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The activity of Franciszek 
Białkowski and Władysław 
Skibiński. A contribution to the 
research on the work of Warsaw 
stained-glass studios

The history of many stained-glass studios in 
Warsaw in the second half of the 19th and the first 
half of the 20th century still remains uncharted.1 
One such studio is the atelier owned by Fran-
ciszek Białkowski and Władysław Skibiński (both 
of whom later worked independently), founded 
at the threshold of the 20th century. 

Biographical information about the owners is 
scant. A graduate of the Warsaw Drawing School, 
Franciszek Białkowski was born on 3 December 
1871 and died on 25 April 1928; he lived the 
life of an artist and painter. “Educated at foreign 
institutions, he came to specialize in decorative 
arts, and, in particular, the composition and pro-
duction of stained glass. His atelier enjoyed wide 
popular renown”.2 Białkowski’s contemporar-
ies emphasized that the professional training he 
received abroad allowed him to “elevate stained 
glass to the dignity of art”.3 Even less can be said 

1 It seems that the oldest company in Warsaw was that 
of Maria Łubieńska; the first stained-glass to emerge from her 
“painting atelier for women”, later converted into the Atelier of 
St Lucas, dates back to 1875. It is not known is Jan Silberberg’s 
“steam factory of mirrors and stained glass” produced stained-
glass windows right from its launch in 1857; the exact meaning 
behind its name likewise remains a mystery. Sometime before 
1886, Józef Kosikiewicz founded yet another workshop, which 
was still in operation in 1903. The artist might be identical or 
related to one Stanisław Kosikiewicz, a porcelain painter, who 
founded his own “paint shop for window glass” after the por-
celain painting workshop of the Cybulski brothers closed down 
(he is mentioned in: W. Przybyszewski O warszawskich składach 
fajansu, porcelany i szkła, o malarni Kazimierza Cybulskiego  
i o filiżance z niej pochodzącej, “Almanach Muzealny”, vol. 3, 
2001). In 1891, Jan Kosiński opened a glazing workshop, which 
also produced stained glass; the company was still in operation 
in 1931, run by Mieczysław Kosiński. The workshop of Michał 
Olszewski entered the fray before 1920. 

2 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie za rok 1928, Warszawa 1929 (unpaged).

3 Znawca, Kilka słów o witrażach, “Wieś Ilustrowana” 3, 
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Wciąż są niezapisane karty dziejów pracowni witra-
żowniczych czynnych w Warszawie w drugiej połowie 
XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku1. Jedną  
z takich pracowni jest zakład Franciszka Białkowskiego 
i Władysława Skibińskiego (działających następnie nie-
zależnie) założony u progu XX stulecia.

Informacje biograficzne o właścicielach ate-
lier są nader skąpe. Franciszek Białkowski, urodzo-
ny 3 grudnia 1871, zmarły 25 kwietnia 1928 roku, 
był artystą malarzem, uczniem Szkoły Rysunkowej  
w Warszawie. W „zakładach zagranicznych wyspe-
cjalizował się w kierunku sztuki dekoracyjnej, a od-
dawał się specjalnie kompozycji i produkcji witrażo-
wej. Założona przez niego pracownia witraży cieszyła 
się ogólnem uznaniem”2. Współcześni podkreślali, 
że dzięki fachowemu, zagranicznemu wykształce-
niu artysta „wyniósł witraże do godności sztuki”3.  
O Władysławie Skibińskim wiadomo jeszcze mniej, 

1 Wydaje się, że spośród firm warszawskich najwcześniej rozpo-
częła działalność pracownia Marii Łubieńskiej. Pierwszy witraż w jej 
„malarni dla kobiet”, przekształconej później w Zakład św. Łukasza, 
powstał w roku 1875. Nie wiadomo, czy od początku wykonywano 
witraże w „parowej fabryce luster i witraży” Jana Silberberga, założonej 
w roku 1857, oraz co kryje się pod tą nazwą. Przed rokiem 1886 Józef 
Kosikiewicz założył kolejną pracownię. Była ona czynna jeszcze w roku 
1903. Być może artysta ten jest tożsamy, lub spokrewniony, ze Stani-
sławem Kosikiewiczem, malarzem na porcelanie, który po zamknięciu 
pracowni malowania na porcelanie braci Cybulskich otworzył własną 
„malarnię szkła okiennego” (wspomina o nim Wojciech Przybyszewski, 
O warszawskich składach fajansu, porcelany i szkła, o malarni Kazimie-
rza Cybulskiego i o filiżance z niej pochodzącej, „Almanach Muzealny”, 
t. 3, 2001). W 1891 Jan Kosiński otworzył zakład szklarski zajmujący 
się także wyrobem witraży; w roku 1930 firmę tę prowadził Mieczy-
sław Kosiński. Przed rokiem 1920 rozpoczęła działalność pracownia 
Michała Olszewskiego. 

2 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych  
w Warszawie za rok 1928, Warszawa 1929, (bez paginacji).

3 Znawca, Kilka słów o witrażach, „Wieś Ilustrowana” 3, 1912,  
z. 11 (listopad), ostatnia strona (bez paginacji). Za wskazanie tego 
źródła dziękuję p. Edwinowi Śmiłkowi z Krakowskiego Antykwariatu 
Naukowego.
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about Władysław Skibiński; facts as basic as the 
dates of his life still remain unconfirmed. He is 
probably the same person as the W. Skibiński who 
discussed the paintings of Jan Styka at a Poznań 
exhibition in 1895,4 and a certain Skibiński of 
unknown name, a decorator who, ten years later, 
gave a talk about the “nature and production of 
stained-glass images” at a Warsaw painting school 
for women, Conti,5 and the author of a stained-
glass work entitled Autumn.6 

It may be assumed that Franciszek Białkowski 
and Władysław Skibiński began to co-operate in 
1902; the two artists presented their joint works 
already as early as 1903 (more details below). See-
ing himself as the sole successor to the company, 
Białkowski later dated its establishment to 1902 
as well. Moreover, an article published in 1912 
reported that Białkowski’s company had been in 
operation for ten years.7 “The art and painting 
workshop of F. Białkowski and W. Skibiński” 
was based in Warsaw, at 48 Polna Str.8 At the 
beginning of 1903, stained-glass windows from 
the “workshop of Franciszek Białkowski and 
Skibiński” were showcased at an exhibition or-
ganized by the Society for the Encouragement of 
Fine Arts in Warsaw.9 A year later, the same gal-
lery displayed a stained-glass window manufac-
tured by “Białkowski i S-ka” [Białkowski & Co.], 
intended for the palace of the Tyszkiewicz family 
in Spińczyce near Berdyczów. The press reported 
at that time: 

This interesting work combines the virtue of techni-
cal artistry and a beautiful, tasteful idea in order 
to illustrate (on the left side) the following ancient 
legend: at the end of the 13th century, during a fierce 
battle against the crushing Tatar invasion near the 
town of Berdyczów, an early forbear of the Tyszkie-
wicz family made a solemn vow: if he survives the 
horrific massacre, he will erect a church on the site. 
No sooner had he made the vow than an angel took 

1912, no. 11 (November), last page (unpaged). My thanks go to 
Edwin Śmiłek from the Scientific Antique Store in Cracow for 
ma king me aware of this source.

4 W. Skibiński, Chorał Kornela Ujejskiego w obrazach Jana 
Styki, “Przegląd Poznański”, 1895, no. 47, pp. 558–559.

5 Albertus, [Felieton warszawski]. Pogadanka o witrażach, 
“Życie i Sztuka”, 1905, no. 14, p. 9.

6 Reproduction in: “Życie i Sztuka” (a supplement to 
“Kraj”), 1900, no. 18, p. 261.

7 Znawca 1912 (fn. 3).
8 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie 

Polskim na rok 1904, ed. L. Jeziorański, Warszawa 1903, item 
3471.

9 Wystawa w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie witraży wykonanych w zakładzie Franciszka 
Białkowskiego i Skibińskiego, “Ziarno”, 1903, no. 7, p. 139 [I 
didn’t succeed in finding a copy].

nie udało się nawet jak dotąd ustalić lat jego życia. 
Zapewne jest on tożsamy z W. Skibińskim, który  
w roku 1895 omówił obrazy Jana Styki prezentowane 
na wystawie w Poznaniu4 i niewymienionym z imienia 
Skibińskim, artystą dekoratorem, który w roku 1905 
wygłosił dla szkoły malarskiej kobiecej „Conti” w War-
szawie pogadankę o „charakterze i wykonywaniu obra-
zów witrażowych”5, oraz z Władysławem Skibińskim, 
autorem witraża Jesień6. 

4 W. Skibiński, Chorał Kornela Ujejskiego w obrazach Jana Styki, 
„Przegląd Poznański”, 1895, nr 47, s. 558–559.

5 Albertus, [Felieton warszawski]. Pogadanka o witrażach, „Życie 
i Sztuka”, 1905, nr 14, s. 9.

6 Reprodukcja w: „Życie i Sztuka” (dodatek do „Kraju”), 1900, 
nr 18, s. 261.

1. Eligiusz Niewiadomski, Św. Izydor, wyk. Pracownia Witraży Ar-
tystycznych Białkowski, 1908–1910, kościół pw. św. Bartłomieja w 
Koninie, fot. M. Czeski 
1. Eligiusz Niewiadomski, St Isidore, made by the Białkowski Ar-
tistic Stained Glass Studio, 1908–1910, Church of St Bartholomew 
in Konin, photo by M. Czeski
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him by the hair and whisked him away from the 
battlefield over the heads of astounded Tatar troops. 
Count Tyszkiewicz soon forgot his promise; punished 
with baldness, he remembered it and hastened to 
build a church in Berdyczów. The right side of the 
window depicts the original structure. It is adorned 
with the image of the Mother of God. The armours 
of troops bear the emblem of Leliwa, the coat of 
arms of the Tyszkiewicz family. The count himself is 
clad in gold and blue (his ancestral colours) and a 
crimson delia. The far background fades away into 
a beautiful perspective of purple.10

It is known that Franciszek Białkowski and 
Władysław Skibiński were commissioned by 
Józef Mehoffer to make a replica of two stained-
glass works, Faith, Hope, Love and Caritas, which 
he designed in 1901 for the tomb chapel of the 
Grauers in Opawa. The works decorated the 
interiors of the painter’s successive apartments 
and are now on show at the Józef Mehoffer’s 
House.11 One bears an inscription: MADE BY/F. 
BIAŁKOWSKI AND W. SKIBIŃSKI/ FROM A 
CARTON BY/ JÓZEF MEHOFFER. Whether 
the atelier only produced the replicas or the ear-

10 K., Ze sztuki stosowanej, “Tygodnik Ilustrowany”, 1904 
[2nd half year], no. 48 (26/13 November), p. 926. 

11 A. Zeńczak, Zespół witraży Józefa Mehoffera w kaplicy 
grobowej rodziny Grauerów w Opawie, “Rozprawy Muzeum Naro-
dowego w Krakowie. Seria Nowa” 1, 1999, p. 83. My thanks go to 
the author for pointing out that the artist himself ordered the replicas. 

Współpraca Franciszka Białkowskiego i Włady-
sława Skibińskiego w zakresie wyrobu witraży została 
zainicjowana w 1902 roku. Za tym datowaniem prze-
mawia fakt wystawienia przez nich witraży już w 1903 
roku (o czym niżej), a ponadto informacja podana póź-
niej przez Białkowskiego, który uznając się za wyłącz-
nego kontynuatora spółki, początek własnej pracowni 
sytuował właśnie w roku 1902. Ponadto w artykule 
prasowym z 1912 roku informowano, że firma Biał-
kowskiego istnieje od dziesięciu lat7. „Przedsiębiorstwo 
artystyczno-malarskie F. Białkowski i Skibiński W.” 
wyrabiające witraże mieściło się w Warszawie przy ul. 
Polnej 488. Na początku roku 1903 witraże wykonane 
w „zakładzie Franciszka Białkowskiego i Skibińskiego” 
prezentowane były na wystawie w gmachu Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych9. Rok później również 
w „Zachęcie” eksponowany był witraż zrealizowany  
w „fabryce Białkowskiego i S-ki”, przeznaczony do pa-
łacu Tyszkiewiczów w Spińczycach pod Berdyczowem. 
Prasa donosiła wówczas: 

Ciekawa ta praca łączy w sobie zarówno zalety arty-
stycznego wykonania, jako też pięknego, pełnego sma-
ku pomysłu ilustrującego (lewa strona witrażu) staro-
dawną legendę treści następującej: w końcu XIII wie-
ku, podczas zaciętej bitwy z przygniatającą nawałą 
Tatarów w okolicach dzisiejszego Berdyczowa, jeden  
z przodków dzisiejszych hr. Tyszkiewiczów uczynił 
ślub, że wybuduje na miejscu tej bitwy kościół, jeże-
li ujdzie cało z tej strasznej rzezi. Zaledwie to pomy-
ślał, anioł chwycił go za czuprynę i wyniósł wysoko po-
nad głowy zdumionej tłuszczy pohańców. Gdy jednak 
hr. Tyszkiewicz o ślubie zapominał, za karę ołysiał,  
a przypomniawszy sobie o przyrzeczeniu, istotnie kościół 
w Berdyczowie wystawił. Prawa strona witrażu wyobraża 
właśnie ów wystawiony w Berdyczowie kościół. Ponad-
to tam umieszczono obraz Matki Boskiej. Na zbrojach 
walczących widzimy herb Tyszkiewiczów, Leliwa. Ubiór 
hrabiego składa się z barw złotej i niebieskiej (herbowych 
hr. Tyszkiewiczów) oraz delii purpurowej. Dal krajobra-
zu ginie w świetnej fioletowej perspektywie10.

Wiadomo, że Franciszek Białkowski i Władysław 
Skibiński wykonali dla Józefa Mehoffera replikę dwóch 
witraży Wiara, Nadzieja, Miłość oraz Caritas, zapro-
jektowanych przez artystę w roku 1901 do kaplicy 
grobowej rodziny Grauerów w Opawie. Zdobiły one 

7 Znawca 1912, jak przyp. 3.
8 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na 

rok 1904, oprac. L. Jeziorański, Warszawa 1903, poz. 3471.
9 Wystawa w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 

witraży wykonanych w zakładzie Franciszka Białkowskiego i Skibińskiego, 
„Ziarno”, 1903, nr 7, s. 139 [autorce nie udało się odszukać egzem-
plarza].

10 K., Ze sztuki stosowanej, „Tygodnik Ilustrowany”, 1904 [2. 
półrocze], nr 48 (26/13 listopada), s. 926. 

2. Konrad Krzyżanowski, Witraż dekoracyjny ze znakiem IHS, 
wyk. Pracownia Witraży Artystycznych Białkowski, kościół 
pw. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim, fot. J. Sko-
nieczna (za: kalejdoskop.h2.pl/kujawy) 
2. Konrad Krzyżanowski, Decorative stained glass with the IHS 
sign, made by the Białkowski Artistic Stained Glass Studio, 
Church of St Stanislaus Bishop and Martyr in Brześć Kujaw-
ski, photo by J. Skonieczna (after: kalejdoskop.h2.pl/kujawy)
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lier original stained-glass windows in the Opawa 
chapel as well remains a moot question. If the 
latter is true, a question is in order: why did the 
artist commission the windows to the workshop 
run by Białkowski and Skibiński rather than to 
the also young Cracow Stained Glass Studio of 
Władysław Ekielski and Antoni Tuch?12

The “Białkowski & Co.” also produced 
stained-glass windows for the left arm of the 
transept at the neo-Gothic church of St Stani-
slaus in the neighbourhood of Wola, Warsaw 
(built to the design by Józef Pius Dziekoński in 
1894–1904).13 Other than that, we only know 
of one more stained-glass project the two artists 
carried out together: the stained-glass windows at 
the manor house of Maria Stecka and Jan Stecki 
near Lublin, built in the Zakopane style to the 
design by Stanisław Witkiewicz. According to a 
note the owner passed on to Witkiewicz, “the two 
windows in the vestibule are fitted with stained 
glass artwork of our design [peacock feathers in 
a Hutsul “pretzel” pot], made by Mr. Białkowski 
and Mr. Skibiński from Warsaw”.14 At this junc-
ture, it is worth noting that the literature on the 
subject often attributes the design to Stanisław 
Witkiewicz himself.15 

The cooperation between Franciszek 
Białkowski and Władysław Skibiński soon ran its 
course, and by 1905 the two artists were already 
running two independent companies. 

The Artistic Stained Glass Studio  
of F. Białkowski 

“Białkowski & Com Artistic Stained Glass 
Studio” was first located in a tenement house at 
59 Jerozolimska Str. in Warsaw, where Białkowski 
temporarily stayed,16 before it was moved to his 
own private house at 42 Stępińska Str.17 It pro-

12 Just as the atelier of Białkowski and Skibiński, the 
workshop operated from 1902.

13 J. Dziekoński, (Zbudowany podług...), “Architekt” 6, 1905, 
vol. 7, item 110. The other windows were fitted with “lead-framed 
panels from the Atelier of St Lucas”.

14 Letter from Jan Stecki to Stanisław Witkiewicz, dated 19 
October 1904, after: Listy o stylu zakopiańskim 1892–1912 wokół 
Stanisława Witkiewicza, introduction, footnotes, and editing by M. 
Jagiełło, Kraków 1979, p. 330. 

15 A. Kurzątkowska, „Zakopiańskie” dzieło Stanisława Witkie-
wicza pod Lublinem, “Biuletyn Historii Sztuki” 42, 1980, no. 1, pp. 
99 and 101; Andrzej Laskowski, „... Ku estetycznej stronie zawodu...”. 
Rola architektów w odrodzeniu sztuki witrażowej w Galicji na przełomie 
XIX i XX wieku, “Rocznik Krakowski” 73, 2007, p. 141. 

16 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie 
Polskim na rok 1906, ed. L. Jeziorański, Warszawa 1905, item 
1243; Adresy Warszawy na rok 1909, ed. A. Żwan, Warszawa 
1908, p. 16.

17 The studio found a new home in 1920 at the latest: Księga 
adresowa „Warszawa” na rok 1920, ed. T. Koźmiński, Warszawa 

wnętrza kolejnych mieszkań malarza, obecnie zaś są 
eksponowane w Domu Józefa Mehoffera11. Na jednym 
z nich widnieje inskrypcja: WEDŁUG KARTONU/ J. 
MEHOFFERA/ WYKONALI/ F. BIAŁKOWSKI I W. 
SKIBIŃSKI. Otwarta pozostaje kwestia, czy warszaw-
ski zakład wykonał tylko repliki, czy również – wcze-
śniej – oryginalne witraże do kaplicy w Opawie. Jeśli 
zaś nie, nasuwa się pytanie, dlaczego artysta powierzył 
zamówienie pracowni Białkowskiego i Skibińskiego,  
a nie, równie młodemu, Krakowskiemu Zakładowi 
Witrażów Władysława Ekielskiego i Antoniego Tucha12

W pracowni „p. Białkowskiego i S-ki” powstały 
również witraże do okien lewego ramienia transeptu 
w neogotyckim kościele pw. św. Stanisława na Woli  
w Warszawie (zbudowany według projektu Józe-
fa Piusa Dziekońskiego w latach 1894–1904)13. Jak 
dotąd znana jest tylko jeszcze jedna ich wspólna re-

11 A. Zeńczak, Zespół witraży Józefa Mehoffera w kaplicy grobo-
wej rodziny Grauerów w Opawie, „Rozprawy Muzeum Narodowego  
w Krakowie. Seria Nowa” 1, 1999, s. 83. Autorce dziękuję za zwrócenie 
uwagi na fakt zamówienia replik przez samego artystę.

12 Zakład ten działał, tak samo jak firma Białkowskiego i Skibiń-
skiego, od 1902 roku.

13 J. Dziekoński, (Zbudowany podług...), „Architekt” 6, 1905,  
z. 7, szp. 110. Pozostałe okna były „oszklone taflami w ołów oprawne-
mi przez Zakład św. Łukasza”.

3. Papier firmowy Pracowni Witraży Artystycznych, 1911, zbiory 
Muzeum Przyrody w Drozdowie, zespół: Firmy, sygn. 8 
3. Letterhead of the Artistic Stained Glass Studio, 1911, collections 
of the Natural Museum in Drozdów, set: Firmy, inv. no. 8
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duced “painted and mosaic windows for churches, 
residential houses, staircases, palaces, etc.”, both 
“decorative and figural” in style.18 After becom-
ing an independent artist, Franciszek Białkowski 
would claim that his atelier had been established 
in 1902, which clearly indicates he saw himself as 
the sole successor to the legacy of the Białkowski 
and Skibiński company. It must be noted, how-
ever, that after World War I, he reported the 
foundation date of his independent studio as 
 1913.19 At that time, his atelier was represent-
ed in the Piotrków Gubernia and the Radom 
Gubernia by “the Skalmierski Brothers” from 
Częstochowa.20 Franciszek Białkowski’s studio 
probably continued to operate after his death 

1920, p. 656.
18 Księga adresowa… 1905, ad no. 140 and Adresy War-

szawy... 1908, ad, col. 771 (fn. 16).
19 Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów 1922, 

Warszawa (no date), item 6324.
20 [Ad], ”Goniec Częstochowski” 8, 1913, no. 233 (26 

VIII), p. 1.

alizacja – witraże w dworze Marii i Jana Steckich  
w Łańcuchowie pod Lublinem, wybudowanym  
w stylu zakopiańskim według projektu Stanisława 
Witkiewicza. Zgodnie z informacją podaną Witkie-
wiczowi przez właściciela „dwa okna w sieni posia-
dają witraże, zrobione podług naszego pomysłu [pa-
wie pióra w garnku „obwarzanku” huculskim] przez 
pp. Białkowskiego i Skibińskiego w Warszawie”14.  
W tym miejscu warto podkreślić, iż w literaturze 
przedmiotu projekt witraża przypisywany jest samemu 
Witkiewiczowi15. 

Wspólna działalność Franciszka Białkowskiego 
i Władysława Skibińskiego zakończyła się szybko,  
już w 1905 roku obaj artyści prowadzili bowiem nie-
zależne firmy. 

Pracownia Witraży Artystycznych F. Białkowski

„Pracownia witraży artystycznych Białkowski  
i S-ka” mieściła się początkowo w kamienicy przy  
ul. Jerozolimskiej 59 w Warszawie, w której Białkow-
ski też mieszkał16, następnie w jego domu własnym 
przy ul. Stępińskiej 4217. Wyrabiano w niej „okna 
malowane wypalane i mozaikowe dla kościołów, do-
mów mieszkalnych, klatek schodowych, pałaców itp.”, 
„ornamentacyjne i figuralne”18. Franciszek Białkow-
ski z chwilą usamodzielnienia się jako datę powsta-
nia pracowni podawał rok 1902, co dowodziłoby, iż 
uznawał się za kontynuatora tradycji spółki Białkow-
ski i Skibiński. Trzeba jednak również odnotować, 
że po I wojnie światowej jako datę powstania swojej 
samodzielnej firmy podał rok 191319. W tym cza-
sie jego pracownię reprezentowali na terenie guber-
ni piotrkowskiej i radomskiej „Bracia Skalmierscy”  
w Częstochowie20. Pracownia Franciszka Białkow-
skiego była czynna zapewne jeszcze po jego śmier-
ci, która nastąpiła w roku 1928. Zdaje się na to 
wskazywać odnotowanie firmy w księdze adresowej  
z roku 1930 oraz fakt wykonania witraża sygnowa-

14 List Jana Steckiego do Stanisława Witkiewicza z 19 X 1904, 
za: Listy o stylu zakopiańskim 1892–1912 wokół Stanisława Witkiewicza, 
wstęp, komentarze, opracowanie M. Jagiełło, Kraków 1979, s. 330. 

15 A. Kurzątkowska, „Zakopiańskie” dzieło Stanisława Witkie-
wicza pod Lublinem, „Biuletyn Historii Sztuki” 42, 1980, nr 1, s. 99  
i 101; Andrzej Laskowski, „... Ku estetycznej stronie zawodu...”. Rola 
architektów w odrodzeniu sztuki witrażowej w Galicji na przełomie XIX  
i XX wieku, „Rocznik Krakowski” 73, 2007, s. 141. 

16 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim 
na rok 1906, oprac. L. Jeziorański, Warszawa 1905, poz. 1243; Adresy 
Warszawy na rok 1909, zebrał i opracował A. Żwan, Warszawa 1908, 
s. 16.

17 Pracownia otrzymała nową siedzibę najdalej w 1920 roku: 
Księga adresowa „Warszawa” na rok 1920, red. T. Koźmiński, Warszawa 
1920, s. 656.

18 Księga adresowa… 1905, ogłoszenie nr 140 i Adresy Warsza-
wy... 1908, inserat, szp. 771, jak przyp. 16.

19 Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów 1922, Warszawa 
(b.r.), poz. 6324.

20 [Inserat], „Goniec Częstochowski” 8, 1913, nr 233 (26 VIII), s. 1.

4. Koronacja Marii, witraż do nieokreślonego kościoła 
rzym.-kat. w Nowym Jorku, wyk. Pracownia Witraży Arty-
stycznych Białkowski, 1911, wg: „Wieś Ilustrowana”, 1911, 
z. 11 
4. The Coronation of Mary, stained-glass window for an 
unspecified Roman Catholic church in New York, made by 
the Białkowski Artistic Stained Glass Studio, 1911, photo 
after: “Wieś Ilustrowana”, 1911, vol. 11
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in 1928. This claim is supported by the appear-
ance of the company in the local address book for 
1930; a stained-glass window has also survived, 
signed F. Białkowski and dated as late as 1931.21 
Białkowski produced his own designs and those 
by other artists, as indicated by a posthumous bio-
graphical note: “Alongside his own compositions, 
F. Białkowski popularized the works of Mehoffer, 
Wyspiański, and others”.22 His studio boasted a 
host of awards from further unspecified inter-
national exhibitions, including events in Paris, 

21 Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla 
handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa 1930, Warszawa (no 
date), p. 1945.

22 Sprawozdanie... 1929 (fn. 2). While we know that 
Skibiński worked on Józef Mehoffer’s designs, we have no 
knowledge of the stained-glass pieces made by Białkowski based 
on the cartons of Stanisław Wyspiański. More information in 
the “other” artists will be provided below.

nego F. Białkowski jeszcze w roku 193121. Białkow-
ski realizował w pracowni witraże własnego pomysłu  
i zaprojektowane przez innych artystów, co wyraźnie 
zaznaczono w jego pośmiertnym życiorysie: „Oprócz 
prac własnych kompozycji F. Białkowski populary-
zował dzieła Mehoffera, Wyspiańskiego i innych”22. 
Pracownia Białkowskiego szczyciła się nagrodami zdo-
bytymi na bliżej nieokreślonych wystawach zagranicz-
nych, między innymi w Paryżu, Brukseli i Kijowie23. 
Na wystawie rolniczo-przemysłowej, która odbywała 
się w Częstochowie w roku 1909, „Białkowski, Warsza-
wa – za artystycznie wykonane witraże” uzyskał złoty 

21 Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, 
przemysłu, rzemiosła i rolnictwa 1930, Warszawa (b.r.), s. 1945.

22 Sprawozdanie... 1929, jak przyp. 2. O ile wiadomo o witra-
żach według Józefa Mehoffera wykonywanych przez Skibińskiego,  
o tyle nie są znane realizacje witrażowe Białkowskiego według projek-
tów Stanisława Wyspiańskiego. Informacje o „innych” artystach w dal-
szej części artykułu.

23 Księga adresowa…, jak przyp. 19, ogłoszenie nr 701.

5. Witraż dekoracyjny, wyk. Pracownia 
Witraży Artystycznych Białkowski, ok. 1921, 
kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Garbo-
wie, fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 
5. Decorative stained glass, made by the 
Białkowski Artistic Stained Glass Studio,  
c. 1921, Church of the Transfiguration in Gar-
bów, photo by D. Czapczyńska-Kleszczyńska
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Brussels, and Kiev.23 At an agricultural-industrial 
show held in Częstochowa in 1909, for instance, 
“Białkowski, Warsaw” won a gold medal for its 
“artistically produced stained-glass windows”.24 It 
is worth noting that the S. G. Żeleński Cracow 
studio was only awarded a diploma of recogni-
tion at that time. 

Selected works from the studio of Franciszek 
Białkowski

In 1906 (or 1907), the Church of the Holy 
Virgin and St John the Baptist in Lubraniec 
near Włocławek “was decorated, in accordance 
with guidelines given by the late Mr. Pajzderski 
[Nikodem, the designer of the church – D. Cz.-
K.], [...] with magnificent stained-glass windows 
produced by the Warsaw atelier of F. Białkowski, 
based on cartons designed by Edward Trojanows-
ki, a painter, outstanding Polish colourist and 
professor of the School of Fine Arts. The win-
dows […] were funded by the former collator, 
Ms. Elżbieta Piwnicka”.25 The windows of the 
presbytery illustrate the following themes: The 
Eye of Providence, The Heart of Mary, The Heart 
of Jesus, St Michael the Archangel and The Eagle, 
a symbol of St John the Evangelist. Those in the 
nave depict St Elizabeth of Hungary, St Stanislaus 
Bishop and Martyr, St Hyacinth, and St Casimir; 
in the transept: St Augustine, St Adalbert, St 
Hedwig of Silesia, and St Kinga of Poland; and 
in the rosettes: St Stanislaus Kostka and St Anne 
teaching Mary.26 

Between 1907 and 1913, the windows of the 
side naves of the neo-Gothic church of Our Lady 
the Comforter in Żyrardów (built in 1900–1903 
to the design of Józef Pius Dziekoński) were fit-
ted with monumental stained-glass panels with 
floral patterns designed by Jan Kanty Gumowski. 
The artists painted field and garden flowers cho-
sen from the typical Art Nouveau repertoire; the 
windows were abloom with poppies, mallows, 

23 Księga adresowa… (fn. 19), ad no. 701.
24 Dom Sztuki. Katalog Domu Sztuki na wystawie 

przemysłowo-rolniczej w Częstochowie R. 1909 sierpień–wrzesień 
(supplement to “Architektura” and “Przegląd Techniczny”).

25 Rev. S. Muznerowski, Lubraniec (Monografia). Z 
dołączeniem 6-ciu ilustracji, Włocławek 1910, pp. 119–120. My 
thanks go to Ryszard Piechowiak, the Poznan-based art histo-
rian, for this and many other bibliographical suggestions con-
cerning stained-glass windows in churches throughout Wielko-
polska.

26 Window themes quoted after: K. Optołowicz, Z dzie-
jów kościołów parafialnych w Lubrańcu, “Głos Lubrańca”, 2012, 
no. 5, p. 13 (article published at www.parafia-lubraniec.pl; last 
accessed on 28 August 2012) and based on a photo gallery pub-
lished on the same website.

medal24. Warto podkreślić, że Krakowskiemu Zakłado-
wi Witrażów S. G. Żeleński przyznano wówczas jedy-
nie dyplom uznania.

Wybór realizacji pracowni Franciszka
Białkowskiego

W roku 1906 (lub następnym) kościół pw. Naj-
świętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela w Lu-
brańcu k. Włocławka „stosownie do danych przez  
śp. Pajzderskiego [Nikodema, projektanta kościoła 
– D. Cz.-K.] wskazówek [...] ozdobiony został wspa-
niałemi witrażami, wykonanemi w pracowni Fr. Biał-
kowskiego w Warszawie, wedle przygotowanych kar-
tonów p. Edwarda Trojanowskiego, artystę malarza, 
wybitnego kolorysty polskiego oraz profesora Szkoły 
Sztuk Pięknych. Witraże te [...] są ofiarą dawniejszej 
kolatorki pani Elżbiety Piwnickiej”25. Tematem witra-
ży prezbiterialnych są: Oko Opatrzności, Serce Marii, 
Serce Jezusa, Św. Michał Archanioł i Orzeł – symbol 
św. Jana Ewangelisty. Witraże w nawie przedstawia-
ją świętych: Elżbietę Węgierską, Stanisława biskupa  
i męczennika, Jacka Odrowąża i Kazimierza Królewi-
cza, w transepcie zaś: Augustyna, Wojciecha, Jadwi-
gę Śląską i Kingę; w rozetach: św. Stanisława Kostkę  
i św. Annę nauczającą Marię26. 

W latach 1907–1913 okna naw bocznych neogo-
tyckiego kościoła Matki Boskiej Pocieszenia w Żyrar-
dowie (wzniesionego w latach 1900–1903 według pro-
jektu Józefa Piusa Dziekońskiego) wypełnione zostały 
monumentalnymi witrażami o motywach kwiatowych 
zaprojektowanymi przez Jana Kantego Gumowskie-
go. Artysta „sportretował” w skali makro kwiaty polne  
i ogrodowe, wybierając je z repertuaru typowego dla 
secesji – ukazane zostały maki, malwy, chabry, sło-
neczniki, chryzantemy. Na witrażu z motywem malw,  
z fundacji ks. proboszcza Karola Blizińskiego, widocz-
na sygnatura: wyk. F. Białkowski27. 

Rok później rozpoczęły się prace nad witraża-
mi przeznaczonymi do kościoła pw. św. Bartłomieja 
w Koninie, ukończone w 1910 roku. Nawę głów-

24 Dom Sztuki. Katalog Domu Sztuki na wystawie przemysłowo-rolni-
czej w Częstochowie R. 1909 sierpień–wrzesień (dodatek do „Architektury” 
i „Przeglądu Technicznego”).

25 Ks. S. Muznerowski, Lubraniec (Monografia). Z dołączeniem 
6-ciu ilustracji, Włocławek 1910, s. 119–120. Panu Ryszardowi Pie-
chowiakowi, poznańskiemu historykowi sztuki, dziękuję za tę i szereg 
innych wskazówek bibliograficznych odnoszących się do witraży w ko-
ściołach Wielkopolski.

26 Tematyka witraży wg: K. Optołowicz, Z dziejów kościołów 
parafialnych w Lubrańcu, „Głos Lubrańca”, 2012, nr 5, s. 13 (artykuł 
zamieszczony na: www.parafia-lubraniec.pl; dostęp: 28 VIII 2012) oraz 
na podstawie galerii zdjęć znajdującej się na tej samej stronie interne-
towej.

27 J. Wapiennik-Kosowicz, Z badań nad secesyjnymi witrażami  
w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie i... niedoszłym dziełem 
Józefa Mehoffera. Zagadnienie atrybucji, w: Witraże secesyjne. Tendencje  
i motywy, red. T. Szybisty, Kraków–Legnica 2011, s. 111–119.
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cornflowers, sunflowers, and chrysanthemums. 
The stained-glass window with the mallow pat-
tern, funded by the parish priest Karol Bliziński, 
is signed: F. Białkowski.27 

Works on the stained-glass windows intend-
ed for the Church of St Bartholomew in Konin 
were started a year later and completed in 1910. 
The main nave was decorated with two figural 
stained-glass windows, St Isidore [Fig. 1] and St 
John the Baptist, and two symbolic representa-
tions, The Paschal Lamb and The Dove of the Holy 
Spirit. All four were designed by Eligiusz Niewia-
domski and produced by Franciszek Białkowski’s 
atelier, as evidenced by relevant signatures.28 
Through the stained-glass windows and paint-
ings, Niewiadomski suffused the interior of the 
medieval parish church of Konin with elements 
of Art Nouveau in its Young Poland variety.29 St 
Isidore, the patron saint of farmers, is shown in 
peasant dress, kneeling before a roadside village 
shrine. St John the Baptist, in his turn, is shown 
in the company of two decorative angels with 
outstretched wings.30

In 1909, the studio produced two stained-
glass windows for the presbytery of the neo-Goth-
ic church in Lisków, near Konin (built in 1880–
1899). One shows Our Lady of Częstochowa ris-
ing over the heads of pilgrims (it was funded by 
pilgrims on the occasion of the agricultural-in-
dustrial exhibition in 1909); the other, financed 
from “collections”, depicts the Transfiguration of 
Jesus and the allegories of the faithful. The win-
dows of the nave were glazed with coloured glass; 

27 J. Wapiennik-Kosowicz, Z badań nad secesyjnymi 
witrażami w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie i... 
niedoszłym dziełem Józefa Mehoffera. Zagadnienie atrybucji, w: 
Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, ed. T. Szybisty, Kraków–
Legnica 2011, pp. 111–119.

28 K. Pawłowska, Witraże Niewiadomskiego w Koninie, 
“Witraż”, (no date), no. 2, pp. 35–38 (Białkowski’s given name 
is erroneously listed as Tadeusz). In 2011–2012, the windows 
underwent conservation at the OBIEKT Stained Glass and 
Mosaic Studio in Pobiedziska. My thanks go to Marcin Czeski, 
the owner of the studio, for this piece of information. The bio-
graphical note on the artist (M. Leśniakowska, Niewiadomski 
Eligiusz, in: Słownik Artystów Polskich, vol. 6, Warszawa 1998, 
pp. 78–79) mentions works underway on the polychromes and 
the four stained-glass windows for the Kalisz church (only St Isi-
dore is clearly specified), whose designs were approved in 1909 
by the Department of Painting and Sculpture of the Society for 
the Protection of Monuments of the Past. It may well be that 
these windows are the ones referred to in three sketches (de-
scribed as “unidentified” in the note) presented at the exhibition 
of the Society for the Encouragement of Fine
 Arts in Warsaw at the turn of 1912 an 1913, which showcased 
carton designs of the polychromes intended for the Konin 
church and related drawings. 

29 Pawłowska (fn. 28), p. 35.
30 K. Pawłowska claims that the angels have features remi-

niscent of “the women of Klimt and the angels of Mehoffer”.

ną ozdobiły dwa witraże figuralne: Św. Izydor [il. 1]  
i Św. Jan Chrzciciel, oraz dwa o tematyce symbolicznej: 
Baranek Paschalny i Gołębica Ducha Świętego. Zapro-
jektował je Eligiusz Niewiadomski, wykonała pracow-
nia Franciszka Białkowskiego, co jest potwierdzone 
sygnaturami28. Poprzez witraże i dekorację malarską 
Niewiadomski wprowadził do wnętrza konińskiej fary, 
legitymującej się metryką średniowieczną, elementy se-
cesji w jej młodopolskiej odmianie29. Św. Izydor – pa-
tron rolników, ukazany we włościańskim stroju, klęczy 
przed wiejską, przydrożną kapliczką. Św. Jan Chrzciciel 
przedstawiony został  w asyście dwóch dekoracyjnie 
traktowanych aniołów z rozpostartymi skrzydłami30.

W 1909 roku pracownia Białkowskiego wykonała 
dwa witraże do prezbiterium neogotyckiego kościoła 
w Liskowie k. Konina (zbudowanego w latach 1880–
1899). Na jednym z nich ukazano Matkę Boską Czę-
stochowską ponad pejzażem z pielgrzymami (była to 
fundacja pielgrzymów do Częstochowy w czasie wysta-
wy rolniczo-przemysłowej w 1909 roku); na drugim, 
sprawionym dzięki „datkom z tacy”, przedstawiono 
Przemienienie Pańskie i alegorie wiernych. Okna nawy 
oszklono kolorowymi szybami, dopiero ok. 1983 roku 
ich miejsce zajął cykl witraży Tajemnice Różańca Świę-
tego projektu ks. Władysława Kiliana31.

Również w roku 1909 w pracowni Białkowskie-
go rozpoczęła się kilkuletnia praca nad witrażami 
do neogotyckiego kościoła pw. Opieki Najświętszej 
Marii Panny (ob. katedry) w Radomiu (budowa-
nego w latach 1898–1918 według projektu Józefa 
Piusa Dziekońskiego). Franciszkowi Białkowskie-
mu powierzono realizację witraży do nawy głów-
nej i kaplic. Pozostałe przeszklenia wykonały Zakład  
św. Łukasza w Warszawie (prezbiterium) i pracownia 
Michała Olszewskiego (rozeta)32. Na jednym z wi-

28 K. Pawłowska, Witraże Niewiadomskiego w Koninie, „Wi-
traż”, (b.r.), nr 2, s. 35–38 (Białkowski z błędnym imieniem Tadeusz).  
W latach 2011–2012 witraże były poddane konserwacji w Autorskiej 
Pracowni Witraża i Mozaiki OBIEKT w Pobiedziskach. Panu Mar-
cinowi Czeskiemu, właścicielowi pracowni, dziękuję za informację.  
W biogramie artysty (M. Leśniakowska, Niewiadomski Eligiusz,  
w: Słownik Artystów Polskich, t. 6, Warszawa 1998, s. 78–79) podano 
informację o rozpoczęciu prac nad polichromią i czterema witrażami do 
konińskiej fary (określony tylko Św. Izydor), których projekty zatwier-
dził w roku 1909 Wydział Malarstwa i Rzeźby Zarządu Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Być może do nich odnoszą się trzy 
szkice (w biogramie określone jako niezidentyfikowane) prezentowane 
na wystawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie na 
przełomie 1912 i 1913 roku, na której pokazano projekty kartonów do 
polichromii kościoła w Koninie i inne związane z nim rysunki.

29 Pawłowska, jak przyp. 28, s. 35.
30 W postaciach aniołów K. Pawłowska dostrzega cechy pokrew-

ne „kobietom Klimta i aniołom Mehoffera”.
31 Ustalenia wg: S. Ferenc, Dzieje kościoła w Liskowie: liskow.

ovh.org./sub/kosciol_liskow.htm (dostęp: 3 VII 2012). Autor wysu-
wa przypuszczenie, iż projektantem witraży w prezbiterium mógł być 
Konrad Krzyżanowski.

32 Informacje na podstawie Programu konserwacji witraży w kate-
drze pw. Opieki NMP w Radomiu. Wersja I, Kraków 28. X 2007, oprac. 
Pracownia Furdyna: http://katedra.radom.opoka.org.pl (dostęp: 2 X 
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it was not until c. 1983 that a cycle of stained-
glass windows entitled The Mystery of the Holy Ro-
sary by Father Władysław Kilian was put in their 
place.31

In 1909, the atelier of Białkowski also em-
barked on a project intended for the neo-Gothic 
church of Holy Virgin Mary (currently a cathe-
dral) in Radom (built between 1898 and 1918 
to the design of Józef Pius Dziekoński). Fran-
ciszek Białkowski was commissioned to produce 
stained-glass windows for the main nave and the 
chapels. The other windows were made by the 
Atelier of St Lucas in Warsaw (presbytery) and 
the atelier of Michał Olszewski (rosette).32 One 
of the geometric windows, with the bust of St 
Casimir (in the tracery), which was funded by 
the Workers of the Carriage Department of the 
Railway Shop in 1909, bears the signature: F. 
BIAŁKOWSKI.

At around the same time, the atelier took on 
a commission to produce stained-glass windows 
for the Church of St Stanislaus Bishop and Mar-
tyr in Brześć Kujawski, whose renovation and 
reconstruction in the spirit of the Gothic tradi-
tion was planned by a Poznan architect, Tomasz 
Pajzderski. The works were completed two years 
later.33 The cartons, at least those of the six figural 
stained-glass windows, were designed by Konrad 
Krzyżanowski.34 Each window was funded by a 
different individual, society, or social group. The 
panels in the presbytery depict the Adoration of 
the Magi (funded by landed gentry, officials of 
the local sugar-works and representatives of the 
city, or the so-called “parish intelligentsia”) and 
the Annunciation (funded by the employees of 
the local sugar-works); there are also two “carpet” 
windows (one funded by Mateusz Jędrzejowski, 
a citizen of Brzezie, the other donated by the en-
tire congregation). The windows of the nave, on 
the other hand, show the Name of Jesus [Fig. 2] 
(funded by Joasia Spychalska from Pikutkowice, 

31 After: S. Ferenc, Dzieje kościoła w Liskowie, liskow.ovh.
org./sub/kosciol_liskow.htm [accessed: 3 July 2012]. The au-
thor ventures a supposition that the windows of the presbytery 
may have been designed by Konrad Krzyżanowski.

32 Information based on Program konserwacji witraży w 
katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu. Wersja I, Kraków 28 X 
2007, ed. Pracownia Furdyna, katedra.radom.opoka.org.pl [ac-
cessed: 2 October 2011].

33 E. Stachurska, Zabytki architektury, in: Monografia 
Brześcia Kujawskiego, ed. B. Głębowicz, Włocławek 1970, pp. 
195–196. At around the same time, Krzyżanowski designer 
stained-glass windows for the church in Głuchów near Skierni-
ewice, consecrated in 1908, which may have also been produced 
by Białkowski.

34 I. Balowa, Krzyżanowski Konrad, in: Słownik Artystów 
Polskich, vol. 4, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986,  
p. 314.

traży geometrycznych, z popiersiowym wizerunkiem 
św. Kazimierza (w maswerku), ufundowanym przez 
Pracowników Oddziału Wagonowego Warsztatów 
Kolejowych w roku 1909, widoczna jest sygnatura  
F. BIAŁKOWSKI.

W tym samym czasie pracownia Białkowskiego pod-
jęła się realizacji witraży do kościoła pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim, którego 
restaurację i przebudowę w duchu gotyku zaprojekto-
wał poznański architekt Tomasz Pajzderski. Prace nad 
nimi zakończyły się dwa lata później33. Kartony, przy-
najmniej sześciu witraży figuralnych, opracował Konrad 
Krzyżanowski34. Witraże były fundacjami pojedynczych 

2011).
33 E. Stachurska, Zabytki architektury, w: Monografia Brześcia 

Kujawskiego, red. B. Głębowicz, Włocławek 1970, s. 195–196. W tym 
czasie Krzyżanowski projektował witraże do kościoła w Głuchowie  
k. Skierniewic, konsekrowanego w roku 1908, być może ich wykona-
nie powierzono Białkowskiemu.

34 I. Balowa, Krzyżanowski Konrad, w: Słownik Artystów Polskich, 
t. 4, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986, s. 314.

6. Niewierny Tomasz, fragment witraża, wyk. Pracownia Witraży 
Artystycznych Białkowski, ok. 1921, kościół pw. Przemienia Pań-
skiego w Garbowie, fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska 
6. Doubting Thomas, piece, made by the Białkowski Artistic Sta-
ined Glass Studio, c. 1921, Church of the Transfiguration in Gar-
bów, photo by D. Czapczyńska-Kleszczyńska



72

a “fifteen-year old maiden of Pikutkowo, who 
put aside a part of her inheritance for this pur-
pose before her death”), the Heart of Jesus (fund-
ed by the Woźniaków family from Pikutkowice), 
and St Hedwig (funded by the Brotherhood of 
Mercy), while the windows over the music choir 
depict St Bridget and St John Cantius (donated 
by the entire congregation). Moreover, the chapel 
contains stained-glass representations of Poland 
at the Foot of the Cross (funded by the Pawłowski 
family, owners of the Topielec mill), and The 
Name of Mary, funded by the Tertiaries.35 An-
other window, entitled St Stanislaus and funded 
by Katarzyna Balcerak from Pikutkowo, was de-
stroyed during the Second World War and later 
replaced.36 The stained-glass window bearing an 
inscription “Anunciation” Konrad Krzyżanowski, 
made by the atelier of Fr. Białkowski in Warsaw was 
presented at the industrial-agricultural exhibition 
in Częstochowa in 1909.37

The exhibition in Częstochowa also showcased 
another stained-glass window by Białkowski, St 
Casimir, produced for the neo-Gothic church of 
St Peter and St Paul in Zawiercie, based, quite 
possibly, on the artist’s original design.38 There is 
no doubt that the work was produced immedi-
ately prior to the exhibition.

In 1910, Białkowski’s studio glazed the neo-
Gothic Church of the Sacred Heart of Jesus and 
St John the Baptist in Turek, in Wielkopolska 
(built in 1905–1913 to the design of Konstanty 
Wojciechowski and Jarosław Wojciechowski) 
with cathedral glass.39 It is only at a later date that 
the windows were decorated with stained glass by 
Józef Mehoffer and Stanisław Powalisz.40

The archives of the Natural Museum in 
Drozdów near Łomża, housed in the former es-
tate of the Lutosławski family, store the corre-

35 S. Kuliński, Monografia Brześcia Kujawskiego. Pamiatka 
700-lecia istnienia kościoła parafialnego, Włocławek 1935 (reprint pub-
lished on the occasion of the 760th anniversary of city rights, no place, 
no date), p. 58. 

36 H. Gwiazdowska, Kościół parafialny p.w. św. Stanisława 
Biskupa: www.brzesckujawski.pl [accessed: 20 July 2012].

37 Dom Sztuki… 1909 (fn. 24), item 98.
38 Ibidem, items 84 and 98. Designed by a Warsaw architekt, Hugo 

Kuder, the church was consecrated in 1903. The interior was furbished 
over the next few years; in 1909, for instance, the organs were put in place. 
Currently, only three stained-glass windows in the rosettes are ever replaced. 

39 M. Górzyński, Plac Sienkiewicza. Kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, św. Jana Chrzciciela, www.atlasturek.inter-
netdsl.pl [accessed: 21 August 2012].

40 Misterium Józefa Mehoffera w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Turku, Turek 2008, eds. W. Grzeszkiewicz, 
B. Stachowiak, introduction by J. Wapiennik-Kossowicz, B. 
Stachowiak, p. 13; Jerzy Bardoński, Tradycja i współczesność 
pracowni „Powalisz” w Poznaniu, in: Dziedzictwo polskiej sztuki 
witrażowej, eds. K. Pawłowska and J. Budyn-Kamykowska, 
Kraków 2000, p. 184.

osób, stowarzyszeń lub grup społecznych. W prezbiterium 
przedstawiono: Pokłon Trzech Króli – fundacja obywateli 
ziemskich, urzędników brzeskiej cukrowni i miasta, czyli 
„inteligencji z parafii”, Zwiastowanie Najświętszej Marii 
Pannie – fundacja robotników cukrowni, dwa okna „dy-
wanowe” – jedno to fundacja Mateusza Jędrzejowskiego, 
obywatela z Brzezia, drugie było ofiarą wszystkich parafian. 
W oknach nawy ukazano: Imię Jezus [il. 2] – fundacja Jo-
asi Spychalskiej z Pikutkowic, „piętnastoletniej panienki  
z Pikutkowa, która ze swej schedy majątkowej przed śmier-
cią przeznaczyła taką ofiarę”, Serce Jezusa – fundacja rodzi-
ny Woźniaków z Pikutkowic, św. Jadwigę – fundacja Brac-
twa Miłosierdzia, a nad chórem muzycznym św. Brygidę 
oraz św. Jana Kantego – ofiara wszystkich parafian. Ponad-
to w kaplicy znajdują się witraże: Polska u stóp Krzyża – fun-
dacja Pawłowskich, właścicieli młyna Topielec, oraz Imię 
Maria – fundacja tercjarzy35. Nie zachował się witraż Św. 
Stanisław ufundowany przez Katarzynę Balcerak z Pikut-
kowa (zniszczony w czasie II wojny światowej, zastąpiony 
nowym)36. Witraż „Zwiastowanie” Konrad Krzyżanowski, 
wyk. zakład Fr. Białkowskiego w Warszawie był prezento-
wany na wystawie przemysłowo-rolniczej w Częstochowie  
w roku 190937.

Na tejże częstochowskiej wystawie Białkowski pokazał 
również witraż Św. Kazimierz do neogotyckiego kościo-
ła pw. św. św. Piotra i Pawła w Zawierciu, wykonany być 
może według jego własnego projektu38. Praca ta powstała 
z pewnością w okresie bezpośrednio poprzedzającym wy-
stawę.

W roku 1910 neogotycki kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i św. Jana Chrzciciela w wielkopolskim 
Turku (zbudowany w latach 1905–1913 według projek-
tu Konstantego i Jarosława Wojciechowskich) pracownia 
Białkowskiego oszkliła szkłem katedralnym39. Dopiero 
później kościół ozdobiły witraże Józefa Mehoffera i Stani-
sława Powalisza40.

W archiwum Muzeum Przyrody w Drozdowie 
k. Łomży, mieszczącym się w dawnym dworze Lu-
tosławskich, przechowywana jest korespondencja  

35 S. Kuliński, Monografia Brześcia Kujawskiego. Pamiątka 700-le-
cia istnienia kościoła parafialnego, Włocławek 1935 (reprint wydany  
z okazji 760-lecia nadania praw miejskich, b.m. i r.w.), s. 58. 

36 H. Gwiazdowska, Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Bisku-
pa: www.brzesckujawski.pl (dostęp: 20 VII 2012).

37 Dom Sztuki… 1909, jak przyp. 24, poz. 98.
38 Ibidem, poz. 84 i 98. Kościół, zaprojektowany przez warszaw-

skiego architekta Hugona Kudera, został poświęcony w 1903 roku, 
wyposażanie świątyni trwało przez następne lata, np. w 1909 roku za-
montowano organy. Obecnie w kościele znajdują się tylko trzy witraże 
w rozetach.

39 M. Górzyński, Plac Sienkiewicza. Kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, św. Jana Chrzciciela: www.atlasturek.internetdsl.pl (do-
stęp: 21 VIII 2012).

40 Misterium Józefa Mehoffera w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Turku, red. W. Grzeszkiewicz, B. Stachowiak, wstęp J. Wapien-
nik-Kossowicz, B. Stachowiak, Turek 2008 s. 13; J. Bardoński, Tradycja 
i współczesność pracowni „Powalisz” w Poznaniu, w: Dziedzictwo polskiej 
sztuki witrażowej, red. K. Pawłowska i J. Budyn-Kamykowska, Kraków 
2000, s. 184.
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spondence from the “Białkowski Artistic Stained 
Glass Studio” (1910–1911), related to the glaz-
ing of the local, neo-Romanesque church of St 
Josaphat [Fig. 3].41

In 1911, the neo-Gothic church in Teresz-
ki, Wołyń, built on the estate lands of count 
Władysław Grocholski (to the design of a Lublin 
architect, Bronisław Kochanowski), was decorat-
ed with two stained-glass windows produced by 
Franciszek Białkowski: Blessed Ladislaus of Giel-
niów, depicting the patron saint of the church 
founder, and St Michael the Archangel. Both 
works are only known from reproductions.42 
Blessed Ladislaus, a Bernardine monk piously 
devoted to the mystery of the Flagellation of 
Christ, who preached the cult of Christ’s Passion 
in his homilies, was depicted in a scene of ecstasy 
which he had once reportedly experienced during 
a Good Friday sermon. Supported by angels, he 
rises towards the crucified Christ. An open book 
lies by his side, symbolizing his writing and his 
preaching. The Archangel, on the other hand, was 
shown suspended over the infernal abyss, with 
outstretched wings and a fiery sword in his hand. 
Both compositions are very dynamic; their clear 
drawing was executed with a soft, Art Nouveau 
flourish. Even the black-and-white reproductions 
allow to surmise that numerous glass panels of 
vivid and contrasting colours were used.

Around 1911, the workshop of Franciszek 
Białkowski reportedly produced stained-glass 
windows for the neo-Gothic Church of the 
Assumption of Mary (designed by Józef Pius 
Dziekoński) in Konstancin-Jeziorna near War-
saw43 and the church of St Thomas of Villano-
va in the village of Jabłoń near Parczew (built 
in 1909–1912, in the style of the English neo-
Gothic, to the design of Jan Olearski)44 and the 
Assumption of Mary for a further unspecified Ro-
man-Catholic church in New York (known only 
from reproductions), possibly to the design of the 
workshop owner himself [Fig. 4].45 Białkowski is 
also credited with two stained-glass windows at the 
neo-Gothic Church of St Martin in Chojnata near 

41 The archives of the Natural Museum in Drozdów. 
Household documents of the Lutosławski estate, set: Firmy, inv. 
no. 8, pp. 1–4. My thanks go to Marcin Rydzewski for familiar-
izing me with the contents of this correspondence. 

42 W Tereszkach na Wołyniu, “Tygodnik Ilustrowany” 52, 
1911 (1st half year), no. 1 (7 January), p. 12.

43 My thanks go to Andrzej Skalski, a stained-glass con-
servator from Józefów, near Warsaw, for this piece of informa-
tion and other valuable suggestions.

44 J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 
1998, p. 209. The parish archives hold bills issued for the windows. 

45 [Ad], “Tygodnik Wileński” 1, 1911, no. 2 (after p. 21); 
Znawca 1912 (fn. 3).

7. Św. Stanisław, wyk. Pracownia Witraży Artystycznych Białkow-
ski, kościół pw. Przemienia Pańskiego w Garbowie, ok. 1921, fot.  
D. Czapczyńska-Kleszczyńska 
7. St Stanislaus, made by the Białkowski Artistic Stained Glass Stu-
dio, Church of the Transfiguration in Garbów, c. 1921, photo by  
D. Czapczyńska-Kleszczyńska
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Mszczonów, probably based on cartons designed 
by Eligiusz Niewiadomski.46

It is probably in Białkowski’s studio as well 
that the stained-glass windows for the neo-Gothic 
Church of St Josaphat in Gęś, near Parczew, were 
produced between 1912 and 1913.47 A photo-
graph showing the building’s interior, which I dis-
covered on the Internet, warrants the conclusion 
that the side windows of the presbytery were fitted 
with The Nativity and The Crucifixion, both in sty-
listic harmony with the character of the temple.

In 1913, “Artistic Stained-Glass Studio” of F. 
Białkowski made figural and geometric stained-
glass windows for the neo-Gothic Church of 
St Bartholomew in Łopiennik near Krasnystaw 
(built in 1909–1912 to the design of Józef Pius 
Dziekoński), which were mounted by Antoni Pa-
cholczyk.48 The glazing was destroyed in a 1943 
bombing.49 In the wake of the war, the Cracow 
studio S. G. Żeleński renovated some of the win-
dows and made several new ones.50 

The studio of Białkowski would also take up 
renovation tasks. Commissioned by the Ministry 
of Art in Culture in 1920, it started the restoration 
of the stained-glass windows at the Włocławek Ca-
thedral, which had been destroyed in the Bolshe-
vik war. The works were conducted by Mieczysław 
Kotarbiński.51

Around 1920, the atelier produced stained-
glass windows for the neo-Baroque church in 
Lubochnia near Tomaszów Mazowiecki (built in 
1914–1920 to the design of Józef Pius Dziekoński 
and Zdzisław Mączeński). The designs were re-
portedly the work of Jan Kanty Gumowski.52

The 6th of October 1921 saw the consecration 
of the newly-built Church of Our Lady of Sorrows 

46 From 1911, the parish church in Chojnata was run by 
Father Michał Woźniak; the first decision he took in office was 
to renovate the church and replace its windows. My thanks for 
this information go to A. Skalski.

47 Żywicki 1998 (fn. 44), p. 197 mentions the windows. 
The information that they were made by Białkowski comes 
from personal communication with A. Skalski. 

48 Pacholczyk worked at the atelier since 1905 (cf. M. J. 
Żychowska, Współczesne witraże polskie, Kraków1999, p. 16, fn. 
16. His name is also mentioned in the correspondence about 
the church in Drozdów, cf. fn. 41.

49 Żywicki 1998 (fn. 44), p. 255; Archidiecezja lubelska. 
Historia i administracja, ed. M.T. Zahajkiewicz, Lublin 2000, 
p. 224. 

50 Adam Żeleński, Wykaz robót witrażowych od 1929 r. 1. 
IX, manuscript, private collections.

51 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (hereinafter: KZS), 
vol. 11: Województwo bydgoskie, book 18: Włocławek i okolice, 
eds. W. Puget, T. Chrzanowski and M. Kornecki, Warszawa 
1988, p. 22. The biographical note on the artist (H. Kubaszews-
ka, Kotarbiński Mieczysław, in: Słownik Artystów Polskich 1986 
(fn. 34), pp. 173–175) does not mention his engagement in 
stained-glass art.

52 Information obtained from A. Skalski.

8. Władysław Skibiński, Św. Kinga, wyk. Zakład Artystyczny Wi-
trażów W. Skibiński, 1907, katedra pw. św. Mikołaja w Kaliszu, fot. 
J. Nowostawska-Gylokay 
8. Władysław Skibiński, St Kinga of Poland, made by the W. Ski-
biński Artistic Stained Glass Studio, 1907, St Nicholas Cathedral in 
Kalisz, photo by J. Nowostawska-Gylokay
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in Limanowa, a small town in the Island Beskids. 
The designer of the church, a Warsaw architect by 
the name of Zdzisław Mączeński, wanted the in-
terior to be decorated with stained-glass windows 
and commissioned Konrad Krzyżanowski with 
their design. On the day of consecration, two 
windows were already in place in the presbytery: 
The Vision and Miracle of St John of Matha and St 
Casimir at the Foot of the Cross. Both have been 
described and analyzed in detail by Józef Szymon 
Wroński, the author of a monograph devoted to 
the Limanowa church. The windows were made 
in the atelier of Franciszek Białkowski, with 
which Konrad Krzyżanowski had already collab-
orated in the past. The windows bore a signature 
of the artist (designed by K. Krzyżanowski) and the 
producer (made by Fr Białkowski – Warsaw); nei-
ther has survived to this day.53 Upon the painter’s 
death in May 1922, other artists took over the 
work on the remaining windows of the church.54 

Around 1921, Białkowski’s studio produced a 
set of stained-glass windows for the neo-Gothic 
Church of the Transfiguration in Garbów near 
Lublin (built in 1908–1912 to the design by 
Józef Pius Dziekoński, destroyed in 1915).55 The 
windows contain decorative [Fig. 5] and figural 
representations. The Doubting Thomas shows the 
Apostle kneeling before Jesus as he shows him his 
wounds; St John the Evangelist is watching from 
the side [Fig. 6]. The other window, St Stanislaus, 
depicts the scene of King Bolesław II the Bold’s 
admonishment by the Bishop of Cracow, taking 
place indoors, in the presence of a royal soldier 
[Fig. 7]. Both representations are surmounted by 
a neo-Gothic canopy. The large window over the 
choir contains one more piece of stained glass: an 
excellent Transfiguration of Christ, stylistically far-
removed from the works in the presbytery; while 
the latter use intense, contrastive colours, the for-
mer’s tone is very subdued. 

In 1925, the workshop was commissioned to 
produce stained-glass windows for the Church of 
St Casimir in Pruszków near Warsaw, designed 
by Czesław Domaniewski; the construction 
of the church started in 1903 and lasted 
until 1938. Alongside ornamental windows 

53 Sz. J. Wroński, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w 
Limanowej. Kościół – pomnik Konstytucji 3 Maja, Limanowa 
2001, pp. 104–107.

54 Ibidem, pp. 103–110, figs. 84–85; idem, Limanowskie 
witraże Józefa Mehoffera, “Almanach Ziemi Limanowskiej” 9, 
2002, p. 14, cf. almanach.limanowa.org.pl [accessed: 1 October 
2012].

55 Archidiecezja lubelska 2000 (fn. 49), p. 224. The win-
dows were renovated by the S. G. Żeleński Cracow Stained 
Glass Studio in 1951 and in 1971–1975.

z „Pracowni Witraży Artystycznych Białkow-
ski” (prowadzona w latach 1910–1911) dotycząca 
szklenia tamtejszego neoromańskiego kościoła pw.  
św. Jozafata41 [il. 3].

W 1911 roku neogotycki kościół w Tereszkach 
na Wołyniu, wzniesiony w dobrach Władysława  
hr. Grocholskiego (według projektu lubelskiego ar-
chitekta Bronisława Kochanowskiego), ozdobiły dwa 
witraże wykonane przez Białkowskiego: Św. Ładysław  
z Gielniowa, ukazujący patrona fundatora kościo-
ła, oraz Św. Michał Archanioł. Prace te są znane z re-
produkcji42. Bł. Ładysław, bernardyn, mający wielkie 
nabożeństwo do tajemnicy Biczowania Jezusa i sze-
rzący w swoich homiliach kult Męki Pańskiej, został 
przedstawiony w scenie ekstazy, której doznał podczas 
głoszenia kazania w Wielki Piątek. Podtrzymywany 
przez aniołów, unosi się ku Ukrzyżowanemu. Obok 
leży otwarta księga symbolizująca działalność pisarską 
i kaznodziejską błogosławionego. Michała Archanioła 
ukazano zaś ponad piekielną otchłanią, z rozpostarty-
mi skrzydłami i ognistym mieczem w uniesionej dłoni. 
Obie kompozycje są pełne dynamiki, wyrazisty rysu-
nek poprowadzony został miękką, secesyjną linią. Na-
wet czarno-biała reprodukcja wskazuje na użycie szkieł 
o żywej, kontrastowej kolorystyce. 

Około 1911 roku w pracowni Franciszka Białkow-
skiego miały być wykonane witraże do neogotyckiego 
kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
(zaprojektowanego przez Józefa Piusa Dziekońskiego) 
w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą43 i kościele 
pw. św. Tomasza z Villanova we wsi Jabłoń k. Parczewa 
(zbudowanego w latach 1909–1912 w stylu neogotyku 
angielskiego według projektu Jana Olearskiego)44 oraz 
witraż Wniebowzięcie Marii do bliżej nieokreślonego 
kościoła rzymskokatolickiego w Nowym Jorku (znany  
z reprodukcji) – może według własnego projektu wła-
ściciela zakładu45 [il. 4]. Białkowski miał ponadto zre-
alizować dwa witraże do neogotyckiego kościoła pw. św. 
Marcina w Chojnacie k. Mszczonowa, przypuszczalnie 
według kartonów Eligiusza Niewiadomskiego46.

41 Archiwum Muzeum w Drozdowie. Dokumenty gospodarcze 
Lutosławskich, zespół: Firmy, sygn. 8, karty 1–4. Panu Marcinowi Ry-
dzewskiemu dziękuję za przybliżenie treści korespondencji.

42 W Tereszkach na Wołyniu, „Tygodnik Ilustrowany” 52, 1911 
(1. półrocze), nr 1 (7 I), s. 12.

43 Informacja uzyskana od p. Andrzeja Skalskiego, konserwatora 
witraży z podwarszawskiego Józefowa, któremu serdecznie dziękuję za 
cenne wskazówki.

44 J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 
1998, s. 209. W archiwum parafialnym zachowane rachunki za wi-
traże. 

45 [Ogłoszenie], „Tygodnik Wileński” 1, 1911, nr 2 (po s. 21); 
Znawca 1912, jak przyp. 3.

46 Parafię w Chojnacie objął w roku 1911 ks. Michał Woźniak, 
który od razu przystąpił do remontu kościoła, między innymi wymie-
niając okna. Za informację o witrażach i ich domniemanym autorze 
dziękuję p. A. Skalskiemu.
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(signed STAINED GLASS F. BIAŁKOWSKI), 
a stained-glass image was also produced for 
the transept, a representation of St Casimir by 
Karol Maszkowski.56 Iza Żeleńska recounts that 
Białkowski executed the window “so badly that 
a special committee composed of independent 
artists and the church board judged that it bore 
no resemblance to the carton and demanded it 
to be corrected at B.’s sole expense; it could not 
be accepted in its submitted form. I have the 
impression that they cut B. down to size there”.57 
Żeleńska’s interest in the matter and her biting 
remark on the difficulties surrounding the work 
on Maszkowski’s design is perhaps not to be 
wondered at, considering that the owner of the 
Cracow Stained-Glass Studio had had high hopes 
for securing the Pruszków tender (the designer 
often collaborated with her workshop) before, 
in the end, it was awarded to Białkowski.58 The 
Cracow studio was commissioned with producing 
only a few ornamental windows for the church. 
The window depicting St Casimir against the 
backdrop of Vilnius and Cracow was funded by 
Maria Markiewicz and Józef Markiewicz, owners 
of the Komorów estate.59 Other windows were 
financed from voluntary donations by the staff of 
the Majewski & Co. Pruszków Pencil Factory.60

In 1926–1928, the studio produced stained-
glass windows for the Armenian Cathedral in 
Lviv; they were designed by Jan Henryk Rosen, 
an artist also credited with the paintings inside 
the church. The presbytery showed Scenes from 
the Life of St John the Baptist, The Tree of Jesse, Deo 
Ignoto, and Mons Pius (funded by an Armenian 
pawn-bank to celebrate the 25th jubilee of Bishop 
Józef Teodorowicz); the nave was decorated 
with St Paul and St Augustine. Only some of the 
original windows have survived; in 2001, a couple 
were uncovered in the cellars of the cathedral.61 

56 W. Wyganowska, Maszkowski Karol, in: Słownik Artys-
tów Polskich, vol. 5, Warszawa 1993, p. 413.

57 Iza Żeleńska’s letter to her son Adam from 21 January 
1926, private collections.

58 Iza Żeleńska’s letters to her son Adam from 1924 (un-
dated) and 2 May1925, private collections.

59 Pruszków – kościół św. Kazimierza, wpg.alleycat.pl [ac-
cessed: 30 August 2012].

60 L. Kijewska-Wittstock, Działalność społeczno-kulturalna 
właścicieli i pracowników fabryki ołówków „Majewski i S-ka” na 
tle zarysu historii fabryki w latach 1889–1948, graduation paper 
completed under the supervision of Prof. Andrzej Chojnacki, 
Warszawa 2005, p. 18 (www.pruszkow.pl/pdf/majewski, ac-
cessed: 30 August 2012). In January 1945, stained-glass win-
dows in the southern part of the church were destroyed by the 
force of the explosion, when the ammunition warehouse in 
nearby Lasek Komorowski was blown up by the retreating Ger-
man troops. 

61 Letter sent by Father W. Kwapiński to the S. G. 
Żeleński studio on 8 May 1937, archives of the S.G. Żeleński 

Prawdopodobnie w pracowni Białkowskiego,  
w latach 1912–1913, powstały witraże do neogotyc-
kiego kościoła pw. św. Jozafata w Gęsi k. Parczewa47. 
Fotografia ukazująca wnętrze kościoła, odnaleziona  
w Internecie, pozwala stwierdzić, że w oknach bocz-
nych prezbiterium znajdują się witraże Boże Naro-
dzenie i Ukrzyżowanie stylistycznie zharmonizowane  
z charakterem świątyni.

W 1913 roku „Pracownia Witraży Artystycznych” 
F. Białkowskiego wykonała witraże figuralne i geome-
tryczne do neogotyckiego kościoła pw. św. Bartłomieja 
w Łopienniku k. Krasnegostawu (świątynię wzniesio-
no w latach 1909–1912 według projektu Józefa Piu-
sa Dziekońskiego). Montował je Antoni Pacholczyk48. 
Przeszklenia te zostały zniszczone w roku 1943 w wyni-
ku bombardowania49. Po zakończeniu wojny Krakow-
ski Zakład Witrażów S. G. Żeleński odnowił niektóre  
z nich, wykonał również kilka nowych witraży50. 

W pracowni Franciszka Białkowskiego podejmowano 
się także konserwacji witraży. W 1920 roku na zlecenie 
Ministerstwa Sztuki i Kultury rozpoczęto restaurację śre-
dniowiecznych witraży w katedrze we Włocławku znisz-
czonych w czasie wojny bolszewickiej. Prace wykonywał 
Mieczysław Kotarbiński51.

Około roku 1920 powstały witraże do neobaroko-
wego kościoła w Lubochni k. Tomaszowa Mazowieckie-
go (wzniesionego w latach 1914–1920 według projektu 
Józefa Piusa Dziekońskiego przy współpracy Zdzisława 
Mączeńskiego). Autorem projektów miał być Jan Kanty 
Gumowski52.

Dnia 6 października 1921 roku odbyła się kon-
sekracja nowo zbudowanego kościoła pw. Matki Bo-
skiej Bolesnej w Limanowej, niewielkiej miejscowo-
ści położonej w Beskidzie Wyspowym. Projektant 
kościoła, warszawski architekt Zdzisław Mączeński, 
przewidział ozdobienie budowli witrażami i powie-
rzył ich zaprojektowanie Konradowi Krzyżanowskie-
mu. W chwili konsekracji w oknach prezbiterium 
były już zainstalowane dwa monumentalne witraże 
Wizja i cud św. Jana z Mathy oraz Św. Kazimierz kró-

47 Żywicki 1998, jak przyp. 44, s. 197 podaje wiadomość o ist-
nieniu witraży. Informacji o ich wykonaniu przez Białkowskiego udzie-
lił mi p. A. Skalski.

48 Monter Pacholczyk był zatrudniony w pracowni od 1905 roku 
(por. M.J. Żychowska, Współczesne witraże polskie, Kraków1999, s. 16, 
przyp. 16. Jego nazwisko występuje też w korespondencji dotyczącej 
kościoła w Drozdowie, por. przyp. 41.

49 Żywicki 1998, jak przyp. 44, s. 255; Archidiecezja lubelska. Hi-
storia i administracja, red. ks. M.T. Zahajkiewicz, Lublin 2000, s. 224. 

50 Adam Żeleński, Wykaz robót witrażowych od 1929 r. 1. IX, 
rkps, własność prywatna.

51 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (dalej: KZS), t. 11: Woje-
wództwo bydgoskie, z. 18: Włocławek i okolice, opr. W. Puget oraz  
T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1988, s. 22. W biogramie 
artysty (H. Kubaszewska, Kotarbiński Mieczysław, w: Słownik Artystów 
Polskich 1986, jak przyp. 34, s. 173–175) nie zostały wspomniane jego 
związki z witrażownictwem.

52 Informacja uzyskana od p. A. Skalskiego.
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They are now being successively renovated and 
reconstructed.62 Some bear the signature of the 
painter and the producer (F. Białkowski W-wa; 
Made by F. Białkowski and dates: 1926 and 
1928).63 One of the windows, St Augustine, was 
badly damaged with stones and renovated by the 
S. G. Żeleński Cracow Stained-Glass Studio in 
1937. Thanks to a letter Father Wiktor Kwapiński 
sent to the Cracow workshop regarding the 
matter, it was possible to reconstruct the theme 
of this completely defaced stained-glass window. 
It is worth mentioning that of all the output of 
Białkowski’s studio, the stained-glass complex 
of the Armenian cathedral has so far been the 
subject of the most thorough research.

Jan Henryk Rosen also authored the carton 
of a stained-glass window devoted to the sacra-
ment of the Holy Baptism, intended for the (now 
defunct) baptistery by the Church of St Mary 
Magdalene in Lviv.64 The date (“1931”) inscribed 
on the window, now stored in the collections of 
the Lviv Art Gallery, indicates that it was creat-
ed after the death of the workshop’s owner. It is 
signed: F. Białkowski i S-ka W-wa.

Towards the end of its existence, in c. 1930, 
the workshop produced stained-glass windows 
for the Church of the Exaltation of the Holy 
Cross in Goworów, in the district of Ostrołęka.65

The inclusion of Białkowski’s company in 
the Polish Adress Book for 1930 confirms that the 
workshop continued to operate even after the 
death of its owner.66 

Białkowski’s “Stained-Glass and Mosaic 
Studio” specialized mainly in church commissions; 

studio (hereinafter: SGŻ), private collections, file As 690 (found 
by the author of the article during archival search in 1999).

62 J. Wolańska, Katedra ormiańska we Lwowie w latach 
1902–1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza, 
Warszawa 2010, p. 356, fn. 4.

63 Ibidem, stained-glass windows are discussed in chapter: 
Malowidła w katedrze ormiańskiej we Lwowie, pp. 169–304, figs. 
143,145,190,192a, b, 226a, b, c; H. Małkiewiczówna, Ikonogra-
fia witraży, in: A. Maciej, Problemy konserwatorskie witraży pro-
jektu J. H. Rosena z katedry ormiańskiej pw. Wniebowzięcia NMP 
we Lwowie. Próba ich rozwiązania na przykładzie konserwacji 
górnej kwatery witraża „Św. Paweł” z zastosowaniem współcze-
snych klejów syntetycznych, Kraków 2004, copy stored at the 
Academy of Fine Arts in Cracow. 

64 J. Smirnow, Witraże Jana Henryka Rosena (do 1939 
roku), in: Witraż w architekturze. Architektura na witrażu, eds. 
J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska, Kraków 2011, pp. 145–
154; idem, Lwowski kościół św. Marii Magdaleny, www.lwow.
com.pl/rocznik/2006/smirnow1 [accessed: 30 August 2012]; 
Wolańska 2010 (fn. 62), p. 356, fn. 3.

65 KZS, vol. 10: Województwo warszawskie, book 11: 
Ostrołęka i okolice, eds. I. Galicka, H. Sygietyńska, M. Kwiczała, 
Warszawa 1983, p. 8. Stained-glass windows dated to c. 1930. 
The church, damaged in WWI, held a polychromy made by 
Władysław Drapiewski in 1930–1935.

66 Księga adresowa Polski (fn. 21), p. 1945.

9. Władysław Skibiński, Św. Kazimierz, wyk. Zakład Artystyczny 
Witrażów W. Skibiński, 1907, katedra pw. św. Mikołaja w Kaliszu, 
fot. J. Nowostawska-Gylokay 
9. Władysław Skibiński, St Casimir, made by the W. Skibiński Ar-
tistic Stained Glass Studio, 1907, St Nicholas Cathedral in Kalisz, 
photo by J. Nowostawska-Gylokay



78

it should be noted, however, that its output also 
encompasses stained-glass windows intended for 
secular purposes.67

67 E.g. in the restaurant at the Savoy Hotel in Warsaw, 
58 Nowy Świat Str., c. 1905 (“Przegląd Techniczny”, 1906, no. 
32, tabl. 37; www.gawronski.net.pl/miejsca/nowy-swiat-przed-
wojna, accessed: 25 October 2011); the Łaźnia pod Messalką 
bathhouse in Krakowskie Przedmieście, c. 1910, www.warsza-
wska.info/srodmiescie/krakowskie-przedmiescie, accessed: 25 
July 2012); the Agricultural Bank in Nowogrodzka Str., 1927 
(H. Faryna-Pankiewicz, Gmach d. Banku rolnego, “Spotkania z 
zabytkami”, 2007, no. 9, p. 7).

lewicz u stóp Ukrzyżowanego. Oba szczegółowo opisał  
i przeanalizował Józef Szymon Wroński, monogra-
fista limanowskiej bazyliki. Wykonała je pracownia 
Franciszka Białkowskiego, z którym Krzyżanowski już 
wcześniej współpracował. Witraże nosiły sygnatury ar-
tysty (Proj. K. Krzyżanowski) i wykonawcy (Wyk. Fr. 
Białkowski – Warszawa), dziś niezachowane53. Śmierć 
malarza, w maju 1922 roku, spowodowała, że prace 
nad kolejnymi przeszkleniami świątyni powierzono in-
nym artystom54. 

Około 1921 roku firma Białkowskiego wykonała 
zespół witraży do neogotyckiego kościoła pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Garbowie k. Lublina (zbudo-
wanego w latach 1908–1912 według projektu Józefa 
Piusa Dziekońskiego, zniszczonego w 1915 roku)55. 
W oknach świątyni znajdują się witraże dekoracyjne 
[il. 5] i figuralne. Witraż Niewierny Tomasz przedsta-
wia Apostoła klęczącego przed Jezusem ukazującym 
mu swoje rany i przyglądającego się temu zdarzeniu 
św. Jana Ewangelistę [il. 6]. Na witrażu Św. Stani-
sław ukazana jest scena upomnienia króla Bolesława 
Śmiałego przez biskupa krakowskiego rozgrywają-
ca się we wnętrzu, w obecności królewskiego żołnie-
rza [il. 7]. Oba te przedstawienia wieńczy baldachim 
o neogotyckiej formie. W wielkim oknie nad chó-
rem muzycznym jest jeszcze jeden, świetny, witraż 
Przemienienie Pańskie, stylistycznie odbiegający od 
prezbiterialnych i w przeciwieństwie do ich moc-
nej, kontrastowej kolorystyki utrzymany w jasnej  
tonacji. 

W 1925 roku pracownia otrzymała zlecenie 
na realizację witraży do kościoła pw. św. Kazimie-
rza w Pruszkowie k. Warszawy, którego budowa, 
rozpoczęta w 1903 i prowadzona według projek-
tu Czesława Domaniewskiego,  zakończyła się  
dopiero w roku 1938. Oprócz przeszkleń orna-
mentalnych (sygnowanych WITRAŻE F. BIAŁ-
KOWSKI) wykonano wówczas do transeptu witraż  
Św. Kazimierz zaprojektowany przez Karola Maszkow-
skiego56. Wedle słów Izy Żeleńskiej Białkowski prze-
szklenie „zrobił tak źle, że zwołana komisja z artystów  
i komitetu kościelnego orzekła, że witraż w niczem 
niepodobny do kartonu musi być cały przerobiony na 
koszt. B. i że takiego nie przyjmą. Mam więc wrażenie, 
że B. utrącony tam”57. Zainteresowanie właścicielki 

53 S.J. Wroński, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. 
Kościół – pomnik Konstytucji 3 Maja, Limanowa 2001, s. 104–107.

54 Ibidem, s. 103–110, il. 84–85; idem, Limanowskie witraże Jó-
zefa Mehoffera, „Almanach Ziemi Limanowskiej” 9, 2002, s. 14, por.: 
almanach.limanowa.org.pl (dostęp: 1 IX 2012).

55 Archidiecezja lubelska 2000, jak przyp. 49, s. 224. Witraże były 
restaurowane po II wojnie światowej przez Krakowski Zakład Witra-
żów S.G. Żeleński (1951) i w latach 1971–1975.

56 W. Wyganowska, Maszkowski Karol, w: Słownik Artystów Pol-
skich, t. 5, Warszawa 1993, s. 413.

57 List Izy Żeleńskiej do syna Adama z 21 I 1926, w zbiorach 
prywatnych.

10. Włodzimierz Tetmajer, Matka Boska Ostrobramska, 
wyk. Zakład Artystyczny Witrażów W. Skibiński, 1907, kate-
dra pw. św. Mikołaja w Kaliszu, fot. J. Nowostawska-Gylokay 
10. Włodzimierz Tetmajer, Our Lady of the Gate of Dawn, 
made by the W. Skibiński Artistic Stained Glass Studio, 1907, 
St Nicholas Cathedral in Kalisz, photo by J. Nowostawska-
-Gylokay
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The stained-glass studio of Władysław 
Skibiński

After his split from Franciszek Białkowski, 
Władysław Skibiński opened the “Skibiński & 
Sobotwoski Stained Glass Atelier” at 5/7 Sienna 
Str. in Warsaw.68 Skibiński consistently quoted 
1905 as the year the company was established in 
all successive address books. Press notes informed 
customers that the workshop “produces painted 
and mosaic stained-glass windows for churches, 
stylish glazing for churches and private buildings, 
artistic stained glass for staircases, oriel windows, 
dining rooms, plafonds, window shutters, as well 
small stained-glass ornaments for furniture, and 
other works in the designated area”.69 In 1907, 
at the latest, Skibiński is listed as the sole owner 
of the atelier, which means that his cooperation 
with Mr. Sobotowski (whose name remains un-
known) was very quickly terminated.70 In the 
period after 1908, Skibiński’s atelier moved at 
least twice. In 1920, it was located at 13 Three 
Crosses Square [Plac Trzech Krzyży], two years 
later – at 3 Smolna Str.71 Władysław Skibiński’s 
studio is sometimes referred to in the sources as 
a “factory”, which is likely to indicate the scale of 
its output.72 This is borne out by the assessment 
of Iza Żeleńska, who describes it as “the largest 
of Warsaw ateliers”.73 The atelier continued to 
appear in the address books of Warsaw and the 
industry up until 1922. It was then closed down 
and “the entire stock of glass […] c. 1,500 m2” 

was taken over by Iza Żeleńska, whose strategy 
of buying out moribund companies consistently 
boosted the status of the Cracow Stained Glass 
Studio in a difficult post-WWI period for art 
and industry.74 It must be noted that in the next 
years, Żeleńska often enlisted Skibiński’s services; 
he taught her employees the art of painting on 
glass and sometimes participated in the mak-
ing stained-glass windows; a case in point were 
the windows designed by Józef Mehoffer for the 
Świętokrzyska Chapel at the Cracow Cathedral, 

68 Księga adresowa 1905 (fn. 16), item 1252.
69 Ibidem, ad no. 140.
70 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie 

Polskim na rok 1908, ed. L. Jeziorański, Warszawa 1907, item 
1215.

71 Księga adresowa 1920 (fn. 17), col. 656; Księga adresowa 
przemysłu… (fn. 19), item 6332.

72 Księga adresowa 1920 (fn. 17), col. 656.
73 Iza Żeleńska’s letter to Father Antoni Ratuszny, a parish 

priest in Tarnopol, from 27 June 1925, SGŻ, inv. no. As 415 
(private collections).

74 Ibidem; D. Czapczyńska, Krakowski Zakład Witrażów, 
Oszkleń Artystycznych i Mozaiki Szklanej S. G. Żeleński. Uwagi 
na marginesie prac nad monografią, in: Dziedzictwo 2000 (fn. 
40), p. 155.

Krakowskiego Zakładu Witrażów i przywołana tu ką-
śliwa uwaga o kłopotach z wykonaniem witraża Masz-
kowskiego jest o tyle zrozumiała, że Żeleńska liczyła 
na otrzymanie pruszkowskiej „roboty” (projektant ten 
współpracował zazwyczaj z Krakowskim Zakładem 
Witrażów), tymczasem zlecenie otrzymał Białkowski58. 
Ostatecznie Krakowski Zakład zrealizował tylko kilka 
przeszkleń ornamentalnych do kościoła w Pruszkowie. 
Witraż zaprojektowany przez Maszkowskiego, przed-
stawiający św. Kazimierza królewicza na tle panoram 
Wilna i Krakowa, ufundowali Maria i Józef Markiewi-
czowie, właściciele majątku w Komorowie59. Pozostałe 
powstały z dobrowolnych ofiar pracowników Prusz-
kowskiej Fabryki Ołówków Majewski i S-ka60.

W latach 1926–1928 w pracowni zrealizowano 
witraże do katedry ormiańskiej we Lwowie. Powsta-
ły one według projektu Jana Henryka Rosena, który 
był także twórcą malarskiej dekoracji wnętrza świąty-
ni. W prezbiterium znajdowały się następujące witra-
że: Sceny z życia św. Jana Chrzciciela, Drzewo Jessego, 
Deo ignoto, Mons Pius (ufundowany przez ormiański 
bank zastawny dla uczczenia jubileuszu dwudzie-
stopięciolecia biskupstwa ks. Józefa Teodorowicza);  
w nawie: Św. Paweł i Św. Augustyn. Oryginalne wi-
traże zachowały się w niewielkiej części – w roku 
2001 niektóre z nich odnaleziono w piwnicach ka-
tedry61. Są one sukcesywnie restaurowane i rekon-
struowane62. Na niektórych widnieją sygnatury ma-
larza i wykonawcy (F. Białkowski W-wa; Wykonał  
F. Białkowski oraz daty powstania, rok 1926 i 1928)63. 
Jeden z wymienionych witraży – Św. Augustyn – został 
uszkodzony kamieniami i był prawdopodobnie napra-
wiany w roku 1937 przez Krakowski Zakład Witrażów 

58 Listy Izy Żeleńskiej do syna Adama z 1924 (brak daty dzien-
nej) i 2 V 1925, w zbiorach prywatnych.

59 Pruszków – kościół św. Kazimierza: wpg.alleycat.pl (dostęp:  
30 VIII 2012).

60 L. Kijewska-Wittstock, Działalność społeczno-kulturalna wła-
ścicieli i pracowników fabryki ołówków „Majewski i S-ka” na tle zarysu 
historii fabryki w latach 1889–1948, praca dyplomowa pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Andrzeja Chojnackiego, Warszawa 2005, s. 18 (www.
pruszkow.pl/pdf/majewski, dostęp: 30 VIII 2012). W styczniu 1945 
roku część witraży – w oknach po południowej stronie – została znisz-
czona siłą podmuchu powstałego w wyniku wybuchu składów amu-
nicji w Lasku Komorowskim wysadzonych przez wycofujących się 
Niemców.

61 List ks. W. Kwapińskiego do zakładu S. G. Żeleński z dnia  
8 V 1937, archiwum zakładu S. G. Żeleński (dalej: SGŻ), obecnie wła-
sność prywatna, teczka As 690 (odnaleziony przez autorkę w trakcie 
kwerendy przeprowadzonej w archiwum w 1999 roku).

62 J. Wolańska, Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902–
1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza, Warszawa 2010, 
s. 356, przyp. 4.

63 Ibidem, o witrażach w rozdziale: Malowidła w katedrze or-
miańskiej we Lwowie, s. 169–304, il. 143, 145, 190, 192a, b, 226a, 
b, c; H. Małkiewiczówna, Ikonografia witraży, w: A. Maciej, Problemy 
konserwatorskie witraży projektu J. H. Rosena z katedry ormiańskiej pw. 
Wniebowzięcia NMP we Lwowie. Próba ich rozwiązania na przykła-
dzie konserwacji górnej kwatery witraża „Św. Paweł” z zastosowaniem 
współczesnych klejów syntetycznych, Kraków 2004, mpis przechowywany  
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
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made for the Exhibition of Decorative Arts in 
Paris (1925).75 

Our knowledge of Władysław Skibiński’s 
studio is just as scant as that of his life. At pre-
sent, we know only of a few productions which 
come from the workshop. The earliest among 
them (apart from the secular stained-glass win-
dow mentioned in the introduction) can be 
found in the Church of St Nicholas (now a ca-
thedral) in Kalisz. In 1907, prelate Jan Nepomu-
cen Sobczyński commissioned “Skibiński (from 
Warsaw) to design stained-glass windows. They 
were made in the style of Art Nouveau, character-
ized by colourfulness and vegetal ornaments”.76 
Władysław Skibiński is also the author (designer 
and producer) of figural stained-glass windows in 
the nave, and, most likely, the glazing in the pres-
bytery, decorated with lilies and geometric plait-
ing; the windows typify the style of Art Nouveau, 
whose features can most clearly be discerned in 
the floral patterns that accompany human figures. 
The figural representations are organized in three 
sections: the main image, framed in a semicircle, 
occupies the centre; symbolic elements are placed 
below, in an architecturally framed rectangular 
field, and above, in a circle inscribed in an ogive. 
The stained-glass windows show St Kinga of Po-
land against the backdrop of the castle in Nowy 
Sącz, with an Eagle, the emblem of Poland in the 
finial, and, below, the emblem of Hungary held 
by an angel [Fig. 8]; St Casimir, accompanied by 
the image of Our Lady of the Gate of Dawn (top) 
and Pogoń, the emblem of Lithuania (bottom) 
[Fig. 9]; St Francis of Assissi kneeling in front of 
a roadside chapel with a crucifix, an angel with 
an inscription plaque suspended above him, and 
a cross surrounded by a crown of thorns below; 
the image of St Augustine comes with a depic-
tion of his famous vision (a boy pouring the wa-
ter from the sea to a puddle), with the Dove of 
the Holy Spirit hovering on the other side; St Jo-
seph at his carpentry workshop with the emblem 
of Kalisz overhead and a menorah underfoot; St 
Thomas the Apostle, accompanied by an image 
of Our Lady; the Crucifixion (Mary and St John 
the Evangelist at the foot of the Cross), with the 
scene of the Entombment below, and a chalice 
with the Eucharist above. Władysław Skibiński 
also made two stained-glass windows for the 

75 Iza Żeleńska’s letters to her son Adam from 1924 and 
the end of 1924 (undated), private collections.

76 Words of Władysław Kościelniak, a Kalisz painter, 
quoted in: Niepokonana i Wzniosła. Katedra św. Mikołaja w Ka-
liszu, text by A. Gaweł, photo by W. Zdunek, Bydgoszcz 2000. 
My thanks go to prelate A. Gaweł for his remarks in the letter 
from 25 August 2007 (private collections). 

S. G. Żeleński. Dzięki listowi wystosowanemu w tej 
sprawie przez ks. Wiktora Kwapińskiego do podwa-
welskiej pracowni możliwe było po latach ustalenie 
tematu tego całkowicie zniszczonego witraża. Warto 
podkreślić, że ze wszystkich realizacji pracowni Biał-
kowskiego zespół w katedrze ormiańskie jest najwni-
kliwiej zbadany.

 Jan Henryk Rosen jest też autorem kartonu witraża 
o tematyce związanej z sakramentem Chrztu Świętego, 
przeznaczonego do baptysterium (obecnie nieistnieją-
cego) przy kościele pw. św. Marii Magdaleny we Lwo-
wie64. Data „1931” w inskrypcji widniejącej na witrażu 
(obecnie znajdującym się w zbiorach Lwowskiej Gale-
rii Sztuki) wskazuje, iż powstał on już po śmierci wła-
ściciela zakładu. Witraż jest sygnowany: F. Białkowski 
i S-ka W-wa.

Pod koniec działalności pracowni, około 1930 
roku, powstały witraże do kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Goworowie w pow. ostrołęckim65.

Informacja o firmie Białkowskiego, zamieszczona  
w Księdze adresowej Polski na rok 1930, potwierdza 
przypuszczenie, iż zakład funkcjonował jeszcze po 
śmierci założyciela66. 

„Pracownia Artystyczna Witraży i Mozaiki” Biał-
kowskiego realizowała głównie zlecenia kościelne, na-
leży jednak odnotować, że w jej dorobku znajdują się 
również witraże do obiektów świeckich67.

Pracownia witrażownicza Władysława  
Skibińskiego

Po rozwiązaniu spółki z Franciszkiem Białkowskim 
Władysław Skibiński otworzył „Zakład artystyczny 
wykonywania witraży Skibiński & Sobotowski”, funk-
cjonujący pod adresem: ul. Sienna 5/7 w Warszawie68. 
Jako datę założenia firmy Skibiński konsekwetnie w 
kolejnych księgach adresowych podawał rok 1905.  
W inseratach ogłaszał, iż „wykonywa witraże kościelne 
malowane (wypalane) i mozaikowe, stylowe oszklenia 

64 J. Smirnow, Witraże Jana Henryka Rosena (do 1939 roku), Wi-
traż w architekturze. Architektura na witrażu, red. J. Budyn-Kamykow-
ska, K. Pawłowska, Kraków 2011, s. 145–154; idem, Lwowski kościół 
św. Marii Magdaleny, www.lwow.com.pl/rocznik/2006/smirnow1 (do-
stęp: 30 VIII 2012); Wolańska 2010, jak przyp. 62, s. 356, przyp. 3.

65 KZS, t. 10: Województwo warszawskie, z. 11: Ostrołęka i okoli-
ce, opr. I. Galicka, H. Sygietyńska, M. Kwiczała, Warszawa 1983, s. 8. 
Witraże datowane ok. 1930 roku. W kościele, uszkodzonym w czasie 
I wojny światowej, Władysław Drapiewski wykonał w latach 1930–
1935 polichromię.

66 Księga adresowa Polski, jak przyp. 21, s. 1945.
67 Między innymi w Warszawie do sali restauracyjnej w hotelu 

Savoy przy Nowym Świecie 58, ok. 1905 roku („Przegląd Technicz-
ny”, 1906, nr 32, tabl. 37; www.gawronski.net.pl/miejsca/nowy-swiat-
przed-wojna, dostęp: 25 X 2011); łaźni pod Messalką przy Krakow-
skim Przedmieściu, ok. 1910, www.warszawska.info/srodmiescie/
krakowskie-przedmiescie; dostęp: 25 VIII 2012); Banku Rolnego przy 
Nowogrodzkiej, 1927 (H. Faryna-Pankiewicz, Gmach d. Banku rolne-
go, „Spotkania z Zabytkami”, 2007, nr 9, s. 7).

68 Księga adresowa 1905, jak przyp. 16, poz. 1252.
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Chapel of Our Lady the Comforter (also known 
as the “Under the Eagles” Chapel) to the design 
of a Cracow artist Włodzimierz Tetmajer, which 
depict Our Lady of Częstochowa and Our Lady 
of the Gate of Dawn against a decorative back-
ground of a rose wreaths with vivid, contrast-
ing colours [Fig. 10]. Both images of Mary are 
endowed with patriotic meaning; Tetmajer used 
traditional Cracow beads to replace the pearls 
in the representation of Our Lady of the Gate 
of Dawn and arranged them in the shape of a 
moon’s sickle from the Vilnius painting under the 
image of Our Lady of Częstochowa. The chapel 
was also decorated with paintings touching on re-
ligious and patriotic themes, such as the Allegory 
of Poland and the images of Polish saints, which 
sparked an angry reaction from the authorities. 
In 1913, four years after the windows were com-
pleted, the parish priest was forced to paint over 
the images which aroused the fiercest objections 
of the governor. The repressions also targeted the 
stained-glass windows of the chapel: the Polish 
Eagle and the Lithuanian Pogoń had to be re-
moved.77 It seems that Władysław Skibiński had a 
hand in designing Tetmajer’s cartons; in his letter 
to Father Sobczyński, the latter wrote:

I came to an agreement with Mr. Skibiński; I prom-
ised to create a new cycle of stained-glass windows 
for the chapel. It may well be that they were rela-
tively less ornamental than the paintings, I give it 
to Mr. Skibiński. I was probably a little exhausted 
after decorating the walls, my imaginative resources 
were depleted; but I want the chapel to be a coherent 
whole, so I am ready to reject all that I have done 
until now and apply myself to the task of creating 
new windows; I shall work in the quiet recess of my 
atelier when my brain has rested. The windows will 
be richer now, to the benefit of the chapel at large.78

The windows in the neo-Gothic Church of 
the Immaculate Conception in the village of 
Czarnia near Kolno (designed by a Białystok ar-
chitect, Rudolf Macur) date from approximately 
the same time.79

Thirty three figural and geometric stained-
glass windows made in Skibiński’s atelier in 
1909 were also used to decorate the neo-Gothic 
Church of the Sacred Heart of Jesus in Opatówek 
near Ostrów Poznański (built in 1905–1912 to 
the design of Konstanty Wojciechowski). The 

77 J.A. Nowobilski, Sakralne malarstwo ścienne 
Włodzimierza Tetmajera, Kraków 1994, pp. 77–78.

78 After: ibidem, p. 188.
79 KZS 1983 (fn. 65), p. 2.

kościołów i budynków prywatnych, witraże artystyczne 
do klatek schodowych, erkerów, sal jadalnych, plafony, 
zasłonki do okien, witrażyki do mebli oraz wszelkie 
roboty w podobnym zakresie”69. Najpóźniej od 1907 
Skibiński występuje już jako jedyny właściciel zakła-
du, a zatem jego współpraca z nieznanym z imienia 
Sobotowskim trwała bardzo krótko70. W późniejszym 
okresie (po 1908 roku) pracownia Skibińskiego przy-
najmniej dwukrotnie zmieniała siedzibę. W roku 1920 
firma mieściła się przy pl. Trzech Krzyży 13, a dwa lata 
później przy ul. Smolnej 371. Zakład Władysława Ski-
bińskiego bywa w źródłach określany jako „fabryka”, 
co – być może – jest wskazówką na temat skali jego 
produkcji72. To przypuszczenie znajduje potwierdzenie  
w słowach Izy Żeleńskiej, która określiła go jako „zakład 
największy z warszawskich”73. Pracownia Skibińskiego 
pojawia się w księgach adresowych Warszawy i przemy-
słu do roku 1922. Później została zlikwidowana, a „cały 
zapas szkieł [...] około 1.500 m kwadratowych” kupiła 
Iza Żeleńska, która poprzez przejmowanie upadających 
firm konsekwentnie rozwijała Krakowski Zakład Wi-
trażów w trudnym dla przemysłu i sztuki okresie po za-
kończeniu I wojny światowej74. Trzeba odnotować, że 
w kolejnych latach Żeleńska niejednokrotnie korzysta-
ła z pomocy Skibińskiego, który uczył pracowników jej 
firmy malowania na szkle, a czasami uczestniczył nawet 
w realizacji witraży, tak było m.in. z witrażami Józefa 
Mehoffera do kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu, któ-
re krakowska pracownia przygotowywała na Wystawę 
Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu (1925)75. 

Równie mało, co o życiu Władysława Skibiń-
skiego, wiadomo o działalności jego zakładu. Na 
obecnym etapie badań znane jest zaledwie kilka re-
alizacji. Najwcześniejszą z nich (poza przywołanym 
we wstępie witrażem o tematyce świeckiej) są prze-
szklenia w kościele pw. św. Mikołaja (ob. katedra) 
w Kaliszu. W 1907 roku ks. prałat Jan Nepomucen 
Sobczyński zlecił „artyście (z Warszawy) Skibińskie-
mu, zaprojektowanie witraży. Zostały one wykonane  
w stylu secesyjnym, charakteryzującym się barwnością  
i dekoracjami z motywami roślinnymi”76. Władysław 

69 Ibidem, ogłoszenie nr 140.
70 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na 

rok 1908, oprac. L. Jeziorański, Warszawa 1907, poz. 1215.
71 Księga adresowa 1920, jak przyp. 17, szp. 656; Księga adresowa 

przemysłu…, jak przyp. 19, poz. 6332.
72 Księga adresowa 1920, jak przyp. 17, szp. 656.
73 List Izy Żeleńskiej do ks. Antoniego Ratusznego, proboszcza 

w Tarnopolu, z 27 VI 1925, SGŻ, sygn. As 415 (obecnie własność 
prywatna).

74 Ibidem; D. Czapczyńska, Krakowski Zakład Witrażów, Oszkleń 
Artystycznych i Mozaiki Szklanej S. G. Żeleński. Uwagi na marginesie 
prac nad monografią, w: Dziedzictwo 2000, jak przyp. 40, s. 155.

75 Listy Izy Żeleńskiej do syna Adama z około 1924 i końca 1924 
roku (niedatowane), własność prywatna.

76 Słowa Władysława Kościelniaka, kaliskiego artysty malarza, 
przywołane w: Niepokonana i Wzniosła. Katedra św. Mikołaja w Ka-
liszu, tekst A. Gaweł, fot. W. Zdunek, Bydgoszcz 2000. Ks. prałatowi 
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windows show the Apostles, the Holy Family, St 
Anne teaching Mary [Fig. 11], St Barbara, and St 
Dorothy (the former patron saint of the church) 
[Fig. 12]. The figures were presented in hieratic 
poses and a neo-Gothic architectural framing. 
Damaged in the Second World War, some stained-
glass windows were repaired, some reconstructed, in 
1951 in the S. G. Żeleński Cracow Stained Glass 
Studio.80 It is probably the presence of the signature 
of this studio on reconstructed windows that made 
Rafał Plebański conclude that they must have been 
produced in Cracow before the First World War.81 

In around 1910, Skibiński’s atelier delivered the 
stained-glass windows to the neo-Gothic Church 
of St Vitus in Mełgiew in the Lublin region (built 
in 1906–1910 to the design of Stefan Szyller).82 
Especially remarkable are the windows under 
the large rosette made of colourful glass pieces, 
which constitute a multi-coloured frieze decorated 
with figures of the Apostles, similar to those in 
Opatówek.83 

In 1913, Father W. Przygoda, the parish priest of 
the Church of St Bartholomew in Czarnożyły near 
Wieluń, toyed with the idea of ordering stained-
glass windows from the S.G. Żeleński workshop; 
in the end, he placed an order “with Skibiński in 
Warsaw”. In a letter to Stanisław Gabriel Żeleński, 
he explained: “While I’m sure that the windows 
produced in your atelier would be of much higher 
artistic quality, the meagre means at our disposal 
did not allow us to place an order at the atelier of 
Your Honour”.84 One of the windows contains a 
traditional representation of St Joseph, surrounded 
by poppies; references to Art Nouveau are evident.85 
The decision of the parish priest might have been 
influenced not only by the difference in prices 
between the two ateliers, but also the cost of import 
tax charged at the border between the Kingdom of 
Poland and Galicia. 

80 Correspondence between the studio and the parish priest, 
Father Czesław Kruszyński, November 1950 – October 1951; a 
letter dated 1 February 1951 mentions the producer – corre-
spondence stored at SGŻ, inv. no. As 842 (private collections). 
R. Plebański, Witraże krakowskie w kościołach Wielkopolski przed I 
wojną światową, “Kronika Wielkopolski”, 2010, no. 3 (135), pp. 
91, 101; the author suggests that all these windows were produced 
at the S.G. Żeleński Cracow Stained Glass Studio before WWI, 
probably on the basis of signatures placed on some of them.

81 Plebański 2010 (fn. 80), pp. 91, 101. The author ap-
plies the same dating to all windows.

82 Żywicki 1998 (fn. 44), p. 261.
83 Photograph published at: polskaprowincja.pl/kosciol-

w-melgwi [accessed: 3 October 2012].
84 W. Przygoda’s letter to the S. G. Żeleński studio from 2 

August 1913, SGŻ, documents from 1913.
85 Photograph in: Kościół św. Bartłomieja w Czarnożyłach 

– jeden z witraży (iconographic document), cyfrowa.pbp.sier-
adz.pl/dlibra [accessed: 2 September 2012].

Skibiński jest autorem – projektantem i wykonawcą – 
witraży figuralnych w nawie i – zapewne – przeszkleń 
z motywem lilii i o rysunku geometrycznej plecionki 
w prezbiterium. Noszą one wyraźne znamiona stylu 
secesyjnego, najbardziej wyraziste w rysunku kwiatów 
towarzyszących postaciom. Wszystkie witraże figuralne 
skomponowane zostały trójstrefowo: główne przedsta-
wienie znajduje się pośrodku, w zamkniętym półkoli-
ście obramieniu, poniżej, w prostokątnym polu o ob-
ramieniu architektonicznym, oraz u góry, w kole wpi-
sanym w ostrołuk, umieszczono element symboliczny 
lub ilustracyjny. Na witrażach ukazani są: św. Kune-
gunda (Kinga) na tle nowosądeckiego zamku, z Orłem, 
godłem Polski, w zwieńczeniu i herbem Węgier trzy-
manym przez anioła w polu dolnym [il. 8]; św. Kazi-
mierz królewicz, któremu towarzyszy wizerunek Matki 
Boskiej Ostrobramskiej (u góry) i godło Litwy – Pogoń  
(u dołu) [il. 9]; św. Franciszek z Asyżu klęczący przed 
przydrożną kapliczką z krucyfiksem, powyżej anioł  
z tablicą inskrypcyjną, w polu dolnym krzyż oplecio-
ny koroną cierniowa; poniżej przedstawienia św. Au-
gustyna zilustrowana została jego słynna wizja (chło-
piec przelewający wodę z morza do kałuży), w polu 
górnym znajduje się przedstawienie Gołębicy Du-
cha Świętego; św. Józef w warsztacie ciesielskim, po-
nad którym herb Ziemi Kaliskiej, a poniżej menora;  
św. Tomasz Apostoł, któremu towarzyszy wizerunek 
Matki Boskiej Królowej; Ukrzyżowanie (u stóp krzy-
ża Maria ze św. Janem Ewangelistą), pod nią Złożenie 
do grobu, u góry kielich z hostią. Ponadto Władysław 
Skibiński zrealizował dwa witraże do kaplicy pw. Matki 
Boskiej Pocieszenia, zwanej Pod Orłami, według kar-
tonów krakowskiego artysty Włodzimierza Tetmajera. 
Witraże przedstawiają Matkę Boską Częstochowską  
i Matkę Boską Ostrobramską na dekoracyjnie potrak-
towanym tle z motywem bukietu róż w wazonie, o zde-
cydowanej, kontrastowej gamie barwnej [il. 10]. Obu 
wizerunkom Marii Tetmajer nadał wyrazisty akcent 
patriotyczny w postaci krakowskich korali – zawiesił 
je w przedstawieniu Matki Boskiej Ostrobramskiej 
w miejscu pereł, a pod popiersiem Częstochowskiej 
ułożył w kształt sierpa księżyca z wileńskiego obrazu. 
Tetmajer ozdobił kaplicę także malowidłami o wątkach 
religijno-patriotycznych, z Alegorią Polski i wizerunka-
mi świętych polskich, co spotkało się z ostrą reakcją 
urzędu gubernialnego. Cztery lata po ukończeniu prac,  
w roku 1913, proboszcz został zmuszony do zama-
lowania fragmentów malowideł budzących najwięk-
sze zastrzeżenia gubernatora. Represje objęły również 
kapliczne witraże: usunięto z nich Orła Polskiego  
i litewską Pogoń77. Wydaje się, że Władysław Skibiń-

A. Gawłowi dziękuję za uwagi zawarte w liście z dnia 25. X 2007 roku  
(w zbiorach autorki). 

77 J.A. Nowobilski, Sakralne malarstwo ścienne Włodzimierza Tet-
majera, Kraków 1994, s. 77–78.
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It is still unclear when Skibiński produced the 
stained-glass window for the neo-Gothic Church of 
Sts Peter and Paul in Ciechocinek. The church was 
decorated with a set of figural stained-glass windows 
made in 1903–1905 by the Warsaw Atelier of St 
Lucas.86 Skibiński’s glazework, placed in the ogival 
transom of the door between the church-porch and 
the nave, depicts Our Lady of Częstochowa adored 
by the “Kuiavian folk”, which is represented by a boy 
and a girl in regional dress.87

It comes as a paradox to note that even 
though the bulk of Skibińki’s output consisted 
of church windows, he is best known today 
for the secular stained-glass windows at the 

86 K. Hewner, Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Ciechocinku, 2nd edition, Ciechocinek 2009, pp. 29–30. The 
author erroneously mentions „M.” Skibiński.

87 Ibidem, p. 29 and fig. 30. Damaged during the Nazi 
occupation, the window was reconstructed in 1959 by Edward 
Kwiatkowski. The conservator probably misread the name ini-
tial in the signature and mistook the “W.” for an “M.”.

ski miał pewien udział w opracowaniu kartonów przez 
Tetmajera, który w liście do ks. Sobczyńskiego pisał: 

Porozumiałem się z Panem Skibińskim w ten sposób, że 
zaproponowałem mu, że wykonam zupełnie nowe witra-
że do kaplicy. Być może, że były one stosunkowo mniej 
bogate ornamentalnie niż samo malowanie i przyznaję 
w tym względzie rację Panu Skibińskiemu. Możliwe jest, 
że byłem już trochę wyczerpany kompozycją samych ścian 
i że miałem już trochę mniej fantazji, a zaś pragnę aby 
kaplica była jednolitą całością, najchętniej więc przekre-
ślam to, co dotąd w witrażach zrobiono i zabieram się już 
do nowych, które zrobię spokojnie w ciszy pracowni i po 
dłuższym odpoczynku mózgu. Teraz już będą bogate, a to 
przecież w czasie ich robienia tylko na dobre im wyjdzie 
tak jak całej kaplicy78.

Z tego samego czasu pochodzą witraże w neogotyc-
kim kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP we wsi 
Czarnia k. Kolna (zaprojektowanym przez białostoc-
kiego architekta Rudolfa Macura)79.

Trzydzieści trzy witraże figuralne i geometryczne 
wykonane u Skibińskiego w 1909 roku ozdobiły neo-
gotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Opatówku k. Ostrowa Poznańskiego (zbudowany 
w latach 1905–1912 według projektu Konstantego 
Wojciechowskiego). Witraże figuralne przedstawia-
ją Kolegium Apostolskie, Świętą Rodzinę, św. Annę 
nauczającą Marię [il. 11], święte Barbarę i Doro-
tę (poprzednia patronka kościoła) [il. 12]. Postaci 
ukazane zostały w hieratycznych pozach i neogotyc-
kich obramieniach architektonicznych. Po zniszcze-
niu pod koniec II wojny światowej część przeszkleń 
naprawiono, część zrekonstruowano w roku 1951  
w Krakowskim Zakładzie Witrażów S. G. Żeleński80. 
Zapewne obecność jego sygnatur na zrekonstruowa-
nych witrażach przyczyniła się do uznania ich przez 
Rafała Plebańskiego za wykonane w Krakowie przed  
I wojną światową81. 

Około 1910 roku zakład Skibińskiego dostar-
czył witraże do neogotyckiego kościoła pw. św. Wita  
w Mełgwi na Lubelszczyźnie (zbudowanego w latach 
1906–1910 według projektu Stefana Szyllera)82. Szcze-

78 Cyt. za: ibidem, s. 188.
79 KZS 1983, jak przp. 65, s. 2.
80 Korespondencja między zakładem a proboszczem, ks. Cze-

sławem Kruszyńskim, listopad 1950 – październik 1951; w piśmie  
z 1 II 1951 informacja o wykonawcy – korespondencja przechowywana  
w SGŻ, sygn. As 842 (obecnie własność prywatna). R. Plebański, 
Witraże krakowskie w kościołach Wielkopolski przed I wojną światową, 
„Kronika Wielkopolski”, 2010, nr 3 (135), s. 91, 101, autor wszystkie 
witraże traktuje jako wyrób Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Że-
leński sprzed I wojny, zapewne sugerując się sygnaturami widniejącymi 
na części witraży.

81 Plebański 2010, jak przyp. 80, s. 91, 101. Autor odnosi dato-
wanie do wszystkich witraży.

82 Żywicki 1998, jak przyp. 44, s. 261.

11. Św. Anna nauczająca Marię, wyk. Zakład Artystyczny 
Witrażów W. Skibiński, ok. 1912, kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Opatówku, fot. G. Dreścik 
11. St Anne Teaching Mary, made by the W. Skibiński Arti-
stic Stained Glass Studio, c. 1912, Church of the Sacred Heart 
of Jesus in Opatówek, photo by G. Dreścik
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Jabłonowski Brothers’ House in Warsaw, which 
he made around 1914 to the design of Edmund 
Bartłomiejczyk.88 

*

The above material is presented in full awareness 
of its partial nature and the lacunae in attendant 
historical and artistic conclusions. My main 
purpose was to organize the available preliminary 
facts concerning both the joint atelier of Franciszek 
Białkowski and Władysław Skibiński and their 
respective independent ateliers, established after 
the dissolution of the original company. It is my 
earnest hope that the still incomplete list of stained-
glass windows presented in this article will inspire 
art historians to embark on further research. It is 

88 M. Omilanowska, Świątynie handlu. Warszawska ar-
chitektura komercyjna doby wielkomiejskiej, Warszawa 2004, p. 
271, il. 520–522. 

gólną uwagę zwracają tu witraże w oknach pod wiel-
ką rozetą z kolorowych szkieł tworzące barwny fryz  
z postaciami Świętych Apostołów, zbliżonymi do figur 
z Opatówka83. 

W roku 1913 ks. W. Przygoda, proboszcz para-
fii pw. św. Bartłomieja w Czarnożyłach k. Wielunia, 
rozważając również możliwość obstalowania witra-
ży w zakładzie S. G. Żeleński, złożył zamówienie  
„u Skibińskiego w Warszawie”. W liście do Stanisława 
Gabriela Żeleńskiego wyjaśniał: „Wprawdzie przeko-
nany jestem, że witraże z pańskiej pracowni wypadłyby 
pod względem artystycznym daleko lepiej, lecz niestety 
środki nasze nie pozwoliły nam na zrobienie zamówie-
nia w Zakładzie Wielmożnego Pana”84. Jeden z witraży 
przedstawia św. Józefa, w tradycyjnym ujęciu, w obra-
mieniu z motywem maków, których związek z secesją 
jest oczywisty85. Na decyzję proboszcza mogła mieć 
wpływ nie tylko różnica cen obowiązujących w obu za-
kładach, lecz z pewnością także koszt cła importowego 
na granicy między Królestwem Polskim a Galicją.

Nie wiadomo bliżej, kiedy pracownia Skibińskie-
go zrealizowała witraż do neogotyckiego kościoła pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, 
do którego w latach 1903–1905 warszawski Zakład 
św. Łukasza wykonał komplet witraży figuralnych86. 
Witraż Skibińskiego, umieszczony w ostrołukowym 
nadświetlu drzwi prowadzących z kruchty do nawy 
kościoła, przedstawia Matkę Boską Częstochowską ad-
orowaną przez „lud kujawski”, który reprezentowany 
jest przez dziewczynę i młodzieńca w strojach regio-
nalnych87.

Paradoksalnie, choć najważniejszą część produkcji 
pracowni Skibińskiego stanowiły witraże kościelne, 
wydaje się, że jego najbardziej znaną obecnie pracą są 
witraże o tematyce świeckiej znajdujące się w Domu 
Braci Jabłkowskich w Warszawie, zrealizowane około 
1914 roku według projektu Edmunda Bartłomiejczy-
ka88. 

*

83 Fotografia zamieszczona na stronie: polskaprowincja.pl/ko-
sciol-w-melgwi (dostęp: 3 IX 2012).

84 List ks. W. Przygody do zakładu S. G. Żeleński z 2 XII 1913, 
SGŻ, fascykuł akt z 1913 roku.

85 Fotografia witraża w: Kościół św. Bartłomieja w Czarnożyłach 
– jeden z witraży (dokument ikonograficzny), cyfrowa.pbp.sieradz.pl/
dlibra (dostęp: 2 IX 2012).

86 K. Hewner, Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Cie-
chocinku, wyd. II, Ciechocinek 2009, s. 29–30. Autorka mylnie opa-
truje nazwisko Skibińskiego inicjałem „M.”.

87 Ibidem, s. 29 i il. 30. Witraż, uszkodzony w czasie okupacji 
hitlerowskiej, został zrekonstruowany przez Edwarda Kwiatkowskiego 
w 1959 roku. Prawdopodobnie konserwator błędnie odczytał inicjał 
imienia w sygnaturze pozostawionej przez autora i w miejsce prawidło-
wej litery „W.”, wprowadził „M.”.

88 M. Omilanowska, Świątynie handlu. Warszawska architektura 
komercyjna doby wielkomiejskiej, Warszawa 2004, s. 271, il. 520–522. 

12. Św. Dorota, wyk. Zakład Artystyczny Witrażów  
W. Skibiński, ok. 1912, kościół pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Opatówku, fot. G. Dreścik 
12. St Dorothy, made by the W. Skibiński Artistic Stained 
Glass Studio, c. 1912, Church of the Sacred Heart of Jesus in 
Opatówek, photo by G. Dreścik
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important to note at this point that literature dealing 
with the modern stained-glass window and the revival 
of stained-glass art in Poland only ever mentions the 
workshop run by Franciszek Białkowski (and rather 
laconically at that).89 The only scholar to note the 
existence of two ateliers was Szczepan Świątek, and 
yet even he passed over the period in which the two 
artists collaborated with each other.90 Franciszek 
Białkowski’s name comes up only sporadically in 
monographs devoted to stained glass artists and 
the buildings which contain their work. Mentions 
of Władysław Skibiński are even fewer and farther 
between. 

It is perhaps no coincidence that the windows 
made in Białkowski’s workshop can be found in 
a number of churches designed by the Warsaw 
architect Józef Pius Dziekoński. Are they the fruit of 
a collaboration between the architect and the artist, 
or was Białkowski’s workshop picked by carton 
designers? Did the architect and the designer have a 
say in choosing the producer, or was the final decision 
up to the commissioner? Answers to these questions 
will hopefully be furnished by further source research.

The asymmetry in the list of works produced by 
the two ateliers does not allow for a thorough analysis 
of their complete ouvre. Both Franciszek Białkowski 
and Władysław Skibiński had an education in 
art which allowed them to design stained-glass 
windows independently.91 It seems, however, that 
they more frequently chose to produce designs 
created by other artists. The list of designers who 
cooperated with Białkowski is short, but impressive: 
Jan Kanty Gumowski, Edward Trojanowski, 
Konrad Krzyżanowski, Karol Maszkowski, Eligiusz 
Niewiadomski, Jan Henryk Rosen; that of Władysław 
Skibiński includes, for instance, Włodzimierz 
Tetmajer. Particular attention should be drawn to 
Gumowski, who not only designed but also actively 
participated in the production of his windows, 
working (temporarily) at the workshop of either 
Władysław Skibiński or Franciszek Białkowski (it will 
probably never be known which exactly), and later 
at the S. G. Żeleński Cracow Stained Glass Studio.92

89 J. Frycz, Odrodzenie sztuki witrażowej w XIX i XX 
wieku, “Szkło i Ceramika”, 1974, no. 6, p. 183 (two works are 
mentioned; the atelier is said to have operated between 1907 
and 1924); Żychowska 1999 (fn. 48), p. 16, fn. 16 (the dates 
are quoted after Frycz; no works are mentioned).

90 Sz. Świątek, Z prac nad słownikiem firm witrażowych w 
Polsce w XX wieku, in: Dziedzictwo 2000 (fn. 40), pp.191, 193 
(the opening dates are listed as 1913 for Białkowski’s atelier and 
1905 for Skibiński’s atelier; no works are mentioned). 

91 We know that Skibiński designer the stained-glass for 
the nave of the Kalisz parish. I am inclined to credit Białkowski 
with the cartons to the Assumption of Mary, used in an ad from 
1911, as well as with cartons for the window at the palace in 
Spińczyce, produced in glass in cooperation with Skibiński. 

92 In an autobiography written down towards the end of 

Niniejszy materiał przedstawiłam z pełną świado-
mością fragmentaryczności i ułomności ustaleń hi-
storycznych i historyczno-artystycznych. Starałam się 
wstępnie uporządkować podstawowe fakty dotyczące 
zarówno wspólnej pracowni Franciszka Białkowskiego 
i Władysława Skibińskiego, jak i ich samodzielnych za-
kładów prowadzonych przez nich po rozpadzie spółki. 
Mam nadzieję, że zaprezentowany w niniejszym arty-
kule – daleki od wyczerpania – spis witraży zainspiruje 
historyków sztuki do dalszych badań. W tym miejscu 
trzeba wspomnieć, że w publikacjach poświęconych 
odrodzeniu witrażownictwa w Polsce i nowoczesnemu 
witrażowi wzmiankowana jest niemal wyłącznie – i na-
der lapidarnie – pracownia Białkowskiego89. Jedynie 
Szczepan Świątek zwrócił uwagę na istnienie dwóch za-
kładów, nie zauważając jednak okresu wspólnej działal-
ności obu witrażystów90. Nazwisko Franciszka Białkow-
skiego sporadycznie pojawia się w literaturze traktującej  
o artystach projektujących witraże oraz o budowlach, 
w których się one znajdują. Władysław Skibiński jest 
odnotowywany jeszcze rzadziej. 

Zapewne nie jest przypadkiem, że witraże z pra-
cowni Białkowskiego odnajdujemy w wielu kościołach 
projektu warszawskiego architekta Józefa Piusa Dzie-
końskiego. Czy jest to efekt współpracy samego archi-
tekta z witrażownikiem, czy też jego zakład wskazywali 
artyści projektujący kartony? Czy architekt i projektant 
mieli wpływ na wybór wykonawcy, a może głos decy-
dujący należał do zleceniodawcy? To pytania, na które 
odpowiedzi dostarczą szersze badania źródłowe.

Brak symetrii w spisach prac poszczególnych pra-
cowni nie pozwala na sumienną analizę ich arty-
stycznego ouvre. Zarówno Franciszek Białkowski, jak 
Władysław Skibiński mieli wykształcenie artystyczne 
pozwalające na samodzielne projektowanie witra-
ży91. Wydaje się jednak, że częściej podejmowali się 
realizacji projektów sporządzanych przez innych ar-
tystów. Skromna, lecz znakomita jest lista nazwisk 
projektantów witraży kościelnych współpracujących 
z Białkowskim: Jan Kanty Gumowski, Edward Tro-
janowski, Konrad Krzyżanowski, Karol Maszkow-
ski, Eligiusz Niewiadomski, Jan Henryk Rosen,  
a z Władysławem Skibińskim – Włodzimierz Tetmajer. 

89 J. Frycz, Odrodzenie sztuki witrażowej w XIX i XX wieku, 
„Szkło i Ceramika”, 1974, nr 6, s. 183 (autor wymienia dwie realizacje 
pracowni, a jej działalność lokuje w latach 1907–1924); Żychowska 
1999, jak przyp. 48, s. 16, przyp. 16 (okres istnienia pracowni podaje 
za Fryczem, nie wskazując żadnej realizacji).

90 S. Świątek, Z prac nad słownikiem firm witrażowych w Polsce  
w XX wieku, w: Dziedzictwo 2000, jak przyp. 39, s. 191, 193 (autor po-
daje rok 1913 jako datę otwarcia pracowni Białkowskiego, a rok 1905 
dla Skibińskiego; nie wspomina o pracach). 

91 Wiadomo o zaprojektowaniu przez Skibińskiego witraży do 
nawy kaliskiej fary. Białkowskiemu skłonna jestem przypisać autorstwo 
kartonów do witraża Wniebowzięcie NMP wykorzystanego w reklamie 
z 1911 roku, a może także witraża do pałacu w Spiczyńcach zrealizowa-
nego w szkle w czasie współpracy ze Skibińskim.
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It is to be hoped that the program of inventorying 
the sacred stained-glass windows, which was initiated 
in 2012, will further enrich the above list of works 
by Franciszek Białkowski and Władysław Skibiński 
and thus furnish the basis for their future in-depth 
analysis.93

Translated by Urszula Jachimczak

his life, the artist recalls that he was employed by Białkowski in 
1907, cf. J. Żywicki, Jana Gumowskiego motywy polskie, Lublin 
2003, p. 41, and Wapiennik-Kossowicz 2011 (fn. 27), p. 118. 
This information is contradicted by another statement put for-
ward in another book on Gumowski’s art: J. Żywicki, Gdańsk w 
litografii Jana Gumowskiego, Lublin 2003(=“Annales Universita-
tis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. I), p. 49 and in a biographi-
cal note on the artist: E. Szczawińska; Gumowski Jan Kanty, w: 
Słownik Artystów Polskich, vol. II, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1975, p. 518.

93 A research project entitled Korpus witraży z lat 1800–
1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i 
przemyskiej, led by Prof. Wojciech Bałus.

Na szczególną uwagę zasługuje tu Gumowski, który 
nie tylko projektował, ale także czynnie uczestniczył  
w powstawaniu witraży, pracując (krótko) najpierw 
w pracowni Władysława Skibińskiego lub Franciszka 
Białkowskiego (tej kwestii pewnie już nie uda się wyja-
śnić), później w Krakowskim Zakładzie Witraży S. G. 
Żeleński92.

Należy żywić nadzieję, że zainaugurowany w 2012 
roku program inwentaryzacji witraży sakralnych znacz-
nie uzupełni przedstawiony wykaz realizacji pracowni 
Franciszka Białkowskiego i Władysława Skibińskiego, 
dając tym samym odpowiedni materiał do prac anali-
tycznych93.

92 Według życiorysu spisanego przez artystę pod koniec życia  
w roku 1907 roku miał on pracować u Białkowskiego – patrz: J. Ży-
wicki, Jana Gumowskiego motywy polskie, Lublin 2003, s. 41, za nim 
Wapiennik-Kossowicz 2011, jak przyp. 27, s. 118. Z tą informacją 
sprzeczna jest wiadomość podana przez Żywickiego w innej książce 
poświęconej twórczości Gumowskiego: J. Żywicki, Gdańsk w litogra-
fii Jana Gumowskiego, , Lublin 2003 (= „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska”, vol. I), s. 49 oraz w biogramie artysty: E. Szcza-
wińska; Gumowski Jan Kanty, w: Słownik Artystów Polskich, t. II, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 518.

93 Program badawczy Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościo-
łach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, kierowany 
przez prof. dra hab. Wojciecha Bałusa.


