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Pana Macieja Marcinkowskiego

Którym Dyrekcja Muzeum-Zamku w Łańcucie 

składa serdeczne podziękowanie



Andrzej Grzybowski jest niewątpliwie jednym z najwybitniej
szych polskich twórców współczesnej architektury rezydencjo- 
nalnej. Od wielu lat budzą podziw niezwykle starannie wykona
ne projekty komponowane w ulubionych stylach historycz
nych. Jego realizacje odznaczają się znakomitą dyspozycją 
wnętrz, bardzo dobrymi proporcjami, doskonałym detalem hi
storycznym i świetnym wkomponowaniem w krajobraz.

Inną wielką pasją Andrzeja Grzybowskiego, obok projekto
wania i aranżacji stylowych wnętrz, są konie i zaprzęgi. Poświę
cone tej tematyce prace, prezentowane obecnie na wystawie 
w Zamku łańcuckim zachwycają pięknem i precyzją oraz mają 
tutaj właściwy im kontekst i tło.

Osobą, która szczególnie ceniła dokonania Artysty w zakre
sie architektury rezydencjonalnej był prof. dr hab. Tadeusz Ste
fan Jaroszewski. Jedno z wielu swoich cennych opracowań po
święcił wyłącznie twórczości Andrzeja Grzybowskiego. Profesor 
Jaroszewski tak bardzo kochał Łańcut i tak chętnie tu wracał. 
O Zamku łańcuckim mówił, że dla Niego jest i pozostanie naju
kochańszym zabytkiem na świecie. Cieszył się wielce z planów 
związanych z organizacja w Łańcucie wystawy prac Jego Przyja
ciela Andrzeja Grzybowskiego i szykował się do przyjazdu na jej 
otwarcie. Niestety w trakcie prac przygotowawczych nadeszła 
bolesna dla nas wiadomość o śmierci Profesora.

Pragniemy poświęcić niniejszą pracę pamięci Profesora dr 
hab. Tadeusza Stefana Jaroszewskiego

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie
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Gniady koń, akwarela tusz, 1983 r.
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Przenoszenie we współczesność wysmakowanej este
tyki minionych stuleci jest tą cechą twórczości Andrzeja 
Grzybowskiego, która wyróżnia jego dzieła w sposób 
szczególny.

Ten znany architekt, wskrzeszający współcześnie 
z niespotykanym znawstwem style historyczne w projek
towanych przez siebie willach, dworach i pałacach, po
siadł imponującą umiejętność wyczuwania stylistyki 
epok minionych i wtapiania jej we współczesność 
w sposób tak naturalny, iż wybudowane według jego 
projektów obiekty wydają się być śladami czasów, które 
mamy już dawno za sobą. Podobnie projekty rekon
strukcji wyposażenia królewskich komnat odbudowane
go Zamku Królewskiego w Warszawie autorstwa Grzy
bowskiego, sprawiają wrażenie, poprzez swa formę i sty
listykę, iż pochodzą sprzed dwóch wieków.

Jednak współcześnie z działalnością architektonicz
ną, która została już omówiona i poddana analizie1 An
drzej Grzybowski jest twórcą niezliczonej ilości akwarel 

1. Na temat architektonicznej twórczości Andrzeja Grzybowskie
go pisał bardzo obszernie Tadeusz S. Jaroszewski. Poza artykułami 
w „Spotkaniach z zabytkami“, (niektóre wspólnie z W Baraniew- 
skim), T. S. Jaroszewski na temat projektów Grzybowskiego opubli-
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i rysunków, których głównym tematem jest koń i konny 
zaprzęg. Ta cecha twórczości Artysty jest wypadkową nie 
tylko jego umiejętności rysunkowych, ale i pasji. Będąc 
doskonałym jeźdźcem, uprawiającym ten sport od mło
dzieńczych lat, znając z autopsji cały obyczajowy a także 
kulturowy kontekst jeździectwa, z maestrią i lekkością 
przedstawia wizerunki wierzchowców, oddając anato
miczne szczegóły ich budowy i urodę jeździeckich rzę
dów. Podobnie zainteresowanie historycznym konnym 
zaprzęgiem, któremu towarzyszy badawcza pasja dopro
wadziło Artystę do olbrzymiej fachowej wiedzy na ten 
temat, z którą współgra wyjątkowa umiejętność malar
skiego przedstawiania ekwipaży ze wszystkimi, wycyze
lowanymi wręcz, szczegółami budowy pojazdów, ele
mentów ubiorów stangreckich i końskich uprzęży.

Architekt i malarz Andrzej Grzybowski z zawodu jest 
aktorem. Ukończywszy słynne gimnazjum i liceum im. 
Tadeusza Reytana zaczął co prawda — widząc siebie 
wśród koni i polowań — studiować rolnictwo na SSGW 
w Warszawie ale potem zdał jednak także do Państwo
wej Szkoły Dramatycznej. Początkowo oba te kierunki 
studiował jednocześnie. Ale to profesor Zelwerowicz 
uświadomił Grzybowskiemu, że „tak na dwa fronty dłu
żej się nie da“. Wybrał więc... teatr.

kowal m. in.: Kilka słów o najnowszej historii Kaplicy Saskiej w Za
mku Królewskim w Warszawie, Roczniki Humanistyczne, T.XXXY 
z.4,1987r; Pod prąd,[w:] Sztuka polska po roku 1945 roku. Materia
ły Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1984, s. 307- 
334; Jak ma być postawiony nowy dwór polski, cz.XIII, „Murator“, 
1993, nr 3(107); Premier Architecte de sa Majeste Roy de Pologne, 
Warszawa 1998.
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Spacer powozem w Janowie Podlaskim. Powozi 
Andrzej Grzybowski. Obok Mieczysławy Ćwiklińskiej 

Andrzej Krzyształowicz, dyrektor Stadniny.

Teatr przez wiele lat stanowił, obok jeździectwa i ko
ni, największą fascynację Artysty. Była to zresztą miłość 
z wzajemnością. Grał dużo i to tych pierwszoplanowych 
ról. Do najmilej przez niego wspominanych należą: Al
fred w „Mężu i żonie“ Fredry, Koczkariew w „Ożenku“ 
Gogola, Diabeł Lucjusz w „Igraszkach z Diabłem“ Drdy, 
Figaro i Almawiwa w „Weselu Figara“ Beaumarchais, Sga- 
narel w „Lekarzu mimo woli“ Moliera, Gucio w „Ślubach 
panieńskich“ Fredry, Benedykt w „Wiele hałasu o nic“ 
Shakespeare'a, Saranow w „Żołnierzu i bohaterze“ Sha- 
wa, nauczyciel tańców w komedii o tym tytule autorstwa 
Lope de Vegi i wiele, wiele innych. Wreszcie był partne-
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Rysunek tuszem, 1977 r.
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rem Mieczysławy Ćwiklińskiej w „Drzewa umierają#' sto
jąc“ Casson^ z którą to sztuką zjeździł całą Polskę oraz 
kawał Stanów Zjednoczonych i Kanady Ostatnie lata 
przed emeryturą spędził w Teatrze Współczesnym 
w Warszawie.

Fascynacji teatrem towarzyszyło jednak, pozazawodo- 
we zafascynowanie, z latami coraz głębsze i profesjonal
ne, sztuką — architekturą i malarstwem. Projektował ko
lejne wille, pałace i wyposażenie sał Zamku Królewskie
go (status architekta wnętrz — już po wykonaniu i zrea
lizowaniu wielu tych projektów otrzymał w 1985 roku) 
i tworzył akwarele i rysunki, przedstawiające konie i za
przęgi.

W niniejszej pracy będziemy chcieli przedstawić tę 
właśnie rysunkową i malarską twórczość Andrzeja Grzy
bowskiego, która jest obok projektowania architektury 
rezydencjonalnej równoległą i nie mniej ważną, choć 
mającą bardziej kameralny, gabinetowy charakter, dzia
łalnością Artysty. Składają się nań akwarelowe i rysunko
we portrety koni, wizerunki jeźdźców i konnych zaprzę
gów, akwarelowe wizerunki koni i zaprzęgów na kore
spondencyjnych kopertach, projekty historycznych po
jazdów, uprzęży, rzędów jeździeckich i strojów służby 
zaprzęgowej dla potrzeb filmów kostiumowych, oraz 
działalność ilustratorska.
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Osiodłany siwek, akw. ołówek.
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I

Andrzej Grzybowski mówi o sobie krótko i bardzo ko
munikatywnie „koniarz“. Pasja jeździecka towarzyszy 
mu bowiem od dawna. Od czasu, kiedy, już po zakoń
czeniu II wojny, jako kilkunastoletni młodzieniec zaczął 
systematycznie jeździć konno na warszawskim Służew
cu. Wcześniej zostały jednak ukształtowane, poprzez 
tradycje wynie
sione z rodzin
nego domu, je
go zaintereso
wania oscylują
ce wokół etosu 
ziemiańskiego 
dworu, postaci 
marszałka Pił
sudskiego, pasji 
kolekcjoner- 
skich ojca i całej 
tej kultury, którą 
niosło za sobą 

Andrzej Grzybowski na swej ukochanej 
„Irlandce“. Skolimów 195i.r.

wychowanie zakorzenione w dawnej tradycji i historii. 
Stąd całkiem naturalne wydaje się zapatrzenie młodego 
Grzybowskiego w ten relikt dawnego ziemiańskiego,
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szlacheckiego życia, jakim był — zwłaszcza dla urodzo
nego w mieście Artysty — koń wierzchowy.

Konno, jak to sam określa „wakacyjnie“, jeździć zaczął 
jako dziecko, ale dopiero od roku 1946 była to jazda sy
stematyczna, pod fachowym okiem. Sztukę jazdy konnej 
podpatrywał i chłonął od prawdziwych jeźdźców, z jaki
mi dane było mu się zetknąć: rotmistrza Stefana Jacob
sona, rotmistrza Stanisława Gepnera, majora Henryka 
Rojcewicza oraz dwóch olimpijczyków: pułkownika Ka
rola Rómmla i majora Adama Królikiewicza. Kiedy jako 
student szkoły aktorskiej musiał wziąć udział w pierw-

Stanisław Gepner, Andrzej Grzybowski na koniu 
„Omuz“, akwarela, 1961 r.
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szomajowym pochodzie, 
uciekł się do podstępu 
i zamiast maszerować 
z niesionym w ręku wize
runkiem któregoś
z czczonych wówczas, 
a przez niego znienawi
dzonych przywódców, 
zorganizował z pomocą 
rotmistrza Jacobsona, 
prowadzącego w war
szawskim ZOO szkolenie 
grupy konnych entuzja
stów, która jako klub spo
rtowy „Ogniwo“ z jego 
udziałem, przedefilowała 
przed trybuną. Andrzej 
Grzybowski prowadził tę 
defiladę na własnej kla
czy, pełnej krwi „Irlandce“

Andrzej Grzybowski 
na ogierze „Nicol“, 
Służewiec, 1946 r.

Podczas praktyki studenckiej z Zelwerowiczem 
w Łańcucie, w 1948 roku dane było młodemu Andrzejo
wi Grzybowskiemu spotkać człowieka, który miał wy
wrzeć w przyszłości wielką rolę w pogłębianiu jego hip
picznych pasji. Postacią tą był rotmistrz Stanisław Gep- 
ner, malarz, wybitny munduroznawca, współtwórca 
i wieloletni kustosz przedwojennego Muzeum Wojska 
oraz Towarzystwa Broni i Barwy, a także wybitny znawca 
historycznych pojazdów zaprzęgowych pełniący wów
czas funkcję dyrektora Muzeum w Łańcucie. Ta łańcucka
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Ex libris Andrzeja 
Grzybowskiego, 

M. Kopecki, 
miedzioryt, 1986 r.

znajomość z rotmistrzem Gepnerem 
przerodziła się z czasem w tę ser
deczną przyjaźń, jaka może łączyć 
pełnego pasji młodzieńca ze star
szym, owianym sławą znawcy, bada
czem. Stanisław Gepner otoczył mło
dego Grzybowskiego merytoryczną 
opieką a Andrzej Grzybowski pełnił 
nieoficjalnie rolę jego asystenta, wy
konując kwerendy w zbiorach biblio
tecznych i muzealnych do przygoto
wywanej wówczas przez Stanisława 
Gepnera pracy o zabytkowych za
przęgach. Ta wieloletnia przyjaźń, 

która połączyła młodego Artystę z rotmistrzem Gepne
rem egzystuje do dziś w osobie jego córki — pani Wan
dy Gepner-Augustin. Rotmistrz Gepner ma także swój 
znakomity udział w kolekcjonerskich pasjach Andrzeja 
Grzybowskiego, które choć wyniesione z rodzinnego 
domu2, zostały przez przyjaźń z nim pogłębione. Nie bez 
znaczenia dla nich było zapewne przekazanie mu przez 
Stanisława Gepnera części jego bogatych zbiorów iko
nograficznych tyczących hippiki. Drugą część — obej
mującą materiały odnoszące się do historii zaprzęgów — 

2. Ojciec Andrzeja Grzybowskiego, prof. Stefan Grzybowski 
(1899-1990), chirurg-stomatolog, był znanym i cenionym kolekcjo
nerem, posiadającym monumentalną kolekcję numizmatyczno-me- 
dalierską (olbrzymi zbiór medali, plakiet i monet poświęconych 
marszałkowi Piłsudskiemu ofiarował Muzeum Archidiecezjalnemu 
w Warszawie) oraz bibliofilski księgozbiór (kilkaset pierwszych wy-
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przekazał rtm. Gepner innemu swemu „uczniowi“, tak
że aktorowi, późniejszemu znakomitemu znawcy za
przęgów, Zbigniewowi Prus-Niewiadomskiemu.

Andrzej Grzybowski zgromadził w rezultacie swych 
kolekcjonerskich zamiłowań bardzo duży zbiór jeździec
kich i powozowych akcesoriów a także, by zacytować 
słowa prof. Jana Grabowskiego, wielkiego autorytetu 
w dziedzinie historii polskiej hodowli koni „jedną z naj
zasobniejszych biblio
tek hippologicznych“.

Grając w realizowa
nych w latach sześć
dziesiątych historycz
nych filmach, poznał 
Grzybowski, pełnią
cych w nich funkcje 
konsultantów — le
gendarnych polskich 
jeźdźców — w 1954 r., 
podczas kręcenia 

Mjr Adam Królikiewicz 
i Andrzej Grzybowski 
w Czorsztynie, 1954 r.

„Podhala w ogniu“ Adama Królikiewicza, zaś w 1958 r. 
przy nagrywaniu „Krzyżaków“ Karola Rómmla, z którymi 
znajomość odcisnęła się nie tylko na osobowości Grzy
bowskiego, ale miała zasadniczy wpływ na pogłębienie

dań dzieł J. I. Kraszewskiego podarował muzeum imienia pisarza 
w Romanowie). Jako cenionemu autorytetowi w dziedzinie numi
zmatyki polskiej i medalierstwa, powierzono prof. Grzybowskiemu 
opracowanie działu numizmatycznego Skarbca Jasnogórskiego. Był 
honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 
i Numizmatycznego.
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Ogier „Omuz“ pod Andrzejem 
Grzybowskim, PSO Łąck, 1961 r.

jego hippicznych zainte
resowań i umiejętności 
jeździeckich. Także licz
ne podróże po niemal 
wszystkich polskich i za
granicznych stadninach 
(zwiedził m. in. Iran, 
Irak, Jordanię, Maroko, 
Anglię, Irlandię, Niemcy, 
Szkocję, Francję, Belgię, 
Holandię, Norwegię, 
Brazylię, Cejlon), pod

czas których uczył się od doświadczonych hodowców 
i koniarzy właściwego patrzenia na konia, były nie bez 
znaczenia w kształtowaniu osobowości jeźdźca i rasowe
go koniarza. Wszystko to 
połączone z wrodzony
mi predyspozycjami 
uczyniło z Andrzeja 
Grzybowskiego, bardzo 
wysoko ocenianego 
przez fachowców, wy
trawnego koniarza i — 
odznaczonego Złotą 
Odznaką Jeździecką — 
jeźdźca.

Tutaj czas na wymie
nienie imion wierzchow

Czołowy ogier „Markiz“ pod 
Andrzejem Grzybowskim,

SKJanów Podlaski, listopadców Andrzeja Grzybow
skiego. Ten, zapytany, 1974 r.
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Andrzej Novak-Zempliński,
Portret Andrzeja Grzybowskiego na koniu Szafir, 

ol., pł., 1976 r.

które z nich wspomina najmilej, jest w niemałym kłopo
cie. „Wszystkie“ odpowiada. Ale na pewno najgłębiej 
w sercu nosi swą ukochaną, pełnej krwi, wierzchówkę 
„Irlandkę“ (od „Irish Star“ po „Wagram“), na której jeź
dził na Służewcu i w Skolimowie gdzie odwiedzał PP 
Gepnerów. „Irlandka“ była wówczas ostatnim wierz
chowcem, którego dosiadał — pokazując najwyższą jeź
dziecką klasę - rotmistrz Gepner. Z czasów służewiec- 
kich Andrzej Grzybowski wspomina jeszcze pełnej krwi 

21



ogiery „Salerno“ i „Nicola“. Z czasów ZOO i rotmistrza 
Jacobsona zapamiętał wałachy „Bagneta“, „Narkoza“, 
„Meerschauma“, „Kotleta“ i „Sznycla“ (takie imiona 
nadano koniom uratowanym z rzeźni), ale także czystej 
krwi ogiera „Szlema“ i klacz „Goplanę“ oraz klacz „Tami
zę“. No i albinotycznie białą „Ćmę“, na której podczas 
słynnej defilady jechał rotmistrz Jacobson.

Z pobytu w Syrii pozostały w pamięci Grzybowskiego 
ogiery „Massahoud“ i „Sabough“, „Tarbush“ i klacze: 
„Emira“, „Sabbach“ i „Nadia“ a spośród koni, na których 
jeździł jeszcze w RFN, ogier „Fürst“ i czystej krwi ogier 
„El-Beshir“ ukochany koń Eriki Schiele.

W ośrodku PAN, wjastrzębcu pod Warszawą, dosiadał 
pełnej krwi „Fajki“ — wierzchowca dr Edwarda Sumiń
skiego, oraz wałachów „Burłaka“, „Lisa“ i „Gwizdka“. 
W PSO Łąck jeździł Andrzej Grzybowski na ogierze 
„Omuz“, na którym sportretował go Stanisław Gepner 
oraz na „Kasku“, „Endymionie“ „Dillipie“ i „Okapie“. 
W Janowie Podlaskim jeź
dził na czystej krwi arab
skiej czołowych ogierach: 
„Perset“, „Comet“ i „Ego“ 
oraz pełnej krwi „Samo- 
urre“ i półkrwi srokatych 
ogierach „Feliksie“ 
i „Markizie“.

W Golejewku jeździł 
na czołowych ogierach 
pełnej krwi „St. Pad- 
dern“, „Hubert“, „Sara-



Andrzej Grzybowski na klaczy 
„Elegia“

3 czerwca 2000 roku w Zaborowie.

gan“ i klaczach „Tarnawatce“ i jej córce „Tarnawie“ oraz 
„Nandzie“ i „Nekandzie“. W Jeziorach Wielkich u Sumiń
skich poza „Fajką“ dosiadał jej córki „Folgore“, „Chrap
ki“ i „Lady“, w Próchnej czołowych ogierów pełnej krwi 
„Bawar“, „Saint Loup“ i „Gram“ oraz „Szafira“ na którym 
namalował go Andrzej Novak-Zempliński.

W Zaborowie niegdyś dosiadał wałacha „Barona“ 
a całkiem ostatnio klacz „Elegię“.
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II

Andrzej Grzybowski konie rysował od dziecka. Obda
rzony niepoślednim talentem, malarstwa uczył się u Hen
ryka Szczyglińskiego a kaligrafii u Tadeusza Woltera. Będąc 
od najmłodszych lat zafascynowany koniem i konnym za
przęgiem, te hippiczne motywy uczynił głównym 
przedmiotem swoich pierwszych rysunkowych i malar
skich prób a potem następnych, coraz bardziej dojrzałych 
realizacji. Fascynacja estetyką i manierą osiemnasto—

Duc w dwukonnym zaprzęgu w stylu angielskim, 
akw. na kopercie z 1957 r.
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Mail Coacb w poczwórnym angielskim zaprzęgu, 
akw. na kopercie z 1957 r.

Amerykan w parzystym zaprzęgu angielskim, 
akw. na kopercie z 1962 r.
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i dziewiętnastowiecznych malarstwa i grafiki zaczęła przy
dawać jego twórczości, z latami coraz bardziej wysublimo
wanej, stylistyki dawnych epok. Twórczość ta, zrazu pry
watna, odkładana do szuflady, z momentem czynnych do
konań jeździeckich, wspomnianych powyżej fascynacji

Andrzej Grzybowski na koniu Tabush, 
akw. na kopercie, 1965 r.,Damaszek.

hippicznych, przyjaźni z wielkimi autorytetami jeździecki
mi i znawcami w dziedzinie jeździectwa i powoźnictwa, 
sprawiło swoistego rodzaju jej upublicznienie.

Przybrało ono początkowo oryginalną formę ozdabia
nia miniaturowymi akwarelkami z przedstawieniami 
wierzchowców i ekwipaży kopert, w których wysyłał kore
spondencję do swoich przyjaciół—koniarzy. Przyczyny tej 
oryginalnej formy twórczości szukać należy tak w braku 
eleganckiej papeterii, który to fakt — urodzony esteta 
Grzybowski — mógł odczuwać bardzo dotkliwie, jak 
i w naturalnej potrzebie malowania ukochanych moty
wów. Na przestrzeni lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych
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Berlina galowa w poczwórnym 
zaprzęgu w stylu angielskim, 

akw. na kopercie z 1960 r.

Polowanie par-force, akw. na kopercie.
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i siedemdziesiątych po
wstało więc kilkaset tych 
niecodziennych, ze 
względu na miejsce ich 
umieszczenia, akwarelo
wych, często podkreśla
nych piórkiem, miniatu
rowych przedstawień, 
które raz są sylwetowymi, 
na neutralnym tle innym 
zaś razem miniaturowymi 
pejzażykami. Przeglądając 
koperty z poszczególnych 
miesięcy zauważa się 
pewne cykle tematyczne. 
Raz są to galowe osiem

„Jubileuszowy“ znaczek 
Stadniny w Janowie 

Podlaskim, akw. na kopercie.

nastowieczne karoce, raz eleganckie z belle—epoque 
ekwipaże, innym zaś razem wyczubione wierzchowce czy 
też przedstawienia jeźdźców tak w historycznym jak i we 
współczesnym kostiumie, pośród których nierzadko moż
na rozpoznać autoportrety samego Artysty. Duża cześć ko
pert Grzybowskiego ozdobiona jest wizerunkami koni czy
stej krwi w orientalnych rzędach i jeźdźcami w burnusach, 
które powstały podczas jego kilkumiesięcznego pobytu na 
Bliskim Wschodzie.3

3- Swoje wspomnienia z pobytu na Bliskim Wschodzie opubli
kował Andrzej Grzybowski w „Koniu Polskim“(1967, nr 8, i 1968, nr 
1) w artykule „Wrażenia z Syrii“.

Niezwykle oryginalna w tym zbiorze jest koperta wysła
na do dyrektora Stadniny Koni w Janowie Podlaskim An-
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drzeja Krzyształowicza w roku jubileuszu 150 lat istnienia 
stadniny. Zamiast konia czy ekwipażu jakimi zwykle ozda
biał koperty, na tej umieścił jedynie znaczek pocztowy za 
60 gr., który w całości wyszedł spod jego ręki i jako taki zo
stał uznany za oryginalny przez polską pocztę. Na swym 
znaczku umieścił Artysta, otoczone laurowym wieńcem, 
tondo z widokiem Janowa: słynnej czołowej janowskiej 
stajni z galopującymi przed nią janowskimi arabami.

Andrzej Grzybowski był także autorem projektów logo, 
papieru firmowego janowskiej stadniny i zaproszeń na ju
bileuszowe uroczystości. Typowa dla Malarza stylizacja 
sprawiła, że — tak jak bardzo często jego architektoniczne 
projekty — brano je za oryginalne, tak tym razem prof. Sta
nisław Lorenc wziął za takie logo stadniny, uważając że zo
stało ono odbite z dziewiętnastowiecznego klocka.

Łeb konia czystej krwi w arabskim oglowiu, 
akw. na kopercie, 1981 r.
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Koń czystej krwi arabskiej w arabskim ogłowiu, 
akw. na kopercie, 1964 r.

POLOG.NE
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Koń czystej krwi arabskiej w arabskim ogłowiu, 
akw. na kopercie, 1964 r.
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Rysunek tuszem, 1983 r.
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Współcześnie z tymi wydawałoby się „ulotnymi“, jed
nak pieczołowicie kolekcjonowanymi przez korespon
dentów Malarza, kopertowymi miniaturami tworzył 
i tworzy do dzisiaj Andrzej Grzybowski „naturalnych“ 
rozmiarów akwarele, rysunki i szkice przedstawiające 
konie i zaprzęgi.

Swoje wizerunki wierzchowców, najczęściej akware
lowe, rysunkowe czy też wykonywane tuszem, naznacza 
Artysta lekkością i dynamiką. Przedstawione realistycz-

Rysunek tuszem, 1984 r.



Portret konia., akw., 1969 r.

nie są szlachetne w pokroju i uchwyconym na moment 
często manierycznym ruchu: konie arabskie w stylo
wych, orientalnych ogłowiach czy pełnej krwi w ele
ganckich, angielskich z lakierowanej skóry uzdach, lub 
też spięte, z rozwianymi grzywami i ogonami, rumaki.

Spod ręki artysty wyszły też statyczne, ukazane bo
kiem jak na angielskich sztychach, konne portrety. 
Tchnie z nich spokój i elegancja .

Duża grupa prac Malarza to zapełniające całe kartony, 
kartki czy wręcz skrawki papieru akwarelowe czy też wy
konywane tuszem szkice. Te układające się w mimowol
ne kom-pozycje często jedynie fragmenty sylwetek koni 
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pulsują zamaszystymi, pełnymi pociągnięciami pędzla. 
Może właśnie w tych szkicach widać najbardziej malar
ską pasję Grzybowskiego jego zachłyśnięcie koniem i ra
dość, jaką daje mu przedstawianie tych ukochanych 
zwierząt.

Artysta nie poprzestaje na stworzeniu samego wize
runku konia. Wykonuje do nich także harmonizujące 
z ich charakterem stylowe passe-partout i projektuje ra
my.

Konne zaprzęgi Andrzeja Grzybowskiego, barwne, 
oddające szczegóły budowy pojazdu, stroju służby

Zaprzęg, akw., tusz, 1982 r.

35



Konie w zaprzęgu angielskim, 1983 r., 
rysunek tuszem.

i końskiej uprzęży są najczęściej malarską wizją artysty. 
Takich, jak malowane przez Grzybowskiego zaprzęgów, 
dzisiaj bowiem już nie ma. Istnieją zachowane w muze
ach czy przy stadninach piękne stare powozy, karety czy 
sanie, są tam i stare stylowe uprzęże a nawet stare ory
ginalne stroje zaprzęgowej służby. Ale dawno w niepa
mięć odszedł ten świat, w którym codzienność stanowi
ły i gospodarcze i wyjazdowe ekwipaże. Naturalnie, są 
jeszcze europejskie dwory panujące, na których kulty
wuje się piękny obyczaj używania galowego zaprzęgu 
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podczas państwowych uroczystości z całym ceremonia
łem i stosownością przypisanymi konnym pojazdom. Są 
i zawody w powożeniu, które wskrzeszają na czas ich 
trwania stylowe sportowe ekwipaże. Powszechnie jed
nak konnego zaprzęgu już nie ma. Pozostała o nich wie
dza, historyczne i pamiętnikarskie przekazy i obrazy, na 
których je utrwalono.

Andrzej Grzybowski, którego zawsze konny pojazd 
frapował, należy do tych nielicznych, posiadających do
głębną wiedzę na temat powoźnictwa. Zna zmieniającą 
się na przestrzeni wieków budowę wszystkich, niezliczo
nych typów pojazdów, których używano na królewskich 
dworach, w magnackich rezydencjach czy też w skrom
nych szlacheckich dworach. Jego doprowadzona do per
fekcji wiedza w połączeniu z malarską i rysunkową 
umiejętnością daje ten zdumiewający efekt, jakim są ma
lowane przez niego zaprzęgi. Jak rzadko który badacz 
historycznych konnych zaprzęgów potrafi przedstawić 
je, a nie jedynie opisać czy o nich opowiedzieć. Maluje 
je w barwnej urokliwej formie, zawierając przy tym cały 
„merytoryczny“ i stylistyczny bagaż przynależny temu 
przedstawieniu, do perfekcji doprowadzając przedsta
wienie szczegółów, kolorystycznej harmonii i obyczajo
wego kontekstu. Jego zaprzęgi, poza estetycznym, mają 
więc także walor poznawczy poprzez stylistyczną po
prawność odpowiadającą epoce, do której przynależą. 
Z powodzeniem mogą służyć jako najbardziej popraw
ne, przy tym przedstawione w duchu epoki, ilustracje 
do historii europejskiego powoźnictwa.
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Król Jan Kazimierz na koniu. Projekt rzędu i kostiumu 
do filmu „Mazepa“, 1975 r.
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IV

Od początku lat siedemdziesiątych datuje się udział 
Andrzeja Grzybowskiego przy realizacji filmów kostiu
mowych, jako autora projektów pojazdów, uprzęży, rzę
dów jeździeckich oraz strojów służby zaprzęgowej.

Pierwszym z filmów była „Dama Pikowa“ z 1971 roku, 
dla którego wykonał Grzybowski projekty stylowej cho- 
montowej, galowej dwukonnej uprzęży.

Rok później powstała cała grupa projektów stylowych 
zaprzęgów do serialu „Janosik“ w reżyserii Jerzego Pas
sendorfera. Kilka różnych pojazdów konnych z drugiej

Projekt ekwipażu Hrabiego do filmu „Janosik“, 
akw., tusz, 1972 r.
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Kareta generała, projekt do filmu „Janosik“, 1972 r.
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Projekt karety pocztowej do filmu „Janosik“, 1972 r.
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I

połowy XVIII wieku zaprojektował w oparciu o to samo 
rozworowe podwozie z resorami „C“, do którego mogły 
być zastosowane różne pudła nadwozi. Powstały więc 
projekty podróżnej „Karety Generała“ z płaską walizą 
„waszą“ na dachu, „Karetki Pocztowej“ i dwóch wyjazdo-

Projekt karety arcyksiężniczki do filmu „Janosik“, 1972 r.

wych karet— berlin z paradnymi czaprakami na kozłach. 
Na tym samym rozworowym podwoziu zaprojektował 
także wytworny, wyjazdowy powóz „Caleche“. Alternaty
wą dla projektu kaleszy była adaptacja podobnego po
wozu znajdującego się w PSO w Starogardzie Gdańskim. 
Na „Karetę Arcyksiężniczki“ zaadaptował także —projek
tując konieczne zmiany dekoracji pudła —karetę wyko-
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Projekt uprzęży do karety arcyksiężniczki do filmu 
„Janosik“, 1972 r.

Projekt rzędu Margrabiego do filmu „Janosik“, 1972 r.
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rzystaną wcześniej w „Popiołach“ Wajdy. W kolorach her
bu monarchii austro—węgierskiej do lazurowobłękitnej 
karety zaprojektował czarno—żółte: czaprak, ubiór stan
greta oraz pióropusze umieszczone w narożach dachu 
karety i byrdywy przy ogłowiach koni. Spod ręki Grzy
bowskiego wyszły także projekty kilku wersji szorowych 
uprzęży do poszczególnych karet oraz rzędów jeździec
kich. Wszystkie niezwykle precyzyjne, stylowo wysmako
wane zadziwiają dokładnością ukazywanych szczegółów, 
dbałością o różnorodność typów pojazdów stosownych 
do przedstawianej sytuacji.

Także z 1972 roku pochodzą projekty do kostiumowe
go serialu ,Wielka miłość Balzaka“. Poza pojazdami, 
uprzężami i strojami służby zaprzęgowej spod ręki Grzy
bowskiego wyszły także rysunki aranżujące sceny 
z udziałem ekwipaży i konnych.

Kolejny film kostiumowy, dla którego tworzył Andrzej 
Grzybowski projekty ekwipaży i rzędów jeździeckich to 
„Mazepa“ wg sztuki Juliusza Słowackiego w reżyserii Gu
stawa Holoubka. Do filmu tego projektował siedemna
stowieczną karetę oraz uprząż do niej dla króla Jana Ka
zimierza, a także rzędy jeździeckie dla Zbigniewa i Maze
py. Spod ręki Artysty wyszedł również niezwykle stylowy 
konny portret króla, w którym przedstawił swoją wizję 
tak rzędu dla królewskiego wierzchowca, jak i stroju Ja
na Kazimierza.

W 1986 roku pracował Grzybowski przy realizacji 
„Biesów“ Andrzeja Wajdy wg „Szatow i Demony“ F. Do
stojewskiego. Zaprojektował rosyjską „trojkę“, która 
sprzężona została pod jego nadzorem w PSO Bogusławi-
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„Wyjazd Balzaka“. Projekt do filmu 
,Wielka miłość Balzaka“, 1972 r.

ce. Stangretem był wielokrotny polski mistrz w powoże
niu zaprzęgami Kazimierz Michałowski.

Do stylistyki rosyjskich dziewiętnastowiecznych za
przęgów powrócił Andrzej Grzybowski w 1999 przy rea
lizacji filmu „Anna Karenina“, dla potrzeb, którego za
projektował kilka ekwipaży charakterystycznych — tak 
poprzez typ pojazdu, uprzęży jak i strój powożącej służ
by — dla Rosji. Do „Anny Kareniny“ powstały też projek
ty stylowych ekwipaży europejskich.

„Filmowe“ projekty historycznych pojazdów, uprzęży, 
rzędów i strojów służby zaprzęgowej autorstwa Grzy
bowskiego jak całą jego twórczość cechuje wierne odnie
sienie do realiów stylistycznych epok, oparte na dogłęb-
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Projekt karety królewskiej do filmu „Mazepa“, 1975 r.

Projekt uprzęży do karety króla do filmu „Mazepa“, 1975 r.
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Trojka Oblońskiego.
Projekt do filmu „Anna Karenina“, 1999 r.

Ekwipaż Kitty. Projekt do filmu „Anna Karenina“, 1999 r.
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nej znajomości wyglądu i budowy poszczególnych ele
mentów, ale i obyczajowego oraz estetycznego konte
kstu. Projekty te precyzyjnie oddanymi szczegółami, sty
lową — harmonizująca z kanonami epoki — kolorystyką 
mają formę, mogących samoistnie zaistniej, przedsta
wień. Opatrzone komentarzami wykonanymi ze stylizo-

Ekwipaż Karenina.
Projekt do filmu „Anna Karenina“, 1999 r.

waną, kaligraficzną dbałością, komponującymi się z ma
larskimi czy rysunkowymi elementami projektów, stano
wią, poprzez swą wykwintną formę jego równoważny 
element.

Doskonała znajomość budowy pojazdów konnych
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i uprzęży, technicznych rozwiązań i materiałów, z których 
były niegdyś wykonywane, pozwala Andrzejowi Grzy
bowskiemu na projektowanie, z typową dla niego biegło
ścią malarską, wiernych historycznej epoce ekwipaży. 
Dodać należy, ze choć Artysta nie ma wątpliwości co do 
swoich wiadomości, stara się każdorazowo zebrać jak 
najbardziej wyczerpujący materiał ikonograficzny po
twierdzający jego koncepcję.

Wyrafinowana forma projektów współgra z niezwykle 
praktycznym podejściem ich autora, co do technicznych 
możliwości przy ich przyszłej realizacji. W oparciu o te

Ekwipaż europejski.
Projekt do filmu „Anna Karenina“, 1999 r.
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I

Trojka sprzęgnięta w PSO Boguslawice 
powożona przez K. Michałowskiego£c.ej o 

na terenie Uniwersytetu Warszawskiego
podczas realizacji filmu A. Wajdy „Biesy“, 1987 r.

same elementy projektuje kilka, zupełnie różnych poja
zdów i uprzęży oraz adaptuje już istniejące na inne. 
Chciałoby się stwierdzić, że taka postawa jest w pozornej 
sprzeczności z pojęciem, jakie mamy o autorach projek
tów realizujących jedynie swoje wizje, bez zastanowienia 
się na ile ich wykonanie jest możliwe. Grzybowski od sa
mego początku powstawania projektu wtapia w nie ele
ment praktyczny mając na uwadze całą złożoność 
późniejszych ewentualnych technicznych trudności, 
które jego projekty starają się eliminować.
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Rysunek tuszem, 1984 r.
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V

Twórczość Andrzeja Grzybowskiego, jako ilustratora 
książek poświęconych hippologii, wzięła swój początek 
od współpracy z Eriką Schiele, światowej sławy znawcą 
koni arabskich. W 1972 r. wykonał 13 ilustracji do jej wy
danej w Monachium książki „Arabiens Pferde Allahs lieb-

,,Generał L 'Hotte“. Kopia z A. Adama,akw, 1968 r.
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Sanie. Ilustracja z książki J. Grabowskiego, Hipologia dla 
wszystkich, Warszawa 1981 r.

Dormeza w zaprzęgu pocztowym (poste française). 
Ilustracja książki Zb. Prus-Niewiadomskiego, 
Karety bryczki i uprzęże w zbiorach polskich, 

Warszawa 1995 r.
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ste Biinder“, a w dziesięć lat później zilustrował następną 
„Araber in Europa“(München 1982). Erica Schiele w jed
nym zdaniu wymienia Grzybowskiego wraz z cenionymi 
przez siebie polskimi malarzami koni: Kossakami, Brand
tem, Chełmońskim i Suchodolskim, podkreślając, że ma
lowane przez niego araby naznaczone są całą właściwą im 
rasowością,urokiem i temperamentem. I dodaje: „Kto wi
dział pana Grzybowskiego choć raz jeżdżącego konno ten 

to zrozumie. Trzyma on 
cugle równie lekką ręką 
jak pędzel“4.0 malowa
nych przez Andrzeja Grzy
bowskiego koniach pisze 
Erica Schiele, że tak jak 
kiedyś mówiło się, iż 
w Polsce najlepsze araby 
hodowali Dzieduszyccy 
a malował Kossak, tak

4. E. Schiele, List z 12.03.1982. Archiwum A. Grzybowskiego.
5. jw.

Prof. A. Gieysztor, 
A. Grzybowski

i prof. J. Grabowski 
podczas otwarcia wystawy 

„Koń mój przyjaciel“, 1983 r. 

lustrowanie swojej pracy „Hippologia 
(Warszawa 1984). Profesor Grabowski o pracy

współcześnie najlepsze ara
by w Polsce hoduje Janów 
i Michałów a maluje Grzy
bowski5.

Również profesor dr Jan 
Grabowski poprosił An
drzeja Grzybowskiego o zi- 

dla wszystkich“ 
ilustrator-
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Łeb koni czystej krwi w arabskim ogłowiu, 1986 r.
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Łeb konia czystej krwi w arabskim ogłowiu, 1986 r.

I
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skiej Grzybowskiego napisał: „Wrodzona pasja i (...) rze
czowe studia sprawiły, że Grzybowski przedstawia typ ra
sowego koniarza, co przy jego zdolnościach rysunkowych 
pozwoliło nam na idealne rozumienie się. Ja wskazywa
łem tematy, on je odtwarzał. Rysunki Grzybowskiego np. 
pokroju, są dla 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.“6

6. J. Grabowski, Tekst do katalogu wystawy prac Andrzeja 
Grzybowskiego w Galerii Piotra Nowickiego w Warszawie, 
maszynopis. Archiwum A. Grzybowskiego

W latach dziewięćdziesiątych zilustrował Andrzej Grzy
bowski pracę Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego „Karety 
bryczki i uprzęże w zbiorach polskich“ (Warszawa 1995), 
wykonując akwarelowe przedstawienia konnych zaprzę
gów, części uprzęży i elementów stroju stangreckiego, co 
książce tej przydało nie tylko urody, ale fachowo przeka
zanego, wyczerpującego materiału ikonograficznego.
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VI

Prace malarskie Andrzeja Grzybowskiego (na temat 
tej twórczości Artysty pisał w albumie „Polscy malarze 
koni“ Marek Kwiatkowski, Warszawa 1991) były kilka
krotnie prezentowane podczas indywidualnych i zbioro
wych wystaw. Pierwsza autorska wystawa Andrzeja Grzy
bowskiego miała miejsce w Galerii Piotra Nowickiego 
w Warszawie w 1982 roku. W roku 1983, w ramach zor
ganizowanej w Łazienkach Królewskich wystawy „Koń 
mój przyjaciel“, jedna z sal poświęcona była hippolo- 
gicznym zbiorom Artysty: malarstwa, akcesoriów jeź
dzieckich i zaprzęgowych oraz własnych prac rysunko
wych i malarskich, których bohaterem uczynił Andrzej 
Grzybowski konia.

„Wierzchowce i ekwipaże Andrzeja Grzybowskiego“ 
to kolejna autorska wystawa Artysty. Zorganizowana 
przez Muzeum —Zamek w Łańcucie w 2000 roku, pre
zentuje jego twórczość związaną z koniem i konnym za
przęgiem. Koniarskiego entourage'u przydały wystawie 
bibeloty o tematyce hippicznej, jeździeckie rzędy, wierz
chowe i zaprzęgowe munsztuki oraz książki o tej tema
tyce — wszystko to pochodzące z bogatych zbiorów Ar
tysty—Koniarza.

Profesor Jan Grabowski napisał kiedyś, iż poza tym 
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wszystkim co można, jak najwyżej oceniając, powiedzieć 
o jeździeckich i koniarskich pasjach Andrzeja Grzybow
skiego, posiada on jeszcze jeden zupełnie wyjątkowy 
walor. Z racji bowiem swojego urodzenia jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym, jest osobą, która 
wychowana w tradycji fin de siecle u przenosi we 
współczesność jego dawny, z całym przynależnym mu 
charmem i elegancją, styl bycia koniarza—dżentelmena.

Myślę, że z racji na urodzenie i wychowanie, tradycje 
rodzinne i wykształcenie ale w równym stopniu z racji 
na swoje własne, dane każdemu bardzo indywidualnie 
upodobania i artystyczny smak, które wypielęgnował

Koń. Rysunek tuszem, 1977 r.
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Koń. Rysunek tuszem, 1985 r.

i doprowadził, także w swojej malarskiej i rysunkowej 
twórczości do perfekcji, przenosi Andrzej we współcze
sność, urodę i wykwintną jakość świata, który dawno już 
odszedł. I czyni to z tą samą lekkością i naturalnością 
z jaką -jak napisała zachwycona jego sztuką Erika Schie- 
le — trzyma w dłoniach i wodze i pędzel.
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Aldona Cholewianka-Kruszyńska

WIERZCHOWCE
I EKWIPAŻE

ANDRZEJA GRZYBOWSKIEGO







Twórczość Andrzeja Grzybowskiego, czy to architektoniczna, czy 
malarska, od lat wzbudza nasz podziw i zainteresowanie. Postać tego 
Artysty-aktora. koniarza, członka-założyciela Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego i w końcu autora podziwianych projektów dla Zamku 
Królewskiego w Warszawie oraz willi, dworów czy całych rezyden- 
cjonalnych zespołów — zachwycają maestrią, wyczuciem stylistycznym 
i pięknem. Ale Andrzej Grzybowski to także malarz i rysownik koni, 
oraz konnych ekwipaży — które oddaje i ze znawstwem, i z tym samym co 
w projektach architektonicznych, stylistycznym wyczuciem. Te koniarskie 
pasje Artysty oraz Jego, poświęcone ukochanym przez Niego koniom 
i zaprzęgom, prace znajdują w Łańcucie właściwy im kontekst i tło. W tej 
magnackiej rezydencji, w7 której życiu niegdyś, konie i ekwipaże stanowiły 
codzienność, a i dzisiaj, poprzez imponującą wozownię — jedyny tego 
rodzaju zbiór pojazdów7 na świecie - przywołuje się dawne hippiczne 
tradycje, jak rzadko w którym miejscu, poświęcone koniom i konnym 
zaprzęgom prace Andrzeja Grzyboyyskiego znajdują najodpowiedniejsze 
otoczenie.

Cieszymy się zatem, że możemy prezentować w Zamku łańcuckim 
wystawę tych właśnie prac Artysty7, pamiętając dayvne wizyty w Łańcucie 
Grzybowskiego — Aktora, ale także projekty mundurów i inicjałów 
.Muzeum, które wykonał dla Muzeum-Zamku.


