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Andrzej Stefan Grzybowski 
(1 września 1930–24 października 2020)

W dniu 30 października 2010 r. pochowaliśmy ś.p. Andrzeja Grzybowskiego, członka założyciela 

Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Mszę pogrzebową w kościele Najświętszego Zbawiciela 

w Warszawie celebrowali proboszcz parafii ks. Robert Strzemieczny oraz ks. prałat Andrzej Prze-

kaziński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, który patronował ostatniej i aktualnie 

realizowanej pracy projektowej Andrzeja Grzybowskiego — ołtarzy bocznych w transepcie ko-

ścioła Zbawiciela. Zmarły był parafianinem tego kościoła od urodzenia. Piękne słowa pożegnania 

wygłosili w  imieniu grona przyjaciół Stanisław Ledóchowski i Wanda Wąsowska. Pogrzebany 

został w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim, kwatera 86, rząd VI, grób 7.

In Memoriam
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R. I. P.

Andrzej Stefan Grzybowski urodził się 1  września 1930  r. w  Warszawie, jako syn lekarza 

prof. Stefana Grzybowskiego i Aleksandry z Hołubiczków. Rodzina Grzybowskich pieczętowała 

się herbem własnym. Ukończył Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie w 1948 r. oraz Pań-

stwową Wyższą Szkołę Teatralną w 1952 r. Jako człowiek uzdolniony, również plastycznie, uczył 

się rysunku i  malarstwa pod kierunkiem Henryka Szczyglińskiego i  pobierał lekcje kaligrafii 

u Tadeusza Woltera, co w przyszłości przełożyło się na niezwykłe rezultaty w pracach rysunko-

wych, malarskich i projektowych w dziedzinie architektury, scenografii i kostiumologii. Z domu 

rodzinnego wyniósł również pasje kolekcjonerskie i umiłowanie klasycznej estetyki oraz najwięk-

szą swoją pasję życiową — jeździectwo.

Jako aktor grał na scenie Teatru Współczesnego w Warszawie oraz w wielu filmach, lecz naj-

bardziej został zapamiętany jako partner Mieczysławy Ćwiklińskiej w sztuce Alejandro Casony 

pt. Drzewa umierają stojąc. Na rzecz realizacji wielu filmów kostiumowych tworzył projekty sce-

nograficzne, w których pojawiały się również elementy heraldyczne — na pojazdach konnych, 

uprzężach i liberiach. Był autentycznym pasjonatem heraldyki i form pochodnych, które poja-

wiały się w jego licznych architektonicznych pracach projektowych, jak również w małych for-

mach graficznych i znakach własnościowych. Jedną z jego najwcześniejszych prac w dziedzinie 

architektury wnętrz była realizacja pierwszego własnego mieszkania, w bloku przy ulicy Śnia-

deckich. Gdy w latach 70. po raz pierwszy zostałem tam zaproszony, byłem pod wielkim wraże-

niem iście pałacowego urządzenia niewielkiego apartamentu, w którym moją szczególną uwagę 

przykuła mistrzowsko wykonana supraporta heraldyczna z herbem Grzybowski w otoczeniu pa-

nopliów. Była snycerskim majstersztykiem Andrzeja Głowackiego, który później wykonał wiele 

podobnych projektów Andrzeja Grzybowskiego. Kolejne wnętrza mieszkań prominentnych po-

staci warszawskich były realizowane w następnych latach i dowodziły stałego wzrostu możliwości 

warsztatu projektowego i wiedzy z dziedziny historii architektury. Wspomagały ten rozwój liczne 

podróże krajowe i zagraniczne Andrzeja Grzybowskiego, a jego głównymi obiektami zaintereso-

wań była architektura rezydencjonalna i oczywiście ośrodki hodowli i sportów konnych. 
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Umiejętności Andrzeja Grzybowskiego docenił dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, 

prof. Aleksander Gieysztor, zlecając mu wiele prac projektowych przeznaczonych do wnętrz zam-

kowych. Według tych projektów zrealizowano oprawy tronów królewskich w salach Senatorskiej, 

Audiencjonalnej oraz Rady, łoże w sypialni królewskiej i wnętrze Sali Muzycznej. Wszystkie pro-

jektowane obiekty posiadały elementy heraldyczne.

W miarę, jak kończył swoją karierę sceniczną, coraz więcej czasu poświęcał projektom archi-

tektury rezydencjonalnej w stylach historycznych, niekiedy realizowanych z wielkim rozmachem. 

Tak powstały rezydencje w Bielawie, Zosinie, wille w Konstancinie, Zalesiu Dolnym, Jeziorach 

Wielkich i  innych miejscach. Tam, gdzie było to zasadne, pojawiały się również formy heral-

dyczne. W świecie komputerów, ploterów, skanerów i drukarek cyfrowych Andrzej Grzybowski 

w pracach projektowych z wielką swobodą posługiwał się klasycznym warsztatem rysunkowym, 

co nawet wprowadziło w błąd pracownicę zamku warszawskiego, która w trakcie prac inwentary-

zacyjnych uznała jego projekty za osiemnastowieczne.

Oprócz architektury drugą życiową pasją Andrzeja Grzybowskiego były konie. Był wielkim 

znawcą kultury i tradycji jeździeckiej, powożenia i zaprzęgów oraz zabytkowych pojazdów kon-

nych. Był też kolekcjonerem i bibliofilem. Dzięki swoim umiejętnościom rysunkowym i ma-

larskim pozostawił tysiące rysunków z wizerunkami koni, zaprzęgów, ilustracje do dzieł hipo-

logicznych, prac scenograficznych i  kostiumowych oraz wiele heraldycznych, w  tym ręcznie 

rysowanych ekslibrisów, czasami bezpośrednio w książce. Takie pozycje automatycznie stawały 

się unikatami bibliofilskimi. Dzięki przyjaźni z mjr. Stanisławem Gepnerem, byłym kustoszem 

Muzeum Wojska w Warszawie i dyrektorem Muzeum Zamku w Łańcucie, stał się również znaw-

cą militariów i historii wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kawaleryjskich. Był 

członkiem Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Klubu Miłośników Dawnych 

Militariów Polskich w Warszawie. Całe życie czynnie uprawiał jazdę konną. Pierwszym jego pry-

watnym wierzchowcem, jeszcze w czasach studiów na PWST, była klacz pełnej krwi „Irlandka”, 

co w czasach stalinowskich było niezłą ekstrawagancją. Ostatni raz dosiadł ogiera Arrero w dzień 

swoich 90. urodzin na hipodromie Legii na Kozielskiej. Za propagowanie kultury jeździeckiej zo-

stał odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Jeździeckiego. Był też Członkiem 

Honorowym Polskiego Towarzystwa Powozowego.

Jego zbiory i prace artystyczne były prezentowane w Muzeum Zamkowym w Łańcucie, Mu-

zeum Łowiectwa i  Jeździectwa oraz na słynnej wystawie „Koń nasz Przyjaciel” w  Łazienkach 

Królewskich. W księdze pamiątkowej tejże wystawy prof. Aleksander Gieysztor pozostawił wier-

szowany wpis:

Gdyby nie herb własny

Panów na Grzybowie

Hippocentaur krasny

każdy o Nim powie.
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