podstawie patentów Szczepanika w 

Zakładzie Automatyki i Robotyki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Natomiast tkanina kuloodporna i uszyty z niej 

model kamizelki kuloodpornej powstały w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi należącym do Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ. 

Zespół naukowców i doświadczonych praktyków włókiennictwa bazował w tym przypadku na amerykańskich patentach 

Kazimierza Żeglenia – prekursora kamizelki kuloodpornej oraz na teorii tkania dywanów wypukłych. Analizie zostały 

poddane również wiadomości historyczne i opracowania naukowe dotyczące współpracy pomiędzy Żegleniem 

a Szczepanikiem, w wyniku której Jan zaprojektował mechaniczne krosno tkackie do produkcji tkaniny kuloodpornej, które 

na jego zamówienie wykonał w Akwizgranie Niclas Reiser. I chociaż historia nie zdradziła do tej pory, na czym polegał ten 

wynalazek Szczepanika, to jednak Zespołowi z Łodzi nie tylko udało się odtworzyć wielce prawdopodobny model tkaniny 

kuloodpornej, ale również potwierdzić prawidłowość koncepcji Żeglenia, na której opierał się Szczepanik tworząc swoją 

mechaniczną tkacką innowację. Uzupełnieniem do artefaktów prezentowanych w tej części wystawy są zrealizowane przez 

Trznadel Media trzy filmy edukacyjne – odtwarzające okoliczności powstania oraz zasady działania wymienionych 

wynalazków. 

Wystawa jest częścią Ogólnopolskich Obchodów Jubileuszowych w Tarnowie i Krośnie 150-lecia urodzin Jana Szczepanika, 

nad którymi patronat honorowy sprawują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji i Nauki. 

Ekspozycja została objęta patronatami honorowymi Prezydenta Miasta Krosna i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

                                                                                                                                                           dr inż. Marta Rymar

                                                                                                                                         Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie



                                                                                                    

Jan Szczepanik urodził się 13 czerwca 1872 r. w miejscowości Rudniki koło Mościsk (okolice Przemyśla, obecnie 

w Ukrainie). Matką Jana była Marianna Szczepanik ze Zręcina koło Krosna. Ojciec pozostał nieznany. 

W Rudnikach mieszkał Ludwik Szczepanik, starszy o siedemnaście lat brat Marianny, pracownik kolei. Tu zatem Jan spędził 

najwcześniejszy okres dzieciństwa, otoczony miłością wuja i jego rodziny.

Metryka chrztu Jana Szczepanika 

A. Pragłowska, Obrazy i barwy, Tarnów 2012

                                                                                                1875–1885
 

Od 1875 r. Jan Szczepanik mieszkał w Krośnie. Chłopiec został oddany przez matkę pod opiekę ciotki Salomei (młodsza 

siostra Marianny), która wyszła za mąż za Wawrzyńca Gradowicza, woźnego w starostwie krośnieńskim. Salomea 

i Wawrzyniec zajęli się wychowaniem Jana, otaczając go rodzinną miłością. Gradowiczowie mieszkali w kamienicy przy ulicy 

Szkolnej, obecnie noszącej imię Jana Szczepanika, a następnie w kamienicy rodziny Pików (obecnie Rynek 8). W Krośnie 

Janek ukończył czteroletnią szkołę ludową dla chłopców. Jego szkolnymi kolegami byli m. in. Franciszek Pik ps. Mirandola 

(późniejszy pisarz, poeta i tłumacz), Eugeniusz Romer (przyszły wybitny geograf) i Jan Romer (w przyszłości generał Wojska 

Polskiego). Dzięki koligacjom rodziny Pików z Łukasiewiczami, młody Szczepanik bywał gościem Ignacego Łukasiewicza, 

przypatrując się pracy wynalazcy, prowadzonej w podkrośnieńskiej Chorkówce.

1872



                                                                                                               

Jan Szczepanik dalszą edukację kontynuował w Jaśle. Tu uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego (w Krośnie tego typu szkoły 

nie było). W szkole wykazywał się wybitnymi umiejętnościami z przedmiotów ścisłych – fizyki i matematyki. Nie miał 

jednak talentów filologicznych z języków starożytnych. W wyniku konfliktu z nauczycielem i z powodu grożącej mu oceny 

niedostatecznej z greki, Szczepanik zdecydował się na opuszczenie gimnazjum. Ostatecznie uniemożliwiło mu to dostęp do 

wyższych uczelni.

Fotografia dziecięca Jana Szczepanika, 1881 r. 
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

                                                                                                1885–1888
Jan Szczepanik z Salomeą i Wawrzyńcem Gradowiczami
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



                                                                                                 

Jan Szczepanik postanowił  kontynuować naukę w Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. Zaciekawić go miał wprowadzony 

program kształcenia nauczycieli metodą slöjdu, która stawiała na rozwijanie zainteresowań technicznych wśród uczniów oraz 

przedmiot nauczania – „Nauka zręczności”. W Krakowie Szczepanik korzystał z gościnności rodziny Pików, która w związku 

z kształceniem swoich dzieci, przeniosła się do tego miasta. Naukę w seminarium ukończył w 1892 r., uzyskując uprawnienia 

nauczyciela szkoły ludowej.

                                                                                                                

W zawodzie nauczyciela Jan Szczepanik pracował w latach 1892-1896, obejmując posady w podkrośnieńskich 

miejscowościach: Potok, Lubatówka i Korczyna. Uczył m. in. muzyki i śpiewu, fizyki, rozwijał zamiłowanie do przyrody, 

higieny osobistej oraz majsterkowania, w tym do tworzenia zabawek z różnego rodzaju surowców wtórnych. W Korczynie, 

będącej ośrodkiem tkackim, zetknął się z mozolną pracą tkaczy. Tu, analizując konstrukcję warsztatów tkackich, postanowił 

unowocześnić proces tkania. Sporządzał więc obliczenia, projekty, spisywał pomysły projektów technicznych. 

Fotografia Jana Szczepanika w Zakopanem, w okresie pracy 
nauczycielskiej, lata 90-te XIX w. Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika.

Jan Szczepanik wśród nauczycieli Szkoły Tkackiej w Korczynie, 1895 r.
Ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie

                                                      
                                          1888–1892

                                                                                                1892–1896



                                                                                                    

Rola nauczyciela szybko okazała się niewystarczająca dla głowy pełnej wynalazczych pomysłów. Jan Szczepanik w 1896 r. 

przeprowadził się do Krakowa, gdzie zatrudnił się w sklepie z materiałami fotograficznymi Wilhelma Kleinberga. Już wtedy 

podejmował próby uzyskania barwnej fotografii. Przede wszystkim jednak szukał kapitału na realizację opracowanego 

w teorii, własnego systemu usprawnienia procesu tkackiego. Ostatecznie pieniądze wyłożył krewny właściciela sklepu - Ludwik 

Kleinberg, finansista spokrewniony z lwowskimi bankierami.

Afisz reklamowy Magazynu aparatów Wilhelma Kleinberga w Krakowie
Ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

                                                                                                1896–1898



Jan Szczepanik w 1896 r. wynalazł elektryczno-fotograficzno-optyczną metodę produkcji tkanin wzorzystych. Odkrycie oparte 

było na usprawnieniu maszyny Jacquarda poprzez wprowadzenie elektrycznego sterowania, co w efekcie umożliwiło 

mechaniczne wykonywanie całych serii gobelinów, w bardzo krótkim czasie i z niezwykłą dokładnością. Wynalazek Szczepanika 

uprościł wzorcowanie i perforowanie kart, wdrożył elektromagnetyczne wybijanie kart oraz zastosował optyczno-fotograficzny 

sposób wykonywania patronów. Dzięki wynalazkowi proces tkania gobelinów skrócił się z okresu kilku tygodni,  do czasu 

liczonego w minutach. 

                                                                                                1896

Maszyna elektryczna do wybijania kart żakardowskich systemem Jana Szczepanika 
„Penrose's Pictorial Annual” r. 1903-1904, Londyn

Maszyna tkacka Jana Szczepanika
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

Fotografia Jana Szczepanika w patroniarni w Barmen, ok. 1898 r.
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



Schemat działania telektroskopu

Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

W 1897 r. Jan Szczepanik zgłosił w urzędzie patentowym telektroskop - aparat do reprodukowania obrazów na odległość za 

pośrednictwem elektryczności. Urządzenie składało się z nadajnika z mikrofonem i odbiornika ze słuchawką, 

połączonych ze sobą przewodnikami bądź pojedynczym przewodem. W obu urządzeniach znajdowały się ruchome 

zwierciadła sterowane synchronicznie za pomocą elektromagnesów. Urządzenie przenosiło ruchomy obraz w naturalnych 

barwach oraz dźwięk co dało Szczepanikowi miano prekursora telewizji.   1897



                                                                                                    

W 1898 r. Jan Szczepanik przeniósł się do Wiednia, gdzie mocno zaangażował się w działalność wynalazczą. Przy udziale 

Ludwika Kleinberga i Franza Habricha powstało tu towarzystwo akcyjne pn. „Societe des Inven�ons Jan Szczepanik et Cie”, 

którego nazwa zaczęła pojawiać się na kolejnych patentach. Przy ulicy Pragerstrasse działała „Patroniarnia Galicyjska”, 

produkująca patrony do gobelinów tkanych metodą Szczepanika.  Olbrzymie zainteresowanie wzbudzało także laboratorium 

wynalazcy, znajdujące się przy ulicy Ungargasse.

Pracownia Jana Szczepanika i Patroniarnia Galicyjskiego Towarzystwa Akcyjnego w Wiedniu
Głos Narodu, 1901

                                                                                                1898–1904



Mark Twain (1835-1910) 
fot. A. F. Bradley, 1907

                                                                                                       

Wynalazkami tkackimi Jana Szczepanika interesował się słynny amerykański pisarz Mark Twain. Podczas podróży po Europie, 

pisarz prowadził również sprawy biznesowe. Do spotkania Twaina ze Szczepanikiem i jego wspólnikiem Kleinbergiem doszło 

w Wiedniu w 1898 r., w nowym miejscu zamieszkania wynalazcy.  Ostatecznie negocjacje między stronami nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów i Twain zrezygnował z planów eksploatacji wynalazków tkackich Szczepanika w USA. Niemniej, 

między pisarzem a wynalazcą zawiązała się nić przyjaźni, wyrazem czego stał się  gobelin Szczepanika z wizerunkiem Twaina 

(zamieszczony w specjalistycznym wydawnictwie z lat 1903–1904). Pisarz natomiast, sportretował Szczepanika 

w opowiadaniu Austriacki Edison znowu nauczycielem wiejskiej szkoły. 

            
            

            
            

            
            

            
            

1898



W 1898 r. Jan Szczepanik opatentował aparat fotograficzny wraz z projektorem do barwnej fotografii. W systemie zastosował 

metodę addytywną, polegającą na łączeniu barwnych wiązek światła. Aparat Szczepanika wykonywał zdjęcia w technice 

trójbarwnej, posiadał specjalny obiektyw o jednej soczewce przedniej i trzech soczewkach tylnych. Umożliwiło to jednoczesne 

wykonanie trzech zdjęć przez trzy filtry barwne: czerwony, zielony i niebieski. Ponieważ wywołane fotografie wciąż były
czarno-białe, do wyświetlania barwnych odbitek zastosowano projektor, zaopatrzony w specjalne urządzenie oświetlające trzy 

nałożone na siebie obrazy.

                                                                                                1898

Fotografia Franciszka Ożgi z aparatem fotograficznym wg. Jana Szczepanika, 1932 r.
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



 

W 1899 r. Jan Szczepanik opracował fotosculptor - urządzenie, które pozwalało na wykonywanie kopii wyrobów artystycznych. 

Aparat kopiujący pozwalał na wierne odwzorowanie obiektów metodą fotograficzną, bez konieczności ręcznego dokonywania 

pracochłonnych pomiarów i korekt. Poprzez odpowiednie ułożenie luster i zwierciadeł, obrazy modelu i kopii nakładały się na 

siebie, co pozwalało na wykonanie dwóch identycznych przedmiotów lub obiektów. Wynalazek był prototypem dzisiejszej 

skanera 3D.

Fotosculptor – schemat aparatu do modelowania
W. Jewsiewicki, Jan Szczepanik wielki wynalazca, Warszawa 1961

                                                                                                1899



                                                                                                              

Jan Szczepanik - szanowany już wynalazca, został  powołany w 1900 r. do odbycia służby wojskowej w Twierdzy Przemyśl, 

mimo wcześniejszego zwolnienia z jej obowiązku, jako osoby wybitnie utalentowanej. Musiały stać za tym poważne 

przesłanki natury techniczno-wojskowej, związane z wykorzystaniem wynalazcy w procesie unowocześniania ważnej 

strategicznie twierdzy. Niestety ewentualne dowody,  zapewne nie przetrwały wojennych zawieruch. Szczepanik 

przyjeżdżając do Przemyśla, z ciężkim sercem opuszczał swoje wiedeńskie laboratorium. Polubił jednak miasto i ludzi – tu 

poznał swoją wielką miłość i przyszłą żonę Wandę Dzikowską.

Fotografia Jana Szczepanika podczas służby wojskowej w Twierdzy Przemyśl w 1901 r.
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

                                                                                                 1900–1902



                                                                                                                     

W 1900 r. Jan Szczepanik miał okazję zaprezentować swoje dokonania na Wystawie Światowej w Paryżu, na której jego 

wynalazki spotkały się z bardzo dużym uznaniem. Na wystawie konstruktor miał zaprezentować udoskonaloną wersję swojego 

epokowego wynalazku, czyli urządzenia do przenoszenia na odległość obrazu i dźwięku. Telektroskop zdecydowanie 

wyprzedzał swoje czasy i ówczesne możliwości techniczne. Był dziełem niezwykle wizjonerskim, które wytyczyło drogę dalszym 

poszukiwaniom przyszłej telewizji.

Jan Szczepanik w pracowni
Ilustracya Polska, 1901

                                                                                                
1900



Gobelin Don Juan Zauberflote, 1900 r.
Z kolekcji prywatnej Barbary i Mieczysława Czosnyków.

Gobelin Fidelio Symphonien, 1900 r.
Z kolekcji prywatnej Barbary i Mieczysława Czosnyków

Jedną z najważniejszych dziedzin badawczych Jana Szczepanika były wynalazki z zakresu systemu tkactwa. Szczególną uwagę 

poświęcił wynalazca gobelinom - zazwyczaj bogato zdobionym tkanym żakardowo tkaninom. Konstruktor marzył o zastąpieniu 

czarno-białych tkanin wielobarwnymi tkaninami dekoracyjnymi, które byłyby produkowane seryjnie. W 1901 r. Jan Szczepanik 

opracował metodę produkcji wielobarwnych tkanin dekoracyjnych, która przekraczała ówczesne możliwości techniczne. 

Opatentowany w amerykańskim urzędzie wynalazek miał mieć zastosowanie głównie przy produkcji barwnych tkanin 

obiciowych.

                                                                                                1901



Fotografia próby skuteczności kamizelki kuloodpornej, przeprowadzonej w Wiedniu
Głos Narodu, 1901

Po nawiązaniu współpracy z Kazimierzem Żegleniem, bazując na jego dwóch patentach na pancerz kulochronny, Jan Szczepanik 

wymyślił kluczowe innowacje techniczne umożliwiające mechaniczną produkcję i podniesienie skuteczności tkaniny 

kuloodpornej. Wykonanie specjalnego krosna tkackiego zlecił Szczepanik Nicolasowi Reiserowi z Akwizgranu. Dzięki spotkaniu 

Kazimierza Żeglenia i Jana Szczepanika oraz dzięki współpracy z Nikolasem Reiserem historia przekazała współczesności 

poprawne balistycznie założenia tkaniny kuloodpornej. 

 1901



                                                                                                                        

Jan Szczepanik kontynuował eksperymenty z fotografią i filmem. Skonstruował kamery filmowe i projektory do fotografii 

barwnych oraz opracował technikę barwnego filmu małoobrazkowego. Jego wynalazki z tej dziedziny: aparat fotograficzny 

oraz rzutnik do zdjęć naturalnych, zostały zaprezentowane w 1902 r. na zorganizowanej przez tygodnik Ilustracya Polska 

Pierwszej Polskiej Wystawie Fotograficznej w Krakowie. Na wystawie miał także miejsce pokaz właściwości kamizelki 

kuloodpornej. Warto zaznaczyć, że prezentacji osiągnięć Szepanika dokonano w specjalnie wydzielonej dla wynalazcy sali 

wystawienniczej.

Fotografia z pokazu kamizelki na Pierwszej Polskiej Wystawie Fotograficznej w Krakowie w 1902 r.
Ilustracya Polska, 1902 

                                                                                                1902



                                                                                                                            

Udoskonalenie ochronnej tkaniny kuloodpornej przyniosło Janowi Szczepanikowi wielką sławę oraz uznanie. 

W 1902 r. kareta króla hiszpańskiego Alfonsa XIII obita materiałem wykonanym wg. pomysłu Szczepanika ochroniła i ocaliła 

władcę przed skutkami przeprowadzonego zamachu. W dowód wdzięczności za uratowane życie monarcha odznaczył Jana 

Szczepanika Orderem Izabeli Katolickiej. Odznaczenie było wielkim wyróżnieniem dla Polaka, 

równoznacznym z nadaniem tytułu szlacheckiego.

Akt nadania Janowi Szczepanikowi Orderu Izabeli Katolickiej od króla Hiszpanii Alfonsa XIII 
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

Order Izabeli Katolickiej
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

                  
                  

                  
                  

                  
      

1902



Jan Szczepanik poznał przyszłą żonę podczas pobytu w Przemyślu. Była to Wanda Dzikowska, córka Zygmunta Doliwa 

Dzikowskiego, pełniącego funkcję lekarza powiatowego w Przemyślu. Piękna i dobrze wykształcona Wanda, stała się muzą 

wynalazcy. Ślub Jana i Wandy odbył się 8 listopada 1902 r. w tarnowskiej katedrze. To właśnie do Tarnowa został przeniesiony 

Zygmunt Dzikowski, otrzymując równorzędną posadę lekarską. Państwo Szczepanikowie mieli pięcioro dzieci: Andrzeja, 

Zbigniewa, Bogdana, Bogusława i Marię.

Fotografia rodziny Szczepaników – Wanda z Dzikowskich, Bogusław, Zbigniew, Bogdan, Maria, Jan Szczepanik, 1917 r.
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

Akt ślubu Wandy Dzikowskiej i Jana Szczepanika

A. Pragłowska, Obrazy i barwy, Tarnów 2012

Fotografia ślubna Wandy Dzikowskiej i Jana Szczepanika, 1902 r.
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

                                                                                                1902



W 1902 r. w Wielkiej Brytanii opatentowany został wynalazek 

materiału światłoczułego – tj. tkanina do fotografowania, 

umożliwiająca uzyskanie gobelinów drogą fotograficzną. 

Urządzenie Szczepanika przenosiło obrazek na patron metodą 

fotoelektryczną, a produkcja tkaniny światłoczułej wymagała 

wyposażenia fabryki w nowe maszyny. W 1898 r. Szczepanik 

wykonał metodą fotograficzną gobelin dla uczczenia 50-lecia 

panowania cesarza Franciszka Józefa I, który osobiście przekazał 

dostojnemu jubilatowi. Techniką opracowaną przez Szczepanika 

sporządzono także jedwabny portret amerykańskiego pisarza 

i podróżnika Marka Twaina, który zafascynowany wynalazcą 

kilkukrotnie odwiedził go w jego pracowni. 

                                                                                         1902

Apoteoza 50-lecia panowania cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I
Ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie



Jan Szczepanik interesował się także najnowszymi wynikami badań w zakresie przekazu sygnału radiowego na odległość i znał 

najważniejsze prace pionierów radiotechniki tj. Hertza, Marconiego i Popowa. W 1903 r. Szczepanik wprowadził kilka ulepszeń 

do pierwszych urządzeń radiowych i uzyskał austriacki patent na telegraf bez drutu, który pracował na zasadzie telegrafii iskrowej. 

Prawdopodobnie na zlecenie rządu austriackiego Szczepanik uruchomił pierwszą próbną stację nadawczo-odbiorczą 

bezprzewodowego telegrafu. Niestety, więcej informacji na temat odkryć z zakresu radiotechniki nie zachowało się, ponieważ 

bogate archiwum wynalazcy zostało zniszczone przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. 

                                                                                                1903

Samorejestrujący odbiornik telegrafu bezprzewodowegoRankin Kennedy, Electrical Installa�ons, Vol V, 1903



Jednym z największych marzeń Jana Szczepanika było ożywienie kina niemego dźwiękiem. Dotychczas do tego celu 

wykorzystywano tapera lub orkiestrę, którzy towarzyszyli projekcji muzyką na żywo. Szczepanik chciał uniknąć uruchamianych 

oddzielnie taśmy filmowej i taśmy muzycznej, gdyż powodowało to brak synchronizacji między obrazem a dźwiękiem.

W tym celu opracował możliwość zapisu ścieżki dźwiękowej bezpośrednio na taśmie filmowej. Wpadł także na pomysł, jak 

zlikwidować problem "ociężałości" elementów kamery i odtwarzacza filmów, które powodowały efekt opóźnienia emisji 

dźwięku w stosunku do obrazu. Mechanizmy, które spowalniały pracę urządzeń zastąpił wiązkami promieni świetlnych, co na 

tamte czasy było wyjątkowym posunięciem technologicznym.

                                                                                                
1914

Schemat wynalazku filmu dźwiękowego z patentu, ok. 1920 r.
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



Po zakończeniu wojny w 1918 r. Jan Szczepanik przeniósł się do Berlina, podczas gdy jego żona i czwórka dzieci pozostali 

z dziadkami w Tarnowie. W Berlinie posiadał pracownię, w której z powodzeniem kontynuował badania m. in. nad fotografią 

barwną. Odnoszone na powrót sukcesy i uznanie, jakim znów zaczął cieszyć się, dawały nadzieję na lepszą przyszłość dla całej 

rodziny. Niestety choroba nowotworowa powoli zaczęła niweczyć plany wielkiego wynalazcy.  

                                                                                                1918

Pocztówka z Berlina Jana Szczepanika do ciotki Salomei Gradowicz w Krośnie, 1917 r.

Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

Rodzina Szczepaników i Dzikowskich, Baden koło Wiednia, 1915
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



Jan Szczepanik intensywnie pracował nad filmem. Zamierzał wzbogacić go o kolor i dźwięk. Opracował kompletny system filmu 

barwnego, który składał się z optycznej kamery do rejestracji obrazu, projektora do odtwarzania obrazu i taśmy filmowej do 

nagrywania. Do odwzorowania kolorów została użyta monochromatyczna klisza filmowa oraz filtry w trzech barwach: czerwonej, 

zielonej i niebieskiej. Precyzyjny układ soczewek i zwierciadeł umożliwił nakładanie na siebie trójbarwnych negatywów, które 

składały się na końcowy, realistyczny obraz. Do pierwszych zakończonych sukcesem rejestracji filmowych należały nagrania 

operacji chirurgicznej w szpitalu Langebeck-Virchow dokonane w 1925 r.

                                                                                                1918

Fotografia barwna „Maki”
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

Fotografia barwna „Dary natury”
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



Jan Szczepanik zmarł 18 kwietnia 1926 r. w wieku zaledwie 54 lat. Bezpośrednio przed śmiercią prowadził pracę naukową 

w Niemczech. Cierpiał na chorobę nowotworową. Ostatnią wolą nieuleczalnie chorego wynalazcy, był powrót do domu 

w Tarnowie. Kochająca rodzina zorganizowała transport chorego. Jan Szczepanik spoczął w grobowcu rodziny Dzikowskich na 

Starym Cmentarzu w Tarnowie.

                                               1926

Grobowiec Jana Szczepanika w Tarnowie
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



Gobeliny
Od czasu wynalazku maszyny Jacquarda na początku wieku, nie została wprowadzona w dziedzinie tkactwa wzorzystego żadna 

bardziej ważna i wywołująca przewrót idea.

(Niclas Reiser, dyrektor szkoły tkackiej w Akwizgranie, pocz. XX w.)

Szczepanik opracował innowacyjną metodę tkania – elektryczno-fotograficzno-optyczną, która usprawniła działanie maszyny 

Jacquarda, umożliwiając mechaniczne wykonywanie gobelinów w bardzo krótkim czasie i z niezwykłą dokładnością. 

Rewolucyjny wynalazek wywołał duże zainteresowanie na całym świecie. Jakość i szczegółowość wzoru była nieporównywalna 

z ręcznymi wyrobami, a bardzo niska cena produkcji powodowała powszechność w nabywaniu. Gobeliny zwane 

„szczepanikami”, będące niejednokrotnie reprodukcjami obrazów, stały się częstym przedmiotem kolekcjonerskim na 

przełomie XIX i XX w. i zdobiły wiele mieszczańskich domów w całej Europie. Wykorzystywano je również na kartach 

pocztowych. 

Gobelin Franciszek Józef I, pocz. XX w.
Ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie



Gobelin Niedziela Palmowa, pocz. XX w.
Ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie



Gobelin Piknik, 1900 r.
Z kolekcji prywatnej Barbary i Mieczysława Czosnyków



Gobelin Dziadkowie, 1900 r. 
Z kolekcji prywatnej Barbary i Mieczysława Czosnyków



wynalazkiJeśli nawet Szczepanik nie miał szczęścia ze swoimi wynalazkami świadczącymi 

o genialności, to jednak wskazał drogę innym wynalazcom, którzy z większym 

powodzeniem mogli je realizować. (Joseph Eder, Historia fotografii, 1932 r.)

Jan Szczepanik był prawdziwym geniuszem i wszechstronnie uzdolnionym wynalazcą. Potrzeba wynalazków zrodziła się 

u niego z pragnienia ułatwienia życia i ciężkiej pracy ludzi. Jako samouk, wybitny teoretyk i praktyk był autorem blisko 100 

patentów brytyjskich, niemieckich, austriackich, amerykańskich i polskich. Był wynalazcą, konstruktorem i autorem myśli 

technicznych z tak różnych dziedzin jak tkactwo, barwna fotografia, kolorowy film dźwiękowy, telewizja, mechanika, optyka, 

elektryka, aeronautyka, kolejnictwo, uzbrojenie czy telegrafia.

Wynalazki

Karta tytułowa patentu japońskiego na film barwny 
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

Aparat fotograficzny z rastrem, do przenoszenia wzoru na tkaninę
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika

Drugi model projektora filmowego  
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



Model kamizelki kuloodpornej Jana Szczepanika
Kamizelka kuloodporna została zrekonstruowana przy użyciu specjalnej tkaniny, której maszynowa technologia produkcji 

przypisywana jest Janowi Szczepanikowi. Model tkaniny wykonano na krośnie laboratoryjnym w Zakładzie Mechanicznych 

Technologii Włókienniczych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Na podstawie przeprowadzonych 

badań

 i analiz oraz dostępnych źródeł uznano, że Szczepanik do produkcji materiału użył splotu odpowiadającego wytwarzaniu 

dywanów „wypukłych”. Były to produkowane maszynowo na przełomie XIX i XX wieku dywany zwane z literatury włókienniczej 

jako dywany Ingrain.

Jedną z odmian tych dywanów były dywany Kidderminsterskie, które umożliwiały, przy zastosowaniu techniki żakardowej, użycie 

kolorowych wątków i grubej osnowy przez co uzyskiwano efekt „uwypuklonego wzoru”. Przyjęta idea struktury tkaniny 

z pięciokrotnie nawarstwionym układem wątków i dodatkową osnową wypełniającą przedstawiona została na rysunkach.

2W efekcie powstała model tkaniny o grubości 4 mm i masie powierzchniowej 2600g/m , do produkcji której użyto 

mul�filamentowych przędz poliestrowych. Współcześnie takie struktury włókiennicze określane są mianem mul�layer, 3D 

i stosowane są między innymi do zbrojenia kompozytów polimerowo-włókienniczych. Całkowity ciężar kamizelki wynosi 1600 g.



Kamizelka kuloodporna

Grafiki z filmów edukacyjnych produkcji Trznadel Media
Ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie



czyli „aparat do reprodukowania na odległość obrazów za pośrednictwem elektryczności”

Model telektroskopu został wykonany przy współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie. Prace nad jego budową 

opierały się na zachowanych źródłach archiwalnych oraz analizach własnych nad konstrukcjątechniką działania urządzenia.

Urządzenie posiadało stację nadawczą i odbiorczą. W telektroskopie znajdował się system ruchomych zwierciadeł, 

poruszanych za pomocą elektromagnesów, służących do analizy i syntezy obrazu, a do zamiany strumienia świetlnego na 

prąd elektryczny – fotoelementu selenowego. Dzięki ruchowi jednego zwierciadła obraz był analizowany podłużnie, 

natomiast dzięki ruchowi drugiego – poprzecznie. W odbiorniku źródłem światła była lampa wyładowcza (ale możliwe było 

także użycie światła słonecznego), której jasność była modulowana za pomocą sygnału napięciowego z płytki selenowej. 

Dzięki umieszczeniu dodatkowych pryzmatów na drodze strumienia świetlnego i kolejnej transmisji obrazów w kolorach 

podstawowych uzyskiwało się wypadkowy obraz kolorowy. Działanie to odwzorowywało fizjologiczną właściwość oka 

ludzkiego, przez krótkotrwałą projekcję szybko po sobie następujących punktów można uzyskać wrażenie całości obrazu.

 Wynalazek ten odegrał niewątpliwie dużą rolę w historii powstania telewizji, a Jana Szczepanika określa się mianem 

jednego z jej pionierów. Amerykański historyk telewizji Albert Abramson w książce wydanej w 1955 r., pt. Electronic Mo�on 

Pictures: a History of the Television Camera, wymienił nazwisko Szczepanika na czołowym miejscu wśród XIX-wiecznych 

umysłów związanych z wynalezieniem telewizji.

Schemat działania telektroskopu z patentu
W. Jewsiewicki, Jan Szczepanik wielki wynalazca, Warszawa 1961

Telektroskop...



Telektroskop

Grafiki z filmów edukacyjnych produkcji Trznadel Media
Ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie



Model kamery Jana Szczepanika
Model kamery został wykonany przy współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie. Prace nad jej budową opierały się na 

zachowanych źródłach archiwalnych oraz analizach własnych nad konstrukcją i mechaniką urządzenia. Sercem kamery był 

mechanizm rolkowy uruchamiany za pomocą korby, zaopatrzony w wieniec 18 małych obiektywów z aparatami odpowiadającymi 

rozmiarowi klatek taśmy filmowej. Za tą częścią znajdowała się taśma filmowa 35 mm umieszczona w magazynkach 

wewnętrznych mechanizmu. Obiektywy przesuwały się w polu widzenia dużego obiektywu kamery synchronicznie z filmem, 

a szczelinowa przesłona umożliwiała jednoczesne odsłonięcie trzech małych obiektywów. Wieniec dodatkowo zaopatrzony był 

w system filtrów – w kolorach: czerwonym, niebieskim i zielonym – umieszczonych na łańcuchu o prostoliniowym układzie. Po 

uruchomieniu kamery łańcuch obiektywów przesuwał się podobnie jak zwykły łańcuch między dwoma kołami zębatymi. Dzięki 

specjalnym prowadnicom część łańcucha, nad którą od tyłu nałożony był film, jest zawsze prostoliniowa, a prędkość przesuwania 

filmu odpowiada prędkości łańcucha. Podczas nagrania promienie świetlne przechodziły przez układ optyczny z filtrami 

utrwalając obraz na taśmie filmowej. Aby odtworzyć nagrany materiał, za urządzeniem stawiano lampę projekcyjną i odwracano 

bieg promieni, które dzięki kolorowym filtrom wyświetlały na ekranie obraz w kolorze.

Pierwszy model kamery filmowej 
Ze zbiorów Fundacji im. Jana Szczepanika



Model kamery Jana Szczepanika

Grafiki z filmów edukacyjnych produkcji Trznadel Media
Ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie



Kim byli sławni przyjaciele Szczepanika z dziecięcych lat spędzonych w Krośnie?
Eugeniusz Romer – przyszły wybitny geograf, ojciec polskiej kartografii.

 Franciszek Pik – Mirandola, przyszły pisarz, poeta i tłumacz okresu Młodej Polski.

                 Którego wynalazcę poznał Szczepanik w dzieciństwie?
Ignacy Łukasiewicz – wynalazca lampy na�owej, pionier przemysłu na�owego w Europie.

Jak zareagował Szczepanik na propozycję przyjęcia Orderu św. Anny z rąk cara Rosji Mikołaja II?
Odmówił powodowany patriotyzmem, który wpoiła mu ciotka Salomea Gradowicz.

Który z wybitnych amerykańskich pisarzy zachwycił się postacią wynalazcy?
Mark Twain. Szczepanik wywarł na nim tak wielkie wrażenie, że uczynił go bohaterem dwóch opowiadań.

Jak nazwał Szczepanika Mark Twain?
Austriacki Edison. Twain, którego Szczepanik poznał w Wiedniu, nie wiedział, że Polska znajdowała się wówczas
pod zaborem austriackim.

Jakie inne przydomki otrzymał Szczepanik od współczesnych?
„Polski Edison”, „wielki wynalazca”, „tytan pracy”, „galicyjski geniusz”, „da Vinci z Galicji”.

Który z historyków wymienił Szczepanika pośród trójki osób mających największy wpływ na rozwój
telewizji?
Albert Abramson – amerykański historyk, w książce Electronic Mo�on pictures. A history of the television camera.

Czy wiesz ...



Z kim spośród wybitnych polskich literatów zaprzyjaźnił się Szczepanik podczas pobytu w Krakowie?
Jego przyjaciółmi z okresu krakowskiego byli Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Gabriela Zapolska.

Józef zwolnił Szczepanika z czynnej służby wojskowej?
Dlaczego cesarz Franciszek osobiście zwolnił Szczepanika, gdyż zachwycił się imponującym talentem i wiedzą. 

Czym są tzw. „szczepaniki”?
To gobeliny przypominające obrazy albo współczesne wydruki komputerowe, wykonane mechanicznie wg metody
opatentowanej przez Szczepanika.
To również ciastka – podobnie jak napoleonki. Szczepanik cieszył się tak wielką sławą, że cukiernie zaczęły produkować
ciastka jego imienia.

Ile patentów i w jakich krajach uzyskał Szczepanik?
Uzyskał 92 patenty: 30 brytyjskich, 22 niemieckie, 21 austriackich, 15 amerykańskich i 4 polskie.

Który z wynalazków Szczepanika znalazł się na okładce New York Times'a w roku 1898?
Był to telektroskop – prototyp systemu telewizji.

Który z wynalazków Szczepanika spełniał rolę współczesnego skanera 3D?
Był to fotosculptor, który służył do kopiowania rzeźb metodą fotograficzną.

Nad jakimi wynalazkami pracował Szczepanik w dziedzinie lotnictwa, jednostek pływających,
i obronności?
Były to: sterowiec, samolot z ruchomymi skrzydłami, śmigłowiec, łódź podwodna i karabin automatyczny, 
który mógł oddawać kilkanaście strzałów na minutę.

Czy wiesz ...
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