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I sto tą mu zeum są zbio ry. Ro lą mu ze al ni ków
jest ich gro ma dze nie, ba da nie, kon ser wa cja 
i udo stęp nia nie wi dzom. Każ dy za byt ko wy

przed miot ma swo ją hi sto rię, któ ra opo wia da o
na szym dzie dzic twie. W zbio rach Mu zeum War -
mii i Ma zur jest bo ga ta ko lek cja rzeźb lu do wych
wy ko na nych przed 1945 ro kiem. Więk szość tych
obiek tów po cho dzi z po łu dnio wej War mii. W tej
czę ści re gio nu sil nie kul ty wo wa no pol skie tra dy -
cje od cza sów za bo ru pru skie go do koń ca II woj -
ny świa to wej. Tu tej si War mia cy przy wią za ni by li
do pol skich zwy cza jów, zwłasz cza re li gij nych.

Rzeź by lu do we po cho dzą z przy droż nych
ka pli czek, któ re słu ży ły ja ko miej sce mo dli twy 
i spo tkań, szcze gól nie waż ne we wsiach, gdzie nie
by ło ko ścio ła. Naj bliż sza war miń skiej lud no ści
by ła oczy wi ście Mat ka Bo ża, co po twier dza licz -
ba drew nia nych fi gur Ma rii. W ka ta lo gu pre zen -
tu je my rów nież naj pow szech niej sze przed sta-
wie nia iko no gra ficz ne pa tro nów i orę dow ni ków
- świę tych An to nie go, Flo ria na czy Wa len te go. Po -
ka zu je my też wy jąt ko wy obiekt, ja kim jest kru cy -
fiks wy ko na ny przez Jó ze fa We iner ta, zwa ne go
„ostat nim świąt ka rzem na War mii”. 

Na sza ko lek cja świąt ków li czy łącz nie oko ło
stu pięć dzie się ciu obiek tów, w ni niej szej pu bli ka -
cji przed sta wia my naj cie kaw sze i re pre zen ta tyw -
ne. Mu zeum War mii i Ma zur od 2017 ro ku pro -
wa dzi in ten syw ne pra ce zwią za ne z do ku men ta -
cją i kon ser wa cją rzeź by lu do wej. Efek tem tych
dzia łań jest rów nież ni niej szy ka ta log oraz wy sta -
wa „A świę ci mil czą…” pre zen tu ją ca war miń ską
rzeź bę lu do wą. 

Życzę Państwu inspirującej lektury,

Piotr Żuchowski
dyrektor Muzeum Warmii i Mazur

Collections are the essence of every museum, and the
role of museum employees is to gather, research,
restore and make collection items available to the

public. Each and every object has its history behind it
that recounts our heritage. There is in the Museum of
Warmia and Mazury a rich collection of folk sculpture
produced before 1945, of which the majority originates
from the southern part of the region. It was in this part
of Warmia that Polish tradition was carefully fostered
since the Prussian rule until the end of the 2nd World
War. Warmian citizens of these parts were strongly
attached to Polish rituals, first and foremost the
religious ones.  

The folk sculptures portrayed herein come from
wayside shrines which served as centers of prayer and
gatherings, even more so in the villages that had no
church. The Mother of God was of course the closest
to village people, which has been reflected in the
number of wooden figures depicting Mary. The most
popular iconographic representations of saint patrons
and advocates such as St. Anthony, St. Florian, or St.
Valentine have also been presented in this catalogue.
Another unique object you can find here is the cru-
cifix produced by Józef Weinert, referred to as “the last
Warmian folk sculptor”. 

Our holy sculpture collection comprises around
one hundred and fifty objects, of which the most
representative and interesting have been presented in
this catalogue. Since 2017 the Museum of Warmia and
Mazury has been leading extensive documentation
and restoration works on folk sculpture, resulting in
this publication and the exhibition of Warmian Folk
sculpture entitled “And the Saints Remain Silent…”.  

Wishing you an interesting read,

Piotr Żuchowski
Director of the Museum of Warmia and Mazury
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XIX w., Klewki

Pietà
19th century, Klewki
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Wstęp

W y rzeź bio ne z ka wał ka drew na po sta cie
ludz kie, czę sto z atry bu ta mi: krzy żem,
książ ką, psem, nie kie dy z du ży mi dłoń mi,

sze ro ki mi ple ca mi. Współ cze śnie mo gli by śmy po -
wie dzieć – fi gu ry „bez re tu szu”. Pra wie wszyst kie
zo sta ły wy ko na ne ano ni mo wo, nie ku chwa le twór -
cy, ale z po trze by ser ca. Nie jed no krot nie po trze ba
kre acji by ła sil niej sza niż zdol no ści twór cy czy je -
go umie jęt no ści. Wy ko na ne fi gu ry re pre zen to wa ły
ka non świę tych orę dow ni ków, po śred ni ków i po -
cie szy cie li. Zbli ża ły czło wie ka do Bo ga. Wspie ra ły
w trud nych cza sach epi de mii, gło du i klęsk.
Umiesz czo ne w ka plicz kach na roz sta jach dróg, na
po lach, przy gra ni cach wsi, chro ni ły przed złem.
Na bo żeń stwa od pra wia ne przy ka plicz kach by ły
oka zją do są siedz kich spo tkań, wspól ne go śpie wa -
nia pie śni oraz mo dli twy.

Mu zeum War mii i Ma zur, ja ko in sty tu cja
chro nią ca dzie dzic two kul tu ro we re gio nu, ma 
w swo jej pie czy rów nież ta kie za byt ki sa kral nej
sztu ki lu dowej. Od po cząt ku ist nie nia Mu zeum 
w zbio rach znaj du ją się fi gu ry świę tych wy ko na ne
przez war miń skich twór ców lu do wych. Za raz po
1945 ro ku dzie ła te zna la zły się w krę gu za in te re so -
wań pol skich znaw ców re gio nu, wśród któ rych był
rów nież pierw szy dy rek tor Mu zeum Hie ro nim
Skurp ski. Okiem hi sto ry ka sztu ki do strzegł i ob -
szer nie opi sał wa lo ry tych nie po zor nych fi gur.
Miał świa do mość, jak du że go na kła du pra cy, umie-
jęt no ści tech nicz nych i ta len tu wy ma ga ło wy ko na -
nie po sta ci z pro ste go ka wał ka drew na. Wkład 
w opra co wa nie zbio ru rzeź by mie li rów nież et no -
gra fo wie pra cu ją cy w Mu zeum, na wspo mnie nie
szcze gól nie za słu gu ją Fran ci szek Klo now ski oraz
Da nu ta Gó ra lo wa. Dzię ki ich za an ga żo wa niu po -
wsta ła do ku men ta cja na uko wa, fo to gra ficz na, zre -
ali zo wa ne zo sta ły licz ne wy sta wy1 oraz opu bliko -

Human figures carved out of pieces of wood,
often holding items such as a cross, a book,
a dog; sometimes with huge hands and

broad backs… Today we would say they haven’t
been “retouched”. The authors of nearly all of
them have been anonymous – as their sculptures
were not meant to praise their authors, but rather
stemmed from some inner need. Often the need
to create superseded the creator’s skills or talent.
Carved figures depicted the canon of holy apost-
les, intercessors and comforters. They were meant
to bring people closer to God, to support them
in times of epidemics, famines and disasters.
Placed in wayside shrines on crossroads, by fields
or near village borders, they were supposed to
protect from evil. Services performed by the shri-
nes were occasions for neighbours to gather,
where they could sing and pray together.    

The Museum of Warmia and Mazury, an
institution oriented towards protecting the
cultural heritage of the region, is in charge of
works of sacral folk art. Since the Museum was
first opened, the figures of the saints created by
Warmian folk artists have been part of the
collection. Right after the year 1945, the works
became objects of interest to experts in Polish
regional art, the first head director of the
Museum, Hieronim Skurpski, included. Using
the perspective of an art historian, he noticed
and described at length the values of the
inconspicuous figures. He was well aware of how
much work, technical skill and talent was
required to carve the figures out of simple pieces
of wood. The ethnographers employed in the
Museum – first and foremost Franciszek Klo-
nowski and Danuta Góralowa – also contributed
to the creation of sculpture collection, with their

Introduction

1. 
Chrystus Ukrzyżowany, 
nr inw. E-91 OMO, 
XIX w., Płoskinia

Crucified Christ; 
inventory no. E-91 OMO; 
19th century; Płoskinia



wa ne ka ta lo gi. W pu bli ka cji War miń ska rzeź ba lu do -
wa2, gdzie wstęp na pi sał Hie ro nim Skurp ski, 
a część ka ta lo go wą opra co wał Fran ci szek Klo now -
ski, zo sta ło przed sta wio nych sie dem dzie siąt pięć
rzeźb znaj du ją cych się w zbio rach Mu zeum. 
W 1970 ro ku uka zał się w „Ko mu ni ka tach Ma zur -
sko -War miń skich” opra co wa ny przez Da nu tę Gó -
ra lo wą Ka ta log nie pu bli ko wa nych rzeźb lu dowych

z War mii3, w któ rym au tor ka przed sta wi ła obiek -
ty mu ze al ne i te znaj du ją ce się w po sia da niu osób
pry wat nych. Ostat nim po świę co nym rzeź bom ka -
ta lo giem by ła pu bli ka cja – rów nież au tor stwa 
D. Gó ra lo wej – pt. War miń ska rzeź ba ludo wa, wy -
da na w 1979 ro ku4. W syn te tycz nym wstę pie au tor -
ka przed sta wi ła aspekt hi sto rycz ny i iko no gra-
ficz ny war miń skiej rzeź by lu do wej, wska zu jąc kil -
ku twór ców z imie nia i na zwi ska. W czę ści ka ta lo -
go wej przed sta wi ła sześć dzie siąt dzie więć rzeźb.

Ogól no pol skie śro do wi sko ba da czy sztu ki lu -
do wej rów nież do strze gło war miń ską rzeź bę. Na -
le ży wy mie nić tu choć by ta kie na zwi ska jak: Jó zef
Gra bow ski5, Ksa we ry Pi woc ki i Ta de usz Chrza -
now ski6, Ta de usz Se we ryn7 czy An na Ku nczyń ska -
-Irac ka8. Chrza now ski i Pi woc ki w pu bli ka cji doty-
czą cej drew nia nych obiek tów ar chi tek to nicz nych

i rzeź bio nych for mu łu ją bar dzo wy ra zi stą opi nię:
„W poszu ki wa niu naj bar dziej ro dzi mych war to ści,
naj bar dziej spe cy ficz nych dla Po la ków i ich hi sto -
rii od bić w twór czo ści pla stycz nej, zwró ci li śmy się
do rzeź by fi gu ral nej lu do wej, na któ rej nie zwy kłe
wa lo ry zwró co no od daw na uwa gę, i to tak że po za
gra ni ca mi na sze go kra ju”9. Ca ły roz dział książ ki
au to rzy po świę ci li rzeź bie lu do wej, a w czę ści ka -
ta lo go wej za pre zen to wa no m.in. pięć rzeźb z ko lek -
cji Mu zeum War mii i Ma zur. Po za tym okład ka
te go wy daw nic twa ozdo bio na zo sta ła zdję ciem fi -
gu ry Chry stu sa Ukrzy żo wa ne go z Pło ski ni, znaj -
du ją cej się zbio rach na sze go Mu zeum10 (il. 1).

Pre zen to wa ny ka ta log kon ty nu uje ścież kę po -
przed ni ków wzbo ga co ną o dal sze ba da nia i na uko -
we wnio ski. Za da niem tej pu bli ka cji nie jest
uka za nie ca łe go zbio ru obiek tów, a je dy nie wy bra -
nych rzeźb, ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro -
we nien cji z po łu dnio wej War mii. Jest rów nież
za pro sze niem do no stal gicz nej po dró ży po świe -
cie rzeź bia rzy i świąt ków. 

2.
Okładki katalogów, 
od lewej: 
Danuta Góralowa, 
Warmińska rzeźba
ludowa, 
Józef Grabowski 
Dawna polska 
rzeźba ludowa,
Hieronim Skurpski, 
Franciszek Klonowski 
Warmińska 
rzeźba ludowa

Catalogues' covers; 
from the left: 
Danuta Góralowa 
Warmian Folk Sculpture;
Józef Grabowski 
Ancient Polish Folk 
Sculpture;
Hieronim Skurpski, 
Franciszek Klonowski 
Warmian Folk Sculpture
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work contributing scientific documentation,
photographs, and multiple exhibitions1 and 
published catalogues. In the publication enti-
tled Warmińska rzeźba ludowa [Warmian Folk

Sculpture]2 with a preface by Hieronim Skurpski
and catalogue content by Franciszek Klonowski, 
75 sculptures from the museum’s collection 
were presented. In the year 1970, in Komunikaty

Mazursko-Warmińskie [The Masury and Warmia

Announcements] Danuta Góralowa published Ka-

talog nie publikowanych rzeźb ludowych z Warmii3

[A Catalogue of Previously-unpublished Warmian

Folk Sculptures], which presented museum items
as well as those from private collections. The last
catalogue dedicated to sculpture was that by 
D. Góralowa, also entitled Warmińska rzeźba

ludowa [Warmian Folk Sculpture], which was
published in 1979.4 In the preface the author
briefly introduced historical and iconographic
aspects of Warmian folk sculpture, citing the
names of a few artists. In the main catalogue she
presented sixty-nine sculptures. 

Nationwide folk art researchers have also taken
notice of Warmian sculpture. Names such as:
Józef Grabowski5 Ksawery Piwocki and Tadeusz

Chrzanowski6 Tadeusz Seweryn7 or Anna Kun-
czyńska-Iracka8 are obvious examples. Chrza-
nowski and Piwocki stated this very clearly in
their publication on wooden architectural and
sculpted objects: “In our search for the most
native values for Polish people and how their
history is most characteristically reflected in
visual art, we turned towards figurative folk
sculpture that had been noticed long before,
including outside our country.”9 A whole chapter
of this book is dedicated to folk sculpture, and
the book catalogue section presents as many as
five sculptures from the Museum of Warmia and
Mazury collection. Other than that, the cover of
the book depicts a photograph of the Crucified
Christ from Płoskinia, an item of the museum’s
collection.10

This catalogue follows in its predecessors’
footsteps, and is enriched by further research 
and scientific inference. Its aim is not to depict
the whole collection of items, but rather to
present selected sculptures, especially those from
southern Warmia. It is also an invitation to make
a nostalgic trip through the world of sculptors
and the holy figures featured in their output. 

3.
Okładki katalogów, 
od lewej: 
Tadeusz Seweryn, 
Kapliczki i krzyże 
przydrożne w Polsce, 
Tadeusz Chrzanowski,
Ksawery Piwocki,
Drewno w polskiej 
architekturze i rzeźbie 
ludowej,
Hieronim Skurpski, 
O sztuce ludowej 
Warmii i Mazur

Catalogues' covers; 
from the left: 
Tadeusz Seweryn 
Wayside Shrines and 
Crosses in Poland; 
Tadeusz Chrzanowski, 
Ksawery Piwocki 
Wood in Polish 
Architecture and Folk 
Sculpture, 
Hieronim Skurpski 
On Warmia 
and Mazury's Folk Art 



Pochodzenie
kolekcji

W zbio rach Mu zeum War mii i Ma zur znaj -
du je się oko ło stu pięć dzie się ciu daw nych
rzeźb lu do wych, wy ko na nych przed 1945

ro kiem. Ich pier wot ne po cho dze nie zwią za ne jest
z przy droż ny mi ka plicz ka mi umiej sco wio ny mi na
ca łym te re nie War mii, ze szcze gól nym za gęsz cze -
niem w po łu dnio wej czę ści te go re gio nu, m.in. Jon -
ko wo, Bre dyn ki, Ram so wo, Bar cze wo, Je zio ra ny,
Stanc le wo, Ra do sto wo. Pro we nien cję pod wzglę -
dem geo gra ficz nym ilu stru je uprosz czo na map ka
War mii (il. 4). Część rzeźb nie ma wska za ne go miej -
sca po cho dze nia, nie któ re zo sta ły za ku pio ne 
od osób pry wat nych bądź w an ty kwa ria cie „De sa”
w Olsz ty nie. Kil ka fi gur po cho dzi z by łe go mu -
zeum re gio nal ne go (He imat mu seum) w Olsz ty -
nie11. W la tach 70. XX wie ku zor ga ni zo wa no ak cję
za bez pie cza nia rzeźb przed kra dzie żą. Na zle ce nie
pra cow ni ków Mu zeum stu den ci pod czas prac te -
re no wych prze nosi li fi gu ry z ka pli czek do Mu -
zeum12. Po moc na w okre śle niu ich pier wot nej
lo ka li za cji jest do ku men ta cja fo to gra ficz na wy ko -
na na przez Zyg mun ta Drze wiec kie go w 1948 ro ku
oraz przez Fran ciszka Klo now skie go w 1958 ro ku.
Au to rzy zdjęć do ku men to wa li ka plicz ki, a szcze -
gól nie usta wio ne w nich rzeź by. Zbiór tych fo to gra -
fii znaj du je się w Ar chi wum MWiM.

Po cho dze nie war miń skiej rzeź by jest bez po -
śred nio zwią za ne z ka plicz ka mi, któ re zna la zły się
w krę gu za in te re so wań wie lu ba da czy hi sto rii, re -
gio na li stów i hi sto ry ków sztu ki.  W 2012 ro ku uka -
za ła się pu bli ka cja Sta ni sła wa Ku pr ja niu ka i Iwo ny
Li żew skiej do ty czą ca war miń skich ka pli czek13.  

Braniewo

Płoskinia

Ignalin

Lidzbark Warmiński

Bisztynek

Żegoty
Dobre Miasto

Franknowo
Tłokowo

Żardeniki

Czerwonka Bredynki

Stanclewo
Biskupiec

Wipsowo
Ramsowo

Kronowo
Barczewo

Sapuny
Jedzbark

PajtunyKlewki

Butryny

Tumiany
Dobrąg
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Mątki Myki

Jonkowo

Wrzesina

Gietrzwałd
Naterki

Sząbruk

Orzechowo

Olsztyn

Zalbki

Nowe 
Włóki

Stare 
Włóki

Jeziorany

4.
Mapka Warmii z zaznaczeniem miejsc pochodzenia rzeźb.
Oprac. Stanisław Kuprjaniuk

Map of Warmia with indicated places of sculptures' origin.
Mapped out by Stanisław Kuprjaniuk

5.
Kapliczka w Ramsowie. Fotografia archiwalna MWiM, 1958 r., 
nr neg.  4452-1 (poz. kat. 17)

Wayside shrine in Ramsowo. The museum's archival photograph; 1958; 
no. of neg. 4452-1 (catalogue item 17)
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The collection’s
provenance 

There are nearly one hundred and fifty ancient
folk sculptures from before 1945 within the
collection of the Museum of Warmia and

Mazury. Originally they come from wayside shrines
all over the Warmia region, particularly densely
located in its southern part, in villages such as:
Jonkowo, Bredynki, Ramsowo, Barczewo, Jeziorany,
Stanclewo and Radostowo. Their geographical
provenance is illustrated by the simplified map of
Warmia (picture 4). For certain sculptures, the place
of origin is not indicated: some were purchased
from private persons or in the Desa antique shop in
Olsztyn. A few sculptures come from the former
regional museum (Heimatmuseum) in Olsztyn11. In
the 1970s an undertaking was launched to protect
sculptures from being stolen. Commissioned by the
museum’s employees, as a part of their field work,
students transported figures from shrines to the
museum.12 Photographic documentation produced

by Zygmunt Drzewiecki in 1948 and Franciszek
Klonowski in 1958 may be of help when trying to
indicate their original location. The photographs’
authors depicted shrines, with particular focus on
the sculptures contained inside. The Musem of
Warmia and Mazury’s archive has a collection of all
the photographs. 

The provenance of the Warmian sculptures is
directly connected to shrines that have become
objects of interest for numerous historians, regio-
nal experts and art historians. In 2012 a book about
Warmian wayside shrines by Stanisław Kuprjaniuk
and Iwona Liżewska was published.13 This catalogue
is a compendium of information about the out-
standing works of sacral landscape architecture. 
To elaborate on this idea, it would seem recom-
mendable to create an inventory of examples of
folk sculpture that can be still found in the field.
According to S. Kuprjaniuk’s research, “Of 1370

6.
Kapliczka w Jedzbarku.
Fotografia archiwalna 
MWiM, 1958 r.,
nr neg. 4434 

Wayside shrine 
in Jedzbark.
The museum's archival 
photograph; 1958;
no. of neg. 4434
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Jest to ka ta lo go we kom pen dium wie dzy o tych nie -
zwy kłych dzie łach ma łej ar chi tek tu ry sa kral nej.
Idąc tym tro pem, po żą da ne by ło by wy ko na nie in -
wen ta ry za cji rzeź by lu do wej, któ rej przy kła dy na -
dal mo że my spo tkać w te re nie. We dług ba dań S.
Ku pr ja niu ka: „Na cał ko wi tą su mę 1370 za re je stro -
wa nych ka pli czek za le d wie 69 z nich za cho wa ło
rzeź bio ny ele ment wy po sa że nia. W tej licz bie za -
wie ra się pa rę na ście ka pli czek, któ re cha rak te ry zu -
ją się po sia da niem rzeźb drew nia nych, o ce chach
wy two rów pro fe sjo nal nych. W po zo sta łej resz cie
ka pli czek znaj du ją się wy two ry sztu ki lu do wej, ale
o ubo gich wa lo rach es te tycz nych. Ba da nia te re no -
we wy ka za ły brak bar dzo wie lu rzeźb lu do wych,
któ rych daw ną obec ność stwier dza ły do tych cza so -
we pu bli ka cje lub do ku men ta cja kon ser wa tor ska”14.

Nie tyl ko ilość ka pli czek, ale i róż no rod ność
form tej ma łej ar chi tek tu ry sa kral nej jest im po nu -
ją ca, na le ży wy mie nić tu przede wszyst kim róż ne -

go ro dza ju ka plicz ki (róż nie sys te ma ty zo wa ne, po -
słu żę się pro stym po dzia łem ze wzglę du na umiej -
sco wie nie: na drzew ne, słu po we, ni szo we i na ziem -
ne), fi gu ry i krzy że przy droż ne, dzwon nicz ki lu do -
we, po mni ki wo jen ne, gro ty i ka pli ce. Mno gość
tych form ar chi tek tu ry świad czy o wie lo wie ko wej
ka to lic kiej tra dy cji te go re gio nu. Sta wia nie przez
miesz kań ców krzy ży i ka pli czek mia ło dwo isty
cha rak ter, z jed nej stro ny by ło świa dec twem głę bo -
kiej wia ry w dzie ło zba wie nia, by ło wo tum dzięk -
czyn nym al bo prze bła gal nym.  Z dru giej stro ny
od zwier cie dla ło funk cje, ja kie daw niej peł ni ły bó -
stwa opie kuń cze. Usta wio ne we wnę kach i ni szach
ka pli czek rzeź by przed sta wia ją ce wie lu świę tych
mia ły przede wszyst kim po ma gać i chro nić. Wa lor
użyt ko wy miał zna cze nie nad rzęd ne w sto sun ku
do wa lo ru ar ty stycz ne go. Szcze gól ną ro lę ka plicz ki
peł ni ły w miej sco wo ściach, gdzie nie by ło ko ścio -
ła. By ły miej scem kul tu re li gij ne go – tam od pra wia -
no na bo żeń stwa ma jo we, czerw co we i paź dzier ni-
ko we, od ma wia no mo dli twy na Anioł Pań ski czy
w dniu św. Mar ka (25 kwiet nia) i pod czas Dni
Krzy żo wych (trzy dni przed uro czy sto ścią Wnie bo -
wstą pie nia Pań skie go)15. Ka plicz ki peł ni ły ro lę oł -
ta rzy pod czas pro ce sji Bo że go Cia ła, by ły rów nież
punk tem wyj ścia i po sto ju piel grzy mek. W cza sie
waż niej szych na bo żeństw ka plicz ki zdo bio no
kwia ta mi i zie lo ny mi ga łąz ka mi. Do cza sów współ -
cze snych za cho wał się zwy czaj ich przy stra ja nia –
przy rzeź bach sta wia ne są wa zo ny z kwia ta mi świe -
ży mi bądź sztucz ny mi. 

Ka plicz ki sta no wią nie od łącz ny ele ment dzie -
dzic twa i kra jo bra zu kul tu ro we go War mii. Na le ży
pod kre ślić, że by ły one sta wia ne dla tych, któ rzy
mie li w nich „za miesz kać” – świę tych pa tro nów 
i orę dow ni ków. Obec nie część wnęk kor pu su i nisz
szczy to wych jest pu sta, in na część wy peł nio na fa -
brycz ny mi wy two ra mi, tyl ko nie któ re wciąż przy -
wo łu ją du cha prze szło ści w po sta ciach trwa ją cych
wier nie sta rych drew nia nych fi gur.

7.
Kapliczka w Dobrągu,
rzeźba Matka Boża 
z Dzieciątkiem
nr inw. E-3118 OMO.
Fotografia archiwalna 
MWiM,1958 r. 
nr neg.  4472 

Wayside shrine in 
Dobrąg, sculpture 
of the Mother of God 
with the Child;
inventory no. 
E-3118 OMO.
The museum's archival 
photograph; 1958;
no. of neg. 4472
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registered shrines, only 69 maintained a sculpted
interior element. Within this number there are
around a dozen shrines equipped with a wooden
sculpture characteristic of professional creation.
The other shrines comprise folk works of art of
little aesthetic value. Field research revealed a lack
of numerous folk sculptures that were enlisted 
in previous publications or conservator’s docu-
ments.”14

Not only the number of shrines, but also the
diversity of sacral landscape architecture, is impre-
ssive. The list consists of: multiple shrines (al-
though they have been differently systematised, let
me divide them by location into: tree shrines, post
shrines, niche shrines, and ground shrines); wayside
figures and crosses; folk bell towers; war monu-
ments; caves; and chapels. The multiplicity of
architectural forms proves the centuries-old
catholic tradition of the region. Crosses and
chapels erected by locals were of a dual character.
On the one hand, they attested to a faith in the
work of salvation; they served as a votive offering
or sin offering. On the other hand, they reflected
functions performed in the past by protective
deities; placed in alcoves and chapel niches, nu-

merous sculpted saints were meant to help and
protect. Their utilitarian value was thus superior to
their artistic value. Especially in villages with no
church, the chapels served particular role of a place
of religious worship – they were where May, June
and October services were celebrated, as well as
Angelus prayers, Feast of Saint Mark prayers (April
25) or Rogation Days prayers (three days before the
Ascension Day ceremony).15 The chapels served as
altars during Corpus Christi processions, as well as
departure points and stop-offs for pilgrimages.
They were decorated with flowers and green twigs
for major services. The tradition of decorating
chapels has lasted until now – sculptures have been
decorated with vases of fresh or artificial flowers.  

Shrines have been inseparable elements of the
Warmian cultural heritage and landscape. It is
noteworthy that they were erected for those that
were meant to “inhabit” them – patron saints and
defenders. At present, shrines’ alcoves and upper
niches have been partly empty, partly filled with
mass-produced figures, and only a few are still
reminiscent of the spirit of the past in the form of
everlasting shapes enclosed  in old wooden figures.

8.
Kapliczka w Bartołtach 
Wielkich. Fotografia 
archiwalna MWiM, 
1958 r., nr neg. 4418-3

Wayside shrine 
in Bartołty Wielkie.
The museum's archival 
photograph; 1958;
no. of neg. 4418-3
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Nie ma dzieła
bez twórcy

W ar miń scy świąt ka rze – ano ni mo wi twór cy
drew nia nych fi gur. Nie mie li wy kształ ce -
nia ar ty stycz ne go, ich umie jęt no ści zwią -

za ne by ły z wy ko ny wanym za wo dem: sto la rza,
cie śli czy ko ło dzie ja. Nie któ rzy od naj młod szych
lat wy ka zy wa li się ta len tem, kształ tu jąc z drew na
ma łe ptasz ki, gwizd ki, a z cza sem wy ko nu jąc co raz
bar dziej skom pli ko wa ne dzie ła. Po cho dzą cy z war -
miń skich wsi twór cy nie two rzy li rzeźb za wo do wo,
by ło to za ję cie do dat ko we, czę sto wy ko ny wa ne w
póź niej szym wie ku. Jak pi sze Hie ro nim Skurp ski,
„Rzeź ba war miń ska ma ów swo isty cha rak ter dzie -

ła, two rzo ne go przez przy pad ko we i sa mo rod ne ta -
len ty. Jej twór cy czę sto kroć po dej mo wa li się wy ko -
na nia za dań prze kra cza ją cych ich moż li wo ści
tech nicz ne, na rzu co nych wzglę da mi kul tu i epo -
ki”16. Kim był ów twór ca? Ile cza su zaj mo wa ło mu
wy ko na nie jed nej rzeź by? Czy fak tycz nie rzeź bie -
nie by ło tyl ko i wy łącz nie for mą pa sji? Je że li przyj -
rzy my się ży cio ry som tych, któ rzy zo sta li za pi sa ni
na kar tach hi sto rii, do wie my się, że ich lo sy i po -
wo dy, dla któ rych rzeź bi li by ły bar dzo po dob ne,
wy ni ka ły z pre dys po zy cji, ta len tu i wy ko ny wa ne go
za wo du. 

Tyl ko nie licz nych twór ców lu do wych po cho -
dzą cych z War mii zna my z imie nia i na zwi ska.
Nie któ rzy pra co wa li ja ko rze mieśl ni cy i zo sta li za -
pi sa ni w księ gach pa ra fial nych, do ku men tach czy
też zo sta wi li in for ma cje umiesz czo ne bez po śred -
nio na obiek tach, któ re wy ko na li. Jed nym z nich
był Jó zef We inert (1861-1937), na zwa ny przez Wła -
dy sła wa Ogro dziń skie go ostat nim świąt ka rzem na

War mii17. Go spo darz, ak tyw ny pol ski pa trio ta i po -
pu lar ny ar ty sta lu do wy. Rzeź bił krzy że, fi gu ry i ta -
ber na ku la, wy ko ny wał pra ce dla miesz kań ców wsi
i na zle ce nie pro bosz czów lo kal nych pa ra fii. We -
dług prze ka zów ust nych, na któ re po wo łu je się 
W. Ogro dziń ski18, je go dzie ła mo że my zo ba czyć w
róż nych za kąt kach re gio nu (ta ber na ku lum w ko -
ście le w Stanc le wie, krzyż pa syj ny w Mo ki nach, fi -
gu ra św. An to nie go w Bi skup cu). Po nie waż swo ich
prac naj czę ściej nie pod pi sy wał, mo że my je dy nie
do mnie my wać, iż jest to praw da. W zbio rach Mu -
zeum znaj du ją się dwa za byt ki przy pi sy wa ne 
We iner to wi. Są to kru cy fik sy19 (poz. kat. 29,  il. 10),
je den z nich za cho wa ny w do brym sta nie prze ka -
za no do zbio rów hi sto rycz nych Mu zeum w 2006
ro ku. Na le żał do Wła dy sła wa Sta chow skie go, 
na uczy cie la, któ ry w la tach 1930-1932 kie ro wał 
Ka to lic ką Szko łą Pol ską w Stanc le wie. Na za koń -
cze nie pra cy otrzy mał od rzeź bia rza krzyż pod pi -
sa ny ołów kiem na od wro cie: „Pa miąt ka po by tu 
na Warm ji 20 XII 1932. Krzyż i korpus wy ko nał
Warm jak Jó zef We inert w Stanc le wie. Wła dy sław 

9.
Fragment krucyfiksu 
autorstwa 
Józefa Weinerta 
(poz. kat. 29)

Fragment of crucifix 
by Józef Weinert; 
(catalogue item 29)
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No creation
without 
a creator 

W armian folk sculptors were anonymous
creators of wooden figures, with no artistic
training, instead using their professional

skills as a joiner, carpenter or cartwright. Some
manifested their talent from early childhood, 
from small carved wooden birds and whistles to
increasingly complicated productions. Creators
from Warmian villages did not produce their works
professionally, but rather as an additional pastime
that was often taken up old age. As Hieronim
Skurpski put it: “What is specific about Warmian
sculptures is that they were created by haphazard
and self-made naturals. Their creators often under-
took tasks that exceeded their technical abilities,
imposed by the cult and the era.”16 Who were their
creators? How much time did it take them to create
one sculpture? Was sculpting solely their passion?
Once we take a closer look at their biographies
registered by the history, we will find out that their
fate and reasons for producing sculpture were very
much alike; they were the result of their skills,
talents, and professions. 

We know but a few Warmian folk artists by
name. Some worked as craftsmen and were registe-
red either in parish registers or in other documents,
or they left their data on their creations. One was
Józef Weinert (1861–1937), referred to by  Władysław
Ogrodziński as “the last Warmian folk sculptor”.17

He was a farmer, an active patriot and a popular
folk artist, all in one person. Commissioned by

peasants or local parish priests, he carved crosses
and tabernacles. According to the word of mouth
W. Ogrodziński refers to18, his works can be found
in diverse remotes of the country (a tabernacle in
the church in Stanclewo, a passion cross in Mokiny,
St. Anthony’s figure in Biskupiec). However, lac-
king a signature, we can only guess at the authorship
of his purported works. There are two items
attributed to Weinert in the Museum’s collection.
These are crucifixes19, one of which was handed over
in good shape to the historical collection of the
museum in 2006. It had belonged to Władysław

10.
Fragment krucyfiksu 
mylnie przypisywanego
Józefowi Weinertowi,
nr inw. E-3094 OMO
XIX w., Pasym

Fragment of crucifix 
erroneously attributed 
to Józef Weinert,
inventory no. 
E-3094 OMO, 
19th century, Pasym
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Sta chow ski”. Dru gi kru cy fiks, nie kom plet ny, znaj -
du je się w zbio rach et no gra ficz nych Mu zeum. Po -
rów na nie sty li stycz ne wska zu je jed nak, iż dzie ła te
nie wy szły spod rę ki te go sa me go twór cy. Wi docz -
ne jest to w ukształ to wa niu po sta ci Chry stu sa czy
uło że niu pe ri zo nium. Rzeź bę wpi sa ną do in wen -
ta rza et no gra ficz ne go pod da ła ana li zie Dą brów ka
Lip ska, któ ra uzna ła, że „Kom pozy cja oraz spo sób
opra co wa nia rzeź by mo gą su ge ro wać, iż po wsta ła
ona na prze ło mie XIX i XX w. ja ko rzeź ba de wo cyj -
na wy ko ny wa na ma nu fak tu ro wo”20. Kru cy fiks ze
zbio rów hi sto rycz nych jest pod pi sa ny, co po twier -
dza au tor stwo We iner ta. Bar dzo wąt pli we jest, że

dru gi kru cy fiks to pra ca te go sa me go twór cy. W li -
te ra tu rze, choć by w Słow ni ku bio gra ficz nym War -

mii, Ma zur i Po wi śla XIX i XX wie ku (do 1945

ro ku) Ta de usza Orac kie go, od naj du je my in for ma -
cję, że We inert „Od wcze snej mło do ści wy ko nał
licz ne rzeź by w drew nie (…), z któ rych tyl ko nie -
licz ne za cho wa ły się (m.in. w Mu zeum War mii 
i Ma zur w Olsz ty nie)”21. Po do ko na niu kwe ren dy
znaj du ją cych się w Mu zeum rzeźb i ich ana li zie, te -
go fak tu nie mo że my po twier dzić. 

Ko lej nym zna nym twór cą lu do wym był Jó zef 
Kup czyk (1846-1911) z Bar tą ga. Z prak ty ki był sto -
la rzem, po za stan dar do wy mi obo wiąz ka mi zaj mo -
wał się rów nież rzeź bie niem przed mio tów o cha-
rak te rze sa kral nym. Kup czy ka ja ko rzeź bia rza od -
krył Eu ge niusz Try ni szew ski22, o czym wspo mi na
Ka mi la Wró blew ska w re cen zji ka ta lo gu D. Gó ra lo -
wej23. Try ni szew ski pod jął się zna le zie nia osób pa -
mię ta ją cych rzeź bia rza. Udał się do Bar tą ga, gdzie
spo tkał wnucz kę Kup czy ka, Wan dę Kwa śniew ską,
któ ra nie zna ła oso bi ście dziad ka, ale pa mię ta ła
opo wie ści bab ci i swo je go oj ca: „Był to sa mo uk (...)
o nie sły cha nej pra co wi to ści i wszech stron nym uz-
dol nie niu. Gdy by miał wy kształ ce nie, mógł by być
zdol nym rzeź bia rzem”24. Po dob nie jak We inert,
rów nież pra co wał na zle ce nie fun da to rów ko ściel -
nych, przy oł ta rzach w ko ście le w Brą swał dzie 
i Kle bar ku Wiel kim25. Jak pi sze Jan Chło sta, „Był
nie zwy czaj nym sto la rzem, bo pro wa dził pol ską bi -
blio te kę, pi sał ko re spon den cje do »Ga ze ty Olsz tyń -
skiej« i wy ko ny wał wie le fi gu rek świę tych”26. Jak
do tąd, w Mu zeum War mii i Ma zur nie zi den ty fi -
ko wa no żad nej rzeź by ja ko dzie ła te go au to ra. 

W zbio rach Mu zeum nie ma rów nież prac Jó -
ze fa Ol ka (1884-1966), ostat nie go wy mie nia ne go tu
z imie nia i na zwi ska lu do we go twór cy, któ re go rzeź -
by: św. Fran cisz ka, św. Wa len te go i Pie tę pre zen to -
wa ła w ka ta lo gu D. Gó ra lo wa27. Olk był rol ni kiem,
dzia ła czem war miń skim, bi blio te ka rzem i ga wę -
dzia rzem28. Jak pi sze Ta de usz Orac ki, „Ca łe ży cie
pra co wał na odzie dzi czo nym go spo dar stwie. (…)
z ama tor stwa zaj mo wał się tak że rzeź bą w drew nie,

11.
Rzeźba Chrystus 
Zmartwychwstały.
Fotografia archiwalna
MWiM, lata 50. XX w.
nr neg. 00039,
(poz. kat. 25)

Statue of the 
Resurrected Christ.
Museum of Warmia 
and Mazury's 
archival photo; 
1950s; negative 
no. 00039,
(catalogue item 25)
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Stachowski, a teacher who in the years 1930–1932
worked as headmaster of the Catholic Polish School
in Stanclewo. In commemoration of the end of his
professional work, he received from the sculptor a
cross with a pencil inscription on its back that says:
“A souvenir of your stay in Warmia 20.12.1932. The
cross and the body was made by the Warmian
citizen Józef Weinert in Stanclewo. Władysław
Stachowski”. The other incomplete crucifix makes
part of the ethnographic collection of the museum.
After comparing their style, though, one can see
that the two works couldn’t have been made by one
person. This is visible in the shape of Christ’s figure
or the draping of Christ’s perizoma. Dąbrówka
Lipska analyzed the sculpture registered in the
ethnographic inventory, and stated that: “The com-
position and the way the sculpture was worked may
suggest that it was created at the turn of the 20th

century as a handmade devotional sculpture.”20 The
crucifix from the historical collection has been
signed with Weinert’s name. It is very doubtful,
though, that the author of the other was the same
person. In literature – take the example of The 19th

and 20th Century Biographic Dictionary of Warmia,
Mazury and Powiśle by Tadeusz Oracki – we come
across information that Weinert “From his early
youth created numerous wooden sculptures […] of
which only a few have been preserved (also in the
Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn).”21

However, having done a query of the sculptures in
the museum, we cannot confirm this thesis. 

Józef Kupczyk from Bartąg (1849–1911) was
another famous folk artist. He was a trained joiner,
but apart from his professional duties he produced
carved sacral objects. His sculpting skills were first
discovered by Eugeniusz Tryniszewski,22 as men-
tioned by Kamila Wróblewska in her review of 
D. Góralowa’s catalogue.23 Tryniszewski offered to
find people who remembered the sculptor. In order
to do this, he made his way to Bartąg, where he met
Kupczyk’s granddaughter, Wanda Kwaśniewska,
who hadn’t met her grandfather in person but

could remember the stories told by her father’s
grandmother: “He was a self-taught man […] of
great diligence and interdisciplinary talents. If he
had received a formal education, he might have
become a great sculptor.”24 Like Weinert, he was
commissioned by church donors to work on the
altars of the churches in Brąswałd and Klebark
Wielki.25 As Jan Chłosta wrote, “He was an unusu-
al joiner, who ran a Polish library, wrote to Gazeta

Olsztyńska, and created numerous figures of saints.”26

So far, no sculpture from the Museum of Warmia
and Mazury has been identified as his work.  

Neither does the museum’s collection contain
any works by Józef Olk (1884–1966), the last folk
artist listed here by name, whose sculptures of St.
Francis, St. Valentine, and the Pietà are included in
D. Góralowa’s catalogue.27 Olk was a farmer, a
Warmian activist, a librarian and a story-teller.28

According to Tadeusz Oracki, “He worked all his
life on an inherited farm […], as an amateur wood
carver, producing wayside crosses, neo-gothic altars
and figures of the saints.”29 Similarly to Weinert, he
drew inspiration from the neo-gothic style in his
artistic work.30

A folk artist did not produce imaginative works:
the works were meant to depict particular saints,
and were based on templates. An artist gained
iconographic knowledge from tradition and from
non-folk templates.31 The church was a major place
of inspiration for a folk sculptor, with figures that
could serve as models. The churchly influence was
also visible in the attempts to mimic “higher art”,
when a creator was trying to capture the style of a
given epoch. As confirmed by J. Grabowski: “It was
mostly late gothic or baroque sculptures from
village churches’ altars that served as templates to the
19th-century folk sculptors […], as well as baroque
wayside figures and little devotional images bought
at church fairs. All those templates represented
iconographic and compositional models popula-
rised by the Church all over Poland, and Central
Europe as well.”32 The examples of such sculptures

12.
Rzeźba Matka Boża 
z Dzieciątkiem
(poz. kat. 3)

Sculpture of the 
Mother of God 
with the Child
(catalogue item 3)



wy ko nu jąc przy droż ne krzy że, oł ta rzy ki neo go tyc -
kie oraz fi gu ry świę tych”29. Po dob nie jak We inert,
w swo jej pra cy twór czej in spi ro wał się sty lem neo -
go tyc kim30. 

Twór ca lu do wy nie two rzył z wła snej wy obraź -
ni. Je go rzeź by mia ły przed sta wiać kon kret ne po -
sta cie świę tych, po trze bo wa ły od po wied nich wzor -
ców. Wie dzę o iko no gra fii czer pał z tra dy cji i wzo -
rów nie lu do wych31. Naj waż niej szym miej scem
inspiru ją cym świąt ka rza był ko ściół, tam znaj do -
wał po sta cie, na któ rych mógł się wzo ro wać.
Wpływ ten ujaw niał się rów nież w na śla do wa niu
„sztu ki wyż szej”, twór ca pró bo wał uchwy cić sty li -
sty kę da nej epo ki. Po twier dził to J. Gra bow ski:
„Wzor ca mi ja kie rzeź bia rzom lu do wym słu ży ły w
XIX w., by ły przede wszyst kim rzeź by – naj czę ściej
póź no go tyc kie i ba ro ko we (…) z oł ta rzy wiej skich
ko ściół ków, a tak że ba ro ko we fi gu ry przy droż ne
oraz ma łe ob raz ki de wo cyj ne, na by wa ne na od pu -
stach. Wszyst kie te wzor ce re pre zen to wa ły sche ma -
ty iko no gra ficz ne i kom po zy cyj ne upo wszech nio ne
przez Ko ściół na te re nie Pol ski, ale i ca łej Eu ro py
Środ ko wej”32. Przy kła dy ta kich rzeźb znaj dzie my 
w zbio rach Mu zeum, na le ży wy mie nić tu choć by
Chry stu sa Zmar twych wsta łe go (poz. kat. 25) w sty -
lu ro ko ko wym i Ma don nę z Dzie ciąt kiem (poz.
kat. 6) w sty lu ba ro ko wym. Po pu lar ne by ło tak że
od wzo ro wy wa nie wi ze run ków znaj du ją cych się w
po bli skich sank tu ariach. Na War mii szcze gól nie
czę sto ko pio wa na by ła Mat ka Boża ze Świę tej Lip -
ki i Ma don na z Gie trz wał du. W zbio rach Mu zeum
znaj du je się rów nież fi gu ra Mat ki Bożej Łą kow -
skiej, zwią za na z sank tu arium w Łą kach Bra tiań -
skich. W XVIII i XIX wie ku piel grzy mi z róż nych
za kąt ków Pol ski uda wa li się na piel grzym ki do te -
go sank tu arium, na zy wa ne go „Czę sto cho wą pół-
nocy”33, rów nież War mia cy uda wa li się do Ma don-
ny Łą kow skiej, prze kra cza jąc gra ni cę re gio nu34. 

Rzeź ba, któ rą wy ko ny wał lu do wy ar ty sta, mia -
ła cha rak ter sa kral ny, peł ni ła funk cje prak tycz ne,
by ła two rzo na dla spo łecz no ści wiej skiej w ce lu zło -
że nia czci kon kret nym pa tro nom i orę dow ni kom.

13.
Rzeźba św. Mikołaj, 
nr inw. E-4332 OMO, 
XVIII w., Jeziorany

Sculpture of St. Nicholas;
inventory no. E-4332 OMO; 
18th century; Jeziorany
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can be found within the museum’s collection, such
as the Resurrected Christ in rococo style or the
Mother of God with the Child in baroque style.
Copying images from nearby sanctuaries was also
popular. The Mother of God from Święta Lipka
and the Madonna from Gietrzwałd were parti-
cularly eagerly copied. The figure of God’s Mo-
ther of Łąki [Matka Boża Łąkowska] related to the
sanctuary in Łąki Bratiańskie, also served as a
template. In the 18th and 19th centuries pilgrims
from diverse remotes of Poland came to the
sanctuary otherwise called “Prussian Częstocho-
wa”33, hand in hand with Warmian people who
crossed the region’s borders in order to reach the
Madonna of Łąki.34

Sculptures carved by folk artists were sacral in
nature and practical in function; they were  created
for village communities in order to honour their
patrons and apostles. There are no old Warmian
folk sculptures from before 1945 of a secular nature
and purely decorative function. In the so-called
“sacred corner” – a specially-designated part of each
and every Warmian hut – religious objects were
displayed: a crucifix, a holy image, an Easter palm,
a blessed candle, a garland, accompanied by religious
images on the wall. Such corners were comprised of
religious and decorative elements, e.g. holy images
were often additionally decorated with artificial
flowers.35 Households would most often choose a
corner in front of a stove, a place where bread,
garlands and a coin36 had been placed during the
foundation offering (zakładzina) ceremony. As 
J. Grabowski writes, no Polish sculptures had 
any secular aspect: “[…] there wasn’t, and there
couldn’t have been secular aspects in ancient Polish
folk sculpture. The secular figures that sometimes
appeared were sorts of toys or ‘excesses’, which ran
against custom in folk culture, and thus in art as
well […].”37

Holy sculptures were produced from wood,
most often linden, poplar, pine, and sometimes
alder or spruce.  They were worked with simple tools

such as knives, chisels or pocketknives, after having
been properly prepared, dried and cut. A raw
wooden figure was later painted with oil paint
applied directly onto the wood. Linden was most
often used due to its lack of rings and its softness.
Type of used wood and polychrome can be indi-
cated with precision only after detailed restoration
research. In 2017 the museum commissioned such

14.
Fragment rzeźby 
Matka Boża 
z Dzieciątkiem, 
(poz. kat. 6)

Fragment of the 
sculpture of the Mother 
of God with the Child; 
(catalogue item 6)
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ka mi«, nie znaj du ją cy mi oby cza jem usta lo ne go
miej sca w kul tu rze lu do wej, a więc i sztu ce (…)”37.

Ma te ria łem, z któ re go rzeź biarz wy ko ny wał
swo je świąt ki, by ło drew no. Naj czę ściej po zy ski wa -
no je z li py, to po li, so sny, cza sem ol chy i świer ku.
Od po wied nio przy go to wa ne, wy su szo ne i przy cię -
te ob ra bia no pro sty mi na rzę dzia mi, ta ki mi jak 
no że, dłu ta, ko zi ki. Przy go to wa na z su ro we go ma -
te ria łu po stać by ła ma lo wa na far ba mi o spo iwie
olej nym, któ re na kła da no bez po śred nio na drew -
no. Ze wzglę du na brak sło jów i mięk kość, naj czę -
ściej uży wa no ła two do stęp nej li py. Do pie ro
do kład ne ba da nia kon ser wa tor skie po zwa la ją okre -
ślić pre cy zyj nie ro dzaj drew na i po li chro mii. 
W 2017 ro ku Mu zeum zle ci ło wy ko na nie ta kich
ba dań dla dzie się ciu za byt ków38. Iden ty fi ka cji ga -
tun ku drew na do ko na no me to dą mi kro sko po wą39,
spo śród wszyst kich rzeźb roz po zna nych wcze śniej
ja ko wy ko na ne w li pie, tyl ko czte ry oka za ły się być
z te go ga tun ku. Na stęp ne trzy zi den ty fi ko wa ne zo -
sta ły ja ko wy ko na ne z drew na so sny, dwie – brzo zy
oraz jed na – to po li. Ba da nia po twier dzi ły uży cie
farb olej nych, a w nie któ rych przy pad kach frag -
men ta rycz nie po słu żo no się tem pe rą tłu stą. 

Oglą da jąc po li chro mię rzeź by, je śli ta ka się 
za cho wa ła, na le ży pa mię tać o jej wie lo war stwo wo-
ści. Fi gu ry czę sto „od na wia no”, na kła da jąc ko lejne
war stwy farb, zgod nie z ów cze śnie obo wią zu ją cy mi
ka no na mi pięk na. Przy kład sta no wią rzeź by, w któ -
rych świę tym, zgod nie z pa nu ją cą mo dą, ob ry so wa -
no oczy czar nym ko lo rem (il. 15). Na ło że nie ko lej-
nej war stwy far by mia ło za le tę, chro ni ło drew no
przed szkod ni ka mi i wa run ka mi at mos fe rycz ny -
mi. Po li chro mia na kła da na by ła na dwa spo so by:
po kry wa no rzeź bę jed nym ko lo rem lub na kła da no
kil ka pod sta wo wych barw. War miń scy świąt ka rze
naj czę ściej uży wa li ciem nej czer wie ni, nie bie skie -
go, brą zu oraz czer ni i bieli. Po li chro mia w ja śniej -
szych od cie niach wy stę pu je na rzeź bach prze ma -
lo wy wa nych w póź niej szym cza sie, są to war stwy
naj now sze. W przy pad ku rzeź by Ma don ny z Dzie -
ciąt kiem na ło że nie bar dzo gru bej war stwy po li -

Wśród daw nych rzeźb lu do wych, po wsta łych na
War mii do 1945 ro ku, nie ist nie ją fi gu ry o cha rak -
te rze świec kim, któ re peł ni ły by tyl ko i wy łącz nie
funk cję de ko ra cyj ną. W war miń skich cha tach znaj -
do wał się tzw. świę ty kąt, spe cjal nie wy dzie lo ne
miej sce, gdzie znaj do wa ły się przed mio ty kul tu re -
li gij ne go: kru cy fiks, świą tek, pal my wiel ka noc ne,
grom ni ce, wian ki, a na ścia nie ob ra zy o te ma ty ce
re li gij nej. Miej sce to łą czy ło ele men ty re li gij no -kul -
to we i de ko ra cyj ne, na przy kład czę ste by ło ozda -
bia nie ob ra zów sztucz ny mi kwia ta mi35. Do mow-
ni cy wy bie ra li naj czę ściej kąt na prze ciw ko pie ca, 
w miej scu, w któ rym pod czas za kła dzin umiesz cza -
no w zie mi chleb, wian ki i mo ne tę36. Brak te ma ty ki
świec kiej miał cha rak ter ogól no pol ski, o czym pi -
sze J. Gra bow ski: „(…) w daw nej pol skiej rzeź bie lu -
do wej nie by ło i, co wię cej, nie mo gło być miej sca
dla te ma tów świec kich. Po ja wia ją ce się nie kie dy fi -
gur ki te go ty pu są ro dza jem za ba wek lub »wy sko -

15.
Fragment rzeźby 
św. Józef, nr inw.
E-3545 OMO, 
XIX w., Cerkiewnik

Fragment of sculpture 
of St. Joseph; 
inventory no. 
E-3545 OMO; 
19th century; 
Cerkiewnik
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research for ten sculptures.38 The type of wood was
identified with a microscope.39 Of all sculptures
previously identified as linden, only four proved to
be made of this material. Three turned out to be
made of pine wood, two of birch, and one of poplar.
The research confirmed the use of oil paint and, in
some fragments, of tempera grassa. 

Analyzing a sculpture’s polychrome – if any has
been preserved – one should remember that it is
multi-layered. Sculptures were often “restored” with
new layers of paint, according to aesthetic canons
and materials accessible at the time. One example is
the outlining of saints’ eyes in black. There were
benefits of consecutive layers of paint – they
protected wood from vermin and the weather.
Polychrome was laid in two ways: either a sculpture
was covered with one colour, or a few basic colours
were laid. Warmian folk sculptors would most
often use dark red, blue, brown, black and white.
Lighter coloured polychrome can be found in
sculptures that were later re-painted, with the lighter
colour being used in the most recent layer. Putting
a thick polychrome on the Mother of God with 
the Child took away its typically wooden texture,
and it is more like plaster cast to the touch now. Old 
folk artists’ works still exist, albeit now no more as
sacral objects but, rather, as museum exhibits. They
constitute a part of Warmian cultural heritage, and
commemorate folk sculptors. 

chro mii spo wo do wa ło, że za by tek stracił cha rak te -
ry stycz ną dla drew na fak tu rę, obec nie sprawia wra -
że nie gip so we go od le wu (poz. kat. 22).

Dzie ła daw nych twór ców lu do wych na dal
funk cjo nu ją, już nie ja ko obiek ty sa kral ne, ale mu -
ze al ne. Są świa dec twem dzie dzic twa kul tu ro we go
War mii. Pa mięć o ano ni mo wych au to rach świąt -
ków jest za pi sa na na kar tach hi sto rii. 

17.
Fragment rzeźby 
Matka Boża 
z Dzieciątkiem
(poz. kat. 22)

Fragment of the 
sculpture of the Mother 
of God with the Child; 
(catalogue item 22)

16.
Rzeźba Matka Boża karmiąca, 
nr inw. E-15 OMO, XIX w.,
miejscowość nieznana

Sculpture of the Mother 
of God Nursing; 
inventory no. E-15 OMO; 
19th century; 
unknown provenance
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Pocieszycielka,
Wspomożycielka 
i Orędowniczka

K ult Mat ki Bo żej na War mii był bar dzo sil nie
roz wi nię ty, co wi docz ne jest rów nież w róż no -
rod nym spo so bie przed sta wia nia Ma rii, ja ko

Ma don ny, Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem, Pie ty, Mat -
ki kar mią cej, w gru pie Uciecz ki do Egip tu czy ja -
ko dziew czyn ki – cór ki św. An ny i św. Jo achi ma.
Ka len darz wiej skiej spo łecz no ści był wy peł nio ny
świę ta mi ma ryj ny mi, do naj waż niej szych na le ża ły:
Oczysz cze nie NMP (Mat ki Bo skiej Grom nicz nej
– 2 II), Zwia sto wa nie NMP (Mat ki Bo skiej Roz -
twor nej – 25 III), Na wie dze nie NMP (Mat ki Bo -
skiej Ja god nej – 2 VII), Wnie bo wzię cie NMP (Mat -
ki Bo skiej Ziel nej – 15 VIII) i Na ro dze nie NMP
(Mat ki Bo skiej Siew nej – 8 IX)40. Świę to Mat ki Bo -
skiej Grom nicz nej zwią za ne by ło z prak ty ką oczysz-
cze nia mat ki po po ro dzie i jej po wro tu do spo łecz -
no ści wier nych. W tra dy cji lu do wej te go dnia świę -
co no grom ni ce, któ re za pa la no w cza sie bu rzy, by
chro nić go spo dar stwo przed pio ru na mi. Z tym
świę tem zwią za ne są przy sło wia: Gdy na Grom ni cę

ja sno, to w sto do le cia sno, Na grom ni cę masz zi my

po ło wi cę, Jak cięż ki grzmot i bły ska wi ce, po staw w

oknie grom ni cę. Z 25 mar ca zwią za ne są zwy cza je
agrar ne, wie rzo no, że te go dnia Mat ka Bo ża wspo-
ma ga zie mię i bło go sła wi przy szłe ob fi te plo ny.
Roz wią zy wa no snop zbo ża i in ne wę zły, co mia ło
wró żyć po myśl ność. Świę to Mat ki Bo skiej Ziel nej
by ło łą czo ne ze świę ce niem bu kie tów ziół i świe żo
ze bra nych zbóż. Po świę co ne plo ny mia ły zna cze nie
lecz ni cze i ma gicz ne, wie rzo no także, że chro nią
przed szkod ni ka mi. Po wsta ły też lu do we przy sło -

wia zwią za ne z tym dniem: Od Wnie bo wzię cia w sto -

do le po ło wa żę cia, Na Wnie bo wzię cie naj lep sze jest

żę cie. Uro czy stość Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii
Pan ny, zna na ja ko świę to Mat ki Bo skiej Siew nej, 
w tra dy cji lu do wej ko ja rzo na by ła z ob fi to ścią pól.
Wie rzo no, że w tym dniu Mat ka Bo ża cho dzi po
po lach i je bło go sła wi.

Dwa naj waż niej sze świę ta ka to lic kie, Bo że Na -
ro dze nie i Wiel ka noc, cho ciaż nie są świę ta mi ma -
ryj ny mi, rów nież pod kre śla ją zna cze nie po sta ci
Mat ki Bo żej. 

18.
Rzeźba Matka Boża 
z Dzieciątkiem, nr inw. 
E- 3145 OMO, XIX w., 
Franknowo

Sculpture of the Mother 
of God with the Child; 
inventory no. 
E-3145 OMO; 
19th century; 
Franknowo

19.
Fragment rzeźby 
Matka Boża Łąkowska, 
nr inw. E-4667 OMO,
XIX w., miejscowość 
nieznana

Fragment of sculpture 
of the Mother of God 
of Łąki; inventory no. 
E-4667 OMO; 
19th century; unknown 
provenance
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The cult of the Mother of God was very much
developed in the Warmia region, as is visible in
her diverse representations: as Madonna, as the

Mother of God with the Child, in the form of the
Pietà, depicted as Mother Nursing her Child, as a
member of the group fleeing to Egypt, or as a little
girl, the daughter of St. Anne and St. Joachim.   
The village community calendar abounded in
Marian days, of which the most important were:
The Purification of the Blessed Virgin Mary (Our
Lady of the Blessed Thunder Candle – 2nd Febru-
ary); The Annunciation of the Lord (Our Lady of
Opening – 25th March); The Visitation of the
Blessed Virgin Mary (Our Lady of Berries – 2nd

July); The Assumption of the Blessed Virgin Mary
(Our Lady of Herbs – 15th August); and The
Nativity of the Blessed Virgin Mary (Our Lady of
Sowing – 8th September).40 The day of Our Lady of
the Blessed Thunder Candle related to the practice
of purifying a new mother after labour and her
return into the community. According to folk
tradition, on that day blessed thunder candles were
lit that were otherwise used during storms to
protect houses from thunder. There are proverbs
linked with this holiday, such as: Gdy na Gromnicę

jasno, to w stodole ciasno [When it’s light on the Blessed

Candle Day, the barn shall be crowded]; Na gromnicę

masz zimy połowicę [The Blessed Candle Day marks

the mid-winter]; and Jak ciężki grzmot i błyskawice,

postaw w oknie gromnicę [Place a blessed candle at

the window for heavy thunders and lightning]. There

are agricultural customs related to 25th March. The
Mother of God was believed to support the soil
and bless future sumptuous crops. People would
untie sheaves and other knots for good fortune. On
Our Lady of Herbs’ day, bouquets of herbs and
freshly picked grains were blessed and thus assumed
medical, magical and anti-rodent properties. Folk
proverbs referring to this day were also coined: Od

Wniebowzięcia w stodole połowa żęcia [The Assumption

marks mid-harvest in the barn]; and Na Wniebo-

wzięcie najlepsze jest żęcie [For the Assumption the 

best is reaping]. Celebrations of the Nativity of the
Blessed Virgin Mary, otherwise known as Our Lady
of Sowing, was associated in folk tradition with
abundance in the fields. The Mother of God was

The Comforter, 
The Helper, 
The Advocate

20.
Fragment rzeźby 
św. Roch, (poz. kat. 47)

Fragment of sculpture 
of St. Roch; 
(catalogue item 47)



Iko no gra ficz nie z Bo żym Na ro dze niem zwią za ne
jest przed sta wie nie Mat ki Bo żej kar mią cej Dzie -
ciąt ko Je zus, a z Wiel ka no cą – Pie ty.

Udział Mat ki Bo żej w ży ciu wiej skiej spo łecz -
no ści nie prze ja wiał się wy łącz nie w świę tach ma -
ryj nych, uczest ni czy ła ona w każ dym waż niej szym
mo men cie ży cia czło wie ka, po cząw szy od na ro -
dzin, a skoń czyw szy na śmier ci41. To wła śnie Mat -
ka Je zu sa by ła naj waż niej szą po śred nicz ką, opie -
kun ką i po cie szy ciel ką wsta wia ją cą się za ludź mi 
w cza sie ich nie do li. Jej ro la, ja ko mat ki Pa na, prze -
kła da ła się tak że na lu dzi. By ła mat ką dla tych, 
któ rzy po trze bo wa li jej wspar cia, szcze gól nie cier -
pią cych, bied nych i opusz czo nych.  

Z kul tem Mat ki Bo żej są zwią za ne sank tu aria,
od gry wa ją ce waż ną ro lę w ży ciu wiej skiej spo łecz -
no ści. Jak po da je J. Ho chle it ner, sie dem dzie siąt
pięć pro cent miejsc piel grzym ko wo -od pu sto wych
na War mii jest zwią za nych z Ma rią42. Bar dzo czę -
sto in spi ra cją do wy ko na nia fi gu ry Mat ki Bo żej 
by ły wła śnie te miej sca świę te, w któ rych twór ca lu -
do wy mógł zo ba czyć jej cu dow ny wi ze ru nek, na
przy kład Kro sno, Sto czek War miń ski, Gie trz wałd
czy Świę ta Lip ka i Łą ki Bra tiań skie. W ko lek cji Mu -
zeum od zwier cie dle niem tych po sta ci są rzeź by
Mat ki Bożej Łą kow skiej (il. 19), Mat ki Bo skiej Kró -
lo wej Po ko ju ze Stocz ka Klasz tor ne go (il. 21) czy
Ma don ny z ob ja wień gie trz wałdz kich (il. 22). Ma -
je sta tycz ne, ob da rzo ne czcią wi ze run ki Mat ki Bo -
żej by ły in spi ra cją dla lu do we go twór cy, któ ry 
ży jąc w śro do wi sku wiej skim, da rzył Ma rię szcze -
gól nym upodoba niem. W folk lo rze lu do wym ist -
nie je wie le le gend i po dań zwią za nych z Naj święt-
szą Pa nien ką. An na Niedź wiedź pod kre śla: „Kult
ma ryj ny w kul tu rze lu do wej jest przede wszyst kim
kul tem Ma rii ja ko Mat ki Bo ga, nie rzad ko trak to -
wa nej tak, jak by tyl ko to się li czy ło, i stąd jej lo sy hi -
sto rycz ne, jej ży cio rys (na wet apo kry ficz ny, a więc
bli ski kul tu rze lu do wej) usu nię te są w cień”43. Po -
twier dze niem tych słów jest rów nież fakt, iż spo -
śród wszyst kich przed sta wień Ma rii, to wła śnie

21.
Rzeźba Matka Boża 
z Dzieciątkiem, 
nr inw. E-3943 OMO, 
XIX w., miejscowość 
nieznana

Sculpture of the Mother 
of God with the Child; 
inventory no. E-3943 OMO; 
19th century; 
unknown provenance
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believed to walk by the fields and bless crops on
that day.   

Although not Marian days, Christmas and
Easter were liturgically the two most important
Catholic holidays, and emphasised the importance
of the Mother of God. In iconography the image
of the Mother Nursing the Child is related to
Christmas, and the image of Pietà to Easter.  

The role that the Mother of God took in village
community life was visible not only on Marian
holidays; she participated in all the important
moments of village people’s lives, from birth up
until their death.41 The Mother of Jesus was the
most important advocate, guardian, and comforter
who acted on behalf of people in times of
misfortune. People benefitted from her role as the
Mother of Lord – she was a mother for all those
who needed comfort, especially the suffering, the
poor and the abandoned. 

Sanctuaries are also related to the Marian cult.
They played a significant role in village community
lives. According to J. Hochleitner, as many as
seventy-five percent of pilgrimage destinations and
church feast venues are related to Mary.42 Sacred
sites such as Krosno, Stoczek Warmiński, Gietrz-
wałd, Święta Lipka or Łąki Bratiańskie, where
creators were confronted with the image of the
Mother of God were often inspiration to the future
creation of sculptures of Mary. The museum’s
collection consists of depictions of images such 
as the sculpture of God’s Mother of Łąki, The
Mother of God and Queen of Peace of Stoczek
Warmiński or The Madonna of Gietrzwałd Appa-
ritions. Majestic, revered images of the Mother of
God served as inspiration to folk artists who, by
living their village lives, were particularly fond of

22.
Rzeźba Madonna,
nr inw. E-2727 OMO, 
pocz. XX w., 
miejscowość nieznana

Sculpture of Madonna;
inventory no. E-2727 OMO; 
beg. 20th century; 
unknown provenance
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stać Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem, sie dzą cej na
osioł ku (poz. kat. 2). Ma ria le wą rę ką przy trzy mu -
je dziec ko za wi nię te w po wi ja ki, a dru gą rę ką po -
da je mu pierś. Rzeź bę tę pod dał ana li zie ar ty s-
tycz nej J. Gra bow ski, któ ry za uwa żył: „Tak wul gar -
nej twa rzy nie dał by Ma don nie ani ar ty sta miej ski,
ani rzeź biarz ce cho wy. Wy raz jej, pe łen du my i
zmy sło we go za do wo le nia z sie bie czy też czyn no -
ści kar mie nia dziec ka o sztyw no ści ku kły – jest tak
ka pital ny i je dy ny w swo im ro dza ju, że nie spo sób
go zna leźć po za sztu ką lu do wą”44. Obie rzeź by po -
ka zu ją Ma rię po przez jej ma cie rzyń stwo, dzię ki
cze mu sta je się ona „ko bie tą z krwi i ko ści”. Opo -
wiada nia lu do we przy rów nu ją ją nie kie dy do bied -
nej i za pra co wa nej mat ki45. Zda je się, że twór ca
lu do wy, rzeź biąc po stać Ma rii, rów nież czer pał in -
spi ra cję ze swo je go oto cze nia. Ry sy twa rzy Mat ki
Bo żej czę sto przy po mi na ją zwy kłą wiej ską ko bie tę,
bra ku je w nich de li kat no ści i szla chetno ści uro dy,
ja ki mi by ła ob da rza na przez sztu kę wy so ką (il. 24). 

Bar dzo po pu lar nym wśród war miń skich rzeź -
bia rzy przed sta wie niem, zwią za nym z ma cie rzyń -
stwem Ma rii, był mo tyw Mat ki Bo żej z Dzie-
ciąt kiem. W war miń skiej rzeź bie Ma ria z Je zu sem
uka za na jest naj czę ściej w po zy cji pio no wej, stoi na
ku li ziem skiej, dep cząc wę ża, w le wym rę ku trzy ma
Dzie ciąt ko Je zus, pra wą ma lek ko uchy lo ną w bok,
w niej trzy ma ber ło (poz. kat. 22). Rzeź by te sta wia -
ne by ły w cen tral nej, naj więk szej wnę ce ka plicz ki, o
czym świad czą ich znacz ne roz mia ry. W ich sty li -
sty ce wi dać na wią za nie do rzeźb śre dnio wiecz nych,
co za uwa ży ła D. Gó ra lo wa: „Nie zna ny lu do wy ar -
ty sta ko pio wał wier nie mi ster ne, niec ko we, mięk kie
dra pe rie spły wa ją ce w ka ska dach z bo ków fi gu ry
lub też twar de ła ma ne sza ty go tyc kich rzeźb, ale
twa rzom nada wał pro ste ry sy wiej skich ko biet”46.
Ty po we by ły też fi gu ry wzo ro wa ne na rzeź bach ba -
ro ko wych. Cha rak te ry stycz ne dla re gio nu War mii
jest sta tycz ne usta wie nie po sta ci Ma don ny i fron -
tal nie usa do wie nie na jej rę ku Je zu sa. Pra wie w każ -
dej z tych rzeźb twarz Mat ki i twarz Dzie ciąt ka są
nie mal iden tycz ne (poz. kat. 3). 

Pietà (sło wo z jęz. wło skie go, ozna cza li tość, mi ło -
sier dzie) sta ła się obok Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem
naj po pu lar niej szym wy obra że niem iko no gra ficz -
nym w war miń skiej rzeź bie lu do wej. 

W ko lek cji rzeź by lu do wej Mu zeum War mii 
i Ma zur znaj du je się kil ka dzie siąt fi gur przed sta -
wia ją cych po stać Mat ki Bo żej. Naj po pu lar niej sze
to Pietà i Ma don na z Dzie ciąt kiem, czy li Mat ka ze
swo im Sy nem. W Mu zeum znaj du ją się rów nież
dwie rzeź by Mat ki Bo żej kar mią cej ma łe go Je zu sa.
Ma ria kar mią ca to jed no z naj star szych przed sta -
wień, któ re da ło po czą tek ty tu ło wa niu Ma rii „The -
oto kos”, czy li Mat ka Bo ga. Jed na z wy mie nio nych
rzeźb to nie du ża sto ją ca po stać Mat ki Bo żej (il. 16),
któ ra pra wą rę ką pod trzy mu je Je zu sa i okry wa go
swo im płasz czem, a le wą po da je mu pierś. Rzeź ba
jest ma ło roz człon ko wa na, zwar ta, je dy ną ozdo bę
sta no wią tu żło bie nia dra pe rii, któ re wpro wa dza ją
lek ką dy na mi kę w for mie. Dru ga fi gu ra to iko no -
gra ficz ne przed sta wie nie Uciecz ki do Egip tu – po -

23.
Fragment rzeźby 
Madonna, 
nr inw. E-3532 OMO, 
XIX w., Jeziorany

Fragment of the 
sculpture of Madonna; 
inventory no. 
E-3532 OMO; 
19th century, Jeziorany

24.
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Pietà (poz. kat. 10)

Fragment of Pietà 
sculpture 
(catalogue item 10)



25

Mary. There are numerous legends in folk culture
relating to the Blessed Virgin. As Anna Niedźwiedź
emphasizes, “The Marian cult in folk culture
means first and foremost the cult of Mary as the
Mother of God, who is often treated as if nothing
else mattered, so her historical biography (even the
apocryphal one that is close to folk culture) has
been put in the shade.”43 All in all, this is the Pietà
(the Italian word meaning “mercy”), which, second
only to the Mother with the Child, became the
most popular iconographic depiction of Mary in
Warmian folk sculpture. 

There are a few dozen figures of the Mother 
of God in the folk sculpture collection of the
Museum of Warmia and Mazury, the most
popular being Pietà and Madonna with the Child
– the Mother with her Son. There are also two
depictions of the Mother of God nursing little
Jesus. The nursing Mary is one of the oldest depic-
tions which gave rise to her being called Theotokos,
the Mother of God. One of the previously mentio-
ned sculptures represents a short, standing figure of
the Mother of God holding Jesus, covering him
with a coat with her right hand and breastfeeding
with her left. The sculpture is united rather than
segmented, the only ornament being the folds of
the drapery that make it look slightly dynamic in
form. The other sculpture is an iconographic
representation of the Flight to Egypt with the
Mother of God with the Child riding a donkey.
With her left arm she is holding her baby wrapped
in swaddling clothes, and breastfeeding with her
right arm. In his artistic analysis of the sculpture,
J. Grabowski noted that “Neither an artist from a
city, nor a guild sculptor would make such a vulgar
face of Madonna. Her expression, so proud and
sensually pleased with herself or breastfeeding her
dummy-like baby, is so stunning and one-of-a-kind
that it couldn’t be found elsewhere outside of folk
art.”44 Both sculptures represent Mary through her
motherhood, which makes her “a woman of blood
and bone”. In folk tales she has sometimes been

compared to a poor and working mother.45 Folk
artists apparently drew their inspiration from their
surroundings when creating representations of
Mary. Her features, lacking the delicacy and noble
beauty characteristic of higher art, are often evo-
cative of a common village woman. 

Among Warmian sculptors, Mother of God
with the Child was a very popular representation of
Mary pertaining to her motherhood, in which she
was most often depicted as standing on a globe and
trampling a snake, holding Jesus with her left arm,
her right arm holding a sceptre turned slightly
aside. Due to their size, the sculptures must have
been placed in the central main alcoves of shrines.
As D. Góralowa notes, they relate in style to
medieval sculptures: “The unknown folk artist
either copied in detail the fine, grooved, soft
draperies floating in cascades from the sides of a
figure or imitated the hard, broken clothes of
gothic sculptures, yet gave all the faces the features

25.
Fragment rzeźby 
Matka Boża 
z Dzieciątkiem
(poz. kat. 20) 

Fragment of the 
sculpture of the Mother 
of God with the Child
(catalogue item 20)
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Pietà w war miń skiej rzeź bie lu do wej sta no wi ła od -
po wied nik po pu lar ne go w po zo sta łych re gio nach
Pol ski Chry stu sa Fra so bli we go. W Mu zeum znaj -
du je się tyl ko jed na rzeź ba, po cho dzą ca z Igna li na
uka zu ją ca Je zu sa – sie dzą ce go na ław ce, z gło wą
pod par tą pra wą rę ką, w ge ście zmar twie nia i za tro -
ska nia (il. 38). 

Licz ba rzeźb w oma wia nej ko lek cji po zwa la na
do ko na nie ana li zy ar ty stycz nej i pró by usta le nia
pew nych grup fi gur, wy ko na nych przez te go sa me -
go twór cę lu do we go, co zresz tą zro bi li znaw cy te -
ma tu – D. Gó ra lo wa czy H. Skurp ski47. Ist nie je
gru pa rzeźb o bar dzo po dob nych ce chach, są to
spo rych roz mia rów fi gu ry przed sta wia ją ce Mat kę
Bo żą trzy ma ją cą na ko la nach mar twe cia ło Chry -
stu sa. Wszyst kie cha rak te ry zu ją się sze ro ki mi twa -
rza mi o wy raź nych ry sach i au ten tycz ną uro dą
War mia nek48, jak za uwa ży ła D. Gó ra lo wa, „cha rak -
te ry stycz na ce cha te go ty pu uro dy, to owal na twarz
o kwa dra to wym czo le i wy eks po no wa ny mi peł ny -
mi po licz ka mi”49. Po stu ra Ma don ny jest w tych fi -
gu rach sztyw na, moc no wy pro sto wa na, na da ją ca

Mat ce pew ną do zę do sto jeń stwa (poz.kat.12). Rów -
nież gło wa jest usta wio na do wi dza fron tal nie, a jej
oczy spo glą da ją da le ko przed sie bie. Po stać Je zu sa
jest re al nych roz mia rów, ze sztyw ny mi, nie na tu ral -
nie opa da ją cy mi wzdłuż cia ła Mat ki rę ka mi. Jest
też gru pa Piet mniej szych roz mia rów, gdzie po stać
Chry stu sa ma nie pro por cjo nal ne, du żo mniej sze
roz mia ry, jest wkom po no wa na w ciało Mat ki Bo żej
(poz. kat. 19), peł nią cą w tym przed sta wie niu głów -
ną ro lę. Z tech nicz ne go punk tu wi dze nia, mi ni ma -
li za cja cia ła Je zu sa chro ni ła rzeź bę przed od pad-
nię ciem do sztu ko wa nych ele men tów, du ża fi gu ra
wy ma ga ła do łą cze nia rąk, któ re z cza sem od pa da -
ły. Po do bień stwo sty li stycz ne mo że my do strzec 
w dwóch rzeź bach z Olsz ty na i Kle wek (poz. kat. 4
i 5). Te nie du że fi gu ry, moc no roz człon ko wa ne, re -
pre zen tu ją rzad ko wy stę pu ją cy w re gio nie typ ilu -
stro wa nia Pie ty. Opi su jąc Pie tę z Kle wek, J. Gra-
bow ski za uwa ża: „Na War mii spo ty ka my szcze gól -
ny ro dzaj kom po zy cji Opła ki wa nia o ty pie po -
krew nym in ter pre ta cji te go te ma tu na Żmu dzi 
i Li twie. Re pre zen tu je go wła śnie ta sze ro ko cię ta o
gład kich, okrą gła wych kształ tach, moc no po ru -
szo na fi gu ra, któ rej jed nym z istot nych wa lo rów
jest li rycz ny wy raz twa rzy Ma rii”50. Na uwa gę za -
słu gu ją rów nież trzy sty li stycz nie zbli żo ne do sie -
bie przed sta wie nia Pie ty. Ten sam układ po sta ci, te
sa me sza ty Mat ki Bo żej i ta sa ma wy so kość rzeźb,
spra wia ją, że są one bar dzo po dob ne. Być mo że po -
cho dzą z te go sa me go warsz ta tu twór cy lu do we go
(poz. kat. 17, 18, 21).

W war miń skiej rzeź bie Mat ka Bo ża by ła rów -
nież przed sta wia na jed no po sta cio wo. Zbiór ten jest
róż no rod ny, nie znaj du je my w nim po do bieństw
sty li stycz nych. Fi gu ry ma ją pro stą for mę i zwar tą
bry łę. 

Miesz kań cy war miń skich wsi szcze gól nie
upodo ba li so bie po stać Mat ki Bo żej, by ło to zwią -
za ne z ich re li gij no ścią i przy wią za niem do tra dy -
cji. Świąt karz wy cho dził na prze ciw ocze ki wa niom
spo łecz no ści i rzeź bił po stać Po cie szy ciel ki, Wspo -
mo ży ciel ki i Orę dow nicz ki.

26.
Pietà, 
nr inw. E-3124 OMO, 
XIX w., Czerwonka

Pietà; 
inventory no. E-3124
OMO; 19th century;
Czerwonka
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of common village women.”46 Figures modelled
after baroque sculptures were also popular. What is
characteristic of the region of Warmia is the static
figure of the Madonna and the frontal positioning
of Jesus on her arm. The faces of the Mother and
the Child are nearly identical in almost every
sculpture. 

In Warmian folk sculpture, the Pietà was a
counterpart of the Pensive Christ so popular in
other regions of Poland. The museum has only one
sculpture originating from Ignalin – a depiction of
Jesus sitting on a bench with his head leaning on
his right hand in a sorrowful gesture. 

The multiplicity of sculptures in the collection
allow them to be analysed artistically and divided
into groups by particular folk artists, which was
actually done by D. Góralowa and H. Skurpski, the
experts in the field.47 There is a group of sculptures
sharing similar features – huge figures representing
the Mother of God holding Christ’s dead body in
her lap. What is characteristic to all of them are the
broad faces with strong features and an authentic
Warmian type of beauty.48 As noted by D. Góra-
lowa, “the characteristic features of this type of
beauty are: an oval face with a square forehead and
prominent cheek bones.”49 The Madonna’s posture
is stiff and very straight, which makes her look
rather dignified. Forward facing, she is looking
ahead into the far distance. The life-size figure of
Jesus has stiff arms, unnaturally falling alongside
his mother’s body. There is also a group of Pietàs
that are smaller in size, where the disproportionally
small figure of Christ is incorporated in that of the
Mother of God, who is the main character in the
representation. From the technical point of view a
smaller figure of Christ was less likely to lose added
elements, unlike a huge one, in which large tacked
arms would fall off with time. There is a visible
similarity in style between two sculptures – one
from Olsztyn and one from Klewki. The small and
highly segmented figures represent a method of
depicting the Pietà that is rare in the region. In his

description of the Pietà from Klewki, J. Grabowski
states that “Warmian composition of the Mourning
is very specific, [and] similar in its interpretation
to the one characteristic of Samogitia region of
Lithuania and all Lithuania. It is represented by 
the broadly cut, very much fragmented figure of
smooth, round shapes, where the facial expression
of Mary has been one of its biggest lyrical values.50

Three other, stylistically similar representations of
the Pietà are worth mentioning as well. They share
the same layout of figures, the same clothes for the
Mother of God, and the same height of the whole
sculpture. They may have come from the same folk
artist’s workshop.

Among Warmian sculptures there are also one-
person representations of the Mother of God. This
group is diverse, but with no similarity in style. All
the figures are simple in their form and solid in
their body. 

Due to their religiousness and attachment to
tradition, the citizens of Warmian villages set their
hearts on the person of the Mother of God. In an
attempt to meet the community’s expectations, a
folk sculptor would choose to sculpt figures of the
Comforter, the Helper, and the Advocate in one
person. 

27.
Fragment rzeźby 
Pietà, (poz. kat. 16)

Fragment of the 
sculpture of Pietà; 
(catalogue item 16)
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Ukrzyżowany,
Zmartwychwstały,
Zbawiciel

Po stać Je zu sa Chry stu sa by ła przed sta wia na
rów nie czę sto, jak Mat ka Bo ża. Każ dy waż niej -
szy mo ment Je go ży cia zo stał zi lu stro wa ny 

w war miń skiej rzeź bie lu do wej: Je zus ja ko nie mow -
lę, ma łe dziec ko, ze św. An to nim, ze św. Jó ze fem,
Ukrzy żo wa ny, Umie ra ją cy, Zmar twych wsta ły czy 
w Trój cy Świę tej51. Jak wcze śniej wspo mnia no, bar -
dzo po pu lar ne w in nych re gio nach Pol ski przed sta -
wie nie Chry stu sa Fra so bli we go jest re pre zen to wa ne
w zbio rach Mu zeum przez je dy ną ta ką rzeź bę po -
cho dzą cą z Igna li na52 (il 38). W mu ze al nej ko lek cji
lu do wej rzeź by nie znaj dzie my fi gur Sal wa to ra
Mun di, czy li Je zu sa prawą rę ką bło go sła wią ce go, a
w le wej trzy ma ją ce go kró lew skie jabł ko. Moż na ją
by ło obej rzeć in si tu w ka plicz ce w Pra sli tach53, a
obec nie w ko le gia cie w Dobrym Mie ście.

Naj licz niej szą gru pę rzeźb sta no wią fi gu ry
Chry stu sa Ukrzy żo wa ne go, czę sto nie kom plet ne,
bez rąk i krzy ży, moc no znisz czo ne, naj czę ściej bez
po li chro mii (il. 1, 29, 30). Wspo mnia na wcze śniej
ar chi wal na do ku men ta cja fo to gra ficz na uka zu je
pięk no przydrożnych krzy ży. Usta wio nych na roz -
sta jach dróg, przy go spo dar stwach, na po lach – wy -
so kich „dro go wska zów”, sta wia nych w in ten cjach
po kut nych i dzięk czyn nych. Oprócz spo rych roz -
mia rów rzeźb Chry stu sa z przy droż nych krzy ży, 
w ko lek cji Mu zeum znaj du ją się rów nież mniej sze
kru cy fik sy po cho dzą ce z nisz ka pli czek.

Twór ca lu do wy, wy ko nu jąc fi gu rę Ukrzy żo wa ne-
go z Płoskini (il. 1), sku piał uwa gę na eks pre sji po -
przez wy raz twa rzy, wy chu dze nie tor su54, fi ne zyj ne

28.
Krzyż przydrożny w Butrynach. 
Fotografia archiwalna MWiM, 
1959 r., nr neg. 4173 

Wayside cross in Butryny. 
The museum's archival photograph; 
1959, no. of neg. 4173
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Crucified 
and Resurrected: 
The Saviour

Depictions of Jesus Christ have been as
common as those of the Mother of God.
Each and every significant moment of his life

has been illustrated by Warmian folk sculptures:
the baby Jesus, Jesus as a toddler, Jesus with St.
Anthony, Jesus with St. Joseph, the Crucified Jesus,
the Dying Jesus, the Resurrected Jesus or Jesus in
the Trinity.51 As has already been mentioned, a de-
piction of the Pensive Jesus so popular in other
regions of Poland is represented in the museum’s
collections by just one sculpture from Ignalin.52

However, neither a statue of Salvator Mundi, nor
one of Jesus giving a blessing with his right hand,
and holding an apple in his left are contained in
the museum’s folk sculpture collection. The latter
could only be seen in situ, in a shrine located in
Praslity;53 at present it has been housed by the
collegiate church in Dobre Miasto.  

The most plentiful group of sculptures consists
of depictions of the crucified Christ, which are
often incomplete, lacking hands or the cross, and
severely damaged and most often lacking poly-
chrome. The beauty of wayside crosses has been
depicted in the aforementioned archival photo-
graphic documentation – the huge “signposts”
erected either at crossroads, or next to farms, or on
fields, and intended as a means of penance or
thanksgiving. Other than huge sculptures of Christ
from wayside crosses, the museum’s collection also
contains smaller crucifixes retrieved from the
alcoves of wayside shrines.

29.
Fragment rzeźby Chrystus
Ukrzyżowany z kapliczki 
w Dobrym Mieście, 
nr inw. E-90 OMO, XIX w. 

Fragment of the sculpture 
of Crucified Christ from 
a wayside shrine in Dobre Miasto;
inventory no. E-90 OMO; 
19th century 
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udra po wa ne pe ri zo nium (il. 30) czy nie pro por cjo -
nal nie du żą ko ro nę cier nio wą (il. 29) wy su wa ją cą
się na pierw szy plan. Zda rza ją się też bar dzo
uprosz czo ne for my, gdzie w ogól nej per cep cji bry -
ła po sta ci spra wia wra że nie zwar tej. Jej ele men ty
pla stycz ne nie zo sta ły uwy pu klo ne, a ich kra wę dzie
są je dy nie za zna czo ne. Część zgro ma dzo nych fi gur
Ukrzy żo wa ne go nie wy róż nia się in dy wi du al ną
for mą. Zo sta ły wy ko na ne pod wpły wem ko ściel nej
rzeź by ba ro ko wej. Spo sób ich eks po no wa nia na
krzy żach po lnych i brak po lichro mii spo wo do wa -
ły, że drew no na bra ło su ro wej, peł nej spę kań fak tu -
ry, na da ją cej po sta ciom do dat ko wej dra ma tur gii. 

Nie licz ne krzy że znaj du ją ce się w ko lek cji Mu -
zeum naj czę ściej ma ją pro stą for mę, cza sa mi ozdo -
bio ne są na krań cach be lek  (poz. kat. 26).  

Wy jąt ko wą rzeź bą lu do wą w zbio rach Mu zeum
jest fi gu ra Chry stu sa Zmar twych wsta łe go (poz. 
kat. 25). Wi dzi my nie du żą po stać Je zu sa w po zy cji
sto ją cej, z le wą no gą cof nię tą i le wą rę ką wy su nię -
tą na ze wnątrz, układ dło ni wska zu je, że być mo -
że pier wot nie trzy mał w niej cho rą giew. Na ar chi -
wal nych fo to gra fiach z lat 50. wi dzi my Je zu sa 
z obie ma rę ka mi  (il. 11), do dziś za cho wa ła się tyl -
ko le wa55. Za rów no prze rzu co na przez le we ra mię
dra pe ria, jak i pe ri zo nium na bio drach przy bra ły
eks pre syj ną for mę, co na da je ca ło ści do syć dy na -
micz ny cha rak ter. Twór ca lu do wy wy ko nu jąc rzeź -
bę in spi ro wał się sty lem ro ko ko wym, a przedsta- 
wie nia, na któ rych się wzo ro wał, mógł zo ba czyć 
w ko ścio łach w Grzę dzie i Le gi nach56. 

Na le ży pa mię tać, że wi ze run ki Je zu sa sta no wią
też in te gral ną część Pie ty, któ re omó wio no w roz -
dzia le po świę co nym Mat ce Bo żej. Kom po zy cja
Pie ty to ze sta wie nie dwóch po sta ci ści śle ze so bą ze -
spo lo nych, dla te go też nie ma po trze by osob ne go
przed sta wia nia Chry stu sa z tej kom po zy cji.

Po stać Je zu sa zwią za na jest rów nież z chrze ści -
jań skim do gma tem Trój cy Świę tej. W Mu zeum
znaj du ją się dwa te go ty pu przed sta wie nia, jed no
to rzeź ba, dru gie to pła sko rzeź ba57. Rzeź ba z Orze -
cho wa jest ma łą fi gur ką Bo ga Oj ca, w je go po stać

30.
Rzeźba Chrystus
Ukrzyżowany, 
nr inw. E-4456 OMO,
XVIII/XIX w., Józefów

Sculpture of 
the Crucified Christ;
inventory no. 
E-4456 OMO; 
18th/19th centuries;
Józefów
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31.
Przedstawienie św. Anny z małą Marią 
i św. Józefem, nr inw. E-32 OMO, 
XVIII/XIX w., Braniewo

Depiction of St. Anne with the little Mary 
and St. Joseph; inventory no. E-32 OMO; 
18th/19th centuries; Braniewo

Folk artists’ expression was most prominent in the
Crucified Christ’s face, emaciated torso,54 finely
draped perizoma or centre-staged and dispropor-
tionally large crown of thorns. There are also simpli-
fied forms, in which the whole body seems unified.
Neither the visual components, nor their edges
have been emphasised. Some sculptures of the
Crucified Christ in the collection have no indivi-
dual form, but have rather been based on church
baroque style. The way they have been exposed on
wayside crosses and the lack of polychrome have
made the wood’s texture coarse and covered with
cracks, which gives the depicted persons an addi-
tional dramatic appearance. 

The few crosses that are in the museum’s col-
lection are usually simple in form, with occasional
decorations at beam ends.

The statue of the Resurrected Christ is among
the most extraordinary folk sculptures in the
collection. This is a short standing figure of Christ
with the left leg moved back and the left arm
moved forward, the position of hand possibly
indicating his having held a flag. On archival 1950s
photographs we can see Jesus with both hands, of
which only left one has been preserved.55 The
expressive character of both the drapery flipped
over the left arm and the perizoma around the hips
make the statue look quite dynamic. The folk
artist, inspired by the rococo style, could have seen
the representations he based his work on in the
churches in Grzęda and Leginy.56

Let us not forget that images of Jesus are an
integral part of the Pietà referred to in detail in the
chapter devoted to the Mother of God. The Pietà’s
composition consists of two closely united figures,
and there is hence no separate chapter on Christ in
this catalogue. 

The figure of Christ has been linked with the
Christian dogma of the Holy Trinity. There are 
two representations of this kind in the museum: 
a sculpture, and a relief.57 The sculpture from 
Orzechowo is a little statue of God the Father,
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wkom po no wa ny jest Chry stus Ukrzy żo wa ny, nad
któ rym uno si się Duch Świę ty pod po sta cią go łę -
bia  (poz. kat. 24). In spi ra cją do wy ko na nia fi gu ry
mo gło być rzeź bio ne przed sta wie nie Tro nu Ła ski,
znaj du ją ce się w ko le gia cie w Do brym Mie ście58 czy
ko ście le w Sę ta lu59. Pła sko rzeź ba po cho dzą ca z Że -
got to ob ra mo wa na de ska, na któ rą do kle jo no po -
stać Chry stu sa, trzy ma ją ce go w pra wej rę ce wy so ki
krzyż, Bo ga Oj ca oraz wi ze ru nek go łę bia, pier wot -
nie po sia da ją ce go skrzy dła. We dług R. To mic kie go,
trud no stwier dzić, czy lud ność wiej ska po tra fi ła
przy swo ić so bie ideę Bo ga ja ko je den byt w trzech
oso bach. Au tor za uwa ża rów nież, że poj mo wa nie
Trój cy Świę tej by ło so cjo mor ficz ne i przy bie ra ło na

przy kład for mę ro dzi ny pod po sta cia mi: Ma rii, 
Je zu sa i św. Jó ze fa lub Bo ga Oj ca, Je zu sa i Ma rii60.
Być mo że mo del ten za ist niał rów nież w war miń -
skiej rzeź bie lu do wej, któ rej przy kła dem są dwie
pła sko rzeź by o for mie po dob nej do Świę tej Trój cy
z przed sta wie niem Ro dzi ny Ma rii i Ro dzi ny Je zu -
sa. Jed nym z sym bo li Trój cy Świę tej jest też trój kąt
rów no bocz ny, od XVII wie ku czę sto wpi sy wa no 
w nie go Oko Opatrz no ści Bo żej. W zbio rach Mu -
zeum znaj du je się wi szą ca ka plicz ka zna le zio na w
le sie w oko li cach Na te rek, wy ko na na z gru bej de -
ski, na któ rej na ma lo wa no na błę kit nym tle bia łe
ko ło, w środ ku znaj du je się czar ny trój kąt, a w nim
Oko Opatrz no ści (il. 41). Być mo że twór ca lu do wy,
wykonując tę ka plicz kę in spi ro wał się wi ze run kiem
Opatrz no ści Bo żej z le we go oł ta rza bocz ne go ko -
ścio ła w Bar tą gu, gdzie w 1781 ro ku po wsta ło pierw -
sze na War mii Brac two Opatrz no ści Bo żej. Ce lem
brac twa by ło wzmoc nie nie re li gij ne miesz kań ców
wsi, co za owo co wa ło zwięk szo nym ru chem piel -
grzym ko wym do bar tą skiej świą ty ni. Wie le piel -
grzy mek, zwa nych w gwa rze war miń skiej ło sie ra mi,
uda je się tam tak że obec nie, zwłasz cza że w 1984 
ro ku ko ściół zo stał pod nie sio ny do ran gi Ar chi die -
ce zjal ne go Sank tu arium Bo żej Opatrz no ści. Piel -
grzym ki od by wa ją się tak że z oka zji od pu stu w
ostat nią nie dzie lę sierp nia.

W re li gij no ści lu do wej Je zus, tak jak Ma ria i świę-
ci, był po śred ni kiem mię dzy Bo giem a ludź mi. Na
War mii naj czę ściej wy obra ża ny ja ko Ukrzy żo wa ny
i umie ra ją cy na ko la nach Mat ki, był Bo giem lu dzi,
a Bóg Oj ciec – wład cą świa ta.

32.
Przedstawienie 
Świętej Trójcy, 
nr inw. E-3158 OMO,
XIX w., Żegoty

Depiction of the 
Holy Trinity; inventory
no. E-3158 OMO; 
19th century; Żegoty



33

incorporating the Crucified Christ, over whom the
Holy Spirit is rising in the form of a dove. The
artist might have been inspired by the sculpture of
the Throne of Grace from the collegiate church in
Dobre Miasto58 or from the church in Sętal.59 The
relief from Żegoty is a framed plank onto which the
figure of Christ holding a tall cross in his right
hand, the figure of God the Father, and the image
of a dove which originally used to have wings have
all been glued. According to R. Tomicki, it is hard
to determine if village people were able to grasp the
idea of one God manifested in three persons. The
author also notices that the understanding of God
used to be sociomorphic, embodied by a family
comprising Mary, Jesus, and St. Joseph or God the
Father, Jesus, and Mary.60 Possibly, Warmian folk
sculpture, too, has been based on this model, of
which the examples are the two reliefs representing
the Trinity, and depicting the family of Mary and
the family of Jesus. One of the symbols repre-
senting the Trinity has been an equilateral triangle,
into which, starting from 17th century, the Eye of
Providence was often inscribed. There is also a han-
ging shrine among the museum’s collection, found
in the forest near Naterki and made of a thick
plank decorated with a white circle against a blue
background, inscribed with a black triangle with
the Eye of Providence inside. The folk artist was
possibly inspired in this production by the image
of God’s Providence from the left side altar of the
church in Bartąg, where in 1781 the first Warmian
Sons of Divine Providence institute was founded.
Their aim was to strengthen the faith of the village
citizens, which resulted in bigger pilgrim traffic to
the church in Bartąg. Even today the church serves
as a destination for numerous pilgrimages, other-
wise referred to in the Warmian dialect as łosiery,
even more so after promoting the church to the
Archdiocese Sanctuary of Divine Providence. There
are also pilgrimages on the occasion of the church
fair on the last Sunday of August. 

33.
Przedstawienie Świętej 
Rodziny, 
nr inw. E-92 OMO, 
XIX w., miejscowość 
nieznana

Depiction of the 
Holy Family; inventory 
no. E-92 OMO; 
19th century; 
unknown provenance

In the folk creed, Jesus, together with Mary and
the Saints, were intermediaries between God and
people. Most often depicted in Warmia region as
Crucified and dying on his Mother’s lap, he was
the God of the people, whereas God the Father was
the master of the universe. 



34

Święci, 
opiekunowie 
i orędownicy

Nie gdyś nie roz po zna wal ni, bez atry bu tów, cech
cha rak te ry stycz nych, ich je dy nym wy róż ni -
kiem był nimb nad gło wą. Z cza sem po ja wi ły

się imio na świę tych, a od śre dnio wie cza za czę to
nada wać im pierw sze sym bo le, czy li atry bu ty zwią -
za ne z ich ży ciem, dzia łal no ścią i śmier cią. Nie zna -
jąc przy pi sa nych do świę te go szcze gól nych iden ty-
fi ka to rów, trud no roz po znać wy rzeź bio ną po stać.
Ta kie za gad ko we fi gu ry znaj du ją się rów nież w ko -
lek cji Mu zeum. Pod wpły wem cza su nie któ re frag -
men ty rzeźb od pa dły bądź się znisz czy ły, co unie-
moż li wia roz po zna nie świę te go. Twór cy lu do wi
zna li iko no gra fię świę tych, znaj do wa li wzor ce w ko -
ścio łach czy w Ży wo tach Świę tych 61. W krze wie niu
kul tu świę tych waż ną ro lę od gry wał ka len darz li -
tur gicz ny, księ ża in for mo wa li pa ra fian o nad cho -
dzą cych świę tach, ich ran dze i spo so bie ob cho -
dze nia62.

Wy rzeź bie ni z drew na wspo mo ży cie le nie są
przy pad ko wi, na le żą do ka no nu naj po pu lar niej -
szych pa tro nów w tra dy cji lu do wej. Miesz kań cy
war miń skich wsi od na leź li w nich swo ich opie ku -
nów, orę dow ni ków i obroń ców przed złem i cho -
ro ba mi. Świę ci peł ni li rów nież waż ną ro lę w wy z-
na cza niu ko lej nych eta pów prac rol ni czych, na
przy kład w dniu św. Jó ze fa (19 mar ca) pierw szy raz
ora no zie mię, o czym mó wi ło przy sło wie Na świę -

te go Jó zwa przez po le bruz da. Z ko lei ko niec prac 
po lo wych na stę po wał 4 paź dzier ni ka, jak mó wi
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Saints, 
Caregivers 
and Advocates

Once unrecognisable, with no attributes or
characteristic features, saints, caregivers and
advocates could only be distinguished by a

halo over their heads. With time they acquired
names, and since the Middle Ages they were given
their first symbols, the attributes related to their
lives, activity and death.  It is difficult to recognise
who a sculpted person is if you don’t know any of
the symbols attributed to a particular saint. Such
mysterious statues feature among the museum’s
collection. With certain fragments broken off or
destroyed with time, the saints they were modelled
on are impossible to discern.  Folk artists knew the
iconography of the saints, and they could find their
models in churches or in The Lives of the Saints.61

The Liturgical Calendar played an important role
in propagating saint worship – priests would
inform parishioners about the upcoming feasts,
their importance, and the ways of celebrating those
days.62

The choice of helpers carved in wood was not
haphazard. They belong to the canon of the most
popular patrons in folk tradition. In the saints,
Warmian villagers found their caregivers, their
advocates, and their protectors from evil and
illness. The saints also played an important role in
indicating the time of consecutive stages of
agricultural tasks, the example being St. Joseph’s
Day (19th March) when soil was ploughed for the
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przy sło wie, Na świę te go Fran cisz ka chłop już w po -

lu nic nie zy skał. 
Na pod sta wie znaj du ją cych się w ko lek cji mu -

ze al nej rzeźb je ste śmy w sta nie okre ślić tych świę -
tych, któ rzy zo sta li ob da rze ni szcze gól ną czcią
przez miesz kań ców war miń skich wsi. Jed nym z
naj po pu lar niej szych świę tych sta wia nych w przy -
droż nych ka plicz kach był św. Flo rian chro nią cy
przed po ża rem i in ny mi klę ska mi ży wio ło wy mi.
Drew nia ne cha łu py kry te strze chą i pry mi tyw na
ochro na prze ciw po ża ro wa wy ma ga ły wspar cia te go
świę te go. Św. Flo rian opie ku je się stra ża ka mi a tak -
że ko mi nia rza mi, pi wo wa ra mi, bed na rza mi, ko wa -
la mi, garn ca rza mi i hut ni ka mi63. W ka len da rzu
ko ściel nym je go uro czy stość przy pa da 4 ma ja.
Przed sta wia no go naj czę ściej w stro ju rzym skie go
ry ce rza z wia drem peł nym wo dy, cza sem z pło ną cą
wie żą ko ścio ła. W zbio rach Mu zeum znaj du je się
dwa na ście rzeźb ilu stru ją cych po stać świę te go. Iko -
no gra fia nie któ rych z nich jest nie mal iden tycz na.
Przed sta wie nie św. Flo ria na, dzię ki wy sty li zo wa niu
na rzym skie go żoł nie rza, na le ży do bar dziej de ko -
ra cyj nych spo śród wszyst kich rzeźb przed sta wia ją -
cych świę tych. Naj po pu lar niej sze przy sło wia zwią-
zane z po sta cią świę te go: Na świę te go Flo ria na by -

wa ży to po ko la na, Na świę te go Flo ria na desz czyk

rzę si sty, bę dzie plon ob fi ty i do bry, i czy sty. We dług
po dań lu do wych deszcz pa da ją cy 4 ma ja był za po -
wie dzią do brych plo nów.

Dru gim ży wio łem bu dzą cym strach by ła wo da,
od uto nięć i po wo dzi strzegł św. Jan Ne po mu cen,
zna ny ja ko „Ne po muk”. Fi gu ry te go świę te go chro -
ni ły rów nież po la przed klę ską gra do bi cia. Wie rzo -
no, że świę ty ma wpływ na ilość desz czu i gwał-
tow ność roz to pów. W XIX wie ku był jed nym z naj -
po pu lar niej szych świę tych w sztu ce lu do wej, je go
fi gu ry sta wia no na mo stach, przy rze kach, sta wach,
ba gnach i je zio rach, cza sa mi na środ ku pól – dla
ochro ny upraw. Cha rak te ry stycz ne miej sca usy tu -
owa nia i spe cy ficz ne atry bu ty po zwa la ją na ła twe
roz po zna nie te go świę te go. W war miń skiej rzeź bie
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first time, which is described by the proverb Na

świętego Józwa przez pole bruzda [On St. Josheph’s

day a furrow in the soil]. Meanwhile, the end of
agricultural work came on 4th October, as described
by the proverb Na świętego Franciszka chłop już w

polu nic nie zyskał. [On St. Francis’s day a farmer

wouldn’ t gain anything in the field]. 
Based on the sculptures from the museum’s

collection we can indicate the saints who were par-
ticularly revered by the inhabitants of Warmian
villages. One of the most popular inhabitants of
wayside shrines was St. Florian, who would protect
from fire and other natural disasters. Thatched
wooden cottages with primitive fire protection
required his support. St. Florian protected fire
fighters, chimney sweeps, brewers, blacksmiths,
potters and steelworkers.63 The fourth of May is his
day in the church calendar. He was most often
depicted as a Roman knight with a bucket full of
water, sometimes against a burning church tower.
In the museum’s collection there are twelve statues
of this saint, some of them with nearly identical
iconography. The sculptures of St. Florian stand
out as the most decorative, due to the Roman
knight’s clothing. The most popular proverbs
relating to this saint are: Na świętego Floriana bywa

żyto po kolana [Rye can be knee-high on St. Florian’s

day], Na świętego Floriana deszczyk rzęsisty, będzie

plon obfity i dobry, i czysty [When on St. Florian’s

day there is heavy rain, the crops will be heavy, good,

and clean]. According to folk legend, rain on 
4th May foretold abundant crops. The other fear-
provoking natural element was water. St. John of
Nepomuk, simply referred to as Nepomuk, protec-
ted against drowning and floods. His statues also
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przed sta wia no go naj czę ściej w czar nej su tan nie,
bia łej kom ży i czar nej ka no nic kiej pe le ryn ce oraz
w bi re cie na gło wie. W le wej rę ce trzy ma krzyż. Je -
go atry bu tem jest też ga łąz ka pal mo wa – sym bol
mę czeń skiej śmier ci. W ko lek cji Mu zeum znaj du -
je się sześć rzeźb ilu stru ją cych po stać św. Ja na Ne -
po mu ce na. Twór ca lu do wy wy ko nu jąc rzeź bę zwra-
cał szcze gól ną uwa gę na pe le ry nę oka la ją cą ra mio -
na świę te go, co wi docz ne jest w fi gu rach z oko lic
Dy wit, Bre dy nek  (il. 34)  czy Ram so wa. Ryt micz ne
żło bie nia pe le ry ny sta no wią tu za sad ni czą for mę
de ko ra cji. Prze ci wień stwo wy mie nio nych rzeźb sta -
no wi po stać in ne go Ne po mu ka. Bar dzo sła bo roz -
człon ko wa na for ma, ana lo gicz na do rzeź by Świę tej
Trój cy, pre zen tu je po stać w stro ju du chow ne go trzy -
mają ce go księ gę w le wej rę ce. De li kat ną de ko ra cję 
sta no wią tu uło żo ne w fa le wło sy oka la ją ce twarz 
św. Ja na  (poz. kat. 30).

W trud nych spra wach ro dzin nych, w wy pad -
kach oraz w po szu ki wa niu za gi nio nych osób po -
ma gał św. An to ni Pa dew ski (przy do mek po cho dzi
od Pa dwy, gdzie pro wa dził in ten syw ną dzia łal ność
ka zno dziej ską), któ ry był też pa tro nem mał żeństw,
po łoż nic, ubo gich i gór ni ków. Uzna wa ny był rów -
nież za orę dow ni ka chro nią ce go by dło od za ra zy.
Po ma gał tak że w znaj do wa niu zgu bio nych przed -
mio tów. Na dal funk cjo nu je lu do we przy sło wie:
Świę ty An to ni Pa dew ski, oby wa te lu nie bie ski, niech

się speł ni wo la two ja, niech się znaj dzie zgu ba mo ja.
Znacz ne na si le nie kul tu tego świętego na War mii
mia ło miej sce po do bu do wa niu do ko ścio ła klasz -
tor ne go pw. św. An drze ja Apo sto ła w Bar cze wie ka -
pli cy pod we zwa niem św. Antoniego. Co ro ku na
piel grzym ki przy by wa li tu miesz kań cy z ca łe go re -
gio nu. W dniu św. An to nie go, 13 czerw ca, licz ne ło -
sie ry spie szy ły do Bar cze wa, aby wy pro sić u te go
orę dow ni ka po moc w spra wach ży cio wych. Kult
świę te go pro wa dził piel grzy mów rów nież do Bie -
so wa czy Bu tryn. Z koń cem XIX wie ku roz po -
wszech nił się zwy czaj wspo ma ga nia ubo gich i po -
trze bu ją cych, zwa ny „chle bem świę te go An tonie-
go”. W ko lek cji Mu zeum znaj du je się trzy na ście 
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protected against hailstorm disasters. He was belie-
ved to have had an influence on the amount of rain
and the rapidity of the thaw. He was one of the
most popular saints in 19th-century folk art, his
statues being erected on bridges, next to rivers,
ponds, swamps and lakes, and sometimes in the
middle of fields to protect crops. This saint is easy
to identify due to his characteristic locations and
specific attributes. Warmian sculptures most often
depicted him in a black cassock, white surplice,
and black canon cape, his head covered with a
biretta. He would hold a cross in his left hand. 
His other attribute is a palm twig, a symbol of a
martyr’s death. There are as many as six statues of
St. Nepomuk in the museum’s collection. Folk
artists paid special attention to the cape over the
saint’s shoulders, which is conspicuous in the
figures from around the villages of Dywity, Bre-
dynki or Ramsowo. Regular folds in the cape were
the most prominent decorative element. Another
Nepomuk is a direct opposite of the previous
statues. His very segmented form, parallel to the
one of the Trinity, depicts a clergyman holding a
book in his left hand, slightly decorated by hair
waving around his face.

St. Anthony Padewski (named after the city of
Padua, where he was active as a preacher) would
help in difficult family issues, in accidents and in
searching for the missing. He was also the patron
of married couples, women in childbirth, the
poor and miners. He was considered an advocate
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fi gur te go świę te go. Był naj czę ściej przed sta wia ny
w ha bi cie fran cisz kań skim, z Dzie ciąt kiem Je zus
na le wym ra mie niu. W dwóch przy pad kach Dzie -
ciąt ko umiej sco wio ne jest na pra wym ra mie niu
świę te go, rzeź by są do sie bie sty li stycz nie bar dzo
po dob ne, być mo że wy wo dzą się spod rę ki te go 
sa me go twór cy lu do we go64 (poz. kat. 35). Rów nież
w przy pad ku dwóch in nych fi gur św. An to nie go
mo że my za uwa żyć po do bień stwo w for mie wy ko -
na nia, obie są moc no uprosz czo ne, a cał ko wi ty
brak po li chro mii pod kre śla ich su ro wy cha rak ter
(il 39, poz. kat 32). Bar dzo po pu lar ny w tra dy cji lu -

do wej był św. Roch, co rów nież ma od zwier cie dle -
nie w liczbie fi gur zgro ma dzo nych w Mu zeum.
Orę dow nik w cza sie za ra zy, szcze gól nie dżu my 
i cho le ry, pa tron le ka rzy, ogrod ni ków, rol ni ków,
szpi ta li i zwie rząt do mo wych, wspo ma gał też 
w cho ro bach nóg, wście kliź nie, za ka że niach i nie -
szczę ściach. 

Kult św. Ro cha na War mii zwią za ny jest z lu do -
wym po da niem o zna le zie niu w 1652 ro ku przez
pa ste rzy w le sie ko ło Tło ko wa pusz ki z Naj święt -
szym Sa kra men tem. Miesz kań cy wsi wy bu do wa li
w tym miej scu ka pli cę, któ ra zo stała póź niej roz bu -
do wa na. Ko ściół był naj pierw kon se kro wa ny pod
we zwa niem Naj święt sze go Sa kra men tu, a po epi de -
mii dżu my na War mii po świę co no go św. Ro cho wi.
Od te go cza su licz ne gru py piel grzy mów za czę ły
przy by wać tu na mo dli twę. Tło ko wo sta ło się naj -
więk szym sank tu arium św. Ro cha na War mii. Jak
pi sze J. Ho chle it ner, „przy by wa ło tam po nad 30
piel grzy mek z oko licz nych pa ra fii (m.in. z Bisz tyn -
ka, Lutr, Że got)”65. Obec nie ko ściół na le ży do pa -
ra fii w Je zio ra nach, udo stęp nia ny jest tyl ko dwa
ra zy do ro ku, 15 sierp nia w świę to Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny oraz w po nie dzia łek po
uro czy sto ści Ze sła nia Du cha Świę te go. W dniu
świę te go, 16 sierp nia, w Wo ry tach chło pi trzy krot -
nie ob cho dzi li z kro wa mi krzyż we wsi, w in ten cji
ich zdro we go cho wu, a na stęp nie uda wa li się z piel -
grzym ką do Gie trz wał du lub Jon ko wa66. Ta dru ga
miej sco wość zwią za na jest ze świę tym od cza su 
epi de mii dżu my na War mii w po cząt kach XVIII
wie ku. Po tych wy da rze niach ko ściół pw. św. Ja na
Chrzci cie la otrzy mał dru gie go pa tro na. W rzeź bie
lu do wej po stać św. Ro cha przed sta wia na jest w stro -
ju piel grzy ma, z od kry tą ra ną na pra wej no dze i z
psem, któ ry we dług le gen dy ura to wał mu ży cie,
przyno sząc w cza sie cięż kiej cho ro by chleb. W zbio- 
rach et no gra ficz nych znaj du je się pięć fi gur św. Ro -
cha. Twór com trud no by ło wy rzeź bić psa, przed -
sta wia ne go wraz z Ro chem. Zwie rzę jest na ogół
ma łe, nie pro por cjo nal ne, a cza sa mi trud ne do zi -
den ty fi ko wa nia (il. 20).
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protecting cattle from plague, and he would help
in finding lost objects. The folk proverb Święty

Antoni Padewski, obywatelu niebieski, niech się spełni

wola twoja, niech się znajdzie zguba moja [St.

Anthony of Padua, heavenly citizen, may your will

be fulfilled, may my property be found] is still in 
use. After St. Andrew the Apostle’s Monastery in
Barczewo town was extended with St. Anthony’s
Chapel, the cult of the latter increased significantly
in Warmia. Pilgrims from all over the region would
arrive there each year. Numerous pilgrimages [łosie-

ry] would rush to the town of Barczewo on 13th

June, St. Anthony’s Day, in order to implore their
advocate for help in all matters. The same cult led
pilgrims to the villages of Biesowo or Butryny. The
custom of “St. Anthony’s bread”, when the poor
and the needy were helped, was characteristic of 
the end of the 19th century. There are as many as
thirteen statues of this saint in the museum’s collec-
tion, most often presented as wearing a Franciscan
habit, and holding the baby Jesus in his left arm.
There are two instances when the baby Jesus is
being held in the right arm. Both statues, which
bear much similarity, might have been produced
by the same author.64 Also two other statues of St.
Anthony bear a resemblance in the way they were
created, both being much simplified and crude in
character due to a complete lack of polychrome. 

St. Roch was also very popular in folk tradition,
which has been reflected by the number of statues
collected by the museum. An advocate in the times
of plague, particularly bubonic fever and cholera,
a patron of gardeners, farmers, hospitals, and
household pets, he would help people with leg
disorders, rabies, infections and misery. 

His cult in the Warmia region revolves around
folk legend about shepherds finding a can con-
taining the Blessed Sacrament near Tłokowo in
1652. A chapel was erected there by the village
citizens, to be further expanded later. The church
was first consecrated to the Blessed Sacrament, and,
after a bubonic fever plague in Warmia, to St. Roch.

Numerous groups of pilgrims would arrive to pray
there from then on, making Tłokowo the big-
gest St. Roch sanctuary in the Warmia region.
According to J. Hochleitner, “over 30 pilgrimages
from nearby parishes would come there (including
the ones from Bisztynek, Lutry and Żegoty)”.65 At
present the church belongs to Jeziorany parish, and
it is opened only twice a year – on 15th August, on
the Assumption of the Blessed Virgin Mary, and on
the Monday following Pentecost. On 16th August,
St. Roch’s Day, the peasants from Woryty village
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Po pu lar nym świę tym na War mii był tak że św.
Wa len ty, opie kun cho rych na po da grę, dżu mę 
i cho ro by psy chicz ne. Był też pa tro nem po dróż -
nych i pszcze la rzy. Przede wszyst kim wspo ma gał
cho rych na pa dacz kę, zwa ną nie gdyś rzu caw ką lub
cho ro bą św. Wa len te go. Na War mię kult świę te go
przy był z zie mi cheł miń skiej, gdzie od no to wa no
wie le uzdro wień ma ją cych zwią zek z je go wsta wien -
nic twem. Imię to sta ło się wkrót ce bar dzo po pu lar -
ne, za rów no wśród du chow nych, jak i osób świec -
kich. Z po sta cią te go świę te go zwią za ny jest ko ściół
w Klew kach, gdzie w 1790 ro ku pro boszcz, ks. 
Ma ciej Ksa we ry Or łow ski, utwo rzył je dy ne na War -
mii brac two św. Wa len te go68. Ko ścio ły i ka pli ce pod
je go we zwa niem po wsta ły m.in. w Bi skup cu, Klew -
kach czy Pa lu zach. W ko ście le pod we zwaniem 
św. Ma cie ja i Naj droż szej Krwi Pa na Je zu sa w Bisz -
tyn ku znaj du ją się dwa ob ra zy przed sta wia ją ce 
te go świę te go.

W war miń skiej rzeź bie lu do wej świę ty przed sta -
wia ny jest w dłu giej bia łej kom ży, na któ rą ma na -
ło żo ny or nat. Przez ra mię le wej rę ki ma prze ło żo ny
ma ni pu larz, a w dło ni trzy ma księ gę. Naj czę ściej 
u je go stóp le ży chło piec uzdra wia ny z pa dacz ki. 
W Mu zeum znaj du je się osiem rzeźb przed sta wia -
ją cych św. Wa len te go. Ana lo gie ar ty stycz ne wi docz -
ne są po mię dzy fi gu ra mi z Tło ko wa i Kol na oraz
za ku pio ną z „De sy”  (poz. kat. 40)  i Kro no wa (poz.
kat. 41). Na to miast rzeź ba z Bisz tyn ka  (poz. kat.
39) jest bar dzo po dob na (rów nież w za sto so wa nej
ko lo ry sty ce) do fi gu ry znaj du ją cej się w ka plicz ce
skrzyn ko wej za wie szo nej w Ra szą gu69. 

Nie tyl ko lu dzie mie li swo ich pa tro nów i orę -
dow ni ków, ale rów nież zwie rzę ta za słu gi wa ły na
pie czę świę tych. Opie ku nem by dła i trzo dy był 
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would walk round the cross three times accom-
panied by their cows, in hope of the animals being
raised healthy; a pilgrimage to Gietrzwałd or Jon-
kowo would follow.66 The latter village has been
related to the saint since the bubonic plague in
Warmia at the beginning of the 18th century. After
the plague, St. John the Baptist’s Church assumed
a new patron. St. Roch has been depicted by folk
sculptures dressed as a pilgrim, with an uncovered
wound on his right leg, accompanied by his dog,
which is reported to have saved his life by bringing
bread to his severely ill master. There are five statues
of St. Roch in the ethnographic collection. Their
authors had difficulty trying to carve the dog
accompanying the saint, which resulted in depic-
tions of an animal that is small, disproportioned
and sometimes difficult to identify.

St. Valentine, a caretaker of sufferers from gout,
bubonic fever and mental illnesses, was another
popular saint in the Warmia region. He was also
the patron of travellers and beekeepers. Above all,
he would support epileptics, once referred to as  St.
Valentine’s illness.67 The cult of this saint came to
Warmia from Chełmno Land, where there were
numerous reports of recoveries after the saint’s
intercession. His name soon became very popular
both among the clergy, as well as among secular
people. Another place related to this saint is the
church in Klewki village, where Maciej Ksawe-
ry Orłowski, its former parish priest, founded the
exclusive in Warmia St. Valentine’s Brotherhood in
1790.68 Churches and chapels consecrated to this
saint were erected in the town of Biskupiec, in
Klewki village and in Paluzy village. There are also
two paintings representing this saint in the church
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św. Mi ko łaj z Mi ry. W dniu je go wspo mnie nia, 
6 grud nia, pa ste rze mo dli li się, prze strze ga li po stu,
a go spo da rze kro pi li by dło wo dą świę co ną i czy ni -
li nad nim znak krzy ża70. Zwra ca no się do nie go 
z proś bą o ochro nę przed wil ka mi i gry zo nia mi. 
Po twier dze niem tych słów jest lu do we przy sło wie:
Na świę te go Mi ko ła ja roz be stwia się wil ków zgra ja. 
Po nad to świę ty jest pa tro nem dzie wic i pa nien na
wy da niu, zgod nie z le gen dą o trzech ubo gich pan -
nach, któ re wy da no za mąż dzię ki po sa go wi ofia -
ro wa ne mu im przez bi sku pa Mi ko ła ja. Świę ty pa-
tro nu je tak że bed na rzom, cu kier ni kom, fli sa kom,
jeń com, ko bie tom nie za moż nym, kup com, ma-
ry na rzom, mło dym mał żeń stwom, mły narzom, 
pan nom, pie ka rzom, piel grzy mom, pi wo wa rom,

po dróż nym i ry ba kom71. Je go po stać jest zwią za na
tak że z dzieć mi, nie tyl ko im pa tro nu je, ale też
zgod nie ze zwy cza jem wrę cza grzecz nym pre zen ty,
a nie grzecz nym ró zgę.

Świę ty przed sta wia ny jest naj czę ściej w stro ju bi -
sku pim, z trój ką dzie ci w ce brzy ku lub księ gą, na
któ rej le żą trzy zło te ku le. W ko lek cji Mu zeum
znaj du ją się czte ry fi gu ry świę te go. Naj bar dziej roz -
bu do wa na iko no gra ficz nie jest rzeź ba z oko lic Je -
zio ran (il. 16), w której oprócz po sta ci świę te go
twór ca lu do wy wy ko nał ce brzyk z trój ką dzie ci (za -
cho wa ła się tyl ko jed na po stać). Ana lo gie ar ty stycz -
ne znaj dzie my w rzeź bach z Jedz bar ka (poz. kat. 37)
i Za lbek (poz. kat. 36). Oprócz świę tych naj po-
pu lar niej szych w tra dy cji lu do wej zna my jesz cze
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of St. Matthias and the Precious Blood of Jesus in
Bisztynek. 

The Saint has been depicted by Warmian folk
sculptures as wearing a long white surplice covered
with a chasuble, a manipule flipped over the left
arm and a book in his hand. Most often he was
depicted with a boy recovering from epilepsy lying
at his feet. There are eight statues of St. Valentine in
the museum, with a visible artistic analogy between
the one from Tłokowo, and the one from Kolno,
and also the one bought in the Desa antique shop
and the one from Kronowo. Meanwhile, the sculp-
ture from Bisztynek bears a resemblance (including
in colours) to the statue from the cabinet shrine
hung in Rasząg.69

Not only did people have their patrons and
advocates, but animals, too, deserved the protection
of the saints. St. Nicholas of Myra was the patron
of cattle and swine. On 6th December, his rememb-
rance day, shepherds would pray and fast, and
farmers would bless cattle with holy water, making
the sign of the cross over the animals.70 He was
asked for protection against wolves and rodents, as
confirmed by the folk proverb Na świętego Miko-

łaja rozbestwia się wilków zgraja [The wolf pack

goes savage on St. Nicholas’ Day]. Other than that,
the saint is the patron of virgins and marriageable
women, as in the legend about three poor maidens
who got married thanks to dowries offered by
bishop Nicholas. This saint is also the patron of
coopers, confectioners, rafters, prisoners of war,
poor women, merchants, sailors, young married
couples, millers, maidens, bakers, pilgrims, brewers,
travellers and fishermen.71 He has been associated
with children, not only by being their patron, but
also by granting the well-behaved presents, and the
ill-behaved the birch. 

Most often he is depicted wearing bishop’s
clothes, with three children inside a small bucket
or with a book with three golden balls on top.
There are four statues of this saint in the  museum’s
collection. The most developed iconographically

originates from near Jeziorany town, where the
author created not only a statue of saint, but also
the bucket with three children (only one is preser-
ved). Similar in artistic representation are sculptu-
res from Jedzbark and Zalbki villages. 

Other than the saints popular in folk tradition,
there were also those helping people in daily life,
including woman-patrons and advocates, repre-
sented by single statues in the museum’s collection,
such as St. Anne, Mary’s mother, the patron of all
mothers, spouses, lacemakers, millers, bakers, wo-
men in childbirth, travellers, ropemakers, widows,
and sailors. The day of her remembrance is 26th July,
which is shared by St. Joachim’s Day, the father of
Mary.72 This day marked the approaching ending
of the summer, hence the proverb Od świętej Anki

chłodne wieczory i poranki [From St. Anne’s Day on,

mornings and evenings get chilly].73 The inhabitants
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wie lu ta kich, któ rzy po ma ga li lud no ści wiej skiej w
co dzien nym ży ciu. Wśród czczo nych znaj du ją się
rów nież świę te pa tron ki i orę dow nicz ki, któ re w
mu ze al nej ko lek cji lu do wej re pre zen to wa ne są przez
po je dyn cze fi gu ry. Do nich na le ży przed sta wie nie
św. An ny, mat ki Ma rii, pa tron ki ma tek, mał żon -
ków, ko ron cza rek, mły na rzy, pie ka rzy, po łoż nic,
po dróż ni ków, po wroź ni ków, wdów i że gla rzy. Jej
wspo mnie nie od 1969 ro ku ob cho dzo ne jest ra zem

ze św. Jo achi mem, oj cem Ma rii, 26 lip ca72. Da ta ta
wy zna cza ła po wol ny ko niec la ta, dla te go mó wio no
Od świę tej An ki chłod ne wie czo ry i po ran ki73. Na
piel grzym ki, w ce lu wy bła ga nia so bie łask od św.
An ny, miesz kań cy oko licz nych wsi uda wa li się do
Cer kiew ni ka, Szą bru ka i Wrze si ny74. W ko lek cji
Mu zeum znaj du ją się dwie fi gu ry św. An ny, przed -
sta wio nej z ma łą Ma rią (poz. kat. 48). 

Orę dow nicz ką, u któ rej szu ka no ra tun ku od
mo ro we go po wie trza, by ła św. Ro za lia z Pa ler mo.
W miej sco wo ści Kieź li ny, ja ko wo tum wdzięcz no -
ści za ura to wa nie od za ra zy, w 1906 ro ku wy bu do -
wa no ka pli cę ku jej czci75. Co ro ku 4 wrze śnia, w
dniu św. Ro za lii, piel grzy mo wa li tam miesz kań cy
z oko licz nych wsi na od pust. Ta kie od pu sty od by -
wa ły się rów nież w Klew kach, Pur dzie i Sę ta lu. 
W zbio rach et no gra ficz nych Mu zeum znaj du je się
tyl ko jed na rzeź ba przed sta wia ją ca świę tą z wian -
kiem na gło wie, w le wej rę ce trzy ma ją cą czasz kę, a
w pra wej praw do po dob nie kru cy fiks, czę ścio wo
znisz czo ny (poz. kat. 46). Jej atry bu tem jest też ró -
ża niec. 

Pa tron ką od do brej śmier ci by ła św. Bar ba ra 
z Ni ko me dii, szcze gól nie chro ni ła lu dzi na ra żo -
nych na na głą śmierć: gór ni ków, hut ni ków, ma ry -
na rzy, żoł nie rzy. Pa tro no wa ła tak że m.in. cie ślom,
fli sa kom, ka pe lusz ni kom, ka mie nia rzom, ko wa -
lom, lu dwi sa rzom, mu ra rzom, wę gla rzom76. By ła
rów nież opie kun ką pa nien na wy da niu i na rze czo -
nych. Chro ni ła też przed cho ro ba mi, zwłasz cza
ospą, oraz przed bu rzą i pio ru na mi77. Z dniem
świę tej zwią za ne są róż ne przy sło wia po go do we
Bar ba ra po wo dzie – Bo że Na ro dze nie po lo dzie, Na

świę tą Bar ba rę mróz, to na zi mę wóz, Na świę tą

Bar ba rę mięk ko – szy kuj sa nie pręd ko. Na od pust do
św. Bar ba ry uda wa no się do Ro go ża. Przed sta wia -
na jest z kie li chem (cza sa mi też z ho stią), wie żą 
i mie czem, od któ re go zgi nę ła, cza sa mi z księ gą 
i pa wim pió rem78. W Mu zeum są dwie lu do we 
fi gu ry z przed sta wie niem tej świę tej (il. 43, poz. 
kat. 44). 
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of the nearby villages made pilgrimages to Cerkiew-
nik, Sząbruk and Wrzesina villages in order to win
the saint’s favour.74 There are two statues of St. Anne
with the little Mary in the museum’s collection.

St. Rosalia of Palermo was the advocate suppo-
sed to protect from bad air. As a votive offering for
saving people from plague, a chapel consecrated to
her was erected in Kieźliny village in 1906.75 Each
year on 4th September, St. Rosalia’s Day, pilgrims
from nearby villages would make their way to the
church fair there. Similar fairs were held in Klewki,
Purda and Sętal villages. The museum’s collection
contains only one statue of the saint wearing a
chaplet and holding a skull in her left hand, and
probably a crucifix – partly destroyed – in the right.
A rosary was another attribute of this saint.

St. Barbara of Nicomedia was a patron of a good
death, protecting in particular people prone to
sudden death, such as miners, steelworkers, sailors
and soldiers, but also carpenters, rafters, hatters,
stonecutters, blacksmiths, bell founders, masons,
coal dealers,76 marriageable women, and the
betrothed. She protected people from illnesses,
particularly from smallpox, as well as from storms
and lightning.77 Various weather-related proverbs
are associated with her day  Barbara po wodzie –

Boże Narodzenie po lodzie [Water on Barbara’s Day,

ice on Christmas Day] Na świętą Barbarę mróz, to

na zimę wóz [Frost on St. Barbara’s Day is a cart

for  winter], Na świętą Barbarę miękko – szykuj

sanie prędko [If it is soft on St. Barbara’s Day,

quickly prepare the sledge]. Rogóż was a village were

a church fair was held on St. Barbara’s day. She has
been depicted with a chalice (sometimes also with
the Host), a tower, and the sword she died at, and
sometimes also with a book and a peacock
feather.78 There are two folk statues of St. Rosalia in
the museum. It is visible on archival photography
that the Saint from Beredynki was holding in her
right hand a preserved fragment of sword that was
removed after some time.79
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Do ka no nu świę tych zwią za nych z tra dy cją 
lu do wą na le ża ła rów nież św. Ka ta rzy na Alek san -
dryj ska, o czym świad czy wie le przy słów. Naj czę -
ściej zwią za nych ze zwy cza jem wróżb do ty czą cych 
mi ło ści: W świę to Ka ta rzy ny są pod po dusz ką dziew-

czy ny i zbli ża ją ce go się ad wen tu Świę ta Ka ta rzy na

ad went za wią zu je, a świę ty An drzej jej po pra wu je 80.
Na War mii jej po pu lar ność wi docz na by ła w wie -
lo ści od pu stów or ga ni zo wa nych ku jej czci, m.in.
w Bar czew ku, Brą swał dzie, Cer kiew ni ku czy Ram -
so wie81. Po stać świę tej pro pa go wa ło rów nież Zgro -
ma dze nie Sióstr św. Ka ta rzy ny Dzie wi cy i Mę -
czen ni cy, któ re go kon wen ty po wsta ły w Bra nie wie,
Lidz bar ku War miń skim, Or ne cie i Resz lu82. W Mu-
zeum znaj du je się jed na rzeź ba praw do po dob nie
przed sta wia ją ca świę tą83. Fi gu ra zo sta ła wy ko na na
na wzór rzeźb ilu stru ją cych Ma don nę Skęp ską.
Świę ta ubra na jest w dłu gą suk nię i krót ką pe le ryn -
kę, na gło wie ma ko ro nę, stoi na po stu men cie, na

któ rym wy rzeź bio ne zo sta ły ko ła – sym bol śmier ci
mę czeń skiej św. Ka ta rzy ny. Ten ele ment de ko ra-
cyj ny nie wy stę pu je na fi gu rach Ma don ny Skęp -
skiej, być mo że z te go wła śnie fak tu wy ni ka iden ty -
fi ka cja po sta ci ja ko św. Ka ta rzy ny. Wtór na pró ba 
od ma lo wa nia fi gu ry, nie udol ne prze ma lo wa nie
wło sów czar ną far bą wpły nę ły ne ga tyw nie na es te -
tycz ny od biór rzeź by (il. 52).

Współ cze śnie ob ser wu je się co raz mniej sze za -
in te re so wa nie pa tro na tem świę tych, w ni sze ka pli -
czek naj czę ściej wsta wia ne są fi gu ry Mat ki Bo żej
bądź Je zu sa Chry stu sa. Być mo że dla te go, że wła -
śnie te po sta cie są pre fe ro wa ne w prze my śle fa -
brycz nym. Obec nie nie oba wia my się ta kich
cho rób jak dżu ma czy cho le ra, św. Mi ko łaj nie mu -
si już chro nić nas przed wil ka mi, ale na dal roz da je
pre zen ty. Zgod nie z du chem cza su po ja wi li się no -
wi pa tro ni od In ter ne tu – św. Izy dor, a od ra dia i te -
le wi zji – św. Kla ra.
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As numerous proverbs have it, St. Catherine of
Alexandria was among the canon of saints related
to folk tradition. The proverbs most often refer to
foretelling of love, such as W święto Katarzyny są

pod poduszką dziewczyny [On St. Catherine’s Day

there are girls under the pillow] and to the approa-
ching Advent, e.g. Święta Katarzyna adwent zawią-

zuje, a święty Andrzej jej poprawuje [St. Catherine,

accompanied by St. Andrew, begin the Advent].80 Her
popularity in the Warmia region was confirmed by
the number of church fairs held in her name, such
as the ones in the villages of Barczewko, Brąswałd,
Cerkiewnik or Ramsowo.81 The saint was also
fostered by the Congregation of Sisters of St.
Catherine the Virgin and Martyr, in whose name
convents were founded in the towns of Braniewo,
Lidzbark Warmiński, Orneta and Reszel.82 There is
just one sculpture considered a depiction of this
saint in the museum.83 The statue was modelled
after sculptures depicting Madonna Skępska.84
The saint is wearing a long dress covered with a
short cloak. Her head covered with a crown, she is
standing on a podium on which circles (symbols
of St. Catherine’s martyr’s death) were carved, an
element otherwise non-existent in Madonna
Skępska statues, hence the sculpture being identi-
fied as St. Catherine. The attempts to re-paint the
statue with the hair awkwardly painted black much
decreased its aesthetic value.   

At present, interest in the support of saints is
waning, and inside shrine alcoves, statues of the
Mother of God and of Jesus Christ are usually
placed, possibly due to their greater accessibility
through mass production. We are no longer afraid
of bubonic fever or cholera, neither do we need St.
Nicholas’ protection from wolves, though we still
receive gifts from him. Nowadays, new saints have
been appointed as patrons of the Internet (St.
Isidore), and of radio and television (St. Clare).  
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Wartości artystyczne 
rzeźby ludowej

Rzeź ba na le ży do ca ło kształ tu twór czo ści lo kal -
nej, okre śla nej mia nem sztu ki lu do wej. Dzie ła
wy ko na ne przez twór ców lu do wych ma ją wa -

lo ry ar ty stycz ne, współ gra ją ce z funk cją użyt ko wą.
Rzeź ba słu ży ła przed wszyst kim do kul tu re li gij ne -
go. Wy ko na na w tym ce lu peł ni ła rów nież funk cję
ar ty stycz ną, twór ca dbał, aby świą tek speł niał ocze -
ki wa nia od bior cy i od po wia dał je go po trze bom 
es te tycz nym. W rzeź bie lu do wej od naj du je my war -
to ści ar ty stycz ne, któ re za uwa ży li i opi sa li znaw cy
te ma tu.

W ob szer nym ka ta lo gu Daw na pol ska rzeź ba

lu do wa Jó zef Gra bow ski pod da je ana li zie ar ty -
stycz nej war miń ską rzeź bę lu do wą: „Rzeź by tam -
tej sze, za rów no te o kom po zy cji zwar tej, trzy ma-
ją ce się trzo nu rzeź by, jak też bar dziej roz lew ne,
ogra ni czo ne płasz czy zną mięk ką, roz fa lo wa ną,
prze ma wia ją do nas za wsze swy mi du ży mi twa rza -
mi o po głębio nym wy ra zie. Wy mo wa tych twa rzy
jest tym do bit niej sza, że twór cy fi gur war miń skich
w więk szo ści re zy gnu ją z ulu bio nych efek tów ryt -
micz nych na cięć na ca łej po wierzch ni i czę sto po -
zo sta wia ją ją gład ką. Do cech cha rak te ry stycz nych
rzeź by te go re gio nu do dać na le ży nad to bo gac two
te ma tów iko no gra ficz nych. Wśród roz ma itych
świę tych na po ty ka my rzad ko po ja wia ją ce się gdzie
in dziej po sta ci świę tych. Wśród wie lu wy obra żeń
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The artistic value 
of folk sculptures 

Sculpture makes part of local art, otherwise
referred to as folk art. The value of folk artists’
production is partly artistic and partly

utilitarian. Sculptures served mainly as objects of
religious cult. Despite this primary function, their
creators sought to meet their recipients’ needs and
to respond to their aesthetic requirements. Thus,
artistic value is visible in folk art and has been
appreciated and described by experts in the field. 

In the large catalogue entitled Dawna polska

rzeźba ludowa [Ancient Polish Folk Sculpture] Józef
Grabowski makes an artistic analysis of Warmian
folk sculpture, to the effect that: “Both the sculptu-
res that have unified, close-to-the-core compo-
sition, and those more expansive and contained
within a soft and waving surface, speak volumes to
us through their large faces and deep expressions,
the meaning of the expression being even more
explicit due to the lack of popular effects of
rhythmic grooves all over a sculpture, instead given
up by Warmian artists to leave the surface smooth.
What is also characteristic in this region’s sculpture
is the variety of iconographic themes. We come
across saints that have rarely been represented
elsewhere among the multitude of statues of saints.
Among the numerous depictions of Madonna, 
the visual versions of the Pietà seem the most
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Ma don ny naj bar dziej in te re su ją co przed sta wia ją
się wer sje pla stycz ne Pie ty. Li ryzm idzie tu w pa -
rze z ory gi nal nie, lo kal nie wy pra co wa ną dy na -
micz ną w cha rak te rze for mą, da jąc w re zul ta cie
typ rzeź by bar dzo zna mien ny dla te go naj bar dziej
na pół noc wy su nię te go cy pla i sta no wią cy za ra -
zem jed no z czo ło wych osią gnięć świąt kar stwa
pol skie go (…)”85.

Gra bow ski pod dał szcze gó ło wej ana li zie kil ka
rzeźb, błęd nie zresz tą na zwa nych przez nie go 
ma zur ski mi, po cho dzą cych ze zbio rów Mu zeum:
Ma don nę na Osioł ku, św. Mi ko ła ja, re lief z przed -
sta wie niem św. An ny Sa mo trzeć, św. Ja na Ne po mu -
ce na i Chry stu sa Ukrzy żo wa ne go86. Au tor tek stu
za zna cza, że ko lek cja rzeź by, ja ką po sia da Mu zeum
War mii i Ma zur świad czy o „uzdol nie niach ar ty -
stycz nych daw niej szych twór ców lu do wych, jak też
o tym, że zdo by wa li się na wła sne for my, wzbo ga -
ca jąc sztu kę ogól no na ro do wą, a tym sa mym ogól -
no ludz ką”87. Rów nież w śro do wi sku war miń skich
ba da czy sztu ki by li ta cy, któ rzy do strze gli ar tyzm
rzeźb lu do wych. W szcze gól no ści na le ży wy mie nić
tu Hie ro ni ma Skurp skie go, Da nu tę Gó ra lo wą i Ka -
mi lę Wró blew ską88. Skurp ski pró bo wał do ko nać
ana li zy po rów naw czej rzeź by lu do wej i dzieł twór -
ców wy kształ co nych, by w ten spo sób da to wać
świąt ki. Ja ko dłu go let ni ba dacz war miń skiej sztu ki
lu do wej a jed no cze śnie hi sto ryk sztu ki stwier dził:
„Ana li za for mal na de ta li mo że być w wie lu przy -
pad kach po moc ni cza, a jej wy ni ki mu szą być przyj -
mo wa ne z du żym przy bli że niem. Pró by więc
umiej sco wie nia twór czo ści lu do wej w cza sie mu szą
być przyj mo wa ne z po waż nymi za strze że nia mi”89.
Da lej Skurp ski do ko nu je pew nej pró by usta le nia
chro no lo gii war miń skiej rzeź by na pod sta wie wy -
mo wy for mal nej. Wy cho dzi z za ło że nia, że im star -
sze fi gu ry, tym bar dziej pro ste i mo nu men tal ne są
przed sta wie nia po sta ci. Dy na mi ka i bar dziej skom -
pli ko wa ne syl wet ki po ja wia ją się bli żej XX wie ku:
„Star sza rzeź ba re pre zen tu je su ro wą kon cep cję 
ide opla stycz ną, wy ka zu jąc wiel ką swo bo dę form
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interesting, comprising at once lyricism, originali-
ty, and a locally worked out dynamic form, the
result being works that are characteristic of this
most northern foreland of Poland and also the
most prominent achievements of Polish folk
sculpture […].”85

Grabowski made a detailed analysis of several
sculptures from the museum’s collection that he
erroneously referred to as Masurian: the Madon-
na on a Donkey, St. Nicholas, relief representing 
St. Anna Samotrzeć, St. John Nepomuk, and the
Crucified Christ.86 The author underlines the fact
that the Museum of Warmia and Mazury’s collec-
tion proves “the artistic talent of past folk creators,
and their sufficient courage to create their own
forms, which enriched national, and thus human
art in general.”87 There are also those among
Warmian art researchers that noticed the artistic
value in folk sculpture, the most noteworthy
examples being Hieronim Skurpski, Danuta
Góralowa and Kamila Wróblewska.88 Skurpski
tried to make a comparative analysis of folk
sculpture and professional works in order to work
out the chronology of the former. He thought, as a
long-time Warmian folk art researcher and art
historian all in one, that: “Formal analysis of
details can often be of help, and its results have to
be treated as highly approximate. So all attempts 
to date the origin of folk art should be consi-
dered with caution.”89 Further on, Skurpski tries to
put Warmian sculpture in chronological order
according to its formal features. He assumes that
the older the statue, the simpler and more monu-
mental the depiction of a person. More dynamic
and complicated figures appeared towards the 20th

century: “Older sculpture represents a rigid ideo-
logical-visual concept, allowing for a great freedom
of natural forms that discards real anatomical
proportions, highlights parts of human figure, uses
expressive shortcuts, and reveals a tendency towards
the use of geometrical forms.”90
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na tu ry. Nie li czy się ona z re al ny mi pro por cja mi
ana to micz ny mi, wy ol brzy mia nie któ re czę ści fi gu -
ry ludz kiej, sto su je eks pre syj ne skró ty i zdra dza ten -
den cje do geo me trycznych form”90.

Kamila Wró blew ska, hi sto ryk sztu ki, wie lo let -
ni kie row nik Dzia łu Sztu ki Daw nej Mu zeum War -
mii i Ma zur w ar ty ku le Dwie go tyc kie rzeź by i ich

ludo we na śla dow nic two91 pod da ła ana li zie dwie lu -
do we rzeź by na wią zu ją ce do „sty lu wiel kie go”, na -
śla du ją ce mięk ki go tyk92. Au tor ka za uwa ża, że
twór ca obu rzeźb ce lo wo za sto so wał for mę sty lu
hi sto rycz ne go „(…) ujaw nia ją cą się jed no cze śnie
po przez la pi dar ność, pe wien sche ma tyzm i na iw -
ność w dą że niu do po ka za nia pew nych re ali stycz -
nie trak to wa nych cech”93. Po do bień stwo do rzeźb

ar ty stycz nych spo wo do wa ło, że fi gu ry z Sza ta-
nek (poz. kat. 1) i No wych Włók (poz. kat. 9) zo sta -
ły myl nie okre ślo ne ja ko XV -wiecz ne, co w swo im
ar ty ku le ne gu je Wró blew ska94.

Oce ny rzeź by war miń skiej pod wzglę dem ar ty -
stycz nym do ko na ła rów nież Da nu ta Gó ra lo wa,
któ ra, pra cu jąc w Dzia le Et no gra fii Mu zeum War -
mii i Ma zur, bez po śred nio sty ka ła się z tą dzie dzi -
ną sztu ki lu do wej. Au tor ka wy róż ni ła czte ry gru py
rzeźb95, dzie ląc je na: 
1) rzeź by wy ko na ne przez jed ne go rzeź bia rza, 
2) rzeź by wy wo dzą ce się z pew ne go krę gu wspól -
nych od dzia ły wań, 
3) rzeź by na wią zu ją ce do daw nych sty lów, 
4) przed sta wio ne z in ny mi po sta cia mi. 
Do gru py rzeźb na wią zu ją cych do mi nio nych sty -
lów Gó ra lo wa za li czy ła fi gu rę Ma don ny z Dzie ciąt -
kiem z Szą bru ka, zwra ca jąc uwa gę na jej ba ro ko we
ce chy, a do fi gur z wy raź nym wpły wem sty lu ba ro -
ko we go – Ma don nę z Dzie ciąt kiem, Pie tę czy Mat -
kę Bo żą z Frank no wa (poz. kat. 14). 

Znaj du ją ce się w war miń skich ko ścio łach i sank -
tu ariach fi gu ry świę tych, wy ko na ne czę sto przez
wy bit nych ar ty stów, od dzia ły wa ły na wy obraź nię
lu do wych twór ców i ich dzie ła. Zdo by te do świad -
cze nie i zdol no ści mia ły wpływ na efekt koń co wy
twór czej pra cy war miń skich świąt ka rzy. Jak już
wspo mnia no, naj waż niej szą funk cją dzie ła by ła 
je go uży tecz ność, wy ko rzy sta nie do kul tu re li gij ne -
go. Rzeź by zwią za ne ze sfe rą sakrum, wy ko ny wa-
ne na zle ce nie miesz kań ców war miń skich wsi,
od zwiercie dla ły ich gust i po trze by es te tycz ne, by -
ły jed no cze śnie świa dec twem lu do wych ta len tów.
Nie tyl ko pro sto ta i szcze rość ce chu ją świąt ki, ale
nie kie dy i ar tyzm. Kunszt pra cy lu do we go twór cy
pod kre śla in dy wi du al ność i nie po wta rzal ność rzeź -
by, co jest szcze gól nie wi docz ne w ze sta wie niu z wy -
two ra mi prze my sło wy mi zaj mu ją cy mi obec nie
ni sze w przy droż nych ka plicz kach.

54.
Fragment rzeźby Pietà
(poz. kat. 10)

Fragment 
of Pietà sculpture
(catalogue item 10)
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In her article entitled Dwie gotyckie rzeźby i ich

ludowe naśladownictwo [Two Gothic Sculptures 

and their Folk Imitations],91 K. Wróblewska, an art
historian and long-standing manager of the
Ancient Art Department in the Museum of
Warmia and Mazury makes an analysis of two folk
sculptures referring to and imitating the Soft
style.92 The author remarks that the creator of both
sculptures deliberately used the form of historical
style “[…] that manifests also conciseness, a certain
orthodoxy and naivety in the attempts to depict
certain features with a realistic treatment.”93 The
statues of Szatanki and of Nowe Włóki villages were
erroneously dated to the 15th century due to a simi-
larity with artistic sculpture both the dating and
the similarity being later denied by Wróblewska in
her article.94

Danuta Góralowa, too, being in direct contact with
Warmian sculpture as an employee of the Ethno-
graphic Department of the Museum of Warmia
and Mazury, evaluated its artistic value. She distin-
guished four groups of sculpture:95 

1) sculptures created by one sculptor; 
2) sculptures originating from a certain circle
under a common influence; 
3) sculptures referencing ancient styles; 
4) depictions by more than one person. 
The group of sculptures that reference ancient
styles consists of the statue of the Mother of God
with the Child from Sząbruk with its Baroque
features, the Mother of God with the Child with 
a visible Baroque influence, the Pietà and the
Mother of God of Franknowo. 

The statues of saints from Warmian churches
and sanctuaries made by outstanding sculptors
would stir the imagination of folk artists and
influence their works. The experience and skills 

of the latter translated into the final effects of
Warmian folk sculptors’ artistic work. As already
mentioned, the art’s preliminary function was its
utility, i.e. its use for religious cult purposes.
Sculptures related to and commissioned by the
inhabitants of Warmian villages reflected their
tastes and aesthetic needs, but also proved folk
talents. Folk sculpture was not only simple and
honest, but it sometimes also presented artistic
value. The folk sculptors’ artistry is visible in the
statues’ individuality and originality, features
especially important when juxtaposed with the
mass production filling the alcoves of wayside
shrines today.   

55.
Fragment rzeźby 
Matka Boża z Dzieciątkiem
(poz. kat. 14)

Fragment of sculpture 
of the Mother of God with 
the Child (catalogue item 14) 
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Sztuka 
nie tylko 
ludowa
Dział Et no gra fii Mu zeum War mii i Ma zur był

jed nym z pierw szych, ja kie zo sta ły powoła ne
za raz po po wsta niu pla ców ki wio sną 1945 ro -

ku. Na po cząt ku na zy wał się Dzia łem Sztu ki 
Lu do wej. Do utwo rzo ne go in wen ta rza zbio rów (sy -
gna tu ra E) za czę to wpi sy wać za byt ki o cha rak te rze
lu do wym, wśród któ rych by ły też rzeź by. Du ża
ilość pra cy, chęć za bez pie cze nia jak naj więk szej
licz by za byt ków w trud nym po wo jen nym okre sie,
brak do dat ko wych źró deł wie dzy, okre so we bra ki
ka dro we, kil ku war stwo wa po li chro mia, brak da -
nych o pro we nien cji – to wszyst ko spo wo do wa ło,
że do zbio rów et no gra ficz nych tra fia ły rów nież
obiek ty praw do po dob nie nie przy na le żą ce do
twór czo ści lu do wej. Prze ma lo wa nie rzeź by mo że
zmie nić jej styl, cze go przy kła dem jest rzeź ba
przed sta wia ją ca Hio ba, któ ra znaj do wa ła się nie -
gdyś w in wen ta rzu et no gra ficz nym96. Po kon ser wa -
cji uwi docz ni ły się jej wa lo ry es te tycz ne, jed no -
znacz nie wska zu ją ce na au tor stwo wy kształ co ne go
ar ty sty. Obec nie fi gu ra na le ży do zbio rów Dzia łu
Sztu ki Daw nej i Rze mio sła Ar ty stycz ne go MWiM. 

Cie ka wy przy pa dek sta no wią rów nież dwie
rzeź by, ze wzglę du na brak atry bu tów na zwa ne po
pro stu Świę ty mi. Obie zo sta ły za ku pio ne od jed ne -
go ofe ren ta, któ ry praw do po dob nie prze ka zał też
in for ma cję, że po cho dzą one z Cer kiew ni ka. Wy -
so kiej kla sy spo sób wy ko na nia i ukształ to wa nia, ro -
dzaj po li chro mii, pod kład ma lar ski oraz zło ce nia
po zwa la ją są dzić, że zo sta ły wy ko na ne ja ko ele ment
wy stro ju ko ścio ła 97. Do wód te go przy pusz cze nia
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Matka Boża (?), 
nr inw. E-3547 OMO, 
XVIII w., Tłokowo

Mother of God (?); 
inventory no. E-3547 OMO; 
18th century; Tłokowo
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Not only
folk art

The Ethnographic Department of the Museum
of Warmia and Mazury was one of the first
departments to open, right after the museum

was founded in 1945. At the beginning it was called
the Folk Art Department. An inventory of items
(with a symbol E) was filled with works that were
thought to be of folk origin, sculptures included.
However, abundant work, the intention to protect
as many works as possible during the harsh post-
war time, the lack of additional sources of know-
ledge, temporary lacks of staff, the use of multi-
layered polychrome, and the lack of data on pro-
venance – all these contributed to works that were
not folk also being included in the collection. Re-
painting a sculpture may lead to a change in its
style; one example might be the statue of Hiob that
had once been included in the ethnographic
inventory.96 Once it was restored, its aesthetic value
became visible, and its authorship by a professional
artist became obvious. At present the statue is part
of the collection of the Old Art and Artistic Craft
Department of the Museum of Warmia and
Mazury. 

Two other sculptures may be of interest – due
to their lack of attributes they are simply referred
to as “Saint”. Both were purchased from the same
bidder, who probably also informed the museum
about Cerkiewnik village being their provenan-
ce. Due to the high quality of manufacture and
shaping, and the type of polychrome, undercoat
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Jan Ewangelista (?), 
nr inw. E-3546 OMO,  
XVIII w., Tłokowo

John the Evangelist (?); 
inventory no. E-3546 OMO;  
18th century; Tłokowo

58.
Św. Jan Ewangelista
nr inw. E-4603 OMO, 
XIX (?) w., Mątki

St. John the Evangelist; 
inventory 
no. E-4603 OMO; 
19th century (?); Mątki
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po twier dza ilu stra cja w pu bli ka cji Prze wod nik po

za byt ko wych ko ścio łach po łu dnio wej War mii98. 
W krót kim opi sie ko ścio ła św. Ro cha w Tło ko wie
po da no in for ma cję o wy po sa że niu, wy mie nio no
w nim m.in. ba ro ko wy kru cy fiks, a przy nim, z
dwóch stron, umiej sco wio ne by ły fi gu ry świę tych.
Na tej pod sta wie mo że my in ter pre to wać te po sta ci
ja ko Mat kę Bo żą i św. Ja na Ewan ge li stę (il. 56, 57). 

W gru pie rzeźb po sia da ją cych ce chy sty li stycz -
ne sztuki wy so kiej, a wpi sa nych do in wen ta rza et -
no gra ficz ne go, znaj du ją się m.in. fi gu ry św. Ja na
Ewan ge li sty, św. Woj cie cha i Chry stu sa Zmar twych -
wsta łe go. Fi gu ra św. Ja na Ewan ge li sty po cho dzi ze
sta rej, nie ist nie ją cej drew nia nej ka plicz ki z miej -
sco wo ści Mąt ki, na któ rej miej scu wy bu do wa no
mu ro wa ną. Być mo że tra fi ła tam ja ko rzeź ba wcze -
śniej użyt ko wa na w po bli skim ko ście le w Jon ko wie. 
O przy pad kach prze no sze nia rzeźb z ko ścio łów
do ka pli czek pi sze S. Ku pr ja niuk, np. w Bie so wie
do ka plicz ki tra fi ła Ma don na z Dzie ciąt kiem z
kruch ty sta re go ko ścio ła, w Lu bo mi nie – fi gu ra św. 
Se ba stia na z nie ist nie ją ce go ko ścio ła je zu ic kie go 
w Bra nie wie.99 

Wspomniane wy żej za byt ki to tylko przy kła dy
za wi ło ści zwią za nych z oma wia nym te ma tem.
Ano ni mo wość twór ców, brak po twier dzo nej pier -
wot nej lo ka li za cji rzeź by, jej od na wia nie (prze ma -
lo wa nia, re stau ra cja, uzu peł nia nie ubyt ków) po wo-
du ją, że okre śle nie jej po cho dze nia by wa nie moż -
li we. Obo wiąz kiem opie ku na ko lek cji jest rze tel na
pra ca nad obiek tem, je go opra co wa nie, ochro na 
i upo wszech nia nie. Nie za leż nie od te go, do ja kiej
ko lek cji obiekt jest przy pi sa ny, za wsze po zo sta je
pod opie ką kon ser wa tor ską i me ry to rycz ną. 

and gilding, the sculpture is assumed to have been
part of the decoration of a church interior,97 which
was proven by an illustration published in Prze-

wodnik po zabytkowych kościołach południowej

Warmii [A Guide to Historic Churches in Southern

Warmia].98 A short description of St. Roch Church
in Tłokowo village provides information about its
equipment, including a Baroque crucifix with two
figures of saints at its sides. Based on that, we can
interpret those figures as the Mother of God and
St. John the Evangelist. 

The group of statues with stylistic features of
fine art that are included in the ethnographic
inventory consists of the statues of St. John the
Evangelist, St. Adalbert and the Resurrected Christ.
The statue of St. John the Evangelist comes from
an old, non-existent wooden shrine in Mątki
village, later replaced by a new, concrete one. It
might have been brought there after it was used 
in the nearby church in Jonkowo village. Such
instances of transferring sculptures from churches
to shrines have been described by S. Kuprjaniuk,
e.g. a statue of the Madonna with the Child was
transferred from an old church’s porch to a shrine
in Biesowo; a figure of St. Sebastian from a demo-
lished Jesuit church in Braniewo was moved to
Lubomino.99

The items mentioned above serve only as
examples of the otherwise complex topic of this
article. Anonymous authors, the lack of confirmed
place of origin of sculptures, and restoration works
(re-painting, redecorating, filling of lost parts)
sometimes make it impossible to define their pro-
venance. Conscientious work on objects – analysis,
protection, and popularisation – are among cura-
tor’s duties. No matter which collection an object
belongs to, it always remains under the care of
experts and conservators. 

59.
Rzeźba św. Wojciech (?), 
nr inw. E-20 OMO, 
XVIII w., Myki

Statue of St. Adalbert (?); 
inventory no. E-20 OMO; 
18th century; Myki
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1. Madonna
Nr inw. E-35 OMO

XVIII/XIX w., Szatanki.

Drewno lipowe, polichromia 
całkowicie zniszczona, 
pierwotnie olejna, wys. 60 cm.

Tego samego twórcy 
co Matka Boża z Dzieciątkiem 
z Nowych Włók 
nr inw. E-1173 OMO.

Przed 1945 r. w zbiorach 
muzeum regionalnego w Olsztynie,
pozyskano od rodziny Kutnigków 
z Szatanek.

Madonna
Inventory no. E-35 OMO

18th/19th century; Szatanki.

Lindenwood; originally oil, 
now completely destroyed 
polychrome; height: 60 cm. 

The same author as the Mother 
of God with the Child of Nowe Włóki, 
inventory no. E-1173 OMO.

Before 1945, part of the collection 
of the regional museum in Olsztyn;
received from  the Kutnigk family 
in Szatanki. 

MATKA BOŻA / MOTHER OF GOD
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2. Matka Boża na osiołku
Nr inw. E-86 OMO

XVIII w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe polichromowane, wys. 57 cm.

Eksponowana na wystawie 
„Johann Gottfried Herder – pisarz 
i filozof historii, wielki obywatel 
Morąga (1744-1803)” w Muzeum 
im. J. G. Herdera w Morągu.

Mother of God on a Donkey 
Inventory no. E-86 OMO

18th century; unknown provenance. 

Polychromed lindenwood; 
height: 57 cm.

Exhibited at „Johann Gottfried Herder 
– a Writer and a History Philosopher; 
Honourable Citizen of Morąg (1744-1803)” 
exhibition in J.G. Herder 
Museum in Morąg. 
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3. Matka Boża z Dzieciątkiem
Nr inw. E-93 OMO

XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 78 cm.

Od 1936 r. w dawnym muzeum 
regionalnym w Lidzbarku Warmińskim.

Mother of God with the Child 
Inventory no. E-93 OMO

19th century; unknown provenance. 

Polychromed lindenwood; 
height: 78 cm.

Since 1936 in the Regional Museum 
in Lidzbark Warmiński.
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4. Pietà
Nr inw. E-591 OMO

XIX w., z nieistniejącej kapliczki 
przy al. Warszawskiej w Olsztynie.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 43 cm.

Rzeźba wykonana z jednego kawałka
drewna, pokryta polichromią.

Przekazana przez Jarosławę Sekuracką 
z Olsztyna w 1954 r.

Pietà
Inventory no. E-591 OMO

19th century; from a non-existent 
shrine at Warszawska street in Olsztyn.  

Polychromed lindenwood; 
height: 43 cm.

Sculpture made of single 
piece of wood; polychromed. 

Received from Jarosława 
Sekuracka from Olsztyn in 1954.
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5. Pietà
Nr inw. E-749 OMO

XIX w., Klewki.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 62 cm.

Zakup od Władysława Jazgara 
z Olsztyna w 1957 r.

Pietà
Inventory no. E-749 OMO

19th century; Klewki.

Polychromed lindenwood; 
height: 62 cm.

Purchased from 
Władysław Jazgar from 
Olsztyn in 1957.
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6. Matka Boża 
z Dzieciątkiem
Nr inw. E-896 OMO

XIX w., Stanclewo.

Wykonana z jednego kawałka 
drewna lipowego, wielokrotnie
polichromowana, wys. 94 cm.

Pozyskana przez 
Franciszka Klonowskiego w 1960 r. 
z tej samej kapliczki 
co św. Florian (nr inw. E-893 OMO).

Mother of God 
with the Child
Inventory no. E-896 OMO

19th century; Stanclewo.

Made of single piece of lindenwood; 
multiply polychrome; 
height: 94 cm.

Retrieved in 1960 by Franciszek 
Klonowski from the same 
shrine as St. Florian 
(inventory no. E-893 OMO).



7. Pietà
Nr inw. E-897 OMO

XIX w., z kapliczki przydrożnej 
w Stanclewie.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 72 cm.

Pozyskana przez Franciszka
Klonowskiego w 1960 r.

Pietà
Inventory no. E-897 OMO

19th century; from a wayside 
shrine in Stanclewo.

Polychromed lindenwood; 
height: 72 cm.

Retrieved by Franciszek 
Klonowski in 1960.
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8. Matka Boża z Dzieciątkiem
Nr inw. E-1012 OMO

XIX w., Jonkowo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 87 cm.

Zakupiono od Józefa Prassa 
z Jonkowa przez wydział kultury 
Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Olsztynie w 1960 r.

Mother of God with the Child
Inventory no. E-1012 OMO

19th century; Jonkowo.

Polychromed lindenwood; 
height: 87 cm.

Purchased from Józef Prass 
from Jonkowo by Department 
of Culture of the Board of the People’s
Council in Olsztyn in 1960.
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9. Matka Boża 
z Dzieciątkiem
Nr inw. E-1173 OMO

XVIII/XIX w., z kapliczki przydrożnej 
w Nowych Włókach.

Drewno topoli, polichromia 
w tłustej temperze lub olejna
kilkuwarstwowa, wys. 62 cm.

Analogiczna z Madonną 
z Szatanek (E-35 OMO), 
tego samego twórcy.

Pozyskana przez 
Kamilę Wróblewską w 1964 r. 

Mother of God 
with the Child
Inventory no. E-1173 OMO

18th /19th centuries; 
from a wayside shrine 
in Nowe Włóki. 

Poplar wood; tempera 
grassa or oil polychrome 
of multiple layers; 
height 62 cm. 

Similar and by the same author 
as the Madonna from Szatanki 
(E-35 OMO).

Retrieved by Kamila Wróblewska 
in 1964.
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10. Pietà
Nr inw. E-2594 OMO

XIX w., z kapliczki w Żardenikach.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 77 cm.

Pozyskana z terenu w 1966 r.

Pietà
Inventory no. E-2594 OMO

19th century; from a shrine 
in Żardeniki village.

Polychromed lindenwood; 
height: 77 cm.

Retrieved from the field 
in 1966.
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11. Matka Boża 
z Dzieciątkiem
Nr inw. E-2675 OMO

XVIII w., Sząbruk. 

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 62 cm.

Przekazana przez Roberta Skirde 
z Sząbruka w 1967 r.

Mother of God 
with the Child 
Inventory no. E-2675 OMO

18th century; Sząbruk. 

Polychromed lindenwood; 
height: 62 cm. 

Received from Robert Skirde 
from Sząbruk in 1967.
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12. Pietà
Nr inw. E-3012 OMO

XIX w., Tumiany.

Drewo lipowe polichromowane, 
wys. 71 cm.

Pozyskana z terenu 
przez Kamilę Wróblewską 
w 1969 r.

Pietà
Inventory no. E-3012 OMO

19th century; Tumiany.

Polychromed lindenwood; 
height: 71 cm.

Retrieved from the field 
by Kamila Wróblewska in 1969.
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13. Matka Boża 
z Dzieciątkiem
Nr inw. E-3111 OMO

XIX w., miejscowość nieznana. 

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 63 cm.

Zakup od Barbary Hulanickiej 
w 1970 r.

Mother of God 
with the Child
Inventory no. E-3111 OMO

19th century; unknown provenance.  

Polychromed lindenwood; 
height: 63 cm.

Purchased from Barbara Hulanicka 
in 1970.
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14. Matka Boża 
z Dzieciątkiem
Nr inw. E-3155 OMO

XIX w., Franknowo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 84 cm.

Pozyskana z terenu w 1971 r.

Mother of God 
with the Child 
Inventory no. E-3155 OMO

19th century; Franknowo.

Polychromed lindenwood; 
height: 84 cm.

Retrieved from the field in 1971.
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15. Matka Boża z Dzieciątkiem
Nr inw., E-3465 OMO

XVIII/XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno sosnowe, polichromia olejna,
wys. 85 cm.

Pochodzenie nieznane.

Mother of God with the Child
18th /19th centuries; 
unknown provenance. 

Pinewood; oil polychrome; 
height: 85 cm.
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16. Pietà
Nr inw. E-3540 OMO

XIX w., Żardeniki.

Drewno lipowe polichromowane,
wys. 72 cm.

Zakup od Teresy Drążek 
z Olsztyna w 1974 r.

Pietà
Inventory no. E-3540 OMO

19th century; Żardeniki.

Polychromed lindenwood; 
height: 72 cm.

Purchased from Teresa Drążek 
from Olsztyn in 1974.
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17. Pietà
Nr inw. E-4066 OMO

XIX w., Ramsowo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 80 cm.

Zakup od osoby prywatnej 
w 1977 r.

Pietà
Inventory no. E-4066 OMO

19th century; Ramsowo.

Polychromed lindenwood; 
height: 80 cm.

Purchased from a private 
person in 1977.
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18. Pietà
Nr inw. E-4068 OMO

XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 87 cm.

Zakup z antykwariatu „Desa” 
w Olsztynie w 1977 r.

Pietà
Inventory no. E-4068 OMO

19th century; 

unknown provenance. 

Polychromed lindenwood; 
height: 87 cm.

Purchased in the Desa 
antique shop in 1977.
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19. Pietà
Nr inw. E-4208 OMO

XVIII/XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe, polichromia olejna,
wys. 67 cm.

Zakup z antykwariatu „Desa” 
w Olsztynie w 1978 r.

Pietà
Inventory no. E-4208 OMO

18th /19th centuries; 
unknown provenance. 

Lindenwood; oil polychrome; 
height: 67 cm.

Purchased in the Desa antique 
shop in Olsztyn in 1978.
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20. Matka Boża 
z Dzieciątkiem
Nr inw., E-4331 OMO

XIX w., Jeziorany.

Drewno polichromowane, 
wys. 73 cm.

Zakup od Z. Wolskiego w 1978 r.

Mother of God 
with the Child
Inventory no. E-4331 OMO

19th century; Jeziorany.

Polychromed wood; 
height: 73 cm.

Purchased from Z. Wolski 
in 1978.
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21. Pietà
Nr inw. E-4669 OMO

XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 86 cm.

Zakup z antykwariatu „Desa” 
w Olsztynie w 1984 r.

Pietà
Inventory no. E-4669 OMO

19th century; unknown provenance. 

Polychromed lindenwood; 
height: 86 cm.

Purchased in the Desa 
antique shop 
in Olsztyn in 1984.
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22. Matka Boża z Dzieciątkiem
Nr inw. E-4786 OMO

XIX w., Pajtuny.

Drewno polichromowane, wys. 84 cm.

Dar Józefa Grochowskiego z Drzycimia.

Mother of God with the Child 
Inventory no. E-4786 OMO

19th century; Pajtuny.

Polychromed wood; height: 84 cm.

Received as a gift from 
Józef Grochowski of Drzycim.
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23. Pietà
Nr inw. E-4794 OMO

XIX w., Wrzesina.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 65 cm.

Z tyłu rzeźby widoczne fragmenty 
napisu „reno Sawatzki 
12 Oktober 1890”.

Zakup od Zbigniewa 
Rosińskiego z Patryk w 1999 r.

Pietà
Inventory no. E-4794 OMO

19th century; Wrzesina.

Polychromed lindenwood; 
height: 65 cm.

Visible fragment of inscription 
on the back: „reno Sawatzki 
12 Oktober 1890”.

Purchased from Zbigniew 
Rosiński from Patryki in 1999.
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24. Święta Trójca
Nr inw. E-12 OMO 

XVIII /XIX w., z kapliczki przydrożnej 
we wsi Orzechowo (gm. Olsztynek). 

Drewno lipowe, 
polichromia zniszczona, wys. 39 cm.

Tego samego twórcy 
co św. Jan Nepomucen 
(nr inw.  E-11 OMO).

Dar ks. Albina Wenskowskiego.  

Holy Trinity
Inventory no. E-12 OMO 

18th/19th centuries; from a wayside 
shrine in Orzechowo village 
(Olsztynek commune). 

Lidenwood; destroyed polychrome; 
height: 39 cm.

The same author as that 
of St. Nepomuk 
(inventory no. E-11 OMO).

Received as a gift from rev. 
Albin Wenskowski. 

CHRYSTUS / CHRIST
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25. Chrystus Zmartwychwstały
Nr inw. E-19 OMO

XVIII w., Butryny.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 56 cm.

Dar nauczyciela Steffela z Olsztyna 
w 1933 r.

The Resurrected Christ
Inventory no. E-19 OMO

18th century; Butryny.

Polychromed lindenwood; 
height: 56 cm.

Received as a gift from 
teacher Steffel, a citizen 
of Olsztyn  in 1933.
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26. Krucyfiks
Nr inw. E-3150 OMO

XIX w., Stanclewo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 95 cm.

Pozyskany z terenu w 1971 r.

Crucifix
Inventory no. E-3150 OMO

19th century; Stanclewo.

Polychromed lindenwood; 
height: 95 cm.

Retrieved from the field in 1971.
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27. Chrystus
Nr inw. E-3542 OMO

XIX w., Sapuny.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 75 cm

Zakup od Teresy Drążek z Olsztyna.

Christ
Inventory no. E-3542 OMO

19th century; Sapuny.

Polychromed lindenwood;
height: 75 cm.

Purchased from Teresa Drążek 
from Olsztyn.
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28. Chrystus Ukrzyżowany
Nr inw. E-3891 OMO

XIX w., Gietrzwałd.

Drewno niepolichromowane, 
wys. 90 cm.

Zakup od A. Weissgebera 
z Gietrzwałdu w 1976 r.

Crucified Christ
Inventory no. E-3891 OMO

19th century; Gietrzwałd.

Non-polychromed wood; 
height: 90 cm.

Purchased from A. Weissgeber 
from Gietrzwałd in 1976.
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29. Krucyfiks
Autor: Józef Weinert (1861 -1937)

Nr inw. DH-14318 OMO

1932 r., Stanclewo.

Drewno niepolichromowane, 
wys. 81 cm.

Dar od Władysławy 
Stachowskiej-Dembeckiej.

Crucifix
Author: Józef Weinert (1861- 1937)

Inventory no. DH-14318 OMO

1932; Stanclewo.

Non-polychromed wood; 
height: 81 cm.

Received as a gift from Władysława
Stachowska-Dembecka.
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30. Św. Jan Nepomucen
Nr inw. E-11 OMO

XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe, zniszczona
polichromia, wys. 52 cm.

Tego samego twórcy co Święta Trójca
(nr inw. E-12 OMO).

Przed 1945 r. w zbiorach muzeum
regionalnego w Olsztynie.

St. John Nepomuk
Inventory no. E-11 OMO

19th century; unknown provenance.

Lindenwood; destroyed polychrome; 
height: 52 cm.

The same author as that Holy Trinity
(inventory no. E-12 OMO).

Before 1945 part of the collection 
of regional museum in Olsztyn.

ŚWIĘCI / THE SAINTS
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31. Św. Jan Nepomucen
Nr inw. E-3147 OMO

XIX w., Bredynki.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 58 cm.

Pozyskana z terenu w 1971 r.

St. John Nepomuk
Inventory no. E-3147 OMO

19th century; Bredynki.

Polychromed lindenwood; 
height: 58 cm.

Retrieved from the field in 1971.
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32. Św. Antoni
Nr inw. E-898 OMO

XVIII/XIX w., Stare Włóki. 

Drewno brzozy, polichromia 
olejna całkowicie zniszczona, 
wys. 58 cm.

Pozyskana z kapliczki przez 
Augusta Rogala ze Starych Włók 
w 1956 r.

St. Anthony
Inventory no. E-898 OMO

18th/19th centuries; Stare Włóki. 

Birchwood; completely destroyed 
oil polychrome; height: 58 cm.

Retrieved from shrine by 
August Rogal from Stare Włóki 
in 1956.
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33. Św. Antoni
Nr inw., E-3021 OMO

XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 48 cm.

Zakup z antykwariatu „Desa” 
w Olsztynie w 1969 r.

St. Anthony 
Inventory no. E-3021 OMO

19th century; unknown provenance.

Polychromed lindenwood; 
height: 48 cm.

Purchased from the Desa 
antique shop 
in Olsztyn in 1969. 
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34. Św. Antoni
Nr inw., E-3534 OMO

XIX w., Wipsowo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 52 cm.

Zakup od Jerzego Liśkiewicza 
z Jezioran w 1971 r.

St. Anthony 
Inventory no. E-3534 OMO

19th century; Wipsowo.

Polychromed lindenwood; 
height: 52 cm.

Purchased from Jerzy Liśkiewicz 
from Jeziorany in 1971. 
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35. Św. Antoni
Nr inw. E-3550 OMO

XIX w., Kronowo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 79 cm.

Zakup od Jerzego Liśkiewicza 
z Jezioran w 1974 r.

St. Anthony
Inventory no. E-3550 OMO

19th century; Kronowo.

Polychromed lindenwood; 
height: 79 cm.

Purchased from Jerzy Liśkiewicz 
from Jeziorany in 1974.
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36. Św. Mikołaj
Nr inw. E-25 OMO

XIX w., Zalbki.

Drewno topoli polichromowane, 
wys. 72 cm.

Przed 1945 r. w zbiorach muzeum
regionalnego w Olsztynie.

St. Nicholas
Inventory no. E-25 OMO

19th century; Zalbki.

Polychromed poplarwood; 
height: 72 cm.

Before 1945, part of the collection 
of regional museum in Olsztyn. 
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37. Św. Mikołaj
Nr inw. E-3944 OMO

XIX w., Jedzbark.

Drewno, zniszczona polichromia, 
wys. 49 cm.

Zakup od G. Sorrej 
z Jedzbarka w 1976 r.

St. Nicholas
Inventory no. E-3944 OMO

19th century; Jedzbark.

Wood; destroyed polychrome; 
height: 49 cm.

Purchased from G. Sorrej 
from Jedzbark in 1976.
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38. Św. Anna Samotrzeć
scena główna 
i Trójca Święta 
(górna część)
Nr inw. E-89 OMO

XIX w., miejscowość 
nieznana.

Drewno lipowe 
polichromowane 
olejno, wys. 77 cm.

Pochodzenie nieznane.

St. Anne Samotrzeć 
main scene 
and Holy Trinity 
(upper part)
Inventory no. E-89 OMO

19th century; 
unknown provenance.

Oil-polychromed 
lindenwood; 
height: 77 cm.
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39. Św. Walenty
Nr inw. E-423 OMO

XIX w., Bisztynek.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 86 cm.

Pochodzenie nieznane.

St. Valentine 
Inventory no. E-423 OMO

19th century; Bisztynek.

Polychromed lindenwood; 
height: 86 cm.

Unknown provenance.
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40. Św. Walenty
Nr inw. E-3095 OMO

XIX/XX w., miejscowość nieznana,
powiat biskupiecki.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 45 cm.

Zakup z antykwariatu „Desa” 
w Olsztynie w 1970 r.

St. Valentine 
Inventory no. E-3095 OMO

19th/20th centuries; unknown
provenance; Biskupiec poviat.

Polychromed lindenwood; 
height: 45 cm.

Purchased in the Desa antique 
shop in Olsztyn in 1970.
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41. Św. Walenty
Nr inw. E-3110 OMO

XIX w., Kronowo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 44 cm.

Zakup od Agaty Zarzyckiej 
z Kronowa w 1970 r.

St. Valentine 
Inventory no. E-3110 OMO

19th century; Kronowo.

Polychromed lindenwood; 
height: 44 cm.

Purchased from 
Agata Zarzycka from 
Kronowo in 1970. 
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42. Św. Florian
Nr inw. E-893 OMO

XIX w., Stanclewo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 40 cm.

Pozyskana z kapliczki przez 
Franciszka Klonowskiego w 1960 r. 

St. Florian
Inventory no. E-893 OMO

19th century; Stanclewo.

Polychromed lindenwood; 
height: 40 cm.

Retrieved from shrine 
by Franciszek Klonowski 
in 1960.  
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43. Św. Florian
Nr inw. E-3157 OMO

XIX w., Żegoty.

Drewno lipowe polichromowane,
wys. 69 cm.

Pozyskana z terenu w 1971 r.

St. Florian
Inventory no. E-3157 OMO

19th century; Żegoty.

Polychromed lindenwood; 
height: 69 cm.

Retrieved from the field in 1971. 
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44. Św. Barbara
Nr inw. E-3148 OMO

XX w., Bredynki. 

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 60 cm.

Pozyskana z terenu w 1971 r.

St. Barbara
Inventory no. E-3148 OMO

20th century; Bredynki. 

Polychromed lindenwood; 
height: 60 cm.

Retrieved from the field in 1971. 
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45. Św. Franciszek
Nr inw. E-3159 OMO

XIX w.,  Stanclewo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 90 cm.

Zakup od Łucji Krüger 
z Olsztyna w 1971 r.

St. Francis
Inventory no. E-3159 OMO

19th century;  Stanclewo.

Polychromed lindenwood; 
height: 90 cm.

Purchased from Łucja Krüger 
from Olsztyn in 1971. 
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46. Św. Rozalia
Nr inw. E-3458 OMO

XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe polichromowane.

Pochodzenie nieznane.

St. Rosalia
Inventory no. E-3458 OMO

19th century; unknown provenance.

Polychromed lindenwood.
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47. Św. Roch
Nr inw. E-3466 OMO

XIX w., miejscowość nieznana.

Drewno lipowe polichromowane.

Pochodzenie nieznane.

St. Roch
Inventory no. E-3466 OMO

19th century; unknown provenance.

Polychromed lindenwood.
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48. Św. Anna z Marią
Nr inw. E-3473 OMO

XIX w., Barczewo.

Drewno lipowe polichromowane, 
wys. 57 cm.

Zakup od Jana Biegackiego 
z Barczewa w 1973 r.

St. Anne with Mary
Inventory no. E-3473 OMO

19th century; Barczewo.

Polychromed lindenwood; 
height: 57 cm.

Purchased from Jan Biegacki 
from Barczewo in 1973. 
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