
Julia Kotarbińska (ur. 1895 w Mińsku)
Ceramiczka, pedagożka, od 1956 roku profesorka nadzwyczajna pracowni ceramiki w
PWSSP we Wrocławiu, członkini Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład”.

Kotarbińska rozpoczęła swoją edukację w październiku 1918 roku na Uniwersytecie
Warszawskim, gdzie przez dwa semestry studiowała na Wydziale Filozoficznym. W 1921 roku,
jeszcze pod swoim panieńskim nazwiskiem Wołodźko, wyjechała do Wilna, gdzie rozpoczęła
kolejne studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego. W tym samym roku zaczął
tam wykładać Mieczysław Kotarbiński, malarz i grafik, przyszły mąż artystki. Pobrali się w 1922
roku, a w 1923 przyjechali do Warszawy, gdzie Kotarbiński objął pracownię malarstwa w Szko-le
Sztuk Pięknych, a Julia Kotarbińska rozpoczęła studia w pracowni ceramiki Karola Tiche-go.
Ukończyła Akademię po dziesięciu latach, w 1933 roku, z dyplomem Wydziału Architektury
Wnętrz ze specjalnością ceramika. Przed II wojną światową często współpracowała z Wandą
Golakowską, również studentką warszawskiej ASP, a od 1933 roku wykładowczynią w pracowni
ceramiki.

W 1943 roku mąż artystki, Mieczysław Kotarbiński, został rozstrzelany na terenie
war-szawskiego getta. Jej córka Barbara przeżyła powstanie warszawskie uczestnicząc w nim
jako sanitariuszka i łączniczka.

Po wojnie artystka wróciła do swojego zawodu i zaczęła odbudowywać pracownię
ce-ramiki, najpierw w warszawskiej Akademii, a od 1951 roku na Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jako wychowała kilka pokoleń przyszłych ceramiczek i
ceramików. Projektowała również między innymi dla fabryk ceramiki we Włocławku i
Bolesławcu.

Zmarła w Warszawie, w 1979 roku, w wieku 84 lat.

Julia Kotarbińska (born in 1895, Minsk)
Ceramic artist, educator, associate professor at the Academy of Fine Arts in Wrocław from
1956, member of the Ład Artists Cooperative.

Kotarbińska began her education in October 1918 at the University of Warsaw, where
she studied philosophy for two full terms. In 1921, still under her maiden name Wołodźko, she
moved to Wilno (present-day Vilnius), where she began her studies in the art faculty of Stefan
Batory University (now Vilnius University). During that time, painter and graphic artist
Mieczysław Kotarbiński started working at the university in Wilno, and they were married in
1922. The couple moved to Warsaw in 1923, where Mieczysław got a job at the School of Fine
Arts in Warsaw and Julia began her studies at the same institution. She studied ceramics in
Karol Tichy’s studio. She finished her studies in 1933 with a diploma from the interior design
faculty and a specialization in ceramics. Before the Second World War she often collaborated
with Wanda Golakowska, a fellow student and later lecturer of the Warsaw Academy of Fine
Arts.

In 1943 Mieczysław Kotarbiński was murdered in the ruins of the Warsaw Ghetto. Their
daughter Barbara survived the Warsaw Uprising, in which she participated as a liaison officer
and nurse. After the war, Julia returned to her art and began rebuilding a ceramics studio, first at
the Academy of Fine Arts in Warsaw, and later, in 1951, at the Academy of Fine Arts in Wrocław.
As an educator she raised several generations of ceramic artists. She created designs for the
Włocławek and Bolesławiec ceramic works.

Julia Kotarbińska died in Warsaw in 1979 at the age of 84.


