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ówienie wspólne o rotmistrzu Stanisławie Gepnerze (1889-
— 1965) — znawcy historycznego umundurowania, muzealniku, 

malarzu i rysowniku oraz o Andrzeju Grzybowskim (ur. 1930) — akto
rze, architekcie wnętrz i malarzu, nie jest przypadkiem czy też nadużyciem. 
Chociaż pochodzili z różnych generacji, łączyło ich bardzo wiele. Obydwaj 
o ziemiańskich korzeniach, zapamiętali zmartwychwstałą II Rzeczpospolitą 
i przeżyli — chociaż inne były wojenne losy kilkunastoletniego chłopca 
i żołnierza AK — koszmar okupacji. Później tak samo trudno było im od
naleźć się w nowej i odmiennej od tej, na którą czekali, Polsce. I wówczas 
się spotkali. Starszy pan, eks-żołnierz, malarz koni i ułanów, pielęgnujący 
etos i najświętszą dla niego legendę polskiej kawalerii i student Szkoły 
Dramatycznej zafascynowany dawnym światem z jego kulturą i obyczaja
mi, człowiek, który odruchowo i bezwiednie na wszystkim, na czym można 
było, rysował konie. Gepner stał się dla Grzybowskiego mistrzem, który 
otwierał przed nim malownicze i bogate dzieje polskiej hipiki. Opowiadał, 
pokazywał i rysował. Miody Grzybowski, wówczas jeżdżący konno w war
szawskim ZOO, pod okiem rotmistrza Jacobsona, może teraz, po latach 
wspominać z dumą, że to na jego Irlandce rotmistrz Gepner ostatni raz sie
dział w siodle. Każdy naturalnie per saldo kształtuje się sam — pcha go do 
tego imperatyw upodobań i pragnień. Ale najszczęśliwsi są ci, którym mo
że oświetlić drogę poszukiwań mistrz i przyjaciel, który tym chętniej to czy
ni, kiedy widzi obok siebie pasjonata. A tak było właśnie w przypadku 
Gepnera i Grzybowskiego.
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Porucznik 3 Pułku Strzelców Konnych 
Stanisław Gepner, luty 1920. Ze zbiorów 

Wandy Gepner-Augustin

Pochodził z rodziny malarzy — byl wnukiem Ignacego Gepnera (1802-1867), bratankiem Włady
sława (1837-1915). Studia malarskie podczas nauki w warszawskim gimnazjum pobierał u Karola 
Ciszewskiego oraz podczas pobytu w Wiedniu (ukończył jednoroczny Abiturientenkurs w Akademii 

Handlowej w Wiedniu), gdzie uczęszcza! do Kunstgewerbe- 
schule. Od 1914 do 1917 w wojsku rosyjskim, od 1918 słu
żył w kawalerii polskiej. Od 1919 roku rotmistrz. Od 1921 
do 1929 służył w 20 pułku ułanów. Od 1932 do 1946 roku 
kustosz i współtwórca — wraz z Bronisławem Gembarzew- 
skim — Muzeum Wojska w Warszawie. Podczas okupacji 
w konspiracji, pseudonim „Kostka”. Od 1944 major AK. 
W latach 1946— 1948 kustosz Muzeum Narodowego, od
działu w Wilanowie, od 1948 do 1950 dyrektor Państwowe
go Ośrodka Muzealnego w Łańcucie. Uratował wówczas 
przed rozproszeniem pojazdy konne z kolekcji Potockich. Od 
1951 roku na emeryturze, zatrudniony byl jako rzeczoznawca 
w „Pracowniach Konserwacji Zabytków” i w „Desie”.

Równolegle do pracy zawodowej zajmował się twórczo
ścią malarską, tworząc przede wszystkim rysunki i akwarele 
oraz metaloplastykę o tematyce hipicznej i dotyczącej histo
rycznego umundurowania. Jest także autorem ilustracji do Al
bumu Wojska Polskiego E. Wedla (1934) i Zarysu dziejów 
uzbrojenia w Polsce W. Dziewanowskiego (1935). Byl stałym 
współpracownikiem Encyklopedii Wojskowej wydawanej od 

1931 roku. Łącznie opublikował ok. 100 prac naukowych i popularyzujących historyczne umundu
rowanie, uzbrojenie oraz pojazdy zaprzęgowe.

Prace plastyczne St. Gepnera znajdują się w zbiorach Muzeum Wojska i w Bibliotece Narodo
wej. Brał udział w wystawie Koń W malarstwie i rzeźbie polskiej w Krakowie w 1913 roku. Po 
U wojnie prace St. Gepnera eksponowane były na wystawach: Kawaleria i Artyleria Konna W latach 
1914-1947 w Instytucie Sikorskiego w Londynie (1958); / Międzynarodowa Wystawa Figurek 
Historycznych, Muzeum w Zabrzu (1973); Rtm. Stanisław Gepner 1889-1965, historyk milita
riów, rysownik, malarz w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, w wieży Kościoła św. Anny 
(1987). Hasia biograficzne w: Słowniku Artystów Polskich, H. Kubaszewska, T. II, 1975, oraz 
A. K. Kunert, Słownik Biograficzny Konspiracji Warszawskiej, Warszawa 1991.
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/i ndrzej Cjrzybowilti (itr. 1930), aktor, cwcliiteld wnętrz, rytownik, malarz i kolekcjoner. 

“śyn wybitnego numizmatyka, kolekcjonera Stefana Grzybowskiego. Naukę rysunku pobierał u ma
larza Henryka Szczyglińskiego, a kaligrafii u liternika Tadeusza Woltera. Absolwent liceum im. Ta
deusza Reytana w Warszawie. W 1952 ukończył Państwową Wyższą Szkolę Teatralną w Warszawie.

Od najmłodszych lat zafascynowany hipiką, wierzchowce i konie zaprzęgowe uczynił głównym

Ogier czołowy Saint Loup xxoo 1967 pod Andrzejem 
Grzybowskim, PSK Pruchna 1974

tematem swoich rysunków. W niemniejszym stopniu 
interesowała Andrzeja Grzybowskiego XVIII— 
i XIX—wieczna architektura. To spowodowało, że 
zajął się także pracą rysunkową i malarską oraz ilu
stratorską dotyczącą hipiki, a także zaczął projekto
wać wille i dwory w stylach historycznych. Jest au
torem projektów stylowych zaprzęgów i jeździeckich 
rzędów do filmów kostiumowych, m.in.: Janosik 
rei. J. Passendorfer; Mazepa rei. G. Holoubek; 
Szatow i Demony rei. A. Wajda.

Ilustrował Arabians Pferde Alles liebste Kinder 
Eriki Schiele, Araber in Europa Eriki Schiele, Hi- 
pologia dla Wszystkich J. Grabowskiego, Karety, 
bryczki i uprzęże u) zbiorach polskich Zb. Prus— 
—Niewiadomskiego.

Jest również autorem historycznych rekonstruk
cji trzech tronów królewskich: w Sali Senatorskiej, 
w Sali Audiencjonalnej i w Sali Rady Zamkowej 
oraz loża w Sypialni Królewskiej Zamku Warszawskiego. Wg projektu A. Grzybowskiego wykonano 
także trumnę króla Stanisława Augusta (na jego szczątki przywiezione z Wołczyna). Ostatecznie po
chowano w niej Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W 1985 roku uzyskał status architekta wnętrz. Jest auto
rem zrealizowanych projektów: dworu w Jeziorach Wielkich (1978), willi Pallas Athene w Konstancinie 
(1988), willi M. Marcinkowskiego w Konstancinie (lata 90—te XX w.), pałacyku w Zosinie (la
ta 90-te XX w. i po roku 2000), Willi nad wodą w Konstancinie (lata 90-te XX w.) czy pałacu 
w Bielawie (po 2000).

Jest także kolekcjonerem malarstwa o tematyce hipicznej oraz jeździeckich akcesoriów. Zgroma
dził bogatą, profesjonalną bibliotekę hipologiczną. Jest czlonkiem-zalożycielem Polskiego Towarzy
stwa Heraldycznego.

Wystawy autorskie: w Galerii Piotra Nowickiego w Warszawie (1982), w Łazienkach Królew
skich w Warszawie Koń nasz przyjaciel (1983), w Muzeum im. W. Stachowiaka w Trzciance Koń 
W życiu i kulturze. Ze zbiorów A. Grzybowskiego i L. Kukawskiego (1985) oraz w Muzeum Zam
ku w Łańcucie Wierzchowce i ekwipaże Andrzeja Grzybowskiego (2000).

O twórczości architektonicznej i malarskiej Andrzeja Grzybowskiego pisali m.in.: T. S. Jaro
szewski, Kilka słów o najnowszej historii Kaplicy Saskiej W Zamku Królewskim w Warszawie [w:] 
Roczniki Humanistyczne, zesz. 6, 1987, D. Chyb, Rekonstrukcja tronu Sali Senatorskiej W Zamku 
[w:] Kronika Zamkowa 3 (17) 1988, T. S. Jaroszewski, Premier Architecte de Sa Majesté Roy de 
Pologne, Warszawa 1988, A. Cholewianka-Kruszyńska Wierzchowce i ekwipaże Andrzeja Grzybo
wskiego, Łańcut 2000, M. Loba Twórczość architektoniczna A. Grzybowskiego (praca magisterska 
na Wydziale Historii Sztuki UW, 2005, maszynopis).



- ’ tanislaw Gepner urodzi! się w Nietulisku kolo Opatowa, gdzie jego rodzice kupili skromny ma
jątek, w którym rodzina spędzała letnie miesiące. Gepnerowie mieszkali w Warszawie — zajmowali 
mieszkanie przy Marszałkowskiej 120 (ojciec Stanisława, Kazimierz Gepner, podobnie jak dziad 
Ignacy, pracował w Banku Polskim). Rodzina miała cudzoziemskie, śląskie korzenie i pieczętowała 
się własnym herbem. Gepnerowie byli bankowcami, prawnikami, lekarzami, ziemianami. Byli pośród 
nich także malarze. Piękną babkę Stanisława, Antoninę Czyszkowską, żonę bankowca Ignacego, spor- 
tretował w 1828 roku znany warszawski malarz Rafał Hadziewicz (obraz ten zdobi dzisiaj galerię 
malarstwa polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie), przyjaciel Ignacego Gepnera. Ignacy, 
dziadek Stanisława, był bowiem, podobnie jak jego syn Władysław, malarzem (kształcił się u Koku- 
lara) — znanym portrecistą i litografem. Ignacy Gepner walczył w Powstaniu Listopadowym, a jego 
syn Kazimierz, ojciec Stanisława, w Styczniowym.

Dzieciństwo Stanisław Gepner spędzał w Warszawie, ale także na wsi, w Nietulisku i w ma
jątkach kuzynów, głównie w Kossowie Niecieckich pod Radomiem. To podpatrzona na wsi fauna 
stała się przedmiotem jego pierwszych prób plastycznych. Naukę malarstwa zaczął pobierać w roku 
1902 u Arkadiusza Jasińskiego. W sporządzanym od 1912 roku Pro Arte. Dzienniku Prac Arty
stycznych retrospektywnie zapisał swoje pierwsze prace malarskie, powstałe w 1902 roku — miał 
wówczas 13 lat. Pod numerem „1” zanotował: „Bociany, olejna pierwsza próba farb", pod nume
rem „2” „Studium lisa, olejno z natury”. Dziennik ten, który opatrzył cytatem z Juliana Bartoszewi
cza „Każdy powinien zostawić po sobie pamiątkę, że nie żył darmo na ziemi”, prowadził systema
tycznie aż do śmierci. Był zresztą niezwykle skrupulatny, każdą swą pracę numerował w kolejności 
powstawania. Ostatnią zapisał w Dzienniku w 1965 roku, 8 września (na półtora miesiąca przed

Stanisław Gepner z rodzicami — Kazimierzem i Antoninę Strona z Dziennika Prac Artystycznych 1912-1965.
z Galińskich i starszym bratem Mieczysławem w Nietulisku, Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin

ok. 1900 roku. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin
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Stanisław Gepner, Sceny myśliwskie, akwarela, 1951Szkic konia z tyłu, ołówek, 1907 [ze szkicownika]. 
Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin

śmiercią). Nosi ona numer 2103. Byt to „Legion Polski w Toskanii, akio.”. Dalej zanotował, że po
darował ją dyr. Adamowi Mauersbergerowi (z Muzeum Literatury).

Nauka Stanisława Gepnera, pobierana od roku 1899 w warszawskich szkołach, miała dość dra
matyczny przebieg, gdyż za czynny udział w strajku szkolnym, w 1905 roku, został wydalony z pry
watnego gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego. W rezultacie, po nauce w prywatnych kompletach 
i w gimnazjum Wojciecha Górskiego, opuścił Warszawę i zdał maturę po roku nauki w gimnazjum 
Aleksandryjskim — aż w Jałcie na Krymie. Naukę zakończył w roku akademickim 1912/1913, kie
dy to odbył Abiturientenkurs w wiedeńskiej Akademii Handlowej.

Szkic śpiącego psa, ołówek, 1907 [ze szkicownika]. 
Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin
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'■-> ardzo wyraźne musialy być u Stanisława Gepnera talent i zainteresowania malarskie, skoro stu
diował od 1905 roku malarstwo pod kierunkiem Karola Ciszewskiego, ucznia Gersona i Malczew
skiego, który prowadził w Warszawie właśnie od 1905 roku prywatną szkołę rysunku. W kilka lat 
potem, bo w 1912 i 1913 roku, podczas nauki w Akademii Handlowej w Wiedniu, uczęszczał je
szcze do Kunstgewerbeschule. Po powrocie z Wiednia, tuż przed wybuchem I wojny, kiedy podjął 
pracę w Banku Handlowym w Warszawie, znów pobierał lekcje u Karola Ciszewskiego.

Stanisław Gepner, Portret konia Fanfaron, olej z natury, 1906

O nauce u Karola Ciszewskiego napisał, że „całe wyrobienie w rysunku i w malarstwie [mu] za
wdzięczam”. Talent malarski Stanisława Gepnera podbudowany był więc systematycznymi studia
mi, ale i wielką pracowitością, która cechowała całe jego życie. Zachowały się liczne szkicowniki, 
właśnie z lat nauki u Ciszewskiego.

Był niezwykle przy tym skrupulatny i dokładny. Także w studiach, które uczyniły go najwyższej 
klasy znawcą historycznego umundurowania, a zainteresowania te miał już od lat szkolnych. Tym sa
mym to przede wszystkim żołnierz i koń stali się głównymi bohaterami jego prac malarskich, ale tak
że rzeźbiarskich — tworzył bowiem miniaturowe figurki żołnierzy i miniaturowe panoramy scen ba
talistycznych. Spod jego ręki wyszły także małe rękodzieła rzemiosła, które ozdabiały oprawne za 
szkłem akwarelki czy metaloplastyczne sylwetki przedstawiające konie i jeźdźców: wykonane w drew-
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nie kasetki, oprawa do kalendarza, pudelka na papierosy i tabakę czy miniatury szabelek, którymi 
obdarowywał przyjaciół.

Głównym tematem prac Stanisława Gepnera na początku twórczości była przede wszystkim fau
na. Z czasem coraz częściej zaczęły pojawiać się także inne przedstawienia — portrety, akty, widoki, 
a także — chociaż na początku rzadko — konie i żołnierze. W cytowanym powyżej Dzienniku Prac 
Artystycznych kolejna, trzecia praca z 1902 roku to „Kozak u> burce, olej, kompozycja”, zaś czwarta

Kasetki, kalendarz i miniatury białej broni wykonane przez Stanisława Gepnera

i ostatnia z tego roku to „Trębacz, akwarela, kopia” (niestety me zanotowano, z jakiego dzieła). 
W 1905 wykonał co prawda tylko jeden, akwarelowy „Portret konia araba” namalowany w Ma- 
zowszanach, ale już w roku I 906 na 44 prace, jakie powstały, aż 2 1 przedstawiało konie malowa
ne z natury. Były to studia i portrety. Od tej pory wizerunki koni, przede wszystkim wierzcho
wych, stają się w twórczości Gepnera przewodnim tematem. W roku 1907 powstają pierwsze 
przedstawienia jeźdźców — „Huzar na siwym koniu”, „Trębacz ułanów” czy „Krakus na koniu”. 
W dużą ilość prac przedstawiających konie, jeźdźców i rosyjskie zaprzęgi obfituje rok 1908, którego 
pierwszą połowę spędza w Petersburgu, gdzie przygotowywał się do matury. „Izwoszczyk”, „Prze
woźnik drewna”, „Koń ruski”, „Koń W sankach”, „Sanie do śniegu” to powtarzające się tematy je
go petersburskich prac. Nawet w czerwcu, już po powrocie do Warszawy, rysuje piórkiem petersbur
ską trojkę.
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— araz po uzyskaniu matury, od października 1910 roku odbył Stanisław Gepner, jako ochotnik, 
służbę w rosyjskiej armii, w 13 Pułku Dragonów w Garwolinie. W maju 1911 roku ukończył szkołę 
podoficerską, po czym zdał egzamin na podchorążego rezerwy.

Po powrocie do kraju i krótkiej nauce w Szkole Handlowej w Krakowie, wyjechał w 1912 roku 
do Wiednia na kurs w Akademii Handlowej. Z pobytu w Wiedniu pochodzi pierwszy znany konny 
portret Stanisława Gepnera, na którym przedstawił samego siebie, dosiadającego klaczy Carmen.

Dyplom ukończenia przez Stanisława Gepnera kursu szko
leniowego w 13 Pułku Dragonów w roku 1911. Ze zbiorów 

Wandy Gepner-Augustin

Ma na sobie mundur rosyjskiego oficera.
Praca ta powstała zapewne w ramach nauki 

w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule. Dość statyczna, 
namalowana z lekkością, oddająca szczegóły umun
durowania i rzędu, była zapowiedzią późniejszych 
wizerunków konnych żołnierzy w historycznych 
mundurach. Raz jeszcze sportretował się konno 
w tym samym roku w Warszawie. Ten portret zapisał 
także jako „Autoportret konny, żołnierski”- W na
stępnym roku namalował jeszcze jeden konny portret 
— Bronisława Bouffalla. Ale konne portrety stano
wiły w jego twórczości mniejszość.

W tym samym 1913 roku, po powrocie z Wie
dnia, wystawił swe prace na warszawskiej wystawie 
„Koń w malarstwie polskim”, prezentując pięć olej
nych i siedem akwarelowych portretów koni. Gepner 
z technik malarskich preferował akwarelę. Na przy
kład — na 28 prac powstałych w 1912 roku było 
13 akwarel, 3 oleje, 1 pastel i 8 rysunków ołówkiem. 
W 1913 roku powstało 57 prac, w tym 1 1 akwarel, 
2 pastele oraz rysunki: 7 węglem, 1 7 kredką, 3 piór
kiem i 16 ołówkiem oraz 1 rzeźba. Tylko jedna

Stanisław Gepner konno, Garwolin 1912 rok. Ze zbiorów Stanisław Gepner, Autoportret konny, oficerski, akwarela,
Wandy Gepner-Augustin Wiedeń 1913

12



y jacie

z prac prezentowanych na wystawie przedstawiała całą sylwetkę konia, pozostałe to końskie łby w 
jeździeckich oglowiach — profile czy w ujęciu 3/ą.

Ukazanie siebie w żołnierskim mundurze na obu portretach (wiedeńskim i warszawskim) wska
zuje, że wojsko stało się dla Stanisława Gepnera rzeczywistością, w której się doskonale znajdował. Już 
w rok później, w sierpniu 1914 roku powołany został do armii rosyjskiej w randze chorążego wojsk ko
lejowych, w których służył do jesieni 1917 roku. W listopadzie tego roku zameldował się w dowódz
twie I Korpusu Polskiego na Wschodzie.

Od 1919 roku służył w Oddziale Konnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. W marcu 
1920 oddział ten został wcielony jako 2 szwadron do 3 Pułku Strzelców Konnych i wysłany na front litew
sko-białoruski. Dowodził I szwadronem 3 
Pułku Strzelców Konnych. W 1920 roku 
otrzymał stopień rotmistrza ze starszeństwem 
od 1919 roku.

W marcu 1921 roku przydzielony został 
do 20 Pułku Ulanów, który stacjonował 
w Rzeszowie, gdzie był dowódcą 3 szwadro
nu, kwatermistrzem pułku i czasowo dowódcą 
dywizjonu w Dębicy. Tamtejsze koszary uwa
żał za najpiękniejsze w Polsce. Dzięki rotmi
strzowi Gepnerowi 20 Pułk Ułanów przejął 
tradycje oraz otrzymał historyczne mundury 
20 Pułku Jazdy Księstwa Warszawskiego, 
a także zbroje husarskie do pocztu sztandaro
wego. W pułku tym służył do 1929 roku, kie
dy to przeszedł w stan spoczynku.

Przez cały okres służby powstawały kolejne 
jego prace, których tematem były przede 
wszystkim, co zrozumiale, konie — głównie je
go wierzchowce. Poświęcił im także szkice — 
wspomnienia, dotąd pozostające w maszynopi
sie, które zatytułował „Szafarze uroków ży
cia”. Przywołał w nich Miszę, Aldonę, Nanę, 
Orkana, Kotyliona.

Stanisław Gepner obok swoich prac. Wystawa „Koń w malarstwie 
polskim", Warszawa 1913. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin

I Stanisław Gepner, Portret klaczy Aldona, akwarela, 1922 Stanisław Gepner, Kotylion, akwarela — szkic z natury, 1 924
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Stanisław Gepner, Autoportret, olej, Okocim 1930

/ o przejściu na emeryturę wojskową przez trzy lata pra

cował w Okocimiu, w browarze Gótza. Jego ówczesna 
malarska twórczość to przede wszystkim akwarele przed
stawiające żołnierzy w historycznym umundurowaniu. 
W 1930 roku namalował także autoportret, na którym 
przedstawił siebie w mundurze rotmistrza. Konno w la
tach trzydziestych jeździł już rzadko — u Roszkowskich 
w Chociwku czy w Ossie pod Rawą Mazowiecką.

Jesienią 1932 roku podjął pracę na stanowisku ku
stosza zbiorów w Muzeum Wojska w Warszawie, gdzie 
pracował do roku 1946. Praca w Muzeum Wojska i za
wodowe zajęcie się historycznym umundurowaniem wy
szły naprzeciw zainteresowaniom, które rotmistrz Gep
ner miał przecież od dawna. To właśnie znajomość i wy
czulenie na tradycje historycznego umundurowania spo
wodowało upomnienie się o zastosowanie mundurów 
20 Pułku Jazdy Księstwa Warszawskiego dla pocztu 

sztandarowego 20 Pułku Ulanów w Rzeszowie. Teraz, przy boku wybitnego munduroznawcy dy
rektora Muzeum Wojska płk. Bronisława Gembarzewskiego, mógł rozwinąć i pogłębić swe zaintere
sowania, stając się najwyższej klasy specjalistą. Równolegle zaczęły powstawać publikacje naukowe 
i prace plastyczne, których tematem było historyczne umundurowanie. W periodykach zamieszczał mono
graficzne opracowania. Publikował np. w „Przeglądzie Kawaleryjskim”, ale przede wszystkim w „Broni 
i Barwie” (był założycielem w 1933 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska i członkiem ko
mitetu redakcyjnego biuletynu tego stowarzyszenia o nazwie Broń i Barwa, wydawanego od 
1934 roku, w którym ukazało się 30 jego artykułów). Nawiązał także stałą współpracę (1930— 

— 1939) z Encyklopedią Wojskową. W tym czasie powstawały liczne akwarele, przedstawiające 
żołnierzy polskich w historycznym mundurach, oddające najmniejsze szczegóły z fotograficzną do
kładnością i historyczną prawdą, ale i naznaczone urokliwym klimatem XlX-wiecznego malarstwa.

Doskonała wiedza o umundurowaniu, połączona z umiejętnościami malarskiego ich przedstawia
nia, uczyniła ze Stanisława Gepnera wysoko cenionego ilustratora. Jego prace znalazły się w profes-

Stonisłow Gepner, Studium pasącego się konia, olej, 1925 Stanisław Gepner, Oficer Ułanów 1830 r., akwarela
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Stanisław Gepner, Pułk Kozaków Otomańskich
Sadyka Paszy, akwarela, 1932

Stanisław Gepner, Kozak Emira Rzewuskiego 1831, 
litografia kolorowana ręcznie, 1936

jonalnych publikacjach: Album Wojska Polskiego wydany przez E. Wedla oraz Zarys dziejów uzbro
jenia u) Polsce W. Dziewanowskiego. W Księdze Jazdy Polskiej opracował rozdział o sztandarach. 
Spod jego ręki wyszły w roku 1930 dwie pelnoplastyczne miniaturowe panoramy wykonane na za
mówienie MSZ (jako prezent dla następcy tronu japońskiego): Wiedeń 1683 oraz Rewia Kawale
rii. Wykonał także projekty miniaturowych figurek żołnierzy, ukazujące historię Polskiego Wojska, 
m.in. dla Société de Collectionneurs de Figurines Historiques oraz figurki z polichromowanego 
brązu, przedstawiające m.in. Gwardię Konną Koronną Stanisława Augusta. Był zresztą członkiem 
trzech prestiżowych stowarzyszeń, zrzeszających munduroznawców i kolekcjonerów — Société des 
Collectionneurs des Soldats d’Etain w Paryżu, Zinnfigurensammlerbund-Clio w Berlinie oraz 
członkiem honorowym Société d’études des Uniformes „Le Passepoil w Paryżu.

Stanisław Gepner, Pułk 20 Ułanów, 
akwarela, 1951

Stani:
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Okres okupacji spędził wraz z rodziną w Warszawie, w Muzeum. Władze okupacyjne zamieniły 

wówczas Muzeum Wojska w dział wojskowy Muzeum Miasta Warszawy, na jakie przekształcono 
Muzeum Narodowe. W swoim muzealnym, służbowym mieszkaniu utworzył archiwum ekspozytury 
wywiadowczej podległej Sztabowi Naczelnego Wodza w Londynie. Był szefem oddział II Komendy 
Głównej AK. Na jego wniosek oddziały Armii Krajowej nie weszły na teren Muzeum, co uratowało 
zbiory przed zniszczeniem. W konspiracji używał pseudonimu „Kostka”.

Muzeum i swoje mieszkanie musiał opuścić, wysiedlony przez Niemców 15 października 
1944 roku. Do pracy powrócił 1 lutego 1945 roku, by ratować i porządkować zbiory. W 1946 zo
stał kustoszem Muzeum Narodowego w oddziale w Wilanowie, a w 1948 roku — Dyrektorem Mu
zeum w Łańcucie.

Można śmiało sformułować twierdzenie, że Gepner Łańcut uratował. Sporządził bowiem pier
wszy muzealny inwentarz, co zapobiegło rozpraszaniu zbiorów. Był zresztą pierwszym profesjonal
nym muzealnikiem na stanowisku dyrektora. Dużym zainteresowaniem otoczył Stajnię i Wozownię 
Potockich. Do Księgi Inwentarzowej wpisał, co dla niego (bo nie dla wszystkich) było naturalne, 
określając przy tym typy, stojące w Wozowni pojazdy Potockich. Wywalczył także wpisanie piękne
go, neobarokowego budynku Stajni z zachowanym oryginalnym wyposażeniem do rejestru zaby
tków. Jego zainteresowania hipiczne nie ograniczały się bowiem do konia wierzchowego. Posiadał 
także głęboką wiedzę o historycznych zaprzęgach i jako pierwszy mógł właściwie ocenić wartość 
kompleksu Stajni i Wozowni oraz kolekcji pojazdów. Konne ekwipaże bywały także, chociaż rzad
szym, tematem jego prac. Poza wcześniej wymienionymi, w 1928 roku powstał obraz „Para koni 
w krakowskich chomątach ”, olej z natury. Kiedy podczas okupacji bywał w Ossie u kuzynów Ro
szkowskich, namalował zaprzęgowego kasztana. Także po wojnie powstało kilka prac ukazujących 
zaprzęgi — „Bałagulsfca czwórka", „Dorożka warszawska 1820 r. ”, „Dorożka warszawska 
1914 r.” czy „Tandem”.

W Łańcucie pod jego nadzorem wykonano dla Muzeum Komunikacji trzy modele pojazdów 
z kolekcji Potockich — berlinę de gala, dormezę i furgon bagażowy. Dla tegoż Muzeum wykonał 
także 30 plansz i rysunków ilustrujących pojazdy konne. Stanisław Gepner właśnie po wojnie, może 
zainspirowany zbiorem łańcuckim, wiele popularnych publikacji w prasie warszawskiej poświęcił hi
storycznym pojazdom konnym. Byl autorem haseł dotyczących pojazdów zaprzęgowych do Powsze
chnej Encyklopedii PWN, 1960 oraz Słownika terminologicznego sztuk pię^nyc/i pod red. S. Koza
kiewicza, Warszawa 1969.

Stanisław Gepner, Para koni w krakowskich chomgtach, olej Stanisław Gepner, Kasztan w zaprzęgu, akwarela, Ossa 1942 
z natury, 1928
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Stanisław Gepner, Bałagulska 
czwórka, akwarela, lata 50-teXX w.

Stanisław Gepner, Dorożka warszaw
ska 1914 r., tempera, 1950

Stanisław Gepner, Tandem, rys. 
piórkiem, 1962
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uu Łańcucie, na przełomie lipca i sierpnia 1949 roku zorganizowano pobyt studentów warszaw
skiej Szkoły Dramatycznej, którzy swe praktyki odbywali pod opieką prof. Aleksandra Zelwerowi
cza. Grupa zamieszkała na drugim piętrze zamku, gdzie znajdował się szereg dawnych apartamen
tów gościnnych. Pośród kilkudziesięciu adeptów sztuki dramatycznej przyjechał wówczas do Zamku 
Andrzej Grzybowski.

Studenci z Aleksandrem 
Zelwerowiczem oraz 
dyr. Stanisławem Gep- 
nerem i jego rodzinę 
w Łańcucie, w sierpniu 
1 949 roku. Drugi z le
wej siedzi dyr. Gepner, 
obok Anna Gepnero- 
wa, szósty w trzecim rzę
dzie stoi A. Grzybowski, 
ostatni prof. A. Zelew- 
rowicz. Ze zbiorów Mu- 
zeum-Zamku w Łańcucie

Swój pobyt w Łańcucie zapamiętał z kilku powodów. Chociażby z takiego, że kiedy na zakoń
czenie praktyki wygłosił w Wielkiej Jadalni toast na cześć Potockich, relegowano go ze studiów. Dzi
siaj mówi o tym z uśmiechem. Za to z wielką, niezmienną od tamtych lat radością wspomina przede 
wszystkim zawartą wówczas znajomość z dyrektorem Gepnerem. I dodaje ,Jestem dzisiaj jedną 
z nielicznych żyjących osób pamiętających Rotmistrza, tych którzy mieli szczęście Go poznać”. Zna
jomość tych dwóch panów dla obydwóch stała się bardzo ważna. Andrzej Grzybowski, który — 
chociaż studiował aktorstwo — zafascynowany był konną jazdą i wierzchowcami, a obdarzony talen
tem malarskim, właśnie konie uczynił głównym tematem swych rysunków i szkiców. Nic więc dzi
wnego, że zwrócił uwagę malarza i koniarza, rotmistrza, teraz dyrektora Gepnera. Długie wspólne 
rozmowy, wizyty w Wozowni, gdzie Stanisław Gepner pokazywał i fachowo opowiadał o kolejnych 
pięknych karetach i powozach, zapoznanie Grzybowskiego ze starym koniuszym Potockich, wycho
wanym w Wiedniu Anglikiem Harrym Herbertem, który był ostatnim świadkiem ekwipażowego ży
cia w Łańcucie i mógł przekazać Andrzejowi Grzybowskiemu wiele praktycznej wiedzy tyczącej 
uprzęży, powozowych koni i pojazdów, były świadomym nakierowywamem zainteresowań młodego 
Grzybowskiego na konne zaprzęgi — tutaj reprezentujące najwyższą klasę. Rotmistrz Gepner, jak 
zapamiętał Grzybowski, przygotowywał wówczas pracę o ekwipażach. Miał jednak potrzebę zainte
resowania tą dziedziną młodego pasjonata hipiki. Widział poza tym w Grzybowskim doskonałego 
kandydata do studiów nad „karetnictwem”. I miał rację. Dzisiaj Andrzej Grzybowski jest najwyż
szej klasy znawcą historycznych, stylowych ekwipaży, o których nie tylko mówi barwnie i które jak 
nikt potrafi przy tym ad hoc namalować, oddając całą przypisaną im stylowość i urodę. Znajomość 
obu panów — poprzez wspólne hipiczne zainteresowania, wyniesione z domu podobne tradycje, ma
larskie i kolekcjonerskie pasje — była spotkaniem, które dla obydwóch okazało się szczęśliwe i pożąda-
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ne. Stanisław Gepner znalazł w młodym Andrzeju — choć należał on do pokolenia jego dzieci (z cór
ką Wandą uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Reytana, gdzie wspólnie zdawali maturę) — doskona
łego partnera do koniarskich dysput, wdzięcznego słuchacza jego ekwipażowych wywodów i kawaleryj
skich wspomnień. Wszystko, o czym mówił, przez Andrzeja Grzybowskiego odbierane było otwar
tym sercem i umysłem. On zaś znalazł w Dyrektorze i jego opowieściach urok i styl tego życia i tych 
tradycji, jakimi był zafascynowany. Szybko stal się więc młody Grzybowski partnerem w tych rozmo
wach. Kiedy w kilka lat później ukazał się artykuł Gepnera Realia militarne w Panu Tadeuszu i An- 
driolli, ofiarowując egzemplarz „Blok-Notes” (1/159/1) wydany przez Muzeum Mickiewicza, 
w dedykacji napisał: „Kochanemu Panu Andrzejowi, obciążonemu tym samym zboczeniem sporto
wym i wielbicielowi konia ofiaruje Stary Przyjaciel, Warszawa X/ 1959”. Ich znajomość przerodzi
ła się bowiem w przyjaźń i kontynuowana była przez następne lata. Andrzej stal się stałym gościem 
u państwa Gepnerów, a później, po śmierci Rotmistrza, w domu jego córki Wandy.

Stanisław Gepner, Podchorąży Pułku 3 Ułanów
1815-1826 r„ akwarela, 1952

Stanisław Gepner, Pułk 20 Ułanów Litewskich 1813 r., 
akwarela, 1952

Stanisław Gepner, Pułk 20-ty Ułanów", 
akwarela, 1951

Stanisław Gepner, Pułk 1 Ułanów 1817 r., 
akwarela, 1952
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- / ndrzej Grzybowski swoje zainteresowania, wręcz pasje hipiczne i jeździeckie wyniósł z domu, 
gdzie obecna była polska historia i tradycje patriotyczne i w którym pielęgnowano urodę i styl co
dziennego życia. Ojciec Andrzeja Grzybowskiego prof. Stefan Grzybowski, chirurg—stomatolog był 
podczas I wojny adiutantem generała Żeligowskiego. Jego pasją było kolekcjonerstwo — zgromadził 
olbrzymi zbiór medali, plakiet i monet poświęconych marszałkowi Piłsudskiemu, posiadał także uni
katową bibliotekę, w której znajdowało się m.in. kilkaset pierwszych wydań J. I. Kraszewskiego.

Andrzej Grzybowski z rodzicami 
w ich warszawskim mieszkaniu 
przy Marszałkowskiej, lata 70- 
-te XX w. Ze zbiorów Andrzeja 

Grzybowskiego

Andrzej Grzybowski wzrastał więc otoczony pięknymi i cennymi przedmiotami i wyrósł na czło
wieka ceniącego wysublimowane piękno, rozkochanego w hipicznych tradycjach i z zaszczepionym 
przez ojca kolekcjonerstwem. Dzisiaj jest posiadaczem pięknej i wartościowej kolekcji końskich mun-

Zbiory hipologiczne Andrzeja 
Grzybowskiego na wystawie 
„Koń nasz przyjaciel" w Łazienkach 
Królewskich, 1983 rok. A. Grzy
bowski w towarzystwie dr B. Ma- 
jewskiej-Maszkowskiej i J. Kros- 
nowskiego. Ze zbiorów Andrze

ja Grzybowskiego
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ner i

sztuków, ogłowi, batów jeździeckich i ostróg oraz powozowych akcesoriów, a także cennej hipolo- 
gicznej biblioteki, pełnej białych kruków, „jednej z najzasobniejszych bibliotek hipologicznych”, by 
zacytować autorytet w dziedzinie hipologii, prof. Jana Grabowskiego.

Jeden z pierwszych munsztuków do kolekcji Andrzeja Grzybowskiego ofiarował mu rotmistrz 
Gepner. Od niego otrzymał również ostrogi firmy „SAWIELJEW”, które mają charakteryzować 
się — według słów Rotmistrza — malinowym dźwiękiem („zwon malinowyj”). Rotmistrz podaro
wał Grzybowskiemu także swój jeździecki bacik i „biały wyścigowy krawat”.

Rotmistrz Gepner, opowiadając Grzybowskiemu o swojej służbie w wojsku rosyjskim, wprowa
dzał go w pełen uroków świat rosyjskiej kawalerii. Mówił mu o zwyczajach, jakie panowały w car
skim wojsku i o kawaleryjskim fasonie oficerów carskich. Stal się dla mego mistrzem w dziedzinie 
wiedzy o kawalerii, jeździectwie, hipologii. „To on pierwszy powiedział mi o kurtyzowaniu i anglizo-
waniu” — mówi dzisiaj.

Andrzej Grzybowski wspomina także, 
że Rotmistrz uczył go również jeździec
twa, ale „narracyjnie”. Nie stał z boku, nie 
pokazywał, nie udzielał rad, ale opowiada
jąc, wspominając, mówiąc dużo o zasa
dach jazdy i sytuacjach wziętych z życia, 
miał duży wkład w jego jeździeckie umiejęt
ności, już wówczas wysoko oceniane przez 
takich mistrzów jak polscy, przedwojenni 
olimpijczycy: major Adam Królikiewicz czy 
pułkownik Karol Rómmel. Andrzej Grzy
bowski na swojej ukochanej klaczy Irlandce 
dwukrotnie dojechał do Skolimowa, gdzie 
na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w. 
mieszkali państwo Gepnerowie. Wówczas 
to, po długich latach przerwy, rotmistrz 
Gepner znów siedział w siodle, jak się 
okazało — po raz ostatni. Właśnie na Ir- 
landce Andrzeja Grzybowskiego.

W 1961 roku, po raz pierwszy od wie
lu lat namalował Stanisław Gepner konny 
portret. Sportretowal na nim Andrzeja 
Grzybowskiego, dosiadającego ogiera 
Omuz. Portret jest wytworny, ukazuje 
Grzybowskiego w eleganckim, jeździec
kim, czerwonym reitroku, białych brycze
sach i czarnym toczku. Jest pełen życia, 
młodzieńczej werwy, subtelnie uchwycone
go ruchu. Kasztanowaty wierzchowiec 
ukazany w skróconym galopie, niosąc jeź
dźca z gracją biegnie lekko, prawie nie do
tykając kopytami ziemi.

Rotmistrz Stanisław Gepner na Irlandce xx Andrzeja Grzybowskiego, 
Skolimów 1951 r. Ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego

Stanisław Gepner, Portret Andrzeja Grzybowskiego na ogierze Omuz, 
akwarela, 1961
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/S otmistrz Gepner w ostatnim okresie życia nadal zajmował się historycznym umundurowaniem. 
Odtworzył kolorystykę plansz barwnych do II tomu dzieła Bronisława Gembarzewskiego Żołnierz 
polski- Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie, I697-1794, wyd. w 1962 roku, oraz od podstaw opraco
wał brakujący, piąty tom tej pracy, dotyczący lat 1832—1939, do którego — poza tekstem — stworzy! 
30 tablic graficznych z detalami umundurowania i konsultował 80 barwnych ilustracji wykonanych 
przez Antoniego Trzeszczkowskiego. Tom ten dotąd pozostaje w rękopisie i czeka na wydawcę.

Byl także konsultantem kostiumów scenicznych Andrzeja Grzybowskiego, kiedy były one woj
skowymi mundurami (szczęśliwie pozwolono mu powrócić do Państwowej Wyższej Szkoły Teatral
nej). W Trzech Siostrach A. Czechowa, przedstawieniu dyplomowym w 1952 roku, Grzybowski

Andrzej Grzybowski w „Trzech siostrach" w mun
durze projektu Stanisława Gepnera. Ze zbiorów 

Andrzeja Grzybowskiego

grał Wierszynina. Wystąpił w mundurze wykonanym we
dług szkiców rotmistrza Gepnera, który dawał mu także po
trzebne w scenicznym zachowaniu „wyczerpujące wiadomo
ści o carskiej armii (...) zwyczajach, zachowaniach się, stylu 
bycia, etc”.

Kiedy z kolei w roku 1957 przygotowywał się Grzybo
wski do roli Clavaroche’a w Świeczniku Musseta, „rotmistrz 
Gepner robił mi szkice mundurowe” — wspomina. Sam 
Grzybowski także wykonywał wówczas szkice pod kątem 
munduru dla tej postaci, wzorując się na przedstawieniach 
z epoki.

A kiedy grał majora Saranowa w Żołnierzu i bohaterze 
G. B. Shawa, „rotmistrz Gepner — wspomina dzisiaj 
Grzybowski — naszkicował bułgarskie mundury. 1 znów ca
le godziny przegadane o wojsku, koniach, mundurach tym 
razem... bułgarskich”.

Z lat 50—tych i 60—tych XX wieku zachowała się boga
ta korespondencja Andrzeja Grzybowskiego do Stanisława 
Gepnera. Koperty swoich listów ozdabia! Grzybowski bar-

Stanisław Gepner, szkic munduru Clavaro- 
che'a do sztuki „Świecznik" Musseta, 1957. 

Ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego

Andrzej Grzybowski, Dragon 
1957. Kopia z F. Troupesa, 1837. 
Ze zbiorów Andrzeja Grzybowskie-

Stanisław Gepner, szkic munduru ma
jora Saranowa w „Żołnierzu i bohate
rze" G. B. Shawa. Ze zbiorów Andrzeja 

Grzybowskiego
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wnymi akwarelkami, przedstawiającymi zaprzęgi i wierzchowce. Do dzisiaj w ten sposób je dekoru
je. W listach pisał tak o swej pracy scenicznej, jak i opowiada! o zobaczonych gdzieś zabytkowych 
karetach, o zauważonym interesującym szczególe w uprzęży, sposobie sprzęgania kom. Pomagał 
wówczas rotmistrzowi Gepnerowi w wykonaniu kwerendy, dotyczącej zabytkowych konnych zaprzę
gów do przygotowywanej przez niego pracy. Dla jaśniejszego przedstawienia intrygującego go prob
lemu, pomagał sobie w tych relacjach, wykonując dużo podręcznych rysunków, na których przedsta
wia! pojazdy czy fragmenty zaprzęgu, których pełna jest ta korespondencja.

Pisząc listy z Dalekiego Wschodu, nie tylko opisywał wierzchowce, których dosiadał, i swe jeź
dzieckie „arabskie” doświadczenia, ale i malował konie oraz elementy orientalnych rzędów, szczegó
łowo je przedstawiając i analizując. Zachowała się jeszcze jedna pamiątka, „rejestrująca przyjaźń 
obu panów. To butelka nalewki autorstwa rotmistrza Gepnera, na której Andrzej Grzybowski umie
ścił — z właściwym sobie poczuciem humoru — „własnej produkcji” nalepkę z napisem „Gepne- 
rówka” pod herbem i pięciopałkową, szlachecką koronką.

Ul. 3 S'
r.

p cCi-txaic a.

Gepnerówka. Ze zbiorów Wandy Gep- 
ner-Augustin

Andrzej Grzybowski w „Żołnierzu i bohate
rze" G. B. Shawa w mundurze projektu 
Stanisława Gepnera, Warszawa 1958 r. 

Ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego

Cd (a -rawi
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Koperta z listu Andrzeja Grzybkowskiego do Stanisława Gepnera, z Opola 
z 1954 roku — karetka pocztowa „Schnell-Post", na odwrocie mail-coach i ko

mentarz. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin
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7 ' ndrzej Grzybowski, zdradzający od dziecka talent i zainteresowania plastyczne, uczył się malar
stwa u Henryka Szczyglińskiego. Pobierał także lekcje kaligrafii u Tadeusza Woltera. Mówi jednak 
o sobie przekornie, że nie jest wykształconym rysownikiem i malarzem. Niemniej przez cale życie 
malarstwo — oprócz jeździectwa, aktorstwa i architektury — było i jest do dzisiaj jego największą 
pasją, wewnętrznym imperatywem i najgłębszą potrzebą. Łatwość i biegłość, z jaką oddaje anatomię 
i ruch konia, przy wielkiej fascynacji szeroko pojętą hipiką, bo i jeździectwem, i ekwipażami, także 
w historycznym wydaniu, spowodowała, że malowanie koni i zaprzęgów stało się u niego tak nor
malne, niezbędne i bezwiedne jak oddychanie. Sylwetki wierzchowców i zaprzęgi malował i maluje 
ciągle i na wszystkim — na wielkich kartonach i małych skrawkach papieru, na odwrociach rachunków 
i kopertach. Ba, zamalowywał końmi nawet kulisy w teatrach, za co parokrotnie został ukarany. Do dzi
siaj rysuje praktycznie na wszystkich kawałkach papieru, jakie ma pod ręką. Najbardziej lubi rysować — 
bo to duże powierzchnie — na papierze, w który pakowane są butelki alkoholu. Ilości w ten sposób 
powstających szkiców — akwarelowych, ołówkowych, wykonanych długopisem i flamastrem są im
ponujące. W samym 2004 roku — obok ogromnej ilości szkiców i rysunków architektonicznych wy
chodzących spod jego ręki — stworzył ponad 400 szkiców przedstawiających konie.

Grzybowski uczynił bowiem, obok aktorstwa, swoją drugą zawodową profesją architekturę 
wnętrz. Jeszcze w latach siedemdziesiątych zaczął projektować w stylach historycznych wille i dwory, 

Andrzej Grzybowski, Studium koni w kłusie, szkic

Andrzej Grzybowski, Odwracajgcy się koń, szkic, 1986 Andrzej Grzybowski, Para w zaprzęgu angielskim, szkic, 1986



tak stylowe i oddające ducha epoki, że były brane przez historyków sztuki za zabytkowe. Stworzył 
i tworzy do dzisiaj — a ma już status dyplomowanego architekta wnętrz — zachwycające projekty 
neostylowych willi, dworów i rezydencji, także z budynkami tworzącymi ich gospodarcze otoczenie, 
w których perfekcyjnie i z wysmakowanym wyczuciem oddaje charakter dawno minione] epoki. Tak
że dla Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa zaprojektował w ostatnich latach piękne lukarny w dachu 
Stajni Kubickiego, które — według sporządzonego w parę chwil rysunku — zastąpiły podczas re
montu przypadkowe i brzydkie okna. Do perfekcji doprowadził także projektowane przez siebie his
toryczne rekonstrukcje wnętrz i ich wyposażenia. Powozowmę MLiJ zdobią zaprojektowane przez 
Andrzeja Grzybowskiego stylowe meble na akcesoria jeździeckie i zaprzęgowe.

Jeden z projektów przekształcenia reprezentacyjnej sali Zamku Królewskiego, jaki wykonał, 
wzięty byl za pochodzący z XVIII wieku, a nazwisko Andrzeja Grzybowskiego usiłowano odszukać 
w leksykonach architektów z epoki Sasów. Dodać należy, że wykonał na swym projekcie pastisz 
XVIII—wiecznej inskrypcji, poprzedzając swe nazwisko słowami „Première architecte de S. M. Roy 
De Pologne et Electeur de Saxe”. Pisze o tym, podziwiając poczucie humoru Artysty i jego fenome
nalne wczucie się w estetykę dawnych epok, prof. Tadeusz S. Jaroszewski w monografii, którą po
święcił architektonicznym pracom Andrzeja Grzybowskiego. Nieżyjący już dzisiaj prof. Jaroszewski 
byl, obok zmarłego prof. Aleksandra Gieysztora, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, 
wielkim admiratorem talentu tego Artysty.

Andrzej Grzybowski, projekt dachu Stajni Kubickiego — budynku Muzeum Łowiec
twa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Andrzej Grzybowski, Portret konia, akwarela, 1969 Andrzej Grzybowski, Zaprzęg, akwarela, tusz, 1 982
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l U spomniane akwarelowe miniatury na kopertach były pierwszymi, powszechnie znanymi szersze
mu ogółowi pracami Andrzeja Grzybowskiego. Wszystko wskazuje na to, że pierwszym adresatem, 
do którego wysyłane koperty zaczął ozdabiać akwarelkami, był rotmistrz Gepner. Uzupełniał je dość 
długimi, pisanym także na odwrociach kopert komentarzami, często wyrażającymi jego zdanie o jakimś 
zaprzęgu lub zawierającymi zapytanie o opinię Rotmistrza. Sam był zaskoczony ilością miejsca, jaką 
zajmowały na kopertach jego akwarelki. „Czy nie zauważył Pan, Rotmistrzu — pisał (naturalnie na 
odwrociu koperty!) z Sopotu w 1957 roku — że moje malowidelka na kopertach strasznie się rozra
stają? Już niedługo nie starczy miejsca na adres! Ale co gorsze już niektóre papeterie mnie małpują”.

Ale niezrażony tym, że ktoś może wykorzystać jego pomysł, mając duże i szacowne grono przyja
ciół koniarzy, pisząc do nich listy wysyłał je w kopertach, na których w podobnej manierze malował 
barwne czy monochromatyczne akwarelki, przedstawiające zaprzęgi, konie, scenki z polowań 
par—force czy wizerunki jeźdźców. Tyle tylko, że nie było już na nich odręcznych komentarzy. Kiedy 
odwiedził Bliski Wschód, na kopertach wysyłanych do Polski widniały pyszne araby z postaciami 
w burnusach, a wizerunki jeźdźców były jego konnymi autoportretami. Z równą starannością adre
sował owe listy, pozwalając sobie na ukazanie całej maestrii swego kaligraficznego pisma. Stawały 
się więc te zwykłe, korespondencyjne koperty małymi dziełami sztuki, które zachwycają do dzisiaj, bo 
twórczość tę Grzybowski z pasją kontynuuje. Poza urodą, malowane przez niego kopertowe miniatu
ry zawierają całą poznawczą warstwę. Przedstawiane zaprzęgi są stylowe, obrazują — z perfekcją 
oddanych szczegółów — właściwie zastosowany do sytuacji zaprzęg, bo Grzybowski raz przedsta
wia wiejski spacer, a innym razem pyszną królewską karocę czy elegancki pałacowy ekwipaż ze 
stangretem w galowej liberii. Podobnie przedstawienia wierzchowców czy jeźdźców to małe arcy
dzieła, które mają nie tylko wysublimowaną estetykę, ale i ukazują stylowe rzędy i odpowiednio do
brane stroje jeźdźców.

Andrzej Grzybowski, Tandem, akwarela, tusz, 1957

/ z'

Andrzej Grzybowski, Autoportret(?) na izabelowatym koniu, 
akwarela, tusz, Białka 1 964

Andrzej Grzybowski, Kareta w parokonnym zaprzęgu siwych 
koni, akwarela, tusz, 2003

Andrzej Grzybowski, Polowanie par force, akwarela, 
tusz, 1971
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Andrzej Grzybowski, Polowanie par-force, akwarela, tusz. 
Ze zbiorów Emilii Pietrzykowskiej

Andrzej Grzybowski, Kareta coupe zaprzężona w parę siwych 
koni, akwarela, tusz, 1 960

Andrzej Grzybowski, Siwy koń w lewadzie, akwarela, 
tusz, 1965

Andrzej Grzybowski, Calèche à la D'Aumont w parokonnym 
zaprzęgu kasztanów, akwarela, tusz, 1960

Andrzej Grzybowski, Wspinajęcy się siwy koń arabski, 
akwarela, tusz, 2003. Kopia

Andrzej Grzybowski, Wspinajgcy się gniady koń arabski, 
akwarela, tusz, 2003. Kopia

Logo Janowa. Ze zbiorów 
Aldony Cholewianki-Kruszyńskiej

I znowu anegdotycznie brzmiącą opowieść można przytoczyć 
o tym, jak swą maestrią i poczuciem humoru wprowadzi! Grzybo
wski w błąd — tym razem Polską Pocztę. Otóż jedną z kopert wy
sianą do Janowa, do dyrektora tamtejszej stadniny Andrzeja 
Krzyształowicza, z którym pozostawał w serdecznej przyjaźni, 
ozdobił namalowanym przez siebie znaczkiem za 60 gr. „Znacz
kiem jubileuszowym” z datami 1817—1967 na 1 50—lecie PSK. 
Urzędnik pocztowy na „znaczku” tym przybił stempel, jak na
prawdziwym. Ale w błąd wprowadził Grzybowski także wytrawnego historyka sztuki, profesora Sta
nisława Lorentza, Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Motyw zdobiący papier firmowy 
i zaproszenia dla Janowa na ów jubileusz 1 50—lecia, od początku zaprojektowany przez Grzybo
wskiego, profesor wziął za odbity z oryginalnego, XIX—wiecznego klocka.
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Aktorska profesja Andrzeja Grzybowskiego i jego malarskie pasje oraz wybitna wiedza o histo
rycznym zaprzęgu i rzędzie jeździeckim znalazły wspólne spełnienie w projektach zaprzęgów, stro
jów zaprzęgowej służby, a także jeździeckich rzędów, jakie wykonał dla kilku kostiumowych filmów. 
Już w roku 1954, grając rolę hajduka w filmie Podhale w ogniu w reżyserii Jana Batorego, asystował 
majorowi Adamowi Królikiewiczowi w przygotowywaniu i ustawianiu scen końskich. Od tamtej chwili 
aż do śmierci Majora łączyła obu panów serdeczna przyjaźń, a te pierwsze doświadczenia konsultacyj
ne Grzybowskiego zamieniły się w plastyczne i stały się potem dość częstym jego zajęciem.

Pierwszą „malarską” pracą dla filmu byl — wykonany do Lalki Wojciecha J. Hassa — program 
wyścigów konnych, który w filmie z powodzeniem zastępował dziewiętnastowieczny. Pierwszym 
z filmów, dla których projektował zaprzęg — galową dwukonną uprząż do karety hrabiny, była 
w 1971 roku Dama Pikowa. Olbrzymi, estetyczny i stylistyczny wkład mają projekty Grzybowskie
go w obraz i historyczny kontekst serialu kostiumowego Janosik, dla którego w 1972 roku stworzy! 
kilkanaście projektów karet, uprzęży, całych zaprzęgów i rzędów jeździeckich. Wystąpił zresztą 
w tym filmie sam, w roli adiutanta austriackiego generała, z gracją nosząc malowniczy mundur huza
ra. Galopował na oklep i bez butów, napadnięty przez zbójników Janosika.

Projekty Grzybowskiego, poza wysmakowaną lecz stosowną kolorystyką, precyzją ukazanych 
szczegółów, właściwą stylistyką ekwipaży i strojów służby, zaopatrzone są w stylizowane inskrypcje. 
Stanowią tym samym samoistne dzieła sztuki. Poza więc utylitarnym — dla potrzeb filmu — kon
tekstem, mają też artystyczną wartość oraz formę. „Projekt ekwipażu Hrabiego” do Janosika, opraw
ny w dobrane kolorystycznie passe-partout i ramę, ozdabia od lat dom przyjaciół Artysty. Także 
każdy z innych projektów, tak filmowych, jak i architektonicznych, bo i te są wycyzelowanymi, zdob
nymi w wysmakowane inskrypcje, równie łatwo może stać się oprawnym, samoistnie funkcjonującym 
dziełem sztuki.

bawili P*

Andrzej Grzybowski, Projekt ekwipażu Hrabiego do filmu „Janosik", akwarela, tusz, 1 972

Andrzej Grzybowski, Projekt karety pocztowej do filmu „Janosik", 
akwarela, tusz, 1 972. Ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego

Andrzej Grzybowski, Projekt uprzęży do karety arcyk- 
siężniczki do filmu „Janosik", akwarela, tusz, 1972. 

Ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego
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Z XIX-wieczną stylistyką konnych zaprzęgów zmierzy! się Artysta, projektując w tym samym 
roku zaprzęgi do serialu Wielka miłość Balzaka. Nie tylko rysował poszczególne ekwipaże, ale cale 
sekwencje scen z ich udziałem. Barokowe zaś — karetę i zaprzęg — zaprojektował do filmu Maze
pa, do którego — poza projektem królewskiego ekwipażu i zaaranżowaniem kadrów z jego udziałem 
— stworzył także, na konnym portrecie, wizerunek króla Jana Kazimierza ze swą wizją rzędu i ko
stiumu króla.

Dziewiętnastowieczne zaprzęgi projektował jeszcze dwukrotnie. W 1986 do filmu Andrzeja
Wajdy Szatoid i Demony, według projektu Grzy
bowskiego, który wystąpił także w epizodzie, gra
jąc carskiego oficera, sprzęgnięto rosyjską trojkę. 
W 1999 roku do angielskiego filmu Anna Kare
nina zaprojektował znowu szereg malowniczych 
zaprzęgów, głównie rosyjskich. Gdzieś w oddali 
pobrzmiewają w nich zapewne dawne petersbur
skie opowieści rotmistrza Gepnera.

Andrzej Grzybowski, Projekt karety królewskiej do filmu „Maze
pa", akwarela, tusz, 1 975. Ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego

Andrzej Grzybowski, Król Jan Kazimierz na koniu. Projekt rzędu 
i 4kostiumu do filmu „Mazepa", akwarela, tusz, 1 975. Ze zbio

rów Andrzeja Grzybowskiego

l

Trojka sprzęgnięta w PSO Bogusławice, powożona przez K. 
Andrzejewskiego na terenie Uniwersytetu Warszawskiego pod
czas realizacji filmu Andrzeja Wajdy „Szatow i Demony", 1 987. 
Obok powożącego, na koźle Andrzej Grzybowski w mundurze 

rosyjskim. Ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego

Andrzej Grzybowski, Trojka Obłońskiego, projekt do filmu 
„Anna Karenina", akwarela, 1999. Ze zbiorów Andrzeja 

Grzybowskiego
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ndrzej Grzybowski dosiadał w swoim życiu wielu doskonałych wierzchowców, pośród których
były konie pełnej krwi, jak jego ukochana pierwsza wierzchówka Irlandka, a potem czołowe ogiery

Ogier czołowy „Markiz" pod Andrzejem Grzybowskim, 
PSK Janów Podlaski, listopad 1974. Ze zbiorów Andrzeja 

Grzybowskiego

Andrzej Grzybowski, teb konia czystej Andrzej Grzybowski, Łeb konia czystej 
krwi w arabskim ogłowiu, sepia, 1986 krwi w sportowym ogłowiu, sepia, 1986

Andrzej Grzybowski, Łeb konia, 
akwarela, 1982

Andrzej Grzybowski, teb konia, 
akwarela, 1982

z Golejewka i Pruchnej, Jednak jego wierzchowce 
to przede wszystkim konie czystej krwi arabskiej 
i angloaraby. Dosiadał nie tylko czołowych ogierów 
z Janowa, ale także, podczas pobytu w Syrii, legen
darnych „dzieci Allacha” w orientalnych rzędach. 
Ma za sobą wizyty w prawie wszystkich polskich, 
europejskich i bliskowschodnich stadninach. Przy 
jego spostrzegawczości i wyczuleniu estetycznym, 
opartych na topologicznej, pogłębianej przez lata 
wiedzy, te liczne, z autopsji poznane — chcialoby 
się powiedzieć „najczystszej wody” czy „najwyższej 
próby” — rumaki uczyniły z Grzybowskiego wy
trawnego i cenionego znawcę. Jeżeli jeszcze wie się, 
że jego talent i umiejętności malarskie pozwalają 
mu, jak rzadko komu, przetransponować własne 
doświadczenie jeździeckie oraz hipologiczne wyro
bienie w formę malarskiego czy rysunkowego przed
stawienia, nie dziwi, iż stal się także cenionym ilu

stratorem fachowych dziel poświę
conych hodowli koni. Pierwsze pu
blikacje, jakie zilustrował, wyszły 
spod pióra cenionej niemieckiej au
torki Eriki Schiele, światowej sławy 
znawczyni koni czystej krwi: Ara
bians Pferde Alles liebste Kinder, 
München 1972 oraz Araber in Eu
ropa, München 1982. Erika Schiele 
postawiła Grzybowskiego w jednym 
rzędzie z Kossakami, Brandtem, Su
chodolskim i Chełmońskim. To ona 
sformułowała, słynne już dzisiaj zda
nie „Kto widział pana Grzybowskie
go choć raz jeżdżącego konno, ten 
to zrozumie. Trzyma on wodze 
równie lekką ręką jak pędzel”.

O zilustrowanie swej pracy Hi- 
pologia dla wszystkich, Warszawa 
1984, poprosi! Andrzeja Grzybo
wskiego także inny wybitny autory
tet w dziedzinie hodowli koni, 
prof, dr Jan Grabowski. „Rysunki 
Grzybowskiego — napisał on 
m.in. — np. pokroju konia są dla
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mnie ideałem tego, co powinien objaśniać tekst książki o koniach, a to dlatego, że przy «fotograficz
nej dokładności» mają jednocześnie wyraz estetyczny — są małymi dziełami sztuki”.

Ostatnia praca, jaką dotychczas zilustrował Andrzej Grzybowski, jest dziełem nieżyjącego już 
Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego, także aktora. Do jego książki Karety, bryczki i uprzęże w zbiorach 
polskich, Warszawa 1995, wykonał Grzybowski ilustracje przedstawiające zaprzęgi, do każde
go z omawianych przez autora stylu za
przęgowego.

Przed laty tego swego kolegę aktora, 
który interesował się zaprzęgami konny
mi, przyprowadził do rotmistrza Gepne- 
ra właśnie Andrzej Grzybowski. Kiedy 
Rotmistrz dzielił posiadane przez siebie 
materiały, Andrzej Grzybowski otrzy
mał te tyczące jeździectwa, a Prus-Nie- 
wiadomski — ekwipaży. To z polecenia 
rotmistrza Gepnera w 60—tych latach 
XX wieku Zbigniew Niewiadomski 
(Prus to jego wojenny i sceniczny pseu
donim) pojawił się w Łańcucie i zaintere
sował zamkowym zbiorem pojazdów. 
Prus—Niewiadomski namówił także dyrek
cję Muzeum (nie można wykluczyć, że 
za sugestią Stanisława Gepnera), by po
wstał oddzielny Dział Muzeum, zajmu
jący się naukowo zbiorem pojazdów kon
nych. Imię Zbigniewa Prus-Niewiadom
skiego nosi powstała w 2003 roku Powo- 
zownia Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
w Warszawie, prezentująca pojazdy euro
pejskie z przełomu XIX i XX wieku.

W ostatnich latach, dla potrzeb mu
zealnego, zimowego zaprzęgu w Łańcu
cie, wykonał Andrzej Grzybowski pro
jekt rekonstrukcji zimowej liberii z boga
tym szamerunkiem, jaka też ściśle według 
projektu Artysty została uszyta, by zada
wać szyku swą stylowością i urodą, kie
dy sanie w iskrzący śniegiem i mrozem 
dzień mkną parkowymi alejami. Wte
dy przez moment może się wydawać, że 
czas się cofnął i wszystko wygląda jak 
w XIX wieku, albo też jak na którejś 
z zimowych akwarel Andrzeja Grzy
bowskiego.

Andrzej Grzybowski, projekt zimowej liberii dla Łańcuta. Ze zbiorów 
Andrzeje Grzybowskiego

Andrzej Grzybowski, Sanie. Ilustracja z księżki J. Grabowskiego „Hipologia 
dla wszystkich", Warszawa 1 981
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KATALOG WYSTAWY 
„PRZYJACIELE” Stanisław Gepner i Andrzej Grzybowski 

grudzień 2005 — marzec 2006, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

1^'ctce siau ci CJepnera

OLEJE I TEMPERY
1. Portret konia Fanfaron, 1906. Ze zbiorów Sta
nisława Ledóchowskiego; wym. 65 x 80,8 cm; 
nr DPA*  ** 48; s. 10* ’

2. Podziękowanie za służbę, 1912. Ze zbiorów 
Elżbiety i Marcina Gepnerów; wym. 53 x 58 cm; 
nr DPA 323; s. 16
3. Studium pasącego się konia, 1925. Ze zbiorów 
Andrzeja Grzybowskiego; wym. 36,6 x 40,5 cm; 
nr DPA 534
4. Aldona i Mira, 1925. Ze zbiorów Wandy Gep
ner—Augustin; wym. 53 x 66 cm; nr DPA 536
5. Luzak z końmi, 1925 [miniatura na mahoniowym 
pudelku]. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym.

* DPA — Dziennik Prac Artystycznych Stanisława Gepnera
** Numery stron, na których znajdują się zdjęcia opisywanych prac.

9 x 12,8 cm; nr DPA 543; s. 1 I
6. Kotylion, 1926. Ze zbiorów Wandy Gepner-Au
gustin; wym. 42,5 x 38 cm; nr DPA 547
7. Para koni w krakowskich chomątach, 1928. 
Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 56 x 
67 cm; nr DPA 573; s. 18
8. Autoportret, Okocim 1930. Ze zbiorów Wandy 
Gepner-Augustin; wym. 34 x 30 cm; nr DPA 621; s. 16
9. Dorożka warszawska 1914 r., 1950. Ze zbio
rów Bogdana Szymczaka; wym. 19,5 x 24 cm; 
nr DPA 1463; s. 19 i 20
10. Portret gniadego konia [miniatura na pokrywce 
kufla]. Ze zbiorów Elżbiety i Marcina Gepnerów; 
wym. średnica 6,3 cm

AKWARELE 1 RYSYNKI

II. Azja, 1911. Ze 
zbiorów Elżbiety i Marci
na Gepnerów; wym. 
29,5 x 29,5 cm; nr DPA 
306

12. Autoportret konny oficerski, Wiedeń 1913.
Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 53 x
63 cm; nr DPA 359; s. 12

13. Portret klaczy Aldona, 1922. Ze zbiorów Wan
dy Gepner-Augustin; wym. 36,5 x 45 cm; nr DPA 
486; s. 13
14. Kotylion, 1924. Ze zbiorów Wandy Gepner-Au
gustin; wym. 18 x 25,4 cm; nr DPA 514; s. 13
15. Kocio, 1922. Ze zbiorów Elżbiety i Marcina
Gepnerów ; wym. 36,5 x 44,5 cm; nr DPA 488
16. Pułk 8 Ułanów, oficer Kompanii Wyborczej 
1813, 1931. Ze zbiorów prywatnych; wym. 32 x 
26 cm; nr DPA 789
17. Pułk 2 Jazdy Krakowskiej 1831, 1932. Ze 
zbioirów Bogdana Chmielewskiego; wym. 26 x
22,5 cm; nr DPA 858
18. Pułk 5 Ułanów Zamojskich, 1932. Ze zbio
rów Wandy Gepner-Augustin; wym. 32,5 x 26,5 cm; 
nr DPA 861

19. Pułk 1 Jazdy Kra
kowskiej 1831, 1932. 
Ze zbiorów Andrzeja 
Grzybowskiego; wym. 
26,2 x 21,3 cm; nr DPA 
862

20. Pułk 1 Strzelców Konnych, oficer i trębacz,
1932. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym.
25.5 x 18,2 cm; nr DPA 887
21. Pułk 1 Strzelców Konnych, szaser i podofi
cer, 1932. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; 
wym. 25,5 x 18,2 cm; nr DPA 888
22. Pułk Kozaków Otomańskich Sadyka Paszy,
1932. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym.
32.5 x 26,5 cm; nr DPA 893; s. 1 7
23. Pułk 2 Ułanów Królestwa Kongresowego,
1933. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 14 
x 9,5 cm; nr DPA 897
24. Ułan 1 pułku 1831, 1937. Ze zbiorów Zofii 
Gepner; wym. 71,5 x 56 cm; nr DPA 1 187

42



anii famaprace nera

25. Oficer Ułanów 1830 r. [1937-8] Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin; wym. 25 x 17,5 cm; 
nrDPA 1210; s. 16
26. Podoficer Sztandarowy Ułanów 1830 r. 
[1937-8] Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; 
wym. 25 x 1 7,5 cm; nr DPA 1210
27. Trębacz Ułanów 1830 r. [1937-8] Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin; wym. 25 x 17,5 cm; 
nr DPA 1210

32. Pułk 5 Strzelców 
Konnych 1808 r., 1940. 
Ze zbiorów Biblioteki Naro
dowej; wym. 16x25 cm; 
nr DPA 1371; inw. Rys. 
14951/1

29. Pułk Wiernych Koza
ków 1792 r., 1940. Ze 
zbiorów Biblioteki Narodo
wej; wym. 16 x 25 cm; 
nr DPA 1363; inw. Rys. 
14950/1

30. Pułk Wolnych Koza
ków Wołyńskich 1831 r., 
1940. Ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej; wym. 16x25 cm; 
nr DPA 1366; inw. Rys. 
14965/1

31. Pułk 2 Jazdy Sando
mierskiej 1831 r., 1940. 
Ze zbiorów Biblioteki Naro
dowej; wym. 16 x 25 cm; 
nr DPA 1367; inw. Rys. 
14964/1

28. Ułan 3 Pułku na flan- 
kierach 1831, 1938. Ze 
zbiorów Andrzeja Grzybo
wskiego; wym. 74 x 54 cm; 
nr DPA 1287

34. Pułk 13 Huzarów 
1810 r., 1940. Ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej; wym. 
16 x 25 cm; nr DPA 1374; 
inw. Rys. 14961/1

33. Pułk 1 Strzelców 
Konnych 1820 r., 1940. 
Ze zbiorów Biblioteki Naro
dowej; wym. 16 x 25 cm; 
nr DPA 1372; inw. Rys. 
14966/1; s. 9

Jbfk U kecertu

35. Pułk 14 kirasjerów
1813 r., 1940. Ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej; wym. 
16 x 25 cm; nr DPA 1375; 
inw. Rys. 14952/1; s. 14

36. Legia Naddunajska 
1800 r., 1940. Ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej; wym. 
16 x 25 cm; nr DPA 1376; 
inw. Rys. 14955/1
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37. Kasztan w zaprzęgu, Ossa 1942. Ze zbiorów
Zofii Gepner; wym. 39,3 x 45 cm; nr DPA 1401; s. 18 
i 21

38. Pułk 3 Lekkokonny 
Polski Gwardii 1812- 
—1813 r., 1943. Ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej; wym. 
16 x 25 cm; nr DPA 1413; 
inw. Rys. 14948/1

40. Pancerny XVII w., 
1946. Ze zbiorów prywat
nych; wym. 45 x 35 cm; 
nr DPA 1432

39. Husarz z kopią
XVII w., 1946. Ze zbiorów 
prywatnych; wym. 45 x 35 cm; 
nr DPA 1431

41. Dragon XVII w., 1946. Ze zbiorów prywatnych; 
wym. 40 x 35 cm; nr DPA 1433

42. Pancerny XVII w.,
1950. Ze zbiorów Bogdana 
Szymczaka; wym. 34,4 x
27,5 cm; nr DPA 1468

43. Pułki siwych koni,
1951. Ze zbiorów Elżbiety 
i Marcina Gepnerów; wym. 
50 x 40,5 cm; nr DPA 1469

44. Pułki karych koni, 1951. Ze zbiorów Elżbiety 
i Marcina Gepnerów; wym. 50 x 40,5 cm; nr DPA 
1470
45. Pułki srokatych koni, 1951. Ze zbiorów Elż
biety i Marcina Gepnerów; wym. 50 x 40,5 cm; 
nr DPA 1471
46. Pułk 20 Ułanów 1939, Pułk 20 Jazdy 1812 
i Pułk 108 Ułanów 1920, 1951. Ze zbiorów Wan
dy Gepner-Augustin; wym. 56 x 43 cm; nr DPA 
1473; s. 17
47. Sceny myśliwskie [charty i zające], 1951. Ze 
zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 43 x 33 cm; 
nr DPA 1475; s. 7
48. 10 Pułk Huzarów 1810, 1951. Ze zbiorów 
prywatnych; wym. 30 x 23 cm; nr DPA 1476 

49. Pułk 20-ty Ułanów 
[wg materiałów B. Gemba- 
rzewskiego], 1933. Ze zbio
rów Muzeum Wojska Polskie
go; wym. 36 x 25,5 cm; 
nr DPA 1477; inw. MWP 
56245/1

50. Pułk 20-ty Ułanów [wg materiałów J. Stanow- 
skiego], 1951. Ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego; 
wym. 36 x 25,5 cm; nr DPA 1478; inw. MWP 56- 
245/2; s. 23

51. Adiutant Wodza Na
czelnego 1809 r., 1951. 
Ze zbiorów Bogdana Szym
czaka; wym. 37 x 29 cm; 
nr DPA 1480

52. Podchorąży Pułku 3 Ułanów 1815-1826 r.,
1952. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej; wym. 16 x 
25 cm; nr DPA 1489; inw. Rys. 14963/1; s. 23
53. Pułk 20 Ułanów Litewskich 1813 r., 1952.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej; wym. 16x25 cm; 
nr DPA 1490; inw. Rys. 14953/1; s. 23
54. Pułk 1 Ułanów 1817 r., 1952. Ze zbiorów Bib
lioteki Narodowej; wym. 16 x 25 cm; inw. Rys. 14- 
967/1; S. 23
55. Bałagulska czwórka, 1953. Ze zbiorów An
drzeja Grzybowskiego; wym. 40,8 x 50 cm; nr DPA 
1519; s. 15 i 19
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56. Głowa siwego folbluta Mister Vic, 1958. Ze 
zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 32,5 x 
36 cm; nr DPA 1876
57. Łeb folbluta Jasmund, 1958. Ze zbiorów Wandy 
Gepner-Augustin; wym. 32,5 x 36 cm; nr DPA 1906
58. Trębacz 20 Pułku Jazdy Księstwa Warszaw
skiego 1812 r., 1959. Ze zbiorów Wandy Gep- 
ner—Augustin; wym. 32,5 x26,5 cm; nr DPA 1935

66. Ułan 7 Pułku 1810- 
-14 [konno]. Ze zbiorów 
Muzeum Wojska Polskiego; 
wym. 19,5 x 15 cm; inw. 
MWP 57744/2

59. Wyższy oficer Pułku 
Ułanów Nadwiślańskich 
1808, 1960. Ze zbiorów 
Andrzeja Grzybowskiego; 
wym. 43,8 x 35 cm; nr DPA 
1950R]

*

60. Dautaucourt z trębaczem — Pułk Lekko- 
konny Polski Gwardii Napoleona I, 1960. Ze 
zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 40 x 34,3 
cm; nr DPA 1952

61. Pułk 18 Ułanów 1813 r., 
1959. Ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej; wym. 16 x 25 cm; 
inw. Rys. 14949/1

62. Szwadron ochotników żydowskich Berka 
Joselewicza 1794, 1960. Ze zbiorów Wandy Gep- 
ner—Augustin; wym. 19,5 x 14,5 cm; nr DPA 1968
63. Starozakonny pułk lekkokonny pod do
wództwem Berka Joselewicza, 1960. Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin, wym. 19,5 x 14,2 cm; 
nr DPA 1970
64. Portret konny Andrzeja Grzybowskiego na 
ogierze Omuz, 1961. Ze zbiorów Andrzeja Grzybo
wskiego; wym. 61 x 69,5 cm; nr DPA 2008; s. 8 i 25

65. Ułan 7 Pułku 1810-
-14 [pieszo]. Ze zbiorów 
Muzeum Wojska Polskiego; 
wym. 19,5 x 15 cm; inw. 
MWP 57744/1

67. Główka kasztana [oprawiona przez Ignacego 
Gepnera miniaturka, będąca kiedyś ozdobą bilecików 
z nazwiskami gości przy stole]. Ze zbiorów Wandy 
Gepner-Augustin; wym. 8 x 8 cm
68. Główka siwego lipicanera [oprawiona przez 
Ignacego Gepnera miniaturka, będąca kiedyś ozdobą 
bilecików z nazwiskami gości przy stole. Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin; wym. 8 x 8 cm
69. Główka kłusaka [oprawiona przez Ignacego 
Gepnera miniaturka, będąca kiedyś ozdobą bilecików 
z nazwiskami gości przy stole. Ze zbiorów Wandy Gep- 
ner—Augustin; wym. 8 x 8 cm
70. Tandem, rys. piórkiem, 1962. Ze zbiorów Wan
dy Gepner-Augustin; wym. 25 x 19 cm; nr DPA 
2043; s. 19

DROBNE FORMY RZEŹBIARSKIE
I RĘKODZIEŁO

71. Kobziarz gwardii pieszej saskiej 1732 r., 
brąz malowany, 1936. Ze zbiorów Elżbiety i Marcina 
Gepnerów; wym. podstawa: 10x10 cm; wys. 24,5 cm; 
nr DPA I 137
72. Powstaniec 1863 — weteran, brąz malowany, 
1937. Ze zbiorów Elżbiety i Marcina Gepnerów; wym. 
podstawa: 10x10 cm; wys. 22 cm; nr DPA 1209
73. Oficer Gwardii Konnej Koronnej z epoki 
Stanisława Augusta 1775 r., brąz malowany, 
1935. Ze zbiorów Elżbiety i Marcina Gepnerów; wym. 
podstawa: 10x10 cm; wys. 25,5 cm; nr DPA 1352
74. Góral, drewno, 1948. Ze zbiorów Elżbiety i Mar
cina Gepnerów; wym. podstawa: 5,5 x 5,5 cm; wys.
18,5 cm
75. Miniaturowe figurki żołnierzy, cyna 
[12 wspólnie oprawnych figurek, projektowanych i ma
lowanych przez Stanisława Gepnera]. Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin, wym. 31,5 x 43 cm; s. 1 7
76. Miniaturowe figurki żołnierzy, cyna 
[ 15 wspólnie oprawnych figurek, projektowanych i ma
lowanych przez Stanisława Gepnera]. Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin; wym. 34,5 x 45 cm
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77. Miniaturowe figurki żołnierzy, cyna 
[ 13 wspólnie oprawnych figurek, projektowanych i ma
lowanych przez Stanisława Gepnera]. Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin; wym. 30 x 40,5 cm
78. Miniatury białej broni [szabla i pałasz z po
chwami] . Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 
dl. 18 i 23,5 cm; s. II
79. Pudełko skórzane z figurką cynową. Ze 
zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 8,3 x
10,5 cm; średnica 5 cm; s. 1 1
80. Kasetka drewniana z figurką cynową. Ze 
zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 15x19,8 x 
7,8 cm; s. 1 I
81. Puzderko drewniane na tabakę. Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin, wym. 9,8 x 7,2 x 2,2 cm; 
s. II
82. Puzderko drewniane na tabakę. Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Augustin; wym. 8,4, x 5,5 x 1,3 cm; 
s. I I
83. Szkatułka drewniana z metalowymi okucia
mi. Ze zbiorów Elżbiety i Marcina Gepnerów; wym. 
6 x 10,5 x 8 cm
84. Pudełko drewniane na przybory malarskie. 
Ze zbiorów Elżbiety i Marcina Gepnerów; wym. 7,5 x 
28,5x37, 5 cm

GRAFIKI I DRUKI

85. Pułk 2 Ułanów 1831 
[pocztówka barwna według 
akwareli Stanisława Gepne
ra], 1933. Ze zbiorów Mu
zeum Wojska Polskiego; wym. 
14,2 x 10,2 cm; inw. MWP 
36151

87. Oficer Gwardii Kon
nej Koronnej 1732, lito
grafia kolorowana ręcznie, 
1935. Ze zbiorów Muzeum 
Wojska Polskiego; wym. 33 x 
23 cm; inw. MWP 39445/1

88. Dragon Gwardii Kon
nej Koronnej 1775, lito
grafia kolorowana ręcznie, 
1935. Ze zbiorów Muzeum 
Wojska Polskiego; wym. 33 x 
23 cm; inw. MWP 39445/2

89. Towarzysz Pułku Uła
nów JKMCI r. 1780, lito
grafia kolorowana ręcznie, 
1935. Ze zbiorów Muzeum 
Wojska Polskiego; wym. 33 x 
23 cm; inw. MWP 39446

90. Pułk Wiernych Koza
ków 1792, litografia koloro
wana ręcznie, 1936. Ze zbio
rów Muzeum Wojska Polskie
go; wym. 33 x 23 cm; inw. 
MWP 39447

86. Album Wojska Pol
skiego, wydawnictwo E. We
del, I. Księstwo Warszawskie,
II. Wojsko Królestwa Kongre
sowego, Warszawa 1934 [mi
niatury do czekolad Wedla]. 
Ze zbiorów Wandy Gep- 
ner—Augustm; wym. 5x4 cm

91. Wolni Strzelcy Grot- 
husa 1831, litografia koloro
wana ręcznie, 1936. Ze zbio
rów Muzeum Wojska Polskie
go; wym. 33 x 23 cm; inw. 
MWP 39448
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92. Kozak Emira Rzewuskiego 1831, litogra
fia kolorowana ręcznie, 1936. Ze zbiorów Mu
zeum Wojska Polskiego; wym. 33 x 23 cm; inw. MWP 
39449; s. 17

93. Towarzysz Chorągwi 
Pancernej z XVII w. [karta 
wydana nakładem „Broni 
i Barwy”, Banknock, Szko
cja, na podstawie akwareli 
Stanisława Gepnera, 1959]. 
Ze zbiorów Biblioteki Naro
dowej; inw. Rys. 19301/1

94. Dragon z XVII w. [kar
ta wydana nakładem „Broni 
i Barwy”, Banknock, Szko
cja, na podstawie akwareli 
Stanisława Gepnera, 1960]. 
Ze zbiorów Biblioteki Naro
dowej w Warszawie inw. Rys. 
19302/1

95. Kawaleria Polska 
1939 r. [karta wydana nakła
dem „Broni i Barwy”, Ban
knock, Szkocja, na podstawie 
akwareli Stanisława Gepnera, 
1960]. Ze zbiorów Biblio
teki Narodowej; inw. Rys. 
19307/1

96. Pułk 8 Ułanów Księ
stwa Warszawskiego 
1809-1813 [karta z życze
niami wydana na podstawie 
akwareli Stanisława Gepne
ra, 1960]. Ze zbiorów Bib
lioteki Narodowej; inw. Rys. 
19306/1

97. Oficer Artylerii Kon
nej 1939 r. [karta wyda
na nakładem „Broni i Bar
wy”, Banknock, Szkocja, na 
podstawie akwareli Stanisława 
Gepnera, 1961]. Ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej; inw. 
Rys. 19308/1

98. Towarzysz Chorągwi 
Husarskiej z XVII w. [kar
ta wydana nakładem „Broni 
i Barwy”, Banknock, Szkocja, 
na podstawie akwareli Stani
sława Gepnera]. Ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej; inw. 
Rys. 19303/1

99. Piechota Liniowa, 1830 r. [karta wydana na
kładem „Broni i Bar
wy”, Banknock, Szkocja, 
na podstawie akwareli 
Stanisława Gepnera]. 
Ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej; inw. Rys.
19304/1

100. Trębacz Pułku Szwo
leżerów Gwardii 1810— 
-1814 r. [karta wydana na
kładem „Broni i Barwy”, 
Londyn, na podstawie akwa
reli Stanisława Gepnera, 
1963], Ze zbiorów Bibliote
ki Narodowej; inw. Rys. 
19305/1

101. Oficer Kawalerii
1939 r. [karta z życzeniami 
wydana na podstawie akware
li Stanisława Gepnera]. Ze 
zbiorów Biblioteki Narodo
wej; inw. Rys. 19309/1

£
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AKWARELE

1. Siwy koń w para
dnej uprzęży cho- 
mątowej, 1953. Ze 
zbiorów Andrzeja Grzy
bowskiego; wym. 21 x 
30 cm

2. Gniady koń w szo- 
rowej uprzęży para
dnej, 1953. Ze zbio
rów Andrzeja Grzybo
wskiego; wym. 21 x 
29 cm

fi

4. Rzymianin, 1955 [kopia 
z L. Valleta, 1890. Ze zbio
rów Andrzeja Grzybowskiego; 
wym. 28,3 x 19,5 cm

3. Szaser, 1955 [kopia 
z L. Valleta, 1889]. Ze zbio
rów Andrzeja Grzybowskiego; 
wym. 28 x 21,5 cm

5. Widok Stajni Zegarowej w Janowie Podla
skim, 1961. Ze zbiorów Barbary Orlosiowej; wym. 
24 x 31 cm

6. Widok Stajni Czołowej w Janowie Podla
skim, 1961. Ze zbiorów Barbary Orlosiowej; wym.
24,5 x 31 cm

7. Generał L’Hotte 
[kopia z A. Adama], 
1968. Ze zbiorów An
drzeja Głowackiego; 
wym. 28 x 32 cm

8. Portret konia, 1969 [kasztan]. Ze zbiorów An
drzeja Głowackiego; wym. 44 x 52 cm; s. 31

9. Portret konia, 
1969 [gniady]. Ze 
zbiorów Andrzeja Gło
wackiego; wym. 44 x 
52 cm

10. Siwy koń w ogłowiu munsztukowym z krzy
żakiem, 1976. Ze zbiorów pp. Radziunów; wym. 
26 x 28 cm
I 1. Wspinający się koń, 1981. Ze zbiorów pp. Ra
dziunów; wym. 36,5 x 44 cm
12. Zaprzęg. 1982. Ze zbiorów Krystyny Szpryn- 
gier; wym. 44 x 52 cm; s. 31 i 38
13. Łeb konia, 1982. Ze zbiorów pp. Radziunów; 
wym. 32,5 x 29 cm; s. 40 
14. Łeb konia, 1982. Ze zbiorów pp. Radziunów;
wym. 32,5 x 29 cm; s. 40

15. Gniady koń, 1983. Ze 
zbiorów Andrzeja Głowackiego; 
wym. 44 x 36 cm

16. Osiodłany siwek. Ze zbiorów Andrzeja Głowac
kiego; wym. 47 x 34 cm

MINIATURY NA KOPERTACH
17. Karetka pocztowa „Schnell-Post”, 1954 [ko
perta z listu do Stanisława Gepnera]. Ze zbiorów Wan
dy Gepner—Augustin; wym. akwareli: 6,5 x 9,5 cm; s. 29
18. Calèche à la D’Aumont powożona z lewych 
koni, 1954 [kopetra adresowana do Stanisława Gep
nera]. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. 
akwareli: 5,3 x 16,2 cm
19. Siwo-jabłkowita 
węgierskim, 1956 [ko
perta adresowana do 
dyr. Andrzeja Krzysz- 
talowicza]. Album Bar
bary Orlosiowej; wym. 
akwareli: 6,5 x 16,2 cm

piątka, zaprzęg w stylu

• 48



20. Mail Coach w poczwórnym angielskim za
przęgu, 1957 [kopetra adresowana do Stanisława 
Gepnera]. Ze zbio
rów Wandy Gepner— 
Augustin; wym. akwa
reli: 6,5 x 10 cm; s. 32

21. Tandem, 1957 [kopetra adresowana do Stanisła
wa Gepnera]. Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; 
wym. akwareli: 3,8 x 10,3 cm; s. 34
22. Kasztan w balotadzie — wyższa szkoła jaz
dy- 1957 [koperta zaadresowana do mjr. Adama Kró
likiewicza], Ze zbio
rów Cezarego Harasi
mowicza; wym. akwa
reli: 8 x 10,1 cm

23. Karoca zaprzężona w czwórkę siwków, 
1959 [korperta adresowana do dyr. Andrzeja Krzy- 
ształowicza]. Album Barbary Odosiowej; wym. akwa
reli: 3,3 x 14 cm
24. Gniada czwórka i kariolka, 1959 [koperta ad
resowana do dyr. Andrzeja Krzysztalowicza]. Album 
Barbary Odosiowej; wym. akwareli: 6,8 x 18 cm
25. Coupé w parokonnym zaprzęgu gniadoszy, 
1959 [koperta adresowana do dyr. Andrzeja Krzyszta
lowicza]. Album Barbary Orlosiowej; wym. akwareli:
5,5 x 12,3 cm
26. Kareta coupé zaprzężona w parę siwych ko
ni, 1960 [koperta zaadresowana do Elżbiety Ku- 
ske-Szymczakowej]. Ze zbiorów Bogdana Szymczaka; 
wym. akwareli: 7,2 x 16 cm; s. 35
27. Calèche à la D’Aumont w parokonnym za
przęgu kasztanów, 1960 [koperta zaadresowana do 
mjr. Królikiewicza]. Ze zbiorów Cezarego Harasimo
wicza; wym. akwareli: 5,3 x 13,5 cm; s. 35

28. Berlina galowa w poczwórnym zaprzęgu 
w stylu angielskim, 1960 [kopetra adresowana
do Stanisława Gepne
ra] . Ze zbiorów Wan
dy Gepner—Augustin; 
wym. akwareli: 5,6 x 
15,2 cm; s. 33

29. Powóz, I96O(?) [koperta adresowana do Prof. 
Dr A. St. Grzybowskich]. Ze zbiorów Emilii Pietrzy
kowskiej; wym. rysunku: 9 x 4 cm

30. Balotada, 1961 [koperta adresowana do 
E. J. Pietrzykowskich], Ze zbiorów Emilii Pietrzykow
skiej; wym. akwareli: 6 x 8 cm
31. Oficer na siwym 
koniu, 1962 [koper
ta adresowana do Sta
nisława Gepnera]. Ze 
zbiorów Wandy Gep
ner-Augustin; wym. 
akwareli: 8 x 8 cm

32. Siwy ogier — Wyższa Szkoła Jazdy, 1963 [ko
perta adresowana do dyr. Andrzeja Krzysztalowicza], Al
bum Barbary Orlosiowej; wym. akwareli: 6,2 x 6,7 cm
33. Amerykan w parzystym zaprzęgu izabelo- 
watych koni, Białka 1964 [koperta adresowana do 
dyr. Andrzeja Krzysztalowicza]. Album Barbary Orlo
siowej; wym. akwareli: 6,5 x 13 cm
34. Siwy koń czystej krwi arabskiej na tle arab
skiej architektury, 1964 [kopetra adresowana 
do Stanisława Gep
nera]. Ze zbiorów 
Wandy Gepner-Au
gustin; wym. akware
li: 10,2 x 12 cm

35. Gniady koń czystej krwi arabskiej w orien
talnym rzędzie, 1964 [kopetra adresowana do Sta
nisława Gepnera]. Ze 
zbiorów Wandy Gep
ner-Augustin; wym. 
akwareli: 10,2 x 12 cm

36. Autoportret(?) na izabelowatym koniu, 
1964 [kopetra adresowana do Stanisława Gepnera]. 
Ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin; wym. akwareli: 
6,3 x 8,5 cm; s. 34
37. Andrzej Grzybowski na koniu Tabush, 1965 
[kopetra adresowana do Stanisława Gepnera]. Ze
zbiorów Wandy Gep
ner-Augustin; wym. 
akwareli: 9 x 9 cm

38. Siwy koń w lewadzie, 1965 [koperta zaadreso
wana do mjr. Królikiewicza]. Ze zbiorów Cezarego 
Harasimowicza; wym. akwareli: 6,5 x 7,2 cm; s. 35

39. Ciemnogniady koń arabski w orientalnym 
kantarze, 1967 [koperta adresowana do dyr. Andrze
ja Krzysztalowicza], Album Barbary Orlosiowej; wym. 
akwareli: 5,3 x 9,5 cm



40. Znaczek pocztowy z okazji jubi
leuszu PSK Janów Podlaski, 1967 
[koperta adresowana do dyr. Andrzeja 
Krzyształowicza]. Album Barbary Odo- 
siowej; wym. znaczka 5,2 x 4,5 cm
41. Wspinający się gniady koń arabski w orien
talnym rzędzie, 1967 [koperta adresowana do dyr. 
Andrzeja Krzyształowicza]. Album Barbary Orlosio- 
wej; wym. akwareli: 6 x 9 cm
42. Coupé w parokonnym zaprzęgu siwków. 
Łódź 1967 [koperta adresowana do pp. Głowackich]. 
Ze zbiorów Andrzeja 
Głowackiego; wym.
akwareli: 7 x 7 cm

43. Siwa para i powóz w stylu angielskim, 1968 
[koperta adresowana do dyr. Andrzeja Krzysztalo- 
wicza]. Album Barbary Orlosiowej; wym. akwareli: 
5,2 x 9,9 cm

51. Wspinający się 
siwy arab w rzędzie 
orientalnym, lata 
70—te XX w. [koper
ta adresowana do An
drzeja Głowackiego], 
Ze zbiorów Andrzeja 
Głowackiego; wym. 
akwareli: 6x7,1 cm
52. Brykający, gniady koń, 1980 [koperta adreso
wana do Barbary Krzysztalowicz]. Ze zbiorów Barba
ry Odosiowej; wym. akwareli: 10,2 x 15 cm
53. Głowa siwego konia arabskiego w oriental
nym kantarze, 1981 [koperta adresowana do dyr. 
Andrzeja Krzysztalo- 
wicza]. Album Bar
bary Odosiowej; wym. 
akwareli: 10 x 7,5 cm

44. Jeździec w stroju myśliwskim. 1969 [koper
ta adresowana do Andrzeja Głowackiego]. Ze zbiorów 
Andrzeja Głowackie
go; wym. akwareli:
6,6 x 12 cm

54. Zaprzęg w stylu krakowskim, [koperta adre
sowana do Jerzego Pietrzykowskiego]. Ze zbiorów 
Emilii Pietrzykow
skiej; wym. akwareli:
5,2 x 1 I cm

45. Polowanie par force, akwarela, tusz, 1971 [ko
perta adresowana do dyr. Andrzeja Krzyształowicza]. 
Album Barbary Odosiowej; wym. akwareli: 10,5 x 
15 cm; s. 35
46. Skarogniady ogier arabski w rzędzie orien
talnym, 1974 [koperta adresowana do dyr. Andrzeja 
Krzyształowicza]. Ze zbiorów Barbary Orlosiowej; 
wym. akwareli: 6,1 x 6,5 cm
47. Powóz zaprzężony w gniadą parę — styl an
gielski, 1976 [koperta adresowana do Barbary Krzy- 
ształowicz-Tomaszewskiej]. Album Barbary Orlosio
wej; wym. akwareli: 7,2 x 7,5 cm
48. Głowa siwego konia arabskiego w oriental
nym kantarze, 1977 [koperta adresowana do dyr. 
Andrzeja Krzyształowicza], Album Barbary Orlosio
wej; wym. akwareli: 6,3 x 5,3 cm
49. Wspinający się arab w czerwonym rzędzie, 
1977 [koperta adresowana do dyr. Andrzeja Krzyszta
łowicza]. Album Barbary Orlosiowej; wym. akwareli: 
6,8 x 5,8 cm
50. Brykający siwy arab w czerwono-żółtym 
rzędzie orientalnym, 1979 [koperta adresowana do 
dyr. Andrzeja Krzyształowicza]. Album Barbary Odo
siowej; wym. akwareli: 8,4 x 10,3 cm

55. Galopujący na gnia- 
dym koniu posłaniec z lis
tem [koperta adresowana do 
dyr. Andrzeja Krzyształowi
cza]. Album Barbary Odo
siowej; wym. akwareli: 8 x 
12,6 cm

56. Wspinający się koń arabski, [koperta adreso
wana do dyr. Andrzeja Krzyształowicza]. Album Bar
bary Odosiowej.; wym. rysunek: 7,4 x 6 cm
57. Wspinający się siwy koń orientalny w bar
wnym rzędzie [koperta adresowana do dyr. Andrzeja 
Krzyształowicza]. Album Barbary Odosiowej; wym. 
akwareli: 5,6 x 6,5 cm
58. Wspinający się gniady koń arabski [koper
ta adresowana do dyr. Andrzeja Krzyształowicza]. Al
bum Barbary Odosiowej; wym. akwareli: 9 x 1 1 cm
59. Zaprzęg w stylu angielskim, kareta [koperta 
adresowana do dyr. Andrzeja Krzyształowicza]. Album 
Barbary Odosiowej; wym. rysunku: 3,5 x 10,4 cm
60. Wspinający się siwy arab w rzędzie orien
talnym [koperta adresowana do dyr. Andrzeja Krzy- 
sztalowicza]. Album Barbary Odosiowej; wym. akwa
rela: 1 1 x 7,5 cm
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61. Głowa siwego konia arabskiego w oriental
nym kantarze [koperta adresowana do dyr. Andrzeja 
Krzyształowicza], Album Barbary Orlosiowej; wym. 
akwareli: 4,8 x 5 cm
62. Galopujący jeździec [koperta adresowana do 
dyr. Andrzeja Krzyształowicza]. Album Barbary Orlo
siowej; wym. rysunku: 1,8 x 2,3 cm
63. Brykający gniadosz [koperta adresowana do 
dyr. Andrzeja Krzyształowicza]. Album Barbary Orlo
siowej; wym. akwareli: 2,5 x 5,3 cm
64. Źrebię wyklute z pisanki [koperta adresowana 
do dyr. Andrzeja Krzyształowicza]. Album Barbary 
Orlosiowej; wym. akwareli: 3,6 x 6,3 cm
65. Sanie [koperta adresowana do dyr. Andrzeja 
Krzyształowicza]. Album Barbary Odosiowej; wym. 
rysunku: 2,7 x 6 cm
66. Głowa konia czystej krwi w orientalnym 
kantarze, 1990 [koperta adresowana do dyr. Andrze
ja Krzyształowicza]. Ze zbiorów Barbary Orlosiowej; 
wym. akwareli: 10 x 8,5 cm
67. Siwy koń arabski 
w czerwonym rzę
dzie, 2000 [koperta 
zaadresowana do Krys
tyny Harasimowicz]. 
Ze zbiorów Cezarego 
Harasimowicza; wym. 
akwareli: 14,5 x 11 cm
68. Wspinający się siwy koń arabski, 2001 [ko
perta adresowana do Barbary Orłoś]. Ze zbiorów Bar
bary Odosiowej; wym. akwareli: 10,5 x 13 cm
69. Kareta w parokonnym zaprzęgu siwych ko
ni, 2003 [koperta adresowana do Hanny Łysakow
skiej]. Ze zbiorów Hanny Łysakowskiej; wym. akware
li: 12,5 x 31 cm; s. 34

PROJEKTY DO FILMÓW, 
ARCHITEKTONICZNE 1 INNE

70. Program wyścigów 
konnych na Polu Moko
towskim w 1878 r. Wyko
nany do „Lalki” J. Hassa 
w 1967; wym. 18 x 27 cm

7 I. Projekt rzędu 
Margrabiego do fil
mu „Janosik”, akwa
rela, 1972. Ze zbio
rów Andrzeja Grzybo
wskiego; wym. 19,5 
x 29,3 cm

72. Projekt uprzęży 
do filmu „Janosik”, 
akwarela, 1972. Ze 
zbiorów Andrzeja Grzy
bowskiego; wym. 19,5 
x 29,3 cm

73. Projekt karety 
do filmu „Janosik”, 
akwarela, 1972. Ze 
zbiorów Andrzeja Grzy
bowskiego; wym. 19,5 
x 29,3 cm

74. Projekt ekwipażu Hrabiego do filmu „Jano
sik”, akwarela, tusz, 1972. Ze zbiorów pp. Próchnic- 
kich; wym. 40 x 82 cm; s. 36
75. Projekt rewaloryzacji dachu Stajni Kubic
kiego [budynku Muzeum Łowiectwa i Jeździec
twa w Łazienkach Królewskich w Warszawie, szkic, 
2003. Ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa; 
wym. A4; s. 31
76. „Gepnerówka” [butelka z etykietą wykonaną 
przez Andrzeja Grzybowskiego], Ze zbiorów Wandy 
Gepner-Augustin; wym. 10,5 x 1 1 cm; s. 29

SZKICE 1 RYSUNKI
77. Kareta, tusz, 1956. Ze zbiorów Krystyny
Szpryngier.; wym. 49 x 58 cm

78. Studium koni w ruchu, 
tusz, 1971. Ze zbiorów An
drzeja Głowackiego; wym. 40 x 
30 cm

79. Koń arabski i studia koni, szkic, 1974. Ze 
zbiorów Stanisława Ledóchowskiego; wym. 43 x 
51 cm
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80. Para w zaprzęgu angielskim i studia ko
ni, szkic, 1978.
Ze zbiorów Stani
sława Ledóchow- 
skiego; wym. 41,5 
x 54 cm

86. Araby, szkic, 1984. Ze 
zbiorów Andrzeja Grzybo
wskiego; wym. A4

81. Łeb konia, ołówek, 
1980. Ze zbiorów Andrzeja 
Głowackiego; wym. 32 x 
28 cm

82. Wspinający się koń 
arabski, tusz, 1981. Ze 
zbiorów Krystyny Szpryn- 
gier; wym. 55 x 44 cm

87. Odwracający się koń, szkic, 1986. Ze zbiorów
Andrzeja Grzybowskiego; wym. A4; s. 30
88. Para w zaprzęgu angielskim, szkic, 1986. Ze 
zbiorów Andrzeja Grzybowskiego; wym. A4; s. 30
89. Łeb konia czystej krwi w arabskim oglowiu, 
sepia, 1986. Ze zbiorów Krystyny Szpryngier; wym. 
40 x 37 cm; s. 40
90. Łeb konia czystej krwi w sportowym oglo- 
wiu, sepia, 1986. Ze zbiorów Krystyny Szpryngier; 
wym. 40 x 37 cm; s. 40
91. Brykający koń, ołówek, Rembertów 1992. Ze 
zbiorów Andrzeja Głowackiego; wym. 38 x 44 cm

92. Zaprzęgi, szkic, 1999. 
Ze zbiorów Andrzeja Grzy
bowskiego; wym. A4

83. Kwadryga, szkic bar
wny, 1982 [projekt plafo
nu]. Ze zbiorów Andrzeja 
Grzybowskiego; wym. A4; 
s. 26

93. Wyścigi i bryka
nie, szkic, 1999. Ze 
zbiorów Andrzeja Grzy
bowskiego; wym. A4

84. Łeb konia w oglowiu wędzidłowym, ołówek, 
1982. Ze zbiorów pp. Radziunów; wym. 22 x 20 cm
85. Konie w zaprzęgu angielskim, rysunek tu
szem, 1983. Ze zbio
rów Andrzeja Gło
wackiego; wym. 37 x
44 cm; s. 27

94. Praca i starość, szkic, 
1999. Ze zbiorów Andrzeja 
Grzybowskiego; wym. A4
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95. Dżentelmeni, szkic, 1999. Ze zbiorów Andrze
ja Grzybowskiego; wym. 12,2 x 29,5 cm

96. Konie, konie..., szkic, 1999. Ze zbiorów An
drzeja Grzybowskiego; wym. 12,5 x 29,5 cm

102. Nogi, szkic, 2004. 
Ze zbiorów Andrzeja 
Grzybowskiego; wym. A4

101. Zabawa, szkic, 
2004. Ze zbiorów An
drzeja Grzybowskiego; 
wym. A4

98. Szkic na ko
percie z urzędu, 
2000. Ze zbiorów 
Andrzeja Grzybo
wskiego; wym. 1 1 
x 22 cm

99. Szkic na ko
percie z banku, 
2000. Ze zbiorów 
Andrzeja Grzybo
wskiego; wym. 1 1 
x 22 cm

97. Odejdź!, szkic, przed 
2000. Ze zbiorów Andrzeja 
Grzybowskiego; wym. A4

100. Głowa i szyja, szkic,
2004. Ze zbiorów Andrzeja
Grzybowskiego; wym. A4

103. Wspinanie I, szkic, 
2004. Ze zbiorów Andrzeja 
Grzybowskiego; wym. A4

104. Wspinanie II, szkic, 
2004. Ze zbiorów Andrzeja 
Grzybowskiego; wym. A4

105. Mój pysk!, szkic, 
2004(?). Ze zbiorów Andrze
ja Grzybowskiego; wym. A4

106. Studium koni w kłusie, szkic. Ze zbiorów An
drzeja Grzybowskiego; wym. A4; s. 30
107. Jeźdźcy i psy, tusz. Ze zbiorów Krystyny 
Szpryngier; wym. 23,2 x 25,5 cm
108. Zaprzęg w stylu angielskim, tusz. Ze zbio
rów Krystyny Szpryngier; wym. 1 7 x 24 cm
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filmowo-telewizyjne studia dźwięku, Warszawa

Master Film to najstarsze i największe, prywatne filmowo-telewizyjne 
studia dźwięku w Polsce.

W Master Filmie powstały polskie wersje dźwiękowe takich przebojów 
kinowych, jak „Oliver Twist”, „Iniemamocni”, „Garbi superbryka” czy 
„Księga Dżungli” Disney’a, „Batman i Robin”, „Kosmiczny Mecz” czy 
„Stuart Malutki” wytwórni Warner Bros, a także „Flinstonowie”, „Tom 
i Jerry”, „Scooby Doo”, „W 80 dni dookoła świata”, „Szeregowiec Do
lot” i wiele innych.

W Master Filmie powstała także oryginalna ścieżka dialogowa do filmu 
„Ogniem i Mieczem” Jerzego Hoffmana, „W pustyni i w puszczy” Gavina 
Hooda czy nagrodzony na XXVI Festiwalu Polskich Filmów Faularnych 
w Gdyni dźwięk do filmu „Weiser” Wojciecha Marczewskiego.
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