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PREMIER ARCHITECTE
DE SA MAJESTÉ ROY DE POLOGNE

Najpierw - uzasadnienie tytułu niniejszego wystąpienia. Kiedy 
w roku 1985 Andrzej Grzybowski przedstawił Dyrekcji Zamku Kró
lewskiego w Warszawie swój słynny już dziś projekt przerobienia 
dawnej Kaplicy Saskiej na Salę Muzyczną, wszystkie plansze składa
jące się na ten projekt opatrzył zamaszystym podpisem: „Andrzej 
Grzybowski Premier Architecte de S.M. Roy de Pologne et Electeur 
de Saxe”. Plansze te skomponowane są po mistrzowsku i do złudze
nia przypominają autentyczne projekty powstałe na zamówienie Augu
sta III'. Nie są jednak fałszerstwem, pod podpisem Andrzeja widnieje 
bowiem wyraźny dopisek: „a Varsovie A MCMLXXXV D” wyjaśnia
jący w sposób niedwuznaczny i zrozumiały, że mamy do czynienia 
z pastiszem. A mimo to doszło do zabawnego nieporozumienia. Oto 
młoda i niedoświadczona pracownica naukowa Zamku, której poleco
no skatalogowanie tego projektu i wpisanie go do inwentarza, do tego 
stopnia uwierzyła w pozorną dawność rysunków, że rozpoczęła poszu
kiwanie wiadomości o życiu i twórczości Andrzeja Grzybowskiego - 
architekta żyjącego rzekomo w XVIII stuleciu. Zajrzała do Słownika 
architektów Stanisława Łozy, do słownika Thieme-Beckera i do zna
nej książki Waltera Hentschla o działalności architektów saskich 
w Polsce. W żadnej z tych pozycji naturalnie nic o Andrzeju Grzybow
skim nie znalazła, poszła zatem do wicedyrektora Zamku po radę, co 
ma robić. Wicedyrektor w pierwszej chwili osłupiał, ale zaraz wszystko

1 O projekcie tym pisałem w artykule pt. Kilka stów o najnowszej historii Kaplicy Saskiej 
w Zamku Królewskim w Warszawie, [w:] Entre cour et jardin, czyli pomiędzy mecenasem 
i artystą. Księga ku czci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza, Lublin 1987, s. 367-378. 
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się wyjaśniło. Okazało się bowiem, że młoda pracownica nie zna cyfr 
rzymskich, którymi wypisana była data powstania poszczególnych 
plansz, i złudzona ich wyglądem odniosła projekt do XVIII wieku. 
Grzybowski relacjonując mi to wydarzenie wyznał na końcu, że nie 
mogła go spotkać większa pochwała ze strony najmłodszego pokolenia 
historyków sztuki. Określenie: „Premier Architecte de Sa Majesté Roy 
de Pologne” przylgnęło do niego.

Niniejszą wypowiedź pragnę poświęcić pałacom, dworom i willom 
w stylu dworkowym, zaprojektowanym przez mego przyjaciela An
drzeja Grzybowskiego, aktora z wykształcenia, który architekturą zaj
muje się dla przyjemności. Jego rysunki projektowe wywołują zdu
mienie wśród historyków sztuki, że we współczesnym świecie żyje 
ktoś, kto potrafi w sposób doskonały wczuć się w wiek XVIII. Jedno
cześnie te same rysunki wywołują powściągliwość w ocenach archi
tektów z Pracowni Konserwacji Zabytków, projektujących rekonstruk
cję Zamku, oraz scenografów filmowych i teatralnych. Wszyscy oni 
nie mogą darować Grzybowskiemu, że jest amatorem, że znacznie le
piej od nich rysuje i że o głowę przerasta ich wiedzą o epoce, do któ
rej nawiązuje. Twórczość Grzybowskiego wywołuje również zastrze
żenia konserwatorów zabytków, Andrzej nie waha się bowiem „po
prawiać” zabytkowych budowli, nie ukrywając sympatii dla doktryny 
konserwatorskiej Viollet-le-Duca. Wszystko to skłania piszącego te 
słowa do podjęcia przeglądu dorobku Andrzeja Grzybowskiego w za
kresie architektury rezydencjonalnej. Jestem głęboko przekonany, że 
tylko on jest dziś w stanie zaprojektować bezbłędnie nowy dwór pol
ski, i dlatego postanowiłem przygotować referat o jego działalności na 
niniejsze seminarium.

Na początek pytanie: jak ukształtowała się osobowość artystyczna 
Andrzeja Grzybowskiego? Otóż tak: Andrzej, urodzony w 1930 roku, 
uczęszczał do słynnego Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. 
Miał wrodzone wielkie zdolności do rysunku, pisał jednakże niepo- 
rządnie, wręcz niechlujnie, co stale wywoływało konflikty z ciałem pe
dagogicznym. Zniecierpliwiony tym ojciec Andrzeja, znany stomato
log warszawski prof. Stefan Grzybowski, wynalazł mu nauczyciela ka
ligrafii, wiekowego już wówczas Stanisława Woltera, który nauczył 
chłopca pięknego pisania. Potem przyszło zafascynowanie architektu
rą, przede wszystkim nowożytną, a w szczególności osiemnastowiecz
ną, jeszcze później specjalistyczne lektury i podróże zagraniczne. Nie
jeden historyk sztuki mógłby pozazdrościć Grzybowskiemu znajomości 
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Europy, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Umiejętności rysunkowe 
ciągle wzrastały. Andrzej z godną zazdrości łatwością potrafił, i potra
fi nadal, narysować dwór polski, jak i konia, był bowiem i jest nadal 
zapalonym koniarzem. Znacznie więcej niż gra w teatrach warszaw
skich, interesowało go projektowanie i aranżacja stylowych mieszkań 
(pisałem już o tych mieszkaniach w roku 19842), a następnie współpra
ca przy rekonstrukcji Zamku Warszawskiego. Mało kto wie, że to An
drzej jest autorem oprawy plastycznej tronów królewskich w Sali Se
natorskiej, w Sali Audiencjonalnej i w Sali Rady. Na realizację czeka 
wciąż projekt łoża w Sypialni Królewskiej oraz dokończenie realizacji 
projektu Sali Muzycznej. Największą satysfakcję przyniósł mu jednak 
dwór w Jeziorach Wielkich kolo Zaniemyśla w Wielkopolsce, wznie
siony według jego projektu w 1978 roku przez miejscowy PGR dla 
Edwarda Sumińskiego, wybitnego lekarza weterynarii i „wynalazcy” 
żubronia. Dwór skomponowany jest świetnie: parterowy, nakryty wy
sokim, łamanym dachem, ma oczywiście ganek kolumnowy, nad któ
rym znajduje się trzyosiowa wystawka zwieńczona trójkątnym szczy
tem (ił. 1). Do tego stopnia Grzybowski wczuł się w tzw. styl dworko
wy, że zmylił nawet historyków sztuki. Marcin Libicki, wybitny prze
cież znawca dworów wielkopolskich, napisał o tym „zabytku”, że zbu
dowany został na początku XX wieku (może w okresie międzywojen
nym?) i że nawiązuje do tzw. „stylu polskiego”3. Warto dodać, że wy
cieczki turystyczne zwiedzające Jeziory Wielkie najpierw kierują się 
do dworu Grzybowskiego, a dopiero później do starego dworu, po
wstałego w XVII stuleciu, znakomicie zresztą utrzymanego, ale znacz
nie mniej efektownego. Sądzę, że budowa dworu w Jeziorach była fak
tem przełomowym w życiu artystycznym Andrzeja. Przekonał się bo
wiem, że zaprojektowanie konkretnego budynku w konwencji histo
rycznej leży w jego możliwościach, a nowo powstały obiekt prezentu
je się wiarygodnie i przekonywająco. Należy tu zaznaczyć, że Andrzej 
nie miał i nie ma dotąd uprawnień budowlanych - projekty jego muszą 
być podpisywane przez profesjonalistów.

Twórczość Andrzeja Grzybowskiego w dziedzinie architektury re- 
zydencjonalnej to nieustanne starcia z wojewódzkimi konserwatorami 
zabytków, choć z żadnym z nich nie zetknął się osobiście. Niezwykle

2 Pod prąd, [w:] Sztuka polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki. Warszawa, listopad 1984, Warszawa 1987, s. 307-334.

•' M. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce. Przewodnik, Poznań [b.d.J, s. 290.
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1. Jeziory Wielkie, dwór zaprojektowany przez Andrzeja Grzybowskiego, 1978

starannie opracowane projekty naszego bohatera wywoływały z reguły 
zakłopotanie służby konserwatorskiej. Czy traktować te propozycje 
poważnie? Czy jest to fałszerstwo? A może naruszenie, pożal się Bo
że, etyki konserwatorskiej? Na wszelki wypadek lepiej się sprzeciwić 
i zabronić realizacji projektu. I tak zwykle bywało. Przyjrzyjmy się te
mu z bliska.

W 1983 roku Grzybowski wykonał niezwykle efektowny projekt 
gruntownego przekształcenia dworu Potockich na Olszy w Krakowie4. 
Dwór ten powstał zapewne w drugiej połowie XVIII wieku, w połowie 
XIX przebudowano go, i raz jeszcze pod koniec tego stulecia. W wy
niku tych przekształceń dwór stał się budowlą pozbawioną niemal cech 
artystycznych. Od frontu zachował się do dziś czterokolumnowy portyk 
toskański zwieńczony trójkątnym szczytem, ale od tyłu miał dziwaczną 

4 Por. Pod prąd..., s. 327-328.
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czworoboczną wieżę, obrósł ponadto licznymi tandetnymi przybudów
kami. Na domiar złego po drugiej wojnie światowej przeprowadzono 
tuż przed elewacją frontową dworu olszańskiego linię kolejową, co do 
reszty zdegradowało tę siedzibę.

Potoccy z Olszy w dwudziestoleciu międzywojennym byli bodaj 
najuboższym odgałęzieniem dumnego arystokratycznego rodu, dobrze 
notowanego w kronikach towarzyskich całej Europy. Byli oni tak bied
ni, że mająteczek ich nie został objęty reformą rolną, nie było bowiem 
czego parcelować. Po drugiej wojnie światowej sytuacja uległa jednak 
diametralnej zmianie. Dziś to oni właśnie stanowią najzamożniejszy 
szczep swego rodu. Otóż Potoccy z Olszy zajęli się hodowlą pieczarek 
i dorobili się na tym fortuny. Nic zatem dziwnego, że postanowili wy- 
restaurować pozbawiony wszelkich wygód dwór olszański. Projekt od
nowienia i zarazem gruntownej przebudowy domostwa wykonali w ro
ku 1973 architekci Leszek Curkiewicz i Maria Ratayska, a zatwierdził 
ówczesny konserwator zabytków Krakowa Jerzy Kossowski, któremu 
omawiany dwór podlegał jako zabytek kategorii IV. Do realizacji tego 
projektu wówczas nie doszło, nie podobał się bowiem zdecydowanie 
zleceniodawcom. Pod koniec 1983 roku inicjator renowacji dworu, 
Antoni Potocki, zwrócił się z zamówieniem na nowy projekt do An
drzeja Grzybowskiego.

Jak już kiedyś pisałem, Andrzej zaproponował nakrycie dworu wy
sokim łamanym dachem, aby zmieścić na poddaszu kilka samodziel
nych mieszkań dla robotników pracujących przy hodowli pieczarek, 
parter zarezerwował dla właścicieli i podzieli! na dwa mieszkania. Zu
pełnie nowy charakter nadał elewacji tylnej, którą wzbogacił o nowe 
alkierze i taras przy wieży, wsparty na arkadach. Należy przyznać, że 
dwór został skomponowany funkcjonalnie, z dużym wyczuciem po
trzeb przyszłych mieszkańców. Proponowana przez Grzybowskiego 
architektura zewnętrzna nosi piętno rodzimego baroku i stanowi do
skonały przykład odradzającego się w Polsce Ludowej stylu dworko
wego (ił. 2-4).

Dwór na Olszy wyrestaurowano ostatecznie według zmodyfikowa
nej koncepcji Curkiewicza i Ratayskiej. Projekty Grzybowskiego 
wprawdzie Potockim bardzo się podobały, ale władze konserwatorskie 
wołały zatwierdzony już projekt z 1973 roku. Propozycje Grzybowskie
go pozostały zatem na papierze.

W 1980 roku rozpoczęła się szesnastoletnia przygoda z willą 
„Pallas Athene” w Konstancinie, należącą do historyka sztuki Piotra
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2. A. Grzybowski, szkic wstępny przebudowy dworu Potockich na Olszy w Krakowie, 
elewacja południowa, 1983. Oryginał w posiadaniu A. Potockiego w Krakowie

3. A. Grzybowski, szkic wstępny przebudowy dworu Potockich na Olszy w Krakowie, elewa
cja południowa, wariant z wystawką, 1983. Oryginał w posiadaniu A. Potockiego w Krakowie
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4. A. Grzybowski, szkic wstępny przebudowy dworu Potockich na Olszy w Krakowie, 
elewacja północna, 1983. Oryginał w posiadaniu A. Potockiego w Krakowie

Nowickiego5. Andrzej Grzybowski zaprojektował bramę (która wpro
wadziła w błąd wielu miłośników Konstancina - ił. 5), następnie prze
robił elewację frontową dodając do niej portyk (ił. 6), zaprojektował 
również pawilon ogrodowy mieszczący salę biesiadną, oranżerię i ga
raż. W ostatnich latach zaprojektował ponadto dekorację wnętrz skom
ponowaną w duchu Roberta Adama.

5 Jw., s. 328-329.
6 O willi dra Stanisława Jasiorowskiego w Konstancinie pisałem w cyklu pt. Jak ma być 

postawion nowy dwór polski, cz. XIII, „Murator” 1993, nr 3 (107), s. 23.

W roku 1988 powstał projekt przebudowy willi w Konstancinie 
przy ulicy Kościelnej 3/5, pochodzącej z początku XX wieku, wyko
nany na zamówienie dra Stanisława Jasiorowskiego, informatyka, pra
cownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt ten do
czekał się realizacji6. W wyniku gruntownej przebudowy willa otrzy
mała nową powłokę skomponowaną w stylu dworkowym. Układ po
mieszczeń zaprojektował Grzybowski bez zarzutu. Parter z wielkim li
ving roomem, ciągnącym się przez całą głębokość domu, ma charakter 
reprezentacyjny; pierwsze piętro, ukryte w wysokim łamanym dachu,

1 1



5. A. Grzybowski, szkic wstępny bramy prowadzącej na posesję P. Nowickiego w Kon
stancinie, 1980. Oryginał w posiadaniu P. Nowickiego

6. Konstancin, willa „Pallas Athene” P. Nowickiego, elewacja frontowa z portykiem 
dodanym przez A. Grzybowskiego. Stan obecny
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7. A. Grzybowski, projekt willi dra Stanisława Jasiorowskiego w Konstancinie, elewacja 
frontowa, 1988. Oryginał w posiadaniu S. Jasiorowskiego

8. A. Grzybowski, projekt willi dra Stanisława Jasiorowskiego w Konstancinie, elewacja 
ogrodowa, 1988. Oryginał w posiadaniu S. Jasiorowskiego 
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zawiera sypialnię, a w mieszkalnej suterenie ulokował Grzybowski 
pracownię pana domu i archiwum. Elewacje z dwoma portykami ko
lumnowymi, jednym od frontu, drugim od tyłu, wraz z nienagannym 
detalem są znakomitym przykładem odrodzonego stylu dworkowego 
(il. 7-8).

W roku 1989 Andrzej Grzybowski opracował projekt gruntownej 
przebudowy zrujnowanego neorenesansowego pałacu Wierzbickich 
w Woli Chojnatej kolo Rawy Mazowieckiej, powstałego około roku 
1873 (il. 9). Pałac ten, uznany za zabytek dopiero w roku 1979, chciał 
zakupić milioner amerykański polskiego pochodzenia. Architektura tej 
siedziby, istotnie nie najlepsza, nie znalazła uznania w oczach ewentu
alnego nabywcy, który chciał mieć typowy polski pałac z końca XVIII 
wieku, koniecznie z portykiem kolumnowym. W tym celu zwrócił się 
do Grzybowskiego i uzyskał od niego projekt nowego pałacu, skom
ponowanego bezbłędnie w duchu klasycystycznym epoki stanisła
wowskiej. Andrzej zaproponował nadbudowę części parterowych 
dawnego pałacu, wyrównując tym samym jego wysokość. Elewację 
frontową wyposażył w monumentalny portyk kolumnowy podtrzymu
jący trójkątny szczyt. Wszystkie elewacje rozczłonkował pilastrami

9. Wola Chojnata, pałac od ogrodu, 1992
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10. A. Grzybowski, projekt przebudowy pałacu w Woli Chojnatej, elewacja frontowa, 
1989. Oryginał w zbiorach prywatnych

11. A. Grzybowski, projekt przebudowy pałacu w Woli Chojnatej, elewacja ogrodowa, 
1989. Oryginał w zbiorach prywatnych

w wielkim porządku i zwieńczył balustradową attyką. Ukoronowa
niem bryły nowej siedziby miała być okrągła latarnia nakryta kopułką, 
wpuszczającą światło na klatkę schodową (il. 10-11). Pastisz byt tak 
znakomity, że wprawił w zakłopotanie władze konserwatorskie na naj
wyższym szczeblu. Zaprojektowany przez Grzybowskiego pałac
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12. A. Grzybowski, projekt rekonstrukcji pałacu w Żeliszewie, 1989. Oryginał w zbiorach 
prywatnych

bardzo się wszystkim podobał, ale jednocześnie drążyło pytanie natu
ry etycznej: czy tak wolno postępować z budowlą starszą, wprawdzie 
brzydką, ale jednak uznaną za zabytek? W obronie architektury pałacu 
Wierzbickich stanął konserwator województwa skierniewickiego i za
powiedział, że ewentualny nabywca posiadłości będzie musial pieczo
łowicie odbudować dawną siedzibę. Inwestorowi zabronił nawet wy
miany ukraszonych stopni prowadzących pod portyk. Amerykański 
milioner nie miał na to najmniejszej ochoty i zrezygnował z nabycia 
Woli Chojnatej. Znany mi tylko fragmentarycznie projekt Grzybow
skiego pozostał na papierze jako świadectwo jego wielkich możliwo
ści7. I tu uwaga na stronie: zupełnie inaczej zachował się konser
wator zabytków województwa siedleckiego. Ten sam Amerykanin, 

7 O pałacu w Woli Chojnatej pisałem wraz z Waldemarem Baraniewskim w artykule
pt. For sale: Wola Chojnata, „Spotkania z Zabytkami”, 16:1992, nr 8 (66), s. 5-7.
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dla którego Grzybowski wykona! projekt przebudowy pałacu w Woli 
Chojnatej, zainteresował się w pewnym momencie późnobarokowym 
pałacem w Żeliszewie, pochodzącym z trzeciej ćwierci XVIII wieku, 
a rozebranym do fundamentów z powodu totalnego zagrzybienia. 
Grzybowski „przymierzał się” do tego pałacu i zaproponował przy
wrócenie mu pierwotnego wyglądu, tj. bez nadbudowanego piętra 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego (il. 12). Nic z tego, kon
serwator wojewódzki zezwolił na odbudowę pałacu ze szpetnym pię
trem innemu inwestorowi. Los go za to skarał: nowemu inwestorowi 
zabrakło pieniędzy na odbudowę obiektu i do dziś sterczą żałośnie wy
ciągnięte pod dach mury pałacu odbudowanego niezgodnie z pierwot
nym wyglądem. Na położenie dachu i całkowite ukończenie budynku 
nie starczyło już tchu.

Jeszcze inaczej rzecz się miała z dworem w Karniowicach koło Kra
kowa, pochodzącym z połowy XVIII wieku i przebudowanym około 
roku 1860. Dwór ten chciał kupić w 1987 roku Józef Popławski, jeden 
z krakowskich klientów Grzybowskiego, i przeznaczyć na pracownię 
konserwacji zabytków i dzieł sztuki oraz na cele mieszkalne. Grzybow
ski w tym samym roku wykonał szkicowy projekt restauracji dworu, 
wprowadzając jednocześnie nader korzystne dla obiektu zmiany: usu
nął m.in. neobarokową sień i zastąpił ją czterokolumnowym portykiem 
dźwigającym taras przed dodaną wystawką zwieńczoną trójkątnym 
szczytem. Podwyższył również znacznie łamany dach, by zmieścić 
w nim piętro mieszkalne, i zaprojektował nowe barokowe hełmy nad 
ośmiobocznymi alkierzykami (il. 13). W elewacji ogrodowej zapropo
nował nową wystawkę zwieńczoną półowalnym szczytem (il. 14). 
Dwór karniowicki na rysunkach Grzybowskiego wygląda znacznie 
piękniej niż w rzeczywistości; cóż, kiedy rysunki te wywołały zgrozę 
wśród służb konserwatorskich i nie miały konsekwencji w postaci pro
jektu szczegółowego. Interesujące jest w tym wszystkim to, że nasi 
konserwatorzy raz godzą się na odbudowę zabytku w niewłaściwym 
kształcie, innym razem heroicznie bronią zabytku przed drobnymi nie
raz poprawkami, bardzo dlań korzystnymi. W obu wypadkach etyka 
konserwatorska nie schodzi im z ust.

Ale wracajmy do Grzybowskiego. W tym czasie pojawia się w je
go twórczości neogotyk. Z inicjatywy wspomnianego już Józefa Po
pławskiego powstał w 1988 roku projekt przebudowy dziewiętnasto
wiecznego młyna parowego przy ulicy Bursztynowej w Krakowie na 
neogotycki zamek, mający być siedzibą klubu sportowego. Grzybowski
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13. A. Grzybowski, projekt odbudowy dworu w Kamiowicach, elewacja frontowa, 1987. 
Oryginał w posiadaniu J. Popławskiego w Krakowie

14. A. Grzybowski, projekt odbudowy dworu w Kamiowicach, elewacja ogrodowa, 
1987. Oryginał w posiadaniu J. Popławskiego w Krakowie
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15. A. Grzybowski, projekt przebudowy młyna przy ul. Bursztynowej w Krakowie na 
siedzibę klubu sportowego, elewacja frontowa, szkic wstępny, 1988. Oryginał w posia
daniu A. Grzybowskiego

16. A. Grzybowski, projekt przebudowy młyna przy ul. Bursztynowej w Krakowie na
siedzibę klubu sportowego, elewacja frontowa, 1988. Oryginał w posiadaniu A. Grzy
bowskiego
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17. A. Grzybowski, projekt dworu w Jezierzycach pod Szczecinem, elewacja frontowa, 
1992. Oryginał w zbiorach prywatnych

dowiódł, że w nowej dla siebie konwencji czuje się swobodnie. Zamek 
skomponował w duchu późnego gotyku angielskiego (ił. 15-16). 
Szkoda, że nie został zrealizowany.

Istotny dla dziejów twórczości Grzybowskiego był rok 1992. Po
wstał wówczas projekt dużego klasycystycznego dworu w Jezierzy
cach pod Szczecinem, wykonany na zamówienie szczecińskiego biz
nesmana8. Dom został skomponowany przez Grzybowskiego z wiel
kim znawstwem form architektury dworów polskich z przełomu XVIII 
i XIX wieku. Jeden z historyków sztuki oglądając plansze projektowe 
tego dworu orzekł, że będzie to najpiękniejszy dwór polski (il. 17-19). 
Układ pomieszczeń i tym razem został skomponowany bez zarzutu 
(il. 19), podobnie jak elewacje, które nie odwołują się do konkretnego 
pierwowzoru, są natomiast samodzielnym tworem Grzybowskiego 
w konwencji stylu dworkowego. Projekt ten pozostał na papierze.

8 O dworze w Jezierzycach pisałem w cyklu pt. Jak ma być postawion nowy dwór polski, 
cz. XIII, „Murator” 1993, nr 3 (107), s. 24.

W tym samym roku 1992 Grzybowski opracował projekt przebudo
wy nie dokończonego domu profesora Tadeusza Tołwińskiego w Manach
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18. A. Grzybowski, projekt dworu w Jezierzycach pod Szczecinem, elewacja ogrodowa, 
1992. Oryginał w zbiorach prywatnych

19. A. Grzybowski, projekt dworu w Jezierzycach pod Szczecinem, plan parteru, 1992. 
Oryginał w zbiorach prywatnych 
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pod Tarczynem9. Tołwiński, wybitny architekt i urbanista, w roku 1928 
wybudował tu dla siebie (a raczej przebudował z budowli znacznie 
starszej) dom mieszkalny, nigdy nie ukończony. Grzybowski na zamó
wienie obecnego właściciela posiadłości, Artura Borzewskiego, narzu
cił na tę siedzibę (na razie tylko na papierze) nową szatę, skompono
waną w tzw. stylu dworkowym (il. 20). Projekt ten czeka wciąż na re
alizację.

Na rok 1993 przypada projekt przebudowy pałacyku w Zosinie 
pod Warszawą, należącego wówczas do braci Antoniego i Artura Bo- 
rzewskich. Andrzej, dla żartu raczej niż z istotnej potrzeby, narzucił 
neogotycki kostium skomponowany w odcieniu angielskim na neore- 
nesansowy pretensjonalny pałacyk (il. 21). Projekt ten dowodzi, że 
komponowanie w konwencji neogotyckiej nie sprawia mu żadnej 
trudności.

Rok 1994 okazał się wyjątkowo pomyślny dla naszego bohatera. 
W styczniu tegoż roku opracował szkicowy projekt powiększenia wil
li „Eloe” w Konstancinie (il. 22), wybudowanej w roku 1906 według 
projektu Kazimierza Skórewicza. Zleceniodawczynią była Anna Stara- 
kowa, właścicielka modnej restauracji „Belvedere” w Łazienkach. Do 
wykonania projektu szczegółowego nie doszło.

W czerwcu tego samego roku Grzybowski wykonał projekt nie tyle 
przebudowy, co „podrasowania” klasycystycznego pałacu Borzew- 
skich w Długiem (il. 23). Dla tej samej miejscowości opracował rów
nież projekt przerobienia dawnej gorzelni na klasycystyczną stajnię 
(il. 24). Chyba niewielką nadzieję miał Andrzej na jego realizację, sko
ro jeden z rysunków opatrzył napisem: „projet onanistique”.

W jesieni 1994 roku miała miejsce kolejna próba zaprojektowania 
siedziby w stylu historycznym. Próba ta trafiła nawet na łamy prasy sto
łecznej. Otóż bracia Antoni i Artur Borzewscy odzyskali należący do ich 
ojca teren posiadłości Wierzbno przy ulicy Puławskiej, sąsiadujący od 
północy z Królikarnią, i zamówili u Andrzeja Grzybowskiego projekt 
pałacu, który miał stanąć dokładnie w tym samym miejscu, co rozebra
ny po ostatniej wojnie neorenesansowy pałacyk pochodzący z pierwszej 
połowy XIX wieku. Grzybowski wykonał w październiku 1994 roku szki
ce nowego pałacu, znacznie większego od poprzedniego. Skomponował

’ O domu Tadeusza Tołwińskiego w Manach pisałem z Waldemarem Baraniewskim w ar
tykule pt. Many, Many, Many..., „Spotkania z Zabytkami”, 17:1993, nr 4, s. 29-31.
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20. A. Grzybowski, projekt dokończenia dworu w Manach, elewacja frontowa, 1992. 
Oryginał w posiadaniu A. Borzewskiego

21. A. Grzybowski, projekt szkicowy przebudowy pałacyku w Zosinie w stylu gotyckim,
elewacja frontowa, 1993. Oryginał w posiadaniu A. Grzybowskiego
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22. A. Grzybowski, projekt szkicowy powiększenia willi „Eloe” w Konstancinie, elewa
cja frontowa, 1994. Oryginał w posiadaniu A. Grzybowskiego

23. A. Grzybowski, projekt rewaloryzacji pałacu Borzewskich w Długiem, elewacja 
frontowa, 1994. Oryginał w posiadaniu A. Grzybowskiego
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24. A. Grzybowski, projekt szkicowy przebudowy dawnej gorzelni na stajnię w Dłu
giem, 1994. Oryginał w posiadaniu A. Grzybowskiego

25



25. A. Grzybowski, projekt szkicowy pałacu na Wierzbnie w Warszawie, elewacja fron
towa, 1994. Oryginał w posiadaniu A. Grzybowskiego

26. A. Grzybowski, projekt willi Karola Kempy w Zalesiu pod Warszawą, elewacja
wschodnia, 1994. Oryginał w posiadaniu A. Grzybowskiego
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je w duchu neorenesansu na pamiątkę budowli istniejącej tu wcześniej 
(il. 25). Bracia Borzewscy nosili się z myślą otworzenia tu galerii sztuki, 
potem jednak pojawiła się myśl ewentualnego wynajęcia pałacu bliżej 
nieokreślonemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu na biura i miesz
kanie ambasadora. W tym duchu Grzybowski opracował projekt, prze
widując suterenę na biura, parter na reprezentację, a piętro na mieszka
nie prywatne szefa placówki. Uderza w tym projekcie logiczny układ po
mieszczeń, rozplanowany przejrzyście i funkcjonalnie, którego nie po
wstydziłby się profesjonalny architekt. Znakomicie skomponowane są 
elewacje pałacu, skromne i oszczędne w środkach wyrazu, utrzymane 
w duchu neorenesansowego nurtu twórczości Henryka Marconiego i je
go uczniów. Co było dalej? Projekt trafił przed oblicze Warszawskiego 
Konserwatora Zabytków, który, a raczej która wyraziła wstępną zgodę 
na jego realizację. W obronie zagrożonego rzekomo parku „Arkadia” 
(miejsca zebrań i hucznych libacji szumowin) stanął jednakże woje
wódzki konserwator przyrody. Realizacji projektu sprzeciwił się również 
prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Pani Konserwa
tor wycofała zatem swoją uprzednią zgodę, a do całej sprawy wtrąciło się 
najniepotrzebniej kochane czasopismo „Nie”. W artykule podpisanym 
przez Dorotę Lipińską i zatytułowanym Przekręt pałacowy, nieścisłym 
i napastliwym, potępiło w niewybredny sposób pomysł wybudowania 
pałacu w tym właśnie miejscu10. Na razie zapanowała cisza. Zobaczymy, 
co będzie dalej. Najzabawniejsze jest to, że artykuł „Nie” zilustrowany 
jest zdobytymi w niewiadomy sposób rysunkami Grzybowskiego, które
go przyjaciele namawiali, by zażąda! od redaktora Urbana honorarium za 
ich opublikowanie.

D. Lipińska, Przekręt pałacowy, „Nie”, 1996, nr 12 (286) z 21 marca, s. 3.

Przejdę teraz do zaprezentowania trzech ostatnich projektów Grzy
bowskiego, które również powstały w roku 1994 bądź na początku ro
ku 1995, i wszystkie doczekały się realizacji. Pierwszy z nich to projekt 
willi Karola Kempy w Zalesiu pod Warszawą, opracowany w czerwcu 
tegoż roku. Andrzej zaproponował tu siedzibę w stylu dworkowym, 
stojącą bokiem do Alei Kalin, gdzie znajduje się posesja. Wejście 
główne znajduje się zatem w elewacji bocznej, ale obie elewacje wzdłuż
ne sugerują, że mamy do czynienia z polskim dworkiem. Przez cztero- 
kolumnowy portyk toskański, znajdujący się pośrodku elewacji wschod
niej (il. 26), dostajemy się do gabinetu-biblioteki, za nią usytuowany jest
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27. A. Grzybowski, projekt szkicowy planu parteru willi Karola Kempy w Zalesiu, 1994. 
Oryginał w posiadaniu A. Grzybowskiego
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hall pełniący jednocześnie od święta rolę wielkiej jadalni. Pomieszcze
nie to zamknięte jest od zachodu półkolistym występem podtrzymują
cym tarasik przed wystawką. Na parterze znajduje się ponadto wielki 
salon, w części południowej ciągnący się przez całą szerokość domu, 
pokój dziadka i kuchnia, spełniająca na co dzień rolę jadalni (il. 27). 
Sypialnie ulokowano na pierwszym piętrze, ukrytym w łamanym da
chu pokrytym dachówką. Willa w Zalesiu jest w chwili obecnej na 
ukończeniu.

Dziełem życia Andrzeja Grzybowskiego jest z pewnością Dom Nad 
Wodą w Konstancinie przy ulicy Chylickiej 6, skomponowany na wzór 
Pałacyku Na Wyspie w Łazienkach na zamówienie Anny Hinckfuss, 
Australijki polskiego pochodzenia. Projekt wstępny Grzybowski naszki
cował w grudniu 1994 roku (il. 28); na początku roku następnego po
wstał projekt szczegółowy. Dom Nad Wodą nie jest dosłownym naśla
downictwem Pałacyku Na Wyspie, tylko kompozycją a la manière. 
Od frontu Dom ma wprawdzie wgłębny portyk, ma również tak zna
mienny dla oryginału belwederek z półkolistymi oknami (il. 29), ale od 
tyłu Grzybowski przewidział półkolisty ryzalit otoczony kolumnami 
(il. 30). Rozplanowanie wnętrz jest również odmienne. Pomieszczeniem 
centralnym w Domu Nad Wodą jest klatka schodowa oświetlona wspo
mnianym belwederkiem. Andrzej poprawił przy okazji proporcje orygi
nału, rzeźby wieńczące balustradowe attyki zastąpił kamiennymi waza
mi, jego talent kompozycyjny w pełni objawił się w opracowaniu kraty 
balkonowej nad wejściem głównym oraz balustrady klatki schodowej 
(ił. 32). Układ pomieszczeń jest nad wyraz funkcjonalny: parter przewi
dziano na reprezentację, pierwsze piętro zajmują pokoje mieszkalne, na 
poddaszu wygospodarowano pomieszczenia biurowe firmy, którą pro
wadzi pani domu. Wdzięku konstancińskiemu Domowi Nad Wodą do- 
daje malownicze położenie nad rzeką Jeziorką. W jej wodach odbija się 
tylna elewacja domu. W chwili obecnej siedziba ta jest prawie gotowa, 
położono sztukaterie, trwają roboty wykończeniowe. Dom Nad Wodą 
wprawia w zdumienie wszystkich, którzy oglądają go po raz pierwszy.

Projekt domu Macieja Marcinkowskiego w Konstancinie przy ulicy 
Sanatoryjnej 23 powstał w pierwszej połowie roku 1995. Grzybowski 
miał za zadanie powiększyć niewielką piętrową willę bez wyrazu, po
wstałą w dwudziestoleciu międzywojennym. Nawiązując swobodnie 
do nie zrealizowanego projektu Jakuba Kubickiego Domu Pani Krakow
skiej w Łazienkach z roku 1783 oraz do pałacu w Dobrzycy wzniesione
go w latach 1795-1800 przez Stanisława Zawadzkiego, skomponował
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28. A. Grzybowski, szkic wstępny do projektu Domu Nad Wodą w Konstancinie, 1994. 
Oryginał w posiadaniu A. Hinckfuss

29. A. Grzybowski, projekt Domu Nad Wodą w Konstancinie, elewacja frontowa, 1994. 
Oryginał w posiadaniu A. Hinckfuss
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30. A. Grzybowski, projekt Domu Nad Wodą w Konstancinie, elewacja ogrodowa, 1994. 
Oryginał w posiadaniu A. Hinckfuss

31. A. Grzybowski, projekt Domu Nad Wodą w Konstancinie, program podłóg, 1994.
Oryginał w posiadaniu A. Hinckfuss
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32. A. Grzybowski, projekt Domu Nad Wodą w Konstancinie, krata schodów głównych, 
1994. Oryginał w posiadaniu A. Hinckfuss

33. A. Grzybowski, projekt willi Macieja Marcinkowskiego w Konstancinie, 1995.
Oryginał w posiadaniu A. Grzybowskiego
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nową całość składającą się z dwóch prostopadle ustawionych ramion, 
połączonych rotundą nakrytą kopułą i otoczoną kolumnadą (il. 33). 
Efekt - trzeba przyznać - zaskakujący. Oba skrzydła nakryte są łama
nym dachem ceramicznym kryjącym piętro; przy ich zakończeniach 
Grzybowski zaprojektował otwarte tarasy. Układ pomieszczeń jest 
prosty i funkcjonalny, w części centralnej Grzybowskiemu udało się 
zmieścić basen kąpielowy. I ten dom jest w chwili obecnej na ukończe
niu. Z pewnością nie jest podobny do żadnej z nowo powstałych sie
dzib skomponowanych w konwencji historycznej.

Tak z grubsza przedstawia się przegląd prac Andrzeja Grzybowskiego 
w zakresie architektury rezydencjonalnej. Należy teraz zastanowić się nad 
konkluzją niniejszego przeglądu. Nasuwają mi się następujące uwagi.

Andrzej Grzybowski jest na gruncie polskim swego rodzaju fenome
nem. Nie dlatego, że projektuje w stylach historycznych - takich archi
tektów teraz nie brakuje, wystarczy wymienić reklamujących się w „Mu
ratorze” Marka Skrzyńskiego oraz Beatę Kazimierską, lansującą „nowy 
narodowy romantyzm”11. Fenomen twórczości Andrzeja polega przede 
wszystkim na bardzo wysokim poziomie projektowania. Grzybowski 
starannie obmyśla nie tylko stronę funkcjonalną projektowanej budowli, 
ale i jej proporcje i osadzenie w krajobrazie. Dzięki dużej praktyce pro
jektowej jest w stanie dokonać podstawowych obliczeń statycznych. 
Bardzo istotną stroną jego projektów jest nadzwyczaj starannie opraco
wany detal historyczny, będący nieraz przedmiotem drobiazgowych stu
diów. Do tego zagadnienia nie przywiązują wagi ani Skrzyński, ani Ka
zimierska; Skrzyński wręcz mówi, że nie ma na to czasu.

11 Por. wydawnictwo pt. Pracownia Autorska Domy Polskie arch. Beaty Kazimierskiej.
Nowy Narodowy Romantyzm. 100 wybranych projektów. Domy jednorodzinne, domy letni
skowe, rezydencje, garaże, altany, z. 1, Warszawa 1996.

Andrzej nie tylko projektuje budowlę, ale dba następnie o jak naj
lepszą realizację swego projektu, wykłócając się z wykonawcami róż
nej specjalności. Przy projektowaniu przebudowy obiektu zabytkowe
go nie waha się go poprawić. Nie jest wyjątkiem, przed nim czynili to 
architekci odbudowujący historyczny szlak Zamek - Belweder w War
szawie. Słynnym poprawiaczem jest przecież sędziwy architekt specja
lizujący się w restauracji polskich zamków i jakoś nikt mu z tego po
wodu zarzutów nie robi. Andrzej ceni twórczość Adolfa Szyszko- 
-Bohusza, a zwłaszcza jego „Wieczernik” na Jasnej Górze, nienawi
dzi natomiast odbudowanego niedawno zgodnie z wydumaną etyką 
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konserwatorską zamku w Czorsztynie, upodobnionego do betonowego 
bunkra z gigantycznymi żelaznymi schodami, które doń prowadzą. 
Grzybowski najchętniej pociągnąłby odbudowę zamku dalej i odtworzył 
jego stan pierwotny, podnosząc jednocześnie walory malownicze tej bu
dowli. Piszący te słowa całkowicie się z Grzybowskim solidaryzuje, 
i widzi zamek czorsztyński, naturalnie oczyma wyobraźni, odbudowany 
przez Viollet-le-Duca lub w ostateczności przez Bodo Ebhardta. Przy
najmniej byłoby na co popatrzeć i nie byłoby zgrzytu w krajobrazie.

Nie widzę w Polsce dzisiejszej kogoś podobnego do Andrzeja. Na 
pewno nie będzie przesadą, jeśli porównam go z Quinlanem Terry12, wy
bitnym współczesnym architektem angielskim, projektującym swobodnie 
w stylach historycznych, który zwrócił na siebie uwagę na słynnej wysta
wie La Presenza del Passato w Wenecji w ramach Biennale 198013. Na 
wystawie tej Terry miał osobne pomieszczenie. Sądzę, że temperament 
twórczy obu architektów jest bardzo podobny. Obaj znakomicie rysują, 
obaj przywiązują ogromną wagę do detalu i do poziomu wykonawstwa. 
Twórczość Quinlana Terry nie jest jednakże zjawiskiem odosobnionym 
w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Wykazuje to jasno 
i dobitnie książka Andreasa Papadakisa pt. Klassische Moderne Archi
tektur wydana we Francji, we Włoszech i w Niemczech w 1997 roku14. 
Andrzej Grzybowski ze swymi zrealizowanymi dziełami powinien zna
leźć się, moim zdaniem, w drugim wydaniu tej książki obok takich archi
tektów jak John Blatteau (USA), Allan Greenberg (USA), Demetri Po- 
rphyrios (Anglia), Jacqueline Robertson (USA), John Simpson (Anglia) 
i Thomas Gordon Smith (USA). Dla nich wszystkich antyk i wypływają
ce z niego możliwości są ciągle aktualne i nader atrakcyjne przy jedno
czesnej niechęci do architektury współczesnej.

12 Architectural Monographs No. 27: Q. Terry, Selected Works, London 1993.
13 La Presenza del Passato. Prima Mostra Internazionale di Architettura. La Biennale di 

Venezia 1980, Venezia 1980, s. 300.
14 A. Papadakis, Klassische Moderne Architektur, Paris 1997.

W Polsce Grzybowski płynie zdecydowanie pod prąd. Nie ulega 
modzie na postmodernizm, nie przetwarza przeszłości, jak np. Czesław 
Bielecki projektując słynny dom państwa Ptaszków w Stężycy. An
drzej stara się ubrać brutalną współczesność w eleganckie i sprawdzo
ne formy przeszłości. Nie ma w tym nic złego, nikomu nie powinno to 
przeszkadzać, projektuj zatem tak dalej, Drogi Przyjacielu.

Zdjęcia wykonali: W. Baraniewski - 9; J. Borowik - 2-5,7, 8, 10-33; E. Ciołek - 6.



PROJEKTY I REALIZACJE



Zdjęcia wykonali: Archiwum Fotograficzne Zamku Królewskiego w Warszawie -1-7;
E. Ciołek - 8-17; T. Żóitowska-Huszcza - 18—45.



1. Tron Królewski w Sali Senatorskiej Zamku Warszawskiego
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2. Tron Królewski w Sali Audiencjonalnej Zamku Warszawskiego

V
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3. Tron Królewski w Sali Rady Zam
ku Warszawskiego

4. Projekt łoża w Sypialni Królewskiej 
Zamku Warszawskiego
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5. Strona tytułowa projektu przekształcenia Sali Muzycznej w Zamku Warszawskim, 1985
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6. Projekt przekształcenia Sali Muzycznej 
w Zamku Warszawskim, przekrój z wi
dokiem na podium dla orkiestry, 1985

7. Projekt przekształcenia Sali Muzycz
nej w Zamku Warszawskim, fragment 
ściany z propozycją dekoracji sztuka- 
torskiej i lambrekinu, 1985
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8. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, brama i fragment elewacji

9. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, hall w suterenie i klatka 
schodowa w trakcie montażu balustrady
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10. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, schody na pierwsze piętro

11. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, dekoracja sufitu w hallu 
na parterze
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12. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, salon na parterze

13. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, fragment dekoracji jadal
ni z monogramem pana domu
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14. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, dekoracja sufitu w jadalni

15. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, projekt pawilonu miesz
czącego garaż i salę bankietową, 1983. Pośrodku plan, po lewej elewacja z bramami do 
garażu, po prawej elewacja, za którą kryje się ogród zimowy, u dołu elewacja wzdłużna 
z gankiem kolumnowym, u góry elewacja tylna o cechach neogotyku angielskiego
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16. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, pawilon mieszczący garaż 
i salę bankietową, stan obecny

17. Willa „Pallas Athene” Piotra Nowickiego w Konstancinie, pergola, stan obecny
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18. Projekt mostku ogrodowego do willi „Ustronie” pp. Pawelców w Konstancinie

19. Układ podłóg do willi „Ustronie” pp. Pawelców w Konstancinie

ililśius

lii
IZ

SUE?!
IlISłli. 1

-

ive?5c/£ gkównE

i

■

1 -1' ' 1
==^L

48



20. Brama i fragment ogrodzenia 
przy willi „Ustronie” pp. Pawel- 
ców w Konstancinie

21. Garaż przy willi „Ustronie”
pp. Pawelców w Konstancinie
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22. Willa Karola Kempy w Zalesiu, elewacja frontowa, stan obecny

23. Willa Karola Kempy w Zalesiu, elewacja tylna, stan obecny
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24. Willa Karola Kempy w Zalesiu, 
wejście główne

25. Willa Karola Kempy w Zalesiu, 
fragment hallu ze schodami, stan 
obecny
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26. Fragment mieszkania dr. E. i J. Pietrzykowskich w Warszawie
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27. Projekt kapliczki
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28. „Dom nad Wodą” Anny Hinckfuss w Konstancinie, widok od frontu

29. „Dom nad Wodą” Anny Hinckfuss w Konstancinie, wnętrze portyku głównego

54



30. „Dom nad Wodą” Anny Hinckfuss w Konstancinie, elewacja tylna odbijająca się w wodzie
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31. „Dom nad Wodą” Anny Hinckfuss w Konstancinie, krata z monogramem pani domu

32. Projekt balustrady w „Domu nad Wodą” Anny Hinckfuss w Konstancinie
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33. „Dom nad Wodą” Anny Hinckfuss w Konstancinie, biblioteka
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34. Projekt panneaux dekoracyjnych w salonie „Domu nad Wodą” Anny Hinckfuss
w Konstancinie

58



35. Projekt panneaux dekoracyjnych w salonie „Domu nad Wodą” Anny Hinckfuss
w Konstancinie
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37. Projekt salonu w domu Macieja Marcinkowskiego w Konstancinie
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38. Projekt living-room’u w domu Macieja Marcinkowskiego w Konstancinie
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40. Projekt stajni dla posiadłości Jacka Kozińskiego „Zosin” pod Warszawą, 
elewacje wzdłużne, 1998

41. Projekt stajni dla posiadłości Jacka Kozińskiego „Zosin” pod Warszawą, 
elewacja szczytowa i przekrój, 1998
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42. Projekt bramy w posiadłości Jacka Kozińskiego „Zosin” pod Warszawą, 1998

43. Projekt mieszkań dla personelu w posiadłości Jacka Kozińskiego „Zosin” 
pod Warszawą, 1998
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44. Projekt płaskorzeźby z monogramem Stanisława Augusta do Sypialni Królewskiej 
Zamku Warszawskiego

45. Projekt szkicowy przebudowy dworu Jerzego Ćwiertni w Bylinach koło Rawy Ma
zowieckiej, 1998




