
Dwór Heleny i Józefa Badenich
w Wadowic

modus
prace z historii sztuki
xiv, 2014

Wadów to dawna podkrakowska wieś, położona w zachodniej części Płaskowyżu AGATA
Proszowickiego, granicząca z Krzysztoforzycami, Węgrzynowicami, Ruszczą, Lu- DWORZAK
boczą i Łuczanowicami. Do Krakowa została włączona w roku 1951, jako dzielnica
katastralna, zaś obecnie wchodzi
w skład administracyjny Dzielni-
cy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Usytuowany na terenie Wa-
dowa dwór Badenich (ił. 1-4) nie
znalazł się do tej pory w kręgu
zainteresowań historyków sztuki.
Obiekt ten, wpisany do rejestru
zabytków 21 grudnia 1998 roku* 1 2,

był wzmiankowany jedynie
w opracowaniach historyczno-
-konserwatorskich. Ustalenia
te zostały później powtórzone
w nielicznych pracach historycznych poruszających temat Wadowa, jednak skon-
frontowanie ich z zachowanymi materiałami archiwalnymi przechowywanymi
w Archiwum Narodowym oraz w prywatnych zbiorach pozwala skorygować
historię majątku wadowskiego. Także kwestie datowania i autorstwa dworu nie

1. Kraków, dwór Bade-
nich w Wadowie, 1905.
Wg M. Lempart, Zapomniane
dziedzictwo Nowej Huty -
Wadów, Kraków 2010, s. 21

1 Niniejszy tekst powstał na podstawie pracy seminaryjnej napisanej w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Bałusa, któremu w tym
miejscu chciałam serdecznie podziękować za pomoc i cenne wskazówki. Podziękowania za
konsultacje zechcą także przyjąć Panie dr Urszula Bęczkowska oraz dr Aneta Borowik. Osobne
podziękowania kieruję do Pani Anny Zarawskiej, wnuczki ostatniej właścicielki dworu, której
jestem wdzięczna za udostępnienie mi dokumentów rodzinnych.

2 Zob. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rejestr zabytków nieruchomych - województwo małopol-
skie, s. 91; określony jako zespół pałacowy Wężyków (!), dostępne online: <http://www.nid.pl/pl/
Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/
stan%20na%2031.03.2014/MAL-rej.pdf> (stan na: 10.06.2014).
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2.-4. Kraków, dwór
Badenich w Wadowie.
Fot. autorka

zostały dotąd poddane krytycznej analizie. Niniejszy tekst stanowi próbę odpo-
wiedzi na powyższe wątpliwości.

5. Kraków, dwór Badenich
w Wadowie, rzut parteru.
Wg AWUOZKr,
sygn. 18.412/52

Stan badań
Najwcześniejsza, niedatowana dokumentacja konserwatorska dotycząca Wa-
dowa, zawierająca kartę z ogólnymi informacjami, sytuację oraz rzut dworu
(il. 5) i kilka zdjęć, pochodzi zapewne sprzed roku 1975, ponieważ na rzucie nie
zostały ujęte późniejsze przekształcenia powstałe w trakcie adaptacji budynku
na potrzeby przedszkola. Sam budynek został w tej dokumentacji określony jako
pałac neorenesansowy pochodzący z drugiej połowy XIX stulecia3.

Pierwszą próbę zrekonstruowania pełnej historii Wadowa, w tym zespołu
dworskiego, podjęto w roku 1980 przy tworzeniu dla Wadowa dokumentacji do
Katalogu zabytkowych założeń zielonych miasta Krakowa i województwa krakow-
skiego autorstwa Magdaleny Swaryczewskiej, Katarzyny Fabjanowskiej-Bałaś
i Jolanty Więckowskiej4 * *. Opracowanie to stanowi do chwili obecnej podstawową
pozycję bibliograficzną. Nie jest ono jednak pozbawione błędów historycznych.

Datowanie zespołu dworsko-parkowego na rok 1874 zostało ustalone
przez Więckowską na podstawie relacji ostatniej właścicielki dworu - Zofii

3 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (dalej: AWUOZKr), sygn.
18.412/52, Dokumentacja Wadów - Pałac [b.d.].

4 Ibidem, sygn. 13844, M. Swaryczewska, J. Więckowska, K. Fabjanowska-Bałas, Wadów park
podworski. Katalog zabytkowych założeń zielonych miasta Krakowa i województwa krakow-
skiego, Kraków 1980 (dalej: Wadów park podworski. Katalog), s. 2-14.
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Kulinowskiej5, natomiast na autorstwo Antoniego Łuszczkiewicza jako pierw-
szy wskazał Emmanuel Świeykowski6. Na tej podstawie Stanisław Łoza włączył
w drugim wydaniu swojego słownika Wadów do ceuvre tego architekta7. Pomimo
braku potwierdzenia źródłowego atrybucja ta została przyjęta przez główną
badaczkę zajmującą się działalnością artysty - Anetę Borowik8.

W roku 1984 powstała skrócona monografia Wadowa, w której błędnie okreś-
lono datowanie pałacu na pierwsze lata XX stulecia9. Ostatnie opracowanie
historyczno-konserwatorskie obejmujące już stricte sam pałac wadowski pocho-
dzi z roku 2004 i zasadniczo nie wnosi żadnych nowych informacji. Wprawdzie
autorka, Maria Dziuba-Filipowicz, pokusiła się o próbę analizy wartości zabytku,
jednak zastosowana przez nią argumentacja jest zdawkowa i ogólna10.

W latach 199911 i 200812 zostały wykonane karty ewidencyjne dworu,
W roku 2008 Zygmunt Kiszka opublikował w serii Parki Krakowa zeszyt po-
święcony parkowi wadowskiemu, w którym streścił historię dworu na podstawie
opracowań konserwatorskich13. W roku 2010 nowohucki oddział Muzeum His-
torycznego Miasta Krakowa zorganizował wystawę monograficzną poświęconą
Wadowowi, której towarzyszyła czterdziestostronicowa broszurka częściowo
oparta o wyżej wspomniane studia konserwatorskie14. Najnowszą publikacją
wymieniającą dwór wadowski jest książka Piotra Libickiego15.

Dzięki uprzejmości Anny Zarawskiej, wnuczki Zofii Kulinowskiej, udało się
ustalić dokładną, dotychczas błędnie podawaną datę przejęcia majątku wadow-
skiego przez jej rodzinę, a także określić jego wielkość.

5 Ibidem, s. 5; ibidem, b. sygn., Karta ewidencyjna budynku przy ul. Glinik 63, oprać. M. Wierzchosław-
ska, Kraków 1999 (dalej: Wierzchosławska, Krta ewidencyjna); ibidem, b. sygn., Karta ewidencyjna
budynku przy ul. Glinik 63, oprać. L. Książek, Kraków 2008 (dalej: Książek, Karta ewidencyjna).

6 Zob. E. Świeykowski, Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904,
Kraków 1905, s. 344. Por.: AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, passim;
ibidem, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewidencyjna, k. nlb; ibidem, b. sygn., Książek, Karta
ewidencyjna, k. nlb; Z. Kiszka, Park w Wadowie, Kraków 2008, s. 11.

7 Zob. S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 183. Jest to istotne, ponie-
waż w pierwszym wydaniu Stanisław Łoza (Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz
cudzoziemców w Polsce działających, Warszawa 1917, s. 125-126) nie wymienia dworu w Wadowie
wśród prac Antoniego Łuszczkiewicza. Ponadto autorzy opracowań mylnie używają tytułów obu
wydań, stosując tytuł z r. 1917 do wydania powojennego.

8 Zob. A. Borowik, Antoni Łuszczkiewicz - casus architekta doby historyzmu, „Teki Krakowskie”,
16, 2009, s. 70. W artykule brak przypisu do tej pracy. Źródło atrybucji, którym jest słownik
Łozy, zostało mi wyjaśnione osobiście przez autorkę.

9 AWUOZKr, sygn. 11.668, M. Kasprzyk, B. Wojnar, Wadów, w: Krakowski Zespół Miejski. Stu-
dium historyczno-konserwatorskie, cz. 3: Skrócone monografie miejscowości, nr 34, Kraków
1984 (dalej: Kasprzyk, Wojnar, Wadów) s. 4, 8.

10 Ibidem, sygn. 43.504, M. Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie dokumentacja historyczno-kon-
serwatorska budynku dawnego dworu przy ul. Glinik 63 w Krakowie, Kraków 2004 (dalej:
Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie), s. 12.

11 Ibidem, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewidencyjna, k. nlb.
12 Ibidem, b. sygn., Książek, Karta ewidencyjna, k. nlb.
13 Zob. Z. Kiszka, Park w Wadowie, s. 1-32, bibliografia s. 25.
14 Zob. M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty - Wadów, Kraków 2010, s. 37. Pomimo

uwzględnienia przez autorkę czterech pozycji archiwalnych dotyczących Wadowa, broszura
zawiera liczne błędy dotyczące historii Wadowa oraz samego dworu.

15 Zob. P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Poznań 2012, s. 204-205.
Autor podaje kilkuzdaniowy opis dworu i jego historii zawierający błędy merytoryczne. Po-
nadto w wyborze pozycji bibliograficznych autor nie umieszcza żadnej z prac historyczno-
-konserwatorskich dotyczących Wadowa ani katalogu wystawy autorstwa Marii Lempart.
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Wadów.

6. Plan katastralny dla
Wadowa, 1848. Wg ANK,
Kataster Galicyjski, Wadów
1848, sygn. KKak 643

wówczas w Wadowie drewniany
dwór na podmurowaniu, kryty

gontem. Jego usytuowanie widoczne jest na planach katastralnych z roku 1848 (il.6).
Budynek był wzniesiony na skraju obszernego parku, przy wąskiej drodze17.

W niedługim czasie, w roku 1792, majątek wadowski wyrokiem sądu zie-
miańskiego Województwa Krakowskiego przypadł trzem przedstawicielkom
rodu Szasterów. Po kolejnym wyroku sądu oraz transakcjach kupna i sprzedaży
części majątków w roku 1801 Anna z Szasterów zamężna z Antonim Szasterem
stała się jedyną właścicielką wsi18.

Jolanta Więckowska na podstawie relacji Zofii Kulinowskiej oraz Wielkiej
Encyklopedii Powszechnej PWN19 ustaliła, że około roku 1856 Wadów został za-
kupiony przez Żyda Pinkusa, który wkrótce go odsprzedał Franciszkowi Węży-
kowi. Następnie około roku 1862 Wadów stał się własnością Heleny z Wężyków
Badeniowej, córki jego bratanka Władysława20.

Przeczą temu jednak zapisy zawarte w krakowskich księgach sądowych. Ósme-
go lipca 1826 roku Anna Szaster darowała wieś Wadów (wycenioną na 120 000 złp)
swojemu synowi Antoniemu Szasterowi juniorowi21. Po jego przedwczesnej

Kwerenda w krakowskich od-
działach Archiwum Narodowego
pozwoliła zweryfikować i osta-
tecznie ustalić historię dóbr wa-
dowskich w XIX stuleciu.

Niestety, nie udało się odna-
leźć materiałów archiwalnych
bezpośrednio dotyczących bu-
dowy dworu, które zapewne nie
przetrwały wojny lub nadal po-
zostają w rękach spadkobierców
rodziny Morawskich.

Historia
Dzieje majątku w Wadowie się-
gają XVIII stulecia. W roku 1785
Jan Darowski, ówczesny właści-
ciel Wadowa, sprzedał tę wieś An-
toniemu Badurskiemu16. Istniał

16 AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 3.
17 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Kataster Galicyjski, Wadów 1848, sygn. KKak 643,

KKak 644, KKak 645.
18 Zob.: M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo, s. 17; P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie, s. 204 (autor

podaje błędnie, że właścicielem Wadowa został Antoni Szaster).
19 AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 10, przyp. 16.
20 Ibidem, s. 4-5; AWUOZKr, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewidencyjna, wkładka nr 1; ibidem,

sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 3-4; ibidem, b. sygn., Książek, Karta ewi-
dencyjna, k. nlb.

21 ANK, sygn. HKr 96, Księga wykazów gminy I okręgowej Kościelniki przez Komissyę wy-
znaczoną dnia 10 lutego 1841 roku zaprowadzona, s. 734; AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów
park podworski. Katalog, s. 4 (Jolanta Więckowska błędnie podaje datę przejęcia własności
Wadowa przez Antoniego Szastera juniora, ustalając ją na okres po r. 1839).
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śmierci Anna 14 sierpnia 1852 roku po-
dzieliła majątek wadowski pomiędzy siebie
oraz dwie wnuczki. Anna Szaster zatrzy-
mała 4A22 części majątku, natomiast Julia
z Różyckich Zakrzewska i Anna Różycka
otrzymały po % części23.

Po śmierci Anny Różyckiej w roku
1856 w więzieniu twierdzy Theresien-
stadt24 spadek (w tym % części Wado-
wa) otrzymała 16 sierpnia 1857 roku Julia
Zakrzewska25. Trzydziestego pierwszego
marca 1869 roku odsprzedała wieś Wa-
dów Pinkusowi Atteslanderowi26, który
następnie sprzedał ją Józefowi Badeniemu
23 stycznia 1873 roku27. Nowy właściciel
wraz z żoną Heleną z Wężyków wzniósł
murowany dwór na miejscu poprzednie-
go budynku, co można stwierdzić, porów-
nując kataster z roku 184828 z korektami
naniesionymi w roku 188129 (il. 7).

Po śmierci Józefa, w roku 1878, Helena
w roku 1882 wyszła powtórnie za mąż za Kazimierza Morawskiego, profesora
1 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W testamencie z 11 grudnia 1882 roku
zapisała synowi Kazimierzowi Marianowi część dóbr. Drugą połowę nabył on
2 listopada 1912 roku, stając się tym samym jedynym właścicielem Wadowa30.

Kazimierz Marian zarządzał majątkiem wadowskim poprzez dzierżawców,
mieszkał na stałe najpierw w Krakowie, a później w Warszawie, dużo podróżował

7. Plan katastralny dla
Wadowa, poprawki z roku
1881. Wg ANK, Kataster Ga-
licyjski, Wadów 1848, sygn.
KKak646

22 Z matematycznego punktu widzenia ten podział jest błędny, jednak w księgach wyraźnie za-
pisane jest: 4A, % i %.

23 ANK, sygn. HKr 96, s. 734; M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo, s. 17 (autorka podaje błędną
informację o zapisaniu majątku tylko Annie Różyckiej).

24 ANK, sygn. HKr 96, s. 736; M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo, s. 18.
25 ANK, sygn. HKr 96, s. 735; M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo, s. 18 (autorka nie podaje daty

przejęcia dóbr wadowskich przez Julię Zakrzewską).
26 ANK, sygn. HKr 96, s. 736-737; AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 5

(Jolanta Więckowska błędnie podaje r. ok. 1856 jako datę dokonania zakupu przez Pinkusa
Atteslandera).

27 ANK, sygn. HKr 96, s. 737; sygn. 29/279/2331, Akta założenia księgi gruntowej dla Wadowa,
1875; M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo, s. 19-20 (autorka błędnie podaje r. 1874 jako datę
zakupu majątku przez Józefa Badeniego).

28 ANK, Kataster Galicyjski, Wadów 1848, sygn. KKak 643, KKak 644, KKak 645.
29 Ibidem, sygn. KKak 646 (korekta wykonana w r. 1881); zob. też: AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów

park podworski. Katalog, s. 5; ibidem, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewidencyjna, wUadka
nr 1; ibidem, b. sygn., Książek, Karta ewidencyjna, k. nlb; ibidem, sygn. 11.668, Kasprzyk, Wojnar,
Wadów, s. 7; ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 4; Z. Kiszka, Park
w Wadowie, s. 11; M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo, s. 20.

30 Akt notarialny sprzedaży nr L.R.50922, s. 1 (w posiadaniu Anny Zarawskiej). Ludomir Książek
(AWUOZKr, b. sygn., Książek, Karta Ewidencyjna, wkładka nr 1) błędnie podaje datę 1892 jako
rok przejęcia Wadowa przez Kazimierza Mariana Morawskiego, natomiast Maria Wierzchosław-
ska (ibidem, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewidencyjna, wkładka nr 1) błędnie podaje datę
1925, którą powtarza także Maria Dziuba-Filipowicz (ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz,
Dwór w Wadowie, s. 4).
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i zapewne dlatego zdecydował się 2 marca 1931 roku ostatecznie sprzedać majątek
wadowski za cenę 32 350 dolarów31 Zofii z Kulinowskich Pobórkowej32, która to po-
została jego ostatnią właścicielką. Nabywając dobra wadowskie obejmujące 150 mor-
gów wraz z budynkami33, zobowiązała się spłacić dług ciążący na Wadowie na rzecz
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego - w sumie 9000 dolarów - oraz wykreślić
prawo zastawu dla sumy kaucyjnej 7000 zł na rzecz Komunalnej Kasy Oszczędności
w Krakowie34. Pomiędzy rokiem 1930 a 1950 Zakład Instalacyjny Adama Bieniarza
z Krakowa przeprowadził instalację wodno-kanalizacyjną we dworze35.

Po ogłoszeniu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wpro-
wadzeniu reformy rolnej w roku 1944 majątek Zofii Kulinowskiej został rozpar-
celowany, a zabudowania dworskie wraz z parkiem upaństwowione36. Majątek
przeznaczono na cele oświatowe: w kwietniu Wadów został wyszczególniony
w spisie Inspektoratu Szkolnego Powiatu Krakowskiego jako przyszła siedziba
szkoły rolniczej pierwszego stopnia (szkoła 0,20 ha, ogród szkolny 0,15 ha z roz-
parcelowanych 85,5 ha)37, z kolei w październiku „ośrodek z majątku Wadów
zarezerwowany został dla Związku Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej na zor-
ganizowanie ośrodka szkolnego”38. Rok później pałac w Wadowie figurował (wraz
z zamkiem w Pieskowej Skale, zamkiem w Pilicy i pałacem w Krzeszowicach) jako
obiekt potencjalnego zainteresowania Wojewódzkiego Związku Samorządowego
z przeznaczeniem na zakład wychowawczy dla dzieci zaniedbanych39. Ostatecznie
w budynku dworu umieszczono szkołę podstawową, świetlicę i bibliotekę40, a pół-
nocną część parku przeznaczono na ogródki działkowe41. Około roku 1951/1952

31 Zob. Akt notarialny sprzedaży nr L.R.50922, s. 3. Akt ten pozwala precyzyjnie określić datę sprzedaży
dóbr wadowskich, do tej pory błędnie datowaną na r. 1930, por.: AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów
park podworski. Katalog, s. 6; ibidem, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewidencyjna, wkładka nr 1;
ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 4; M. Lempart, Zapomniane dziedzi-
ctwo, s. 23. Natomiast Ludomir Książek (AWUOZKr, b. sygn., Książek, Karta ewidencyjna, wkładka
nr 1) jako datę sprzedaży błędnie podaje r. 1922. Z kolei Piotr Libicki (Dwory i pałace wiejskie, s. 205)
za moment przejęcia dworu „prawdopodobnie przez Kulinowskich” błędnie uważa r. ok. 1930.

32 W chwili zakupu majątku Zofia Pobórkowa była mężatką. Rozwiodła się z mężem po drugiej
wojnie światowej, wracając do panieńskiego nazwiska, które jest używane w dalszej części
niniejszej pracy.

33 Zob. Akt notarialny sprzedaży nr L.R.50922, s. 3. Maria Lempart (Zapomniane dziedzictwo,
s. 23) błędnie podaje wielkość majątku, określając go jako 200 morgów, oraz datę sprzedaży,
wskazując na r. 1930.

34 Zob. Akt notarialny sprzedaży nr L.R.50922, s. 4.
35 ANK, sygn. 29/1408/1129, Zakład Instalacyjny Adam Bieniarz, plany instalacji wodno-kanali-

zacyjnej dla dworu Wadów, [b.d.]. W tytule plany zawierają nazwisko inż. Hóchstmanna.
36 Dokument nr 1943 [b.d.], Dekret o upaństwowieniu majątku Wadów, w posiadaniu Anny

Zarawskiej.
37 ANK, sygn. Powiatowy Urząd Ziemski w Krakowie, 29/1897/2, Korespondencja w sprawie

szkół rolniczych (przeznaczenie ziem dla szkół rolnych), s. 55-59. O przydział gruntu dla szkół
w związku z akcją parcelacyjną, 20 kwietnia 1945.

38 Ibidem, sygn. Wojewódzki Urząd Ziemski w Krakowie (dalej: WUZKr), 29/1, k. 39, Protokół
w sprawie ustalenia resztówek z rozparcelowanych majątków w powiecie krakowskim, projek-
towanych do przekazania spółdzielniom gminnym, Kraków 1 października 1945.

39 Ibidem, sygn. WUZKr, 36, k. 219, Wykaz majątków i resztówek poparcelowanych, które mogą
być wzięte pod uwagę przy urządzeniu przez Wojewódzki Związek Samorządowy zakładu
wychowawczego dla dzieci zaniedbanych, Kraków 21 maja 1956.

40 AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 6; ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-
-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 5.

41 Ibidem, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 8; ibidem, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewi-
dencyjna, k. nlb; ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 4,6; ANK, sygn. Gmina
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w budynku usytuowano również przedszkole42. Siedemnastego lipca 1975 roku
Miejski Konserwator Zabytków podjął decyzję o przystosowaniu dworu na potrze-
by przedszkola43. Rok później rozpoczęto generalny remont adaptacyjny trwający
do roku r98o44. Szkoła podstawowa została przeniesiona do nowo wzniesionego
budynku tuż przy parku, w miejscu dawnych zabudowań gospodarczych nale-
żących do dworu45. W wieży dworskiej urządzono mieszkania nauczycielskie.
W latach dziewięćdziesiątych XX stulecia przystąpiono do modernizacji dworu:
w roku r995 wymieniono podłogi, zaś w roku 1996 wykonano odwodnienie i za-
łożono wentylację w całym budynku, a także przebudowano kominy, naprawiano
dach, wymieniono rynny i odgrzybiono ściany46.

Przedszkole mieściło się w budynku dworskim do roku 200347. Drugiego lis-
topada 2008 r. nad ranem na poddaszu budynku wybuchł pożar, który strawił
część strychu wraz z dachem48. Obecnie dwór stopniowo popada w ruinę. Zo-
fia Kulinowska na początku roku 1990 rozpoczęła starania o odzyskanie zagar-
niętego majątku49. Działania te po jej śmierci w roku 1995 kontynuuje wnuczka
Anna Zarawska50.

Opis dworu
Budynek dworu tworzy integralną całość z otaczającym go parkiem, prezentującym
typowe założenie krajobrazowe charakterystyczne dla drugiej połowy XIX stule-
cia - centralne, z promieniście rozchodzącymi się osiami - którego układ był za-
chowany w dobrym stanie jeszcze w roku 198051. Nowopowstały zespół pałacowo-

Ruszcza 15, Inwentarz nieruchomości gromadzkich gminy Ruszczą, k. 15v, poz. Wadów, znajduje
się tu spis terenów parku i jezior z opisem przeznaczenia (pastwisko, moczary, nieużytki, rola).

42 AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 6; ibidem, b. sygn., Wierzchosławska,
Karta ewidencyjna, wkładka nr 1. Maria Wierzchosławska podaje informację o umieszczeniu
przedszkola w latach siedemdziesiątych XX stulecia, a za nią informację tę powtarza Maria
Dziuba-Filipowicz (ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 5). Nie udało się
odnaleźć dokumentów archiwalnych precyzujących datę ulokowania przedszkola w dworze.

43 Ibidem, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 7; ibidem, b. sygn., Książek, Karta
ewidencyjna, k. nlb (autor błędnie podaje informację o adaptacji na potrzeby szkoły); Z. Kiszka,
Park w Wadowie, s. 15. W wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjnych bezpowrotnie utracono
oryginalną stolarkę.

44 AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 7-8; ibidem, b. sygn., Wierzcho-
sławska, Karta ewidencyjna, k. nlb; ibidem, b. sygn., Książek, Karta ewidencyjna, k. nlb; ibidem,
sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 5.

45 Wskazuje na to analiza porównawcza katastru z r. 1848 (ANK, Kataster Galicyjski, Wadów 1848,
sygn. KKak 646) z obecną sytuacją Wadowa; zob. też AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park
podworski. Katalog, s. 14.

46 AWUOZKr, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewidencyjna, k. nlb; ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-
-Filipowicz, Dwór w Wadowie,, s. 5.

47 Ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 5; ibidem, b. sygn., Książek, Karta
ewidencyjna, wkładka nr 1 (tu błędna informacja, że od r. 2000 dwór pozostaje opuszczony);
Z. Kiszka, Park w Wadowie, s. 15.

48 Informacja udzielona przez Annę Zarawską, zob. też artykuł: ire, Pożar dworu w Wadowie,
dostępne Online: <http://krakow.gazeta.p1/krakow/i,57820,5874282,Pozar_dworu__w_Wadowie.
html> (stan na: 10.06.2014).

49 Pierwszy list Zofii Kulinowskiej nosi datę 5 lutego 1990 r. i adresowany jest do Prezydenta Miasta
Krakowa, znajduje się w posiadaniu Anny Zarawskiej; zob. M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo,
s. 23 (autorka podaje błędną informację, jakoby dopiero wnuczka Zofii Kulinowskiej w r. 2003
rozpoczęła starania o odzyskanie dworu).

50 Do chwili złożenia w redakcji niniejszego tekstu w listopadzie 2012 r. bezskutecznie.
51 AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 5.
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-parkowy obejmował swoim zasięgiem niemal dwukrotnie
większy obszar niż założenie wcześniejsze52 oraz współczes-

ne. Dwór usytuowany jest w jego centrum, na osi północ-
-południe, na której znajdują się podjazd i główny salon.
Ceglany, otynkowany budynek jest wzniesiony na wyso-
kim cokole. Jego asymetryczny rzut składa się z trzech,
dostawionych do siebie prostokątów (zob. wyżej, il. 5).
Część środkową, zbliżoną do kwadratu, flankują dosta-
wione prostopadle skrzydła. Skrzydło przylegające od
strony wschodniej, w formie dwukondygnacyjnej wieży,
jest wysunięte przed lico jednokondygnacyjnej elewacji
frontowej pałacu. Na osi środkowej części parterowej zo-
stał umieszczony trójarkadowy portyk ze schodami (il. 8).
Elewacja południowa - ogrodowa - jest wyryzalitowana,
z prostokątnym tarasem i schodami prowadzącymi do
parku (zob. wyżej, il. 3). Schody znajdujące się od strony
zachodniej zostały dostawione wtórnie.

Bryła budynku pokryta jest boniowaniem, otwory
okienne są opięte płaskimi listwami z ozdobnym przy-

8. Kraków, dwór Badenich czółkiem w formie gzymsu odcinkowego z dekoracją pasowo ułożonych kam-
wyWFot°irtoPrkatyk W^SCI° Panu^ spiętych na osi rozetą. W pasie belkowania znajduje się fryz składający

się z naprzemiennie ułożonych płyt z dekoracją roślinną oraz prostokątnych,
ułożonych poziomo otworów okiennych, ponad którym umieszczony jest pas
ząbkowania i gzyms wieńczący. Skrzydło wieżowe (zob. wyżej, il. 4) jest boniowane
tylko w dolnej kondygnacji, którą oddziela od wyższej pas ciągłego, gładkiego
fryzu, będącego zwężonym nieco przedłużeniem belkowania głównej części
dworu. Posiada ono rozbudowany fryz z wąskim pasem o dekoracji roślinnej
przerywanym parami małych, kwadratowych otworów przedzielonych rozetką.
Ponad nią usytuowane są ząbkowanie i gzyms wieńczący.

Wnętrze dworu, obecnie częściowo przekształcone, było pierwotnie sześcio-
pokojowe, z reprezentacyjnym, pokaźnych rozmiarów salonem położonym na osi
oraz sześciopokojowym skrzydłem wieży. Brakuje wiadomości o rozplanowaniu
drugiej kondygnacji wieży53.

Elewacja frontowa jest jedenastoosiowa z portykiem na osi parterowej części
dworu. Portyk jest otwarty z trzech stron, założony od frontu na trzech arkadach,
wspartych na kanelowanych, kwadratowych filarach o głowicach w formie na-
wiązującej do belkowania dworu. W przyłuczach można dostrzec dekorację (il. 9)
w formie tarcz herbowych na tle wici roślinnych, na osiach wyznaczonych przez
filary widnieją herby Wężyk i Bończa, narożne tarcze herbowe są puste. Wyżej
w partii belkowania widnieje napis: Z DARÓW BOŻYCH, położony w partii
fryzu, flankowany przez dekorację z wici roślinnej, wypełniającej również fryz
w partiach krótszych, jednoarkadowych boków portyku. Całość wieńczy gzyms
łączący się z gzymsem zasadniczej części dworu.

52 Świadczy o tym porównanie planów katastralnych z lat 1848 i 1881, zob. ANK, Kataster Galicyjski,
Wadów 1848, sygn. KKak 643, KKak 646.

53 Do budynku nie można wejść, w dokumentach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie znajdują się tylko plany piwnic oraz pierwszej kondygnacji.
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Centralna część wieży została wyryzalitowana i zaakcentowana dodatkowo
wysuniętą partią, w której umieszczono na obu poziomach parę otworów okien-
nych ujętych kanelowanymi pilastrami z kapitelami wypełnionymi palmetą i wi-
ciami roślinnymi, na których bezpośrednio posadowiono odcinki belkowania54.
W dolnej kondygnacji w partii cokołu, bezpośrednio pod otworami okiennymi
znajdują się prostokątne płyciny z dekoracją roślinną. W ten sam sposób zdobione
płyciny powtórzono w pasie fryzu pomiędzy kondygnacjami. Pełne belkowanie
w górnej kondygnacji zaakcentowane jest w pasie fryzu płycinami z dekoracją
roślinną przedzieloną parami małych, kwadratowych otworów umieszczonych
na osi otworów okiennych.

Elewacja południowa - ogrodowa - jest siedmioosiowa, z cofniętą częścią
środkową zawierającą taras. Otwory okienne w tej partii są dwa razy większe
niż w pozostałej części dworu. W partii wieży pomiędzy otworami okiennymi
znajdują się na obu kondygnacjach nisze zamknięte półkoliście, w profilowanych
obramieniach i z dekoracyjnym łukiem. W niszy na drugiej kondygnacji wsta-
wiono figurę Immaculaty (ii. 10).

Cała dekoracja dworu wadowskiego o charakterze roślinnym i heraldycznym
nie jest - jak podawano wcześniej - wykonana z kształtek ceglanych55 ani ze
stiuku kształtowanego w tynku elewacyjnym56, lecz stanowi zwykły odlew.

9. Kraków, dwór Badenich
w Wadowie, portyk wejścio-
wy, detal. Fot. autorka

10. Kraków, dwór Badenich
w Wadowie, elewacja
południowa. Wg AWUOZKr,
sygn. 13844, Wadów park
podworski. Katalog,
11. nienumerowana

Forma dworu w kontekście architektury berlińskiej
drugiej połowy XIX stulecia
Architekt projektujący dwór Badenich w Wadowie wykształcony był w Berlinie.
Świadczą o tym widoczne w projekcie inspiracje modnymi wówczas rozwiąza-
niami, wypracowanymi w kręgu Karla Friedricha Schinkla i rozpowszechnianymi
przez jego licznych uczniów.

W roku 1858 w Berlinie został wydany wzornik Sammlung architektonischer
Entwurfe Schinkla, zawierający krótką wykładnię teoretyczną oraz cztery księgi

54 Elewacja wschodnia posiada opracowanie analogiczne do partii wieży w elewacji frontowej.
Obecnie otwory okienne po lewej stronie są zamurowane. Do tej części przylega murowany
podest ze schodami.

55 AWUOZKr, b. sygn., Wierzchosławska, Karta ewidencyjna, k. nlb.
56 Ibidem, Książek, Karta ewidencyjna, k. nlb.
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ilustracji57. Pojawił się w nim projekt teatru
dla Hamburga (ii. n), którego elewacja zo-
stała ukształtowana z wykorzystaniem moty-
wu arkadkowego58. Najbardziej interesująca
jest trzecia, najwyższa kondygnacja budynku,
gdzie Schinkel zastosował klasyczny ciąg ar-
kad59 podtrzymywanych przez gładkie lizeny.
Tam także umieścił symetryczną dekorację
roślinną w prostokątnych płycinach w partii
okien. Niemal identyczny ornament z wici
roślinnej widnieje w płycinach fryzu otacza-
jących parterową część dworu wadowskiego,
natomiast płyciny z dekoracją pod oknami
stanowią swobodniejszą wersję Schinklow-
skiego wzorca.

Motyw arkadkowy z projektu hambur-
skiego był z upodobaniem stosowany przez
uczniów Schinkla. Pojawił się m.in. w projek-
cie budynku berlińskiej szkoły weterynarii
Ludwiga Ferdynanda Hessego z roku 183960,
umieszczony w głównej części budynku,
a także w zwieńczeniu wieży w projekcie
poczdamskiej willi własnej Heinricha Lu-
dwiga Ferdinanda von Arnim z roku 185961.

11. Karl Friedrich Schinkel,
projekt teatru w Hamburgu.
Wg K.F. Schinkel, Sammlung
architektonischer Entwurfe,
Berlin 1858, tabl. 8i

Najbardziej prawdopodobną drogą przenik-
nięcia tego rozwiązania do Krakowa były prace Friedricha Augusta Stillera62,
którego twórczość najmocniej odcisnęła się na architekturze Krakowa drugiej
połowy XIX stulecia. Rozwiązanie trójarkadowe, jakie zastosowano w Wado wie,
Stiller wykorzystał w swoich projektach dworca w Petersburgu (1838, wspólnie
z Heinrichem Strackiem)63, uniwersytetu w Królewcu (1843)64, gdzie w trójar-
kadkowe ramy zostały wstawione otwory okienne, czy budynku Muzeum Naro-
dowego w Sztokholmie (1847-1866)65, gdzie okna najwyższej kondygnacji mają

57 Zob. K.F. Schinkel, Sammlung architektonischer Entwurfe, Berlin 1858.
58 Zob. ibidem, rys. 80, 81.
59 To samo rozwiązanie pojawia się również w jednym z wariantów projektu kościoła przy

Oranienburger Strasse w Berlinie oraz w projekcie kościoła w Wedding, zob. ibidem, rys. 103,
162.

60 Na ten temat zob. E. Bórsch-Supan, Berliner Baukunst nach Schinkel 1840-1870, Miinchen 1977
(= Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, 25), s. 98.

61 Na ten temat zob.: ibidem, s. 550-552; J. Hansel, Ferdinand von Arnim. Schinkels vergessener
Schuler,„Mitteilungsblatt Landesgeschichtliche Vereinigung fur die Mark Brandenburg”, 1,2007,
s. 2.

62 Podobne rozwiązanie można także odnaleźć w willi Liegnitz w Sanssouci Alberta Dietricha
Schadowa z r. 1842, architekta często współpracującego zarówno z Karlem Friedrichem
Schinklem, jak i z Friedrichem Augustem Stillerem, zob. E. Bórsch-Supan, Berliner Baukunst,
s. 17.

63 Na ten temat zob. E. Bórsch-Supan, D. Muller-Stiller, Friedrich August Stiller, Miinchen-Berlin
i997> s. 951-

64 Na ten temat zob. ibidem, s. 944-945.
65 Na ten temat zob. ibidem, s. 961-964.
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ramy z podwójnej arkady, natomiast motyw
potrójny, podobnie jak w królewieckim pro-
jekcie, umieszczono na osi głównej budynku.
Portyk wadowski jest bardziej przysadzisty
w porównaniu z projektami Schinkla i Stille-
ra, dodatkowo „obciążony” dekoracją heral-
dyczno-roślinną66 oraz fryzem z inskrypcją
o masywnym kroju pisma. Wrażenie ciężko-
ści zostało również wzmocnione wymuro-
waniem dolnej części zewnętrznych arkad67.
Architektowi nie udało się osiągnąć efektu
lekkości nawet przez wprowadzenie kanelur
w filarach, które miały zapewne optycznie
wyszczuplić całość portyku.

Wzorce dla oszczędnego opracowania
ram okiennych w Wado wie można także od-
naleźć w pracach Stillera. Zastosował on pro-
ste ramy o formie wydłużonego prostokąta
z nieznacznie zaznaczonym gzymsem w pro-
jekcie na rezydencję przy Anhalt Strasse nr 5
w Berlinie68 (gdzie pojawiają się także wzo-
rowane na Schinkelowskich arkady) z roku
1845 oraz w projekcie pałacu przy Leipziger
Strasse nr 111 z roku 184369. Gzymsy są tu mocniej zaznaczone i posiadają wy-
raźniejszy fryz. We wspomnianej pracy Stillera pojawiają się również płyciny
z dekoracją roślinną umieszczone pod otworami okiennymi70.

Na wzornikowej rycinie 114 w traktacie Schinkla71 (il. 12) znajduje się prze-
krój przez okna z domu dla piekarzy, w którym dekoracja roślinna wewnętrznej
strony górnej partii obramienia okiennego stanowiła pierwowzór dla fryzu
poprowadzonego w partii wieży wadowskiej. Został on podzielony małymi
kwadratowymi okienkami, zaczerpniętymi zapewne z pałacu przy Leipziger
Strasse nr 11172.

Stosowane z upodobaniem w architekturze dworu wadowskiego deko-
racyjne łuki nad niszami w elewacji ogrodowej można również odnaleźć
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12. Karl Friedrich
Schinkel, detal okienny.
Wg K.F. Schinkel, Sammlung
architektonischer Entwurfe,
Berlin 1858, tabl. li4

66 Dekoracja w przyłuczach arkad została wprowadzona m.in. przez Karla F. Hitziga w jego znisz-
czonym Doppelhaus w Berlinie z r. 1853, a także w rezydencji przy ulicy Voss 19, we wspomnianej
w tekście berlińskiej szkole weterynarii z r. 1839 projektu Ludwiga Ferdynanda Hesse, oraz
u Wilhelma Thielepape w projekcie pałacu rzeźbiarza z r. 1835.

67 Nie wiadomo, czy to wymurowanie jest oryginalne. Na zdjęciu z r. 1905 niewyraźnie widać tę
część budynku, jednak wydaje się, że istniała w tym miejscu wcześniej jakaś balustrada, być
może drewniana.

68 Zob. E. Bórsch-Supan, D. Muller-Stiller, Friedrich August Stiller, s. 916-917.
69 Na ten temat zob. ibidem, s. 921 (tam też bibliografia).
70 Podobne rozwiązanie zastosowali m.in. Karl F. Hitzig w zniszczonym berlińskim Doppelhaus

z r. 1853 (na ten temat zob. E. Bórsch-Supan, Berliner Baukunst, s. 589 [tam też bibliografia]),
Herman Ende i Wilhelm Bockmann w Willi Kabrun w Berlinie (1865-1866) (na ten temat
zob. ibidem, s. 570 [tam też bibliografia]) czy Wilhelm Thielepape w rezydencji dla rzeźbiarza
z r. 1835 (na ten temat zob. ibidem, s. 708 [tam też bibliografia]).

71 Zob. K.F. Schinkel, Sammlung architektonischer Entwurfe, rys. 114.
72 Na ten temat zob. E. Bórsch-Supan, D. Muller-Stiller, Friedrich August Stiller, s. 921.
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w projektach Alberta Cremera na budy-
nek szkoły weterynarii mieszczący zakład
anatomii z lat 1863-1865 oraz w budynku
laboratorium chemicznego w Berlinie z lat
1866-186773 (il. 13). Rozwiązanie to jest także
obecne w projekcie pałacu hrabiów Henckel
-Donnersmarck w Nakle Herzoga z roku
186774.

Upodobanie do asymetrii i zestawiania
brył o różnych gabarytach widoczne jest
także w projektach ucznia Schinkla, Ludwi-
ga Persiusa75, którego twórczość również
wpłynęła na architekta dworu Badenich.
W poczdamskich willach: własnej Persiusa76
(1837) (il. 14) oraz w willi Schóningen77 (1845)
(il. 15) można odnaleźć elementy występują-
ce też w Wadowie. Z willi własnej Persiusa
krakowski architekt zapożyczył rozwiązanie
dotyczące opracowania wieży, które zasto-
sował od strony elewacji ogrodowej. Persius
zaprojektował dwukondygnacyjną wieżę
z parami prostokątnych otworów okiennych
z gzymsami, które flankują nisze zamknięte
półkoliście z ustawionymi w nich posągami.
Ponadto kondygnacje oddziela szeroki pas
ciągłego fryzu, a pod gzymsem wieńczącym
pojawiają się małe, zbliżone do kwadratów
prostokątne okienka78.

Powyższe przykłady stanowią prezenta-
cję tylko wybranych, najbardziej charaktery-
stycznych elementów wielu rozwiązań, jakie
funkcjonowały powszechnie w drugiej poło-
wie XIX stulecia w środowisku berlińskim,

13. Albert Cremer, projekt
budynku laboratorium
chemicznego w Berlinie,
1866/1867. Wg E. Bórsch-Su-
pan, Berliner Baukunst nach
Schinkel 1840-1870, Miinchen
1977 (= Studien zur Kunst des
neunzehnten Jahrhunderts,
25), il. 464

14. Ludwig Persius,
projekt willi własnej, 1837.
Wg E. Bórsch-Supan, Ber-
liner Baukunst nach Schinkel
1840-1870, Miinchen 1977
(= Studien zur Kunst des-
neunzehnten Jahrhunderts,
25), il- n

15. Ludwig Persius, projekt
willi Schóningen, Poczdam,
1844. Wg <www.wikipedia.pl>

skąd zostały przeszczepione do Krakowa przez rodzimych architektów licznie
wyjeżdżających na studia do Berlina79.

73 Na ten temat zob. E. Bórsch-Supan, Berliner Baukunst, s. 565.
74 Na ten temat zob. ibidem, s. 154.
75 Na ten temat zob. ibidem, s. 14.
76 Zniszczonej podczas nalotu w r. 1945, na ten temat zob. ibidem, s. 647 (tam też bibliografia).
77 Na ten temat zob. ibidem, s. 648.
78 To samo rozwiązanie partii wieży pojawia się również w willi Schóningen, gdzie Ludwig

Persius potraktował pierwszą kondygnację budynku jako wysoki, surowo opracowany
cokół, zaś niszę z posągiem pomiędzy parą prostokątnych okien zastosował tylko w górnej
kondygnacji.

79 Można w tym miejscu przywołać chociażby skrzydła dawnego klasztoru przy kościele św. Nor-
berta - obecnie Collegium Wróblewskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy
Plantach, przebudowane po wielkim pożarze Krakowa w r. 1850, być może przez Tadeusza
Stryjeńskiego - w których zastosowany jest motyw trójarkady znany z wzorników Schinkla
zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 3: Kościoły i klasztory Śródmieścia,
cz. 2, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1978, s. 63-65.
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Autorstwo dworu wadowskiego
Dwór Badenich w Wadowie wykazuje dale-
ko idące podobieństwo do dworu Wężyków
w Minodze autorstwa Filipa Pokutyńskiego
z roku 185980 (il. 16-18).

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć,
że dwór w Wadowie jest przykładem tzw. stylu
arkadkowego, czyli Rundbogenstil, a nie stylu
neorenesansowego w typie „willi włoskiej”, jak
podawali wszyscy dotychczasowi autorzy81.

Rzuty obu dworów opierają się na sche-
macie prostokątnego korpusu z dostawioną
prostopadle wieżą, przy czym Pokutyński
w Minodze (il. 18) usytuował oś główną (pół-
noc-południe) przebiegającą przez arkadowy
portyk, wydłużony westybul i prostokątny sa-
lon z tarasem ogrodowym, pośrodku całości
założenia. Układ pomieszczeń rozplanował
dość równomiernie, od zachodniej strony
umieszczając trójpokojowe skrzydło wieży
i przylegającą wewnętrzną klatkę schodową,
zaś od wschodu skoncentrował aż pięć po-
mieszczeń w układzie dwutraktowym. Sama
wieża została wkomponowana w całość za-
łożenia, stanowiąc integralną część prawego
skrzydła dworu. Pokutyński zastosował pro-
ste rozwiązanie elewacji ogrodowej, dzięki
wysunięciu narożnika wież oraz zaakcento-
waniu osi z balkonem, tworząc asymetryczną
kompozycję.

W Wadowie (zob. wyżej, il. 5) oś główna dworu została zakłócona poprzez
przesunięcie w stronę wschodnią tarasu z zejściem do ogrodu. Ponadto całe
skrzydło wschodnie wieży dostawiono do korpusu dworu, przez co jego bryła
przestała być jednorodna, uderzając swoją addycyjnością. Dodatkowym akcen-
tem tej części jest ryzalit osi środkowej wieży. W rozplanowaniu wadowskiego
dworu można odnaleźć koncepcję Pokutyńskiego odnoszącą się do skompliko-
wania wschodniej części budynku, gdzie - podobnie jak w Minodze - znajduje
się koncentracja sześciu pokoi w układzie dwutraktowym oraz dodatkowo
wewnętrzna klatka schodowa. Rozwiązanie elewacji ogrodowej jest niemal
symetryczne. Wysuniętym narożnikom towarzyszy cofnięta część środkowa
mieszcząca taras widokowy. Analiza układu piwnic dworu wykazała jedną
komorę sklepioną kolebkowo, która została zaadoptowana przez architekta

■t -p! “I
U- 14 i_i:

16. Filip Pokutyński, pałac
Wężyków, Minoga, 1859.
Fot. Agnieszka Piotrowska

17. Filip Pokutyński,
pałac Wężyków, elewacja
południowa, Minoga, 1859.
Fot. Agnieszka Piotrowska

18. Minoga, pałac Węży-
ków, rzut. Wg Z. Beiersdorf,
Neorenesansowa rezyden-
cja Wężyków w Minodze,
w: Dwór Polski w XIX wieku.
Zjawisko historyczne i kul-
turowe, red. J. Baranowski,
Warszawa 1992, s. 208

80 Zob. Z. Beiersdorf, Neorenesansowa rezydencja Wężyków w Minodze, w: Dwór Polski w XIX wieku.
Zjawisko historyczne i kulturowe, red. J. Baranowski, Warszawa 1992, s. 204.

81 AWUOZKr, sygn. 13844, Wadów park podworski. Katalog, s. 5; ibidem, sygn. 11.668, Kasprzyk, Wojnar,
Wadów, s. 4,8; ibidem, b. sygn., Wierzchosławska, karta ewidencyjna, wkładka nr 1; ibidem, b. sygn.,
Książek, Karta ewidencyjna, wkładka nr 1; ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie,
s. 12; M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo, s. 20; P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie, s. 204.
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z układu wcześniejszego zabudowania dworskiego. Znajduje się ona w zachod-
niej części dworu na zakończeniu traktu północnego. Pozostałe pomieszczenia
zostały podpiwniczone w trakcie budowy82. Nie wydaje się, aby komora piwnicy
wcześniejszego założenia wpłynęła w zasadniczy sposób na rozplanowanie
całości rzutu dworu wadowskiego.

Elewacja frontowa (zob. wyżej, ił. 16) dworu Teofila Wężyka odznacza się
piętrzeniem form. Pokutyński wyraźnie zastosował tu stopniowe przejście od
wąskiego ryzalitu posiadającego dwa otwory okienne, poprzez szerszy, trój arka-
dowy portyk, do masywnej wieży o ściętych narożnikach. Pomimo widocznej
asymetrii w kompozycji tej części dworu, architekt wprowadził element harmo-
nizujący i uspakajający całość założenia frontowego.

Brak tej myśli można wyraźnie dostrzec w elewacji frontowej wadowskiej
rezydencji Badenich (zob. wyżej, ił. i). Mocnego zaakcentowania bryły wieży nie
jest w stanie zrównoważyć portyk trójarkadowy, co w konsekwencji prowadzi
do wspomnianego ciążenia całości budynku w stronę wschodnią. Tendencje do
wprowadzania harmonii i symetrii wykazuje elewacja ogrodowa (zob. wyżej,
il. 3), poprzez zastosowanie ryzalitu narożnika zachodniego skrzydła oraz ciągu
okien o zdwojonej szerokości. Obydwa rozwiązania są próbą wyrównania całości
kompozycji elewacji ogrodowej, ciążącej w stronę wschodnią. Ta elewacja zna-
cząco różni dwór wadowski od Minogi. Dzieło Pokutyńskiego (zob. wyżej, il. 18)
operujące asymetrią oraz plastyczną bryłą stanowi przykład dobrej, przemyślanej
architektury, podczas gdy w Wadowie podjęto nieudaną próbę uratowania kom-
pozycji zaburzonej bryłą wieży.

Na osobne omówienie zasługuje detal architektoniczny oraz dekoracja or-
namentalna. Pokutyński w Minodze zastosował oszczędny detal (zob. wyżej,
il. 16), opierający się głównie na arkadowym portyku podtrzymywanym przez
prostokątne filary z wydrążonymi płycinami. Otwory okienne w centralnej części
elewacji frontowej ujął w architektoniczne ramy analogicznie rozwiązanych pila-
strów, podtrzymujących architraw oraz wysunięty gzyms. W narożnych częściach
zredukował detal, rezygnując z pilastrów. Pod gzymsem wieńczącym umieścił pas
fryzu, składający się z naprzemiennie ułożonych płycin z dekoracją roślinną oraz
małych prostokątnych otworów okiennych. Motyw ten otacza całą bryłę dworu
oraz górną kondygnację wieży. Dodatkowo prostokątne płyciny z dekoracją ro-
ślinną znajdują się także pod każdym z otworów okiennych. Wszystkie ryzality
(poza frontową elewacją wieży) zaakcentowane są tympanonem pozbawionym
dekoracji rzeźbiarskiej. Otwory okienne części ogrodowej powtarzają zreduko-
wany schemat znany z frontu dworu (zob. wyżej, il. 17).

W Wadowie zastosowano bogatszy program dekoracyjny (zob. wyżej, il. 1,3,4).
Ewidentnym powtórzeniem pomysłu Pokutyńskiego jest fryz obiegający całe
założenie, stanowiący jednak mocniejszy akcent poprzez zwiększanie jego roz-
miaru. Analogiczne do rozwiązań wykorzystanych w Minodze są również płyciny
umieszczone pod otworami okiennymi. Najbardziej dekoracyjną częścią wadow-
skiego założenia jest portyk (zob. wyżej, il. 8), który niemal w całości pokrywa wić
roślinna, a także napis podkreślający wagę tej części dworu. Mocniej przykuwa
uwagę także partia wieży (zob. wyżej, il. 4), która otrzymała architektoniczne

82 AWUOZKr, b. sygn., Wierzchosiawska, Karta ewidencyjna, wkładka nr 1; ibidem, b. sygn., Książek,
Karta ewidencyjna, k. nlb.; ibidem, sygn. 43.504, Dziuba-Filipowicz, Dwór w Wadowie, s. 4.
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podziały dookoła otworów okiennych. Rozwiązaniem
nie występującym w Minodze jest boniowanie pokry-
wające całą część parterową oraz dolną kondygnację
wieży, które dodatkowo wzmaga efekt dekoracyjności.
W elewacji ogrodowej wyraźnie zaakcentowano partię
wieży, która otrzymała dekoracyjne nisze z rzeźbami (zob.
wyżej, ii. 9), element również nieobecny u Pokutyńskiego.
Jeszcze w październiku roku 2008 w niszy dolnej kon-
dygnacji wieży od strony elewacji ogrodowej, obecnie
pustej, znajdowała się kamienna urna dekorowana winną
latoroślą83. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć
o silnym aspekcie religijnym, jaki pojawił się w programie
ideowym dworu Badenich, poprzez wprowadzenie na
portyku wejściowym napisu: Z DARÓW BOŻYCH, oraz
umieszczenie figury Marii w typie Immaculaty w niszy
wspartej na konsoli w kształcie uskrzydlonej główki aniel-
skiej w elewacji ogrodowej. W Wadowie próżno z kolei
szukać trójkątnych tympanonów minoskich.

Podobieństwa wykazują partie ornamentalne, w oby-
dwu przypadkach reprezentujące wić roślinną, najczęś-
ciej o układzie symetrycznym. Jest to wynikiem ogólnej
koncepcji i podobnych wzorów, nie zaś konsekwentnego
powtarzania w Wadowie rozwiązań minoskich.

Detal obecny w elewacji ogrodowej Wadowa można
także odnaleźć w krakowskiej willi własnej Antoniego
Łuszczkiewicza usytuowanej przy ulicy Kopernika 30. Ten
wzniesiony w roku 1872 budynek stanowi połączenie form
stylów arkadkowego i tzw. szwajcarskiego84. Analogicznie
jak w Wadowie rozwiązane są tu otwory okienne elewacji
frontowej - południowej (il. 19), a także zachodniej oraz
przylegającej do korpusu wieży w jej drugiej i trzeciej
kondygnacji. Prostokątne okna zamknięte półkoliście
zaopatrzone są dodatkowo w położony powyżej dekora-
cyjny łuk odcinkowy. Również zastosowanie boniowania
pokrywającego całą bryłę można odnaleźć w willi własnej
Łuszczkiewicza.

□

W północnej i wschodniej elewacji wieży (zob. wyżej,
il. 4) w Wadowie zostały umieszczone ryzality ze zblokowanymi oknami uję-
tymi w pilastry, podtrzymujące partie gzymsu. Takie samo rozwiązanie można
dostrzec w gmachu szpitala św. Ludwika z lat 1874-187685, którego szczegółowe
plany opracował Łuszczkiewicz, kierując także budową całości (il. 20). Wpro-
wadził on w dwóch ryzalitach po dwa otwory okienne spięte pilastrami pod-
trzymującymi dekoracyjne belkowanie.

19. Antoni Łuszczkiewicz,
Zofijówka, Kraków, 1872.
Fot. autorka

20. Antoni Łuszczkiewicz,
Szpital dziecięcy św. Lud-
wika, Kraków, 1874-1876.
Fot. autorka

83 Ibidem, b. sygn., Książek, Karta ewidencyjna, wkładka nr 1.
84 Por. A. Borowik, Antoni Łuszczkiewicz, s. 68 (autorka określa styl willi jako połączenie neore-

nesansu ze stylem szwajcarskim).
85 Zob. ibidem, s. 69.
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21.-23. Antoni Łuszczkie-
wicz, Pałac Moszyńskich,
Łoniów, 1885. Fot. autorka

artykule dotyczącym Antoniego Łuszczkie-
wicza określiła dwór w Wado wie jako pracę
niedatowaną87.

Ogólne ramy powstania dworu wyzna-
czają herby Wężyk i Bończa umieszczone
w przyłączach portyku arkadowego. Odno-

szą się one do właścicieli Heleny z Wężyków oraz jej pierwszego męża, Józefa
Badeniego. Chronologię powstania dworu można więc określić jedynie w postaci
przedziału czasowego pomiędzy styczniem 1873 a październikiem 1878, czyli
pomiędzy nabyciem wsi Wadów przez Józefa Badeniego a jego śmiercią.

Reasumując, wypada stwierdzić, że narzucające się podobieństwa dworów
w Wadowie i Minodze przy bliższej analizie okazują się nieco mniejsze. Ogólna
koncepcja rzutu budowli oraz rozplanowania pomieszczeń została zachowana,
jednakże praca Filipa Pokutyńskiego dla Teofila Wężyka operuje silną asyme-
trią oraz oszczędnym detalem, a także znacznie wyższą klasą architektoniczną.

To samo rozwiązanie Łuszczkiewicz za-
stosował w pałacu Moszyńskich w Łoniowie
z roku 188586 (il. 21-23). Budowla być może
wzorowana na willi Schóningen (Friedrich
Ludwig Persius 1845) (zob. wyżej, il. 14) po-
siada od południa w elewacji frontowej arka-
dowy ganek, ponad którym na piętrze znaj-
dują się otwory okienne w formie trój arkady.
Podwójne otwory okienne opięte pilastrami
zdobią zachodnią elewację w partii ryzali-
tów narożnych, a także w ryzalicie elewacji
północnej. Dodatkowo od zachodu pod ot-
worami okiennymi Łuszczkiewicz umieścił
prostokątne płyty z dekoracją roślinną, po-
dobne do tych, które znajdują się także w Wa-
dowie. Bliskie analogie pomiędzy Łoniowem
a Wadowem można również odnaleźć w par-
tii wieży łoniowskiej. Łuszczkiewicz zasto-
sował tu podwójną arkadę (wzorem archi-
tektów berlińskich), której opracowanie jest
bliskie rozwiązaniom wadowskiego portyku
wejściowego.

Datowanie
Jak już wspomniano, datowanie dworu wa-
dowskiego zostało ustalone na rok 1874 na
podstawie relacji ostatniej właścicielki. Ze
względu na nieweryfikowalność tego stwier-
dzenia, trudno jest je przyjąć bez wątpli-
wości. Również Aneta Borowik w krótkim

86 Zob. ibidem, s. 70.
87 Zob. ibidem.
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Natomiast dwór Heleny i Józefa Badenich prezentuje raczej dążenie do mniej-
szych akcentów dynamicznych, przy większej dekoracyjności, będąc przykładem
budownictwa o przeciętnej wartości artystycznej. Duże analogie w kształtowaniu
wyglądu fasady wadowskiej do dzieła Pokutyńskiegio nie znajdują kontynuacji
w partii od strony ogrodu, a także w elewacjach wieży. Elewacja ogrodowa dworu
wadowskiego wykazuje odmienne tendencje, raczej harmonizujące, dążące do
symetrii, partia wieży zaś operuje charakterystycznym zblokowaniem okien uję-
tym w niewielkie ryzality. To rozwiązanie oraz obecność detalu architektonicznego
w partiach okien charakterystycznego dla prac Łuszczkiewicza zdecydowanie
odróżnia Wadów od rozwiązań Pokutyńskiego zastosowanych w Minodze.

Należy odrzucić osobisty udział Pokutyńskiegi w tworzeniu planów dla Wadowa.
Najprawdopodobniej o charakterze i wyglądzie całości założenia zdecydował gust
i upodobanie właścicieli, którzy zażyczyli sobie dwór wzorowany na rezydencji
Wężyków w Minodze. Być może Teofil przesłał Helenie plany minoskie, które
otrzymał Antoni Łuszczkiewicz wraz z wytycznymi Badenich. Z przeprowadzonej
powyżej analizy obydwu budynków można stwierdzić, że zamawiający mieli sprecy-
zowane żądania odnośnie elewacji frontowej, części reprezentacyjnej, jednocześnie
pozostawili Łuszczkiewiczowi więcej swobody w pozostałych partiach dworu, co
szczególnie uwidoczniło się w ukształtowaniu elewacji ogrodowej oraz wieży.

Antoni Łuszczkiewicz był typowym architektem epoki historyzmu, a jego
twórczość nie odznaczała się niczym oryginalnym, nie cechował go także własny
styl, częściej realizował projekty innych architektów niż własne88. Jednak nigdy nie
sygnował własnym nazwiskiem budowli tak jawnie opierającej się na projekcie
innego architekta, jak miało to miejsce w przypadku dworu w Wadowie. Pomimo
przeciętnego talentu Łuszczkiewicz był na tyle wykształcony, aby zaproponować
własny projekt architektoniczny na realizację dworu i nie musiał adaptować
obcych projektów. Przemawia to za uznaniem znacznego wpływu na wygląd
dworu Badenich samych właścicieli, którzy narzucili Łuszczkiewiczowi wzorce
użyte przez Pokutyńskiego. Do pełnej analizy dworu wadowskiego w kontekście
oeuvre Łuszczkiewicza stoi na przeszkodzie niewielki stopień zachowania do dnia
dzisiejszego samodzielnych prac architekta, spośród których do najważniejszych
powinno się zaliczyć willę własną oraz dwór Moszyńskich w Łoniowie. Trzeba
również zauważyć, że postać Antoniego Łuszczkiewicza jest stosunkowo słabo
rozpoznana i należy mieć nadzieję, że pogłębione badania nad osobą krakow-
skiego architekta przyniosą więcej rozstrzygających informacji.

SUM MARY The manor house of Helena and Józef Badeni at Wadów has so far not
received monographic treatment. Historical studies and conservation treatment reports
as well as popular works datę the construction of the house to the year 1874 and ascribe
its design to the architect Antoni Łuszczkiewicz. Better documented is the twentieth-
century history of the Wadów estate and its house, but also these data are not free from
inaccuracies.

In 1873 the village was sold to Józef Badeni who died shortly afterwards (in 1878).
The coats of arms of Badeni and his wife, Helena nee Wężyk, depicted on the manors
entrance porch suggest that the building was erected between 1873 and 1878. The analysis

88 Zob. ibidem, s. 67-69.
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of the architectural forms of the edifice has unequivocally indicated that its architect must
have been trained on the models of Karl Friedrich Schinkel and was under influence of the

current which was originated by Schinkel in the architecture of Berlin in the second half
of the nineteenth century. Graphic models can be identified for particular architectural
details used by the architect in the building.

The manor house at Wadów exhibits also close similarities with the house of the Wężyk

family at Minoga, designed by Filip Pokutyński in 1859. A detailed comparative analysis
of both houses has concluded that the design of the Badeni manor is of lesser ąuality and
hence its authorship cannot be ascribed to Pokutyński. A comparison of characteristic
elements appearing in the Wadów manor with their counterparts in independent realisa-
tions by Antoni Łuszczkiewicz has confirmed the attribution of the Wadów house to this
architect. It also revealed that the patrons themselves must have significantly contributed
to the shaping of their new home; they apparently instructed the architect to model the

Wadów house after the manor of the Wężyk family at Minoga. •

Translated by Joanna Wolańska
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