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Wszystko, co uczyniłem w sprawie restauracji „Wozownia” i „Willa Magnolia”, zrobiłem w hołdzie dla 

mojej zmarłej żony Jagody i córki Aleksandry oraz dla własnej satysfakcji – pasjonata, który dał z siebie 

wszystko, aby oba obiekty miały swój niepowtarzalny charakter i nawiązywały do dawnych tradycji  

i funkcji, jakie wcześniej pełniły. Wiele elementów ich wystroju zaprojektowałem i w znacznej części 

wykonywałem osobiście. Wzbogaciłem dekorację elewacji willi przez dodanie przy oknach dodatkowych 

konsol i tympanonów, urządziłem architekturę ogrodową i skalniaki, wybudowałem galerię z oryginalnych 

okien remontowanej willi. Wiele przedmiotów opisanych w tej książce i zdobiących wnętrza ma charakter 

osobisty. Były one gromadzone przez ponad 16 lat podczas licznych wyjazdów do Francji, Holandii, 

Niemiec, Belgii, Czech oraz pozyskiwane od polskich kolekcjonerów, dzięki moim osobistym kontaktom. 

Wiele z nich nawiązuje do historii Brzegu, Śląska i Ojczyzny. Niektóre tworzą całości w postaci alegorii 

lub kompozycji z elementów, które mają osobiste odniesienia i mają „swoistą” wymowę, jako hołd dla 

określonych osób i emocjonalne związki z nimi. Renowacje mebli, kinkietów, żyrandoli, sztukaterii, ram 

obrazów i wielu innych przedmiotów wykonywałem osobiście, wkładając w to całe moje serce.

Wszystko, co możecie Państwo teraz oglądać i podziwiać, powstało z wypracowanych przeze mnie 

własnych środków finansowych i kredytów. Niestety nie otrzymałem żadnej innej pomocy finansowej, 
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mimo moich wielu wysiłków i starań, składania różnych wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, Marszałka Województwa Opolskiego, Unii Europejskiej, Urzędu Miasta Brzeg i innych 

instytucji. Jedyną pomoc, jaką otrzymałem to dofinansowanie stanowisk pracy w restauracji „Wozownia” 

z Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanego wówczas przez Dyrektora Zbigniewa Kłaczka. 

W restauracjach „Wozownia” i „Willa Magnolia” jest moje serce, miłość i osobista praca, często ponad 

siły. Wszystko to nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie ludzie, którzy swoim poświęceniem 

przyczynili się do wykonania moich projektów i wizji. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

architektowi Zbigniewowi Bomersbachowi, kierownikowi budowy (nadzór nad Wozownią oraz 

zewnętrzną i częściowo wewnętrzną częścią budynku willi), ś. p. Ryszardowi Krzywemu, kierownikowi 

budowy (wewnętrzna część budynku i zagospodarowanie terenu willi) Józefowi Aftarczukowi. Wielkie 

dzięki przekazuję także wykonawcom: Mateuszowi Floreckiemu (wykończenia wnętrz), Jarosławowi 

Saczkowskiemu (wentylacja), Andrzejowi Kociubie i Jarosławowi Szelągowi (instalacje gazowe), 

Andrzejowi Martyniakowi i Tomaszowi Kusowskiemu (instalacje elektryczne), Adamowi Białemu 

(parkiety), firmie Jarząbek (chodniki z kostki granitowej), Rafałowi Poznańskiemu (sztukaterie), 

Kazimierzowi Sewioło (dach) i wielu innym, którzy chcieli ze mną współpracować. Z całego serca 

chcę podziękować mojej córce Aleksandrze Piotrowicz za cierpliwość, wyrozumiałość, miłość oraz za 

materialny i osobisty wkład m.in. przy namalowaniu fresków sufitowych (Magnolie, Winogrona oraz 

Cztery Pory Roku), renowacji stiukowych kariatyd Lavoisiera i wykonywaniu innych prac. 

Z całego serca chciałem też podziękować mojej Mamie Irenie Piotrowicz, Patrykowi Picault, Annie 

Macnar, Małgorzacie Łobodzińskiej i Romualdowi Nowakowi za wsparcie duchowe i za to wszystko, 

co dla mnie, często z dużym poświęceniem, zrobili. Pragnę wyrazić też moje podziękowania za 

wsparcie: Mirosławowi Kołodziejczykowi, Zbigniewowi Kłaczkowi, Czesławowi Drozdowi, Maciejowi 

Stefańskiemu, Wojciechowi Huczyńskiemu, Stanisławowi Lipce, Krzysztofowi Ledwoniowi oraz 

Mieczysławowi Perlakowi.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy w imię przyjaźni, pomocy, wsparcia oraz 

dobrej woli, dodawali mi sił i otuchy, aby podjąć się wyzwania, jakim było tworzenie zarówno restauracji 

„Wozownia” jak i „Willa Magnolia”, aby te oba projekty zrealizować wedle przemyślanych przeze mnie 

koncepcji i w takiej konkretnej postaci.

Życzę wszystkim naszym gościom miłego spędzenia czasu w obu lokalach i zadowolenia ze smaku

serwowanych potraw. 

Janusz Piotrowicz
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W pierwszej połowie XIX w., po zakończeniu wojen napoleońskich rozwój Brzegu nabrał rozmachu. Bar-

dzo szybko powstało tu ponad 20 zakładów przemysłowych, a linia kolejowa połączyła Brzeg ze światem. 

W ten sposób miasto stało się w drugiej połowie XIX w. jednym z głównych ośrodków przemysłowych 

Śląska. Tej rozbudowie industrialnej sprzyjał rozwój urbanistyczny miasta. Po zburzeniu średniowiecz-

nych murów w latach 1863‒1865 nastąpił szybki rozwój terenów podmiejskich, a w sąsiedztwie niezwykle 

urzekających parków i plant, zaczęły powstawać reprezentacyjne wille najbogatszych brzeskich przemy-

słowców i urzędników.

Jedną z najatrakcyjniej położonych parceli w Brzegu była zlokalizowana u zbiegu ulic Piastowskiej 

i Władysława Łokietka działka przy Piastenstraße 40/41 (obecnie ul. Piastowska 4). Należała ona do zna-

nego właściciela ziemskiego i radcy Heinricha von Reuss (1818‒1896) z Łosiowa, długoletniego starosty 

brzeskiego, który wybudował na niej w latach 1860‒1861 monumentalną rezydencję, przejętą później 

przez Neugebauerów. Część działki po stronie południowej von Reuss sprzedał niemal w tym samym 

czasie rodzinie brzeskich garbarzy Mollów. Na niej powstała wytworna willa w stylu francuskiego neo-

renesansu, należąca do Hugo Molla (1849‒1903), od 1881 r. Królewskiego Radcy Handlowego i jego 

żony Anny de domo Hausen (ur. 1854). Z tej atrakcyjnej działki, wydzielona została w latach 70. XIX w. 

Restauracja „Willa Magnolia”
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kolejna. Położona na północny zachód od willi Molla, tuż przy parkowej promenadzie przy Piasten-

straße 39 (obecnie ul. Piastowska 8). Na niej wybudowany został w 1874 r. miejski pałac w stylu eklektycz-

nym, łączącym elementy stylu renesansowego i barokowego, należący do rodziny Zwez. Na przełomie XIX 

i XX w. mieszkał w niej oficer brzeskiego 157. regimentu Otto Zwez i jego żona Marie, spokrewniona 

z Reussami. Od początku XX w. willę, której właścicielami pozostawała nadal rodzina Zwez, wynajmowała 

rodzina dyrektora Amstgericht (Sądu Obwodowego) w Brzegu ‒ Antona Rauhuta, która zamieszkiwała 

w niej do 1933 r., kiedy to sędzia przeszedł w stan spoczynku. Do końca ostatniej wojny przebywała w niej 

m.in. córka pierwszych właścicieli Helene Zwez, a parter wynajmował lekarz Fritz Günther. 

Po wojnie willa przeznaczona została na cele mieszkalne i uległa niestety dewastacji. Po przeprowa-

dzeniu prac remontowych i adaptacyjnych od 1965 r. funkcjonowało w niej przedszkole dla dzieci pra-

cowników brzeskiej garbarni. Po jej sprywatyzowaniu budynek przedszkola został skomunalizowany 

w 1990 r. W 1991 r. willa została wniesiona jako aport miasta Brzeg w udziałach Krakowskiego Banku 

Mieszkaniowego „Interkrakbank”. W 1996 r. bank będąc na progu upadłości zmienił właściciela. Został 

nim „Real Bank” Bank Współpracy Regionalnej, który w kwietniu 2000 r. przejęty został najpierw przez 

Deutsche Bank 24, a potem Raiffeisen Bank Polska. Ten ostatni był właścicielem willi do 2002 r. Sprze-

dał ją jednak spółce zajmującej się handlem nieruchomościami Contract Invest z Krakowa. To od niej, 

w 2004 r., bardzo zdekapitalizowaną, z całkowicie przebudowanym wnętrzem, nieruchomość zakupił 

znany brzeski przedsiębiorca i restaurator Janusz Piotrowicz. W 2008 r. rozpoczął remont willi i przywra-

canie – z niezwykłym pietyzmem ‒ jej dawnej świetności. W 2021 r. zakończyły się prace restauratorskie 

i urządzanie wnętrz, które przywróciły temu miejscu niezwykłą i magiczną atmosferę dziewiętnastowiecz-

nych pałacowych salonów.

Willa Magnolia, 1874 r.
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Willa, z racji niezwykłego usytuowania, na tyłach innego domu, a także wydłużonego kształtu parceli, 

otrzymała nietypową bryłę w formie płaskiego prostopadłościanu, przekrytego czterospadowym dachem. 

Obejmuje on wysokie podpiwniczenie z pomieszczeniami gospodarczymi, parter z reprezentacyjnymi sa-

lonami i piętro z pokojami mieszkalnymi. Elewacja wejściowa usytuowana została na krótszym, trzyosio-

wym boku, od strony północnej. Ma symetryczny układ z wysuniętym do przodu domkiem portykowym, 

zwieńczonym trójkątnym naczółkiem ze sterczynami, spoczywającym na pilastrach. Po obu jego stronach 

na parterze znajdują się otwór okienny i blenda, zwieńczone naczółkami w formie łuków odcinkowych. 

Po obu stronach portyku na oryginalnym cokole, który jest pozostałością po dawnych schodach do piw-

nicy, spoczywają figury siedzących lwów, które wykonane zostały ze sztucznego kamienia w latach 20. 

XX w. i pochodzą z wielkopolskiej kolekcji rzeźby ogrodowej. Reprezentacyjny charakter nadano także 

pięcioosiowej elewacji od strony promenady parkowej, która otrzymała wyraźnie trójdzielny charakter. 

Jej dominantę stanowi, wysunięty do przodu, trzyosiowy portyk. Tworzą go ganek w części parterowej 

z dwoma narożnymi filarami i dwiema kolumnami w środku, połączonymi kutą, żelazną balustradą, której 

środkowa część zamontowana została przy schodach do kuchni. Nad gankiem, na pierwszym piętrze znaj-

duje się balkon z podobnie ukształtowaną balustradą. Tło dla niej stanowi trójdzielna część z drzwiami 

wejściowymi i dwoma oknami po bokach, oddzielonymi od siebie pilastrami, których trzony ozdobione 

są płycinami. Na pilastrach spoczywa belkowanie z fryzem i mocno wysuniętym gzymsem, nad którym 

umieszczony został trójkątny naczółek ze sterczynami. Jego lico wypełnia sztukatorska dekoracja w for-

mie wieńca, przewiązanego wstęgą układającą się misternie po bokach, wypełnionego datą „1874” (czas 

powstania willi). Podczas przebudowy po 2008 r., do ganku doprowadzone zostały reprezentacyjne schody 

z kamienną balustradą, której cokoły ozdobiono siedzącymi na konsolach puttami z symbolami odnoszą-

Willa Magnolia, wejście od strony ogrodu.



16 17

Willa MAGNOLIA Willa MAGNOLIA

cymi się do pór roku, po lewej jesieni z winną latoroślą, a po prawej lata z kłosami zbóż. O wiele skromniej 

potraktowane zostały pozostałe elewacje, które urozmaicają jedynie kształty okien i ich zróżnicowane 

naczółki w formie trójkątów i łuków odcinkowych. Willa została doskonale wpasowana w parkowe oto-

czenie, wykorzystując jego naturalne tło. Jako dodatkowe elementy dekoracyjne pojawiły się w części 

ogrodowej dwa wazony ze sztucznego kamienia z motywem dekoracyjnym winnej latorośli z lat 20. XX w., 

które pochodzą z wielkopolskiej kolekcji rzeźby ogrodowej, podobnie jak figura personifikująca bogactwo 

ze szkatułką z kosztownościami w lewej ręce, stojąca w południowo–zachodnim narożniku ogrodu.

Niemalże naprzeciwko głównego wejścia do willi znajduje się niezwykła budowla–galeria. Jej konstruk-

cja powstała z pochodzących z willi okien, specjalnie po to, aby zaprezentować w niej karetę z przełomu 

XIX i XX w., której ostatnimi właścicielami byli Beata Tyszkiewicz i Andrzej Wajda. To tzw. plauka, czyli 

śląska kareta, typowy dla dawnego Królestwa Pruskiego pojazd właścicielski. Kareta wyjazdowa, cztero-

osobowa z kozłem, do dwukonnego zaprzęgu była zazwyczaj używana na wsiach  przez zamożniejszych 

gospodarzy i księży.  

Niewiele możemy powiedzieć o pierwotnym wnętrzu willi Zweza. Można jedynie przyjąć, że niektóre 

przestrzenie, takie jak westybul, klatka schodowa czy salony parteru zachowały swój pierwotny układ. 

Ponieważ z wyjątkiem fragmentów schodów do piwnicy, mosiężnej poręczy i terakotowej posadzki przy 

wejściu z oryginalnego wystroju dawnej willi nie zachowało się praktycznie nic, obecna aranżacja to 

współczesna wizja i próba odtworzenia dawnych wnętrz, w której wykorzystane zostały wyłącznie ory-

ginalne, historyczne detale, pochodzące z różnych zabytkowych obiektów z terenów niemal całej Europy. 

To pomaga gościom restauracji „Willa Magnolia” uzyskać nieodparte wrażenie, że znajdują się we 

wnętrzu o dziewiętnastowiecznym charakterze, jedynym tego rodzaju miejscu w Brzegu i okolicach. 

Ogród willi z rzeźbionymi elementami dekoracyjnymi
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Dzięki swojemu wielkiemu zaangażowaniu i pasji nowy właściciel dokonał niezwykle udanej próby odtwo-

rzenia wyglądu i atmosfery salonów z minionej epoki. W realizacji jego wizjonerskiego pomysłu wspierali 

go doskonale, prowadzący roboty remontowo–wykończeniowe Mateusz Florecki z firmy Bud–Mat oraz 

wykonujący prace stolarskie Grzegorz Lis.

Do dawnej willi wchodzimy przez dwuskrzydłowe, zdobione płycinami i przeźroczami drewniane 

drzwi, umieszczone w portyku z trójkątnym naczółkiem. Pochodzą one z końca XIX w., a pierwotnie 

znajdowały się w brzeskiej willi przy ul. Jana Pawła II 12 i zostały podarowane obecnemu właścicielowi 

willi „Magnolia” przez Stanisława Lipkę z Brzegu. Ich nadświetle wypełniają witraże z końca XVIII w., 

pochodzące z Francji, a zakupione w 2019 r. w antykwariacie w Dusznikach–Zdroju. Zostały one wtórnie 

adaptowane do nowych celów. Pierwotnie ukazywały bowiem symbole czterech ewangelistów, a obecnie 

stanowią rodzaj szyldów. Witraż z lwem (dawniej symbol św. Marka) trzymającym banderolę z napisem 

„MAGNOLIA” znajduje się po lewej stronie, a witraż z orłem (dawniej symbol św. Jana), trzymającym ban-

derolę z napisem „WOZOWNIA” po prawej. Nad nimi centralnie umieszczony został witraż z aniołem (daw-

niej symbol św. Mateusza), trzymającym banderolę z napisem „ALTA RIPA” ‒ pierwszą, historyczną nazwą 

Brzegu. Przeźrocza drzwi zdobią także witraże z motywami kwiatowo–liściastymi, pochodzące z Belgii.

Zaraz przy wejściu, po lewej stronie, nad sygnalizatorami pożaru umieszczona została metalowa tablicz-

ka śląskiego towarzystwa ubezpieczeniowego od pożaru z pocz. XX w. Z reguły umieszczane były one na 

zewnątrz domostw, jako widomy znak, że były one ubezpieczone. W ten żartobliwy sposób każdy z gości 

dowiaduje się, że wchodzi do domu z pełnym zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Po obu stronach tuż 

przy wejściu wiszą dwie współczesne, owalne stiukowe aplikacje z przedstawieniami antycznych bóstw, 

po lewej Hermesa, a po prawej Wenus z Amorem.

Galeria skonstruowana z oryginalnych okien pochodzących z willi.
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Bezpośrednio za wejściem, za niewielkim przedsionkiem znajdują się schody. W partii sklepienia wy-

dzielone są one szerokim gurtem (pasem), ozdobionym w górnej części dwiema kariatydami ‒ rodzajem 

podpór architektonicznych, dźwigających sufit. Uformowane zostały one ze stiuku i otrzymały formę 

hermowych (zwężających się ku dołowi) pilastrów, nad którymi umieszczono popiersia putt (dziecięcych 

postaci). Te niezwykłe, bo sygnowane przez francuskiego sztukatora A. Lavoisiera, podpory pochodzą 

z drugiej połowy XIX w. i wykonane zostały dla jednego z podparyskich pałacyków. W 2019 r. zostały 

zakupione na giełdzie staroci w Awinionie od przyjaciela właściciela restauracji Richarda Bodina ze Stras-

bourga.

Niezwykle ciekawa jest historia znajdującej się po prawej stronie drewnianej, dekoracyjnej poręczy przy 

schodach. Jej początek stanowi głowa lwa, która została zakupiona w Berlinie. Od niej zaczęła się idea 

całej nowej poręczy. Do niej bowiem, znany brzeski rzeźbiarz i snycerz, Jan Mrózek dorobił dalszą część 

w formie wydłużonego tułowia lwa. W ten sposób powstał oryginalny i niepowtarzalny, stanowiący nową 

jakość dla wnętrza, element jego wystroju.

Dokładnie po przeciwnej stronie schodów, na wysuniętym i zaokrąglonym podeście znajduje się wy-

konana z kutego żelaza balustrada z końca XIX w., a jej elementy zostały zakupione na giełdzie staroci 

we Wrocławiu. Została ona wtórnie wzbogacona o motywy stojących lwów, które pierwotnie stanowiły 

fragmenty żyrandola, wykonanego w tym samym okresie.

Po wejściu na podest możemy przejrzeć się w wielkim lustrze, pochodzącym z czasu powstania willi, 

z około 1876 r., które zwisło na ścianie po prawej stronie, nad kaloryferem. Otrzymało ono niezwykle 

bogate obramienie snycersko–sztukatorskie, z powtarzającym się w zwieńczeniu i na bocznych ramach 

motywem rocaille’u (grzebienia). Zróżnicowana forma snycerska i lśniące złocenia przydają blasku temu 

zwierciadłu. Pochodzi ono z wrocławskiej kolekcji, a do willi Zweza trafiło w nie najlepszym stanie, jako 

dar Patryka Picaulta z Francji. Po żmudnej i pracochłonnej restauracji, wykonanej osobiście przez wła-

ściciela willi, dziś cieszy nasze oko.

Podążając w głąb trafiamy do wnętrza, które pełni obecnie funkcję szatni. Na ścianach po obu stro-

nach umieszczone zostały cztery żelazne wieszaki z drugiej połowy XIX w., kute w formie roślinnej wici. 

Pierwotnie pełniły one funkcję haków do wędlin w sklepie wędliniarskim i zostały zakupione na giełdzie 

w Kassel. Zostały doskonale zaadaptowane do nowych funkcji, a zamiast wędlin wiesza się teraz na nich 

garderobę gości. Na tle ściany frontowej ustawiono dekoracyjną, neorenesansową ławę z końca XIX w. 

Jej skrzynia siedziska oraz oparcie ozdobione są płaskorzeźbionymi aplikacjami o motywach roślinnych. 

Na uwagę zasługują dekoracyjnie opracowane nogi i poręcze ławy. Nad ławą, tuż pod sufitem zawisła 

ażurowa supraporta (dekoracyjna forma umieszczana z reguły nad drzwiami) z ostatniej ćwierci XIX w. 

Ma ona kształt trójkątnego naczółka, uformowanego z mięsistych liści akantu, które w zwieńczeniu ota-

czają owalny kartusz z malowanym złotą farbą monogram „M”. Zakupiona ona została w 2019 r. na targu 

staroci w Béziers we Francji, ale pierwotnie zdobiła jedno z wnętrz pałacowych w Mediolanie.

Nad wejściem do salonów willi Zweza, na ścianie po prawej stronie znajduje się kolejna masywna su-

praporta z drugiej połowy XIX w. Ma ona kształt leżącego prostokąta i została ozdobiona płaskorzeźbioną 

dekoracją o motywach roślinnych i dwoma stojącymi lwami, które flankują kartusz z napisem: „SALVE” 

(Witaj!). Był to tradycyjny, rzymski sposób powitania, dlatego ten napis pojawiał się najczęściej przy 

wejściach. Taką dokładnie rolę pełni także w willi Zweza, witając słowami: „Bądź pozdrowiony”, każdego 

gościa. Ten element dekoracji pochodzi z jednego z weneckich pałaców i został zakupiony w Béziers we 

Francji w 2011 r. Całości wystroju tej części dopełniają współczesne malatury na sufitach z motywami 
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Plauka, czyli śląska kareta z przełomu XIX i XX w.

winnej latorośli i magnolii, wykonane przez córkę właściciela Aleksandrę Piotrowicz. Na środku zwisają 

dziewiętnastowieczne żyrandole.

Chcąc udać się na pierwsze piętro willi musimy przejść prze dwubiegową klatkę schodową z jednym 

spocznikiem. Jej balustradę tworzą 24 kute w żelazie, esowato wygięte elementy z końca XIX w. Pierwot-

nie zdobiły one balustradę balkonu jednej z kamienic w Łodzi, skąd zostały zakupione. Umieszczone na 

kolejnych, wyższych stopniach tworzą niezwykle ruchliwą i dynamiczną formę, doskonale wpisującą się 

w wystrój wnętrza willi i tworzącą jej dziewiętnastowieczny klimat, podobnie jak dekoracyjna tkanina na 

ścianie po prawej i zasłony okienne z lambrekinowymi wykończeniami.

Przechodzimy teraz do salonów usytuowanych na parterze willi. Wchodzimy najpierw do części, która 

zbliżona jest kształtem do kwadratu. Zdobią ją pod sufitem neobarokowe, stiukowe fasety z narożnikami 

wypełnionymi plastycznymi motywami rocaille’u.  Na środku zawieszony jest sześcioramienny mosiężny, 

żyrandol, którego ramiona w formie wici roślinnej z figurkami amorków, zakończone są oryginalnymi, 

ręcznie formowanymi kloszami typu tulipan.

Na gzymsie drzwi wejściowych „rozsiadły się” dwa drewniane putta, które flankują owalną, drew-

nianą ramkę, wykonaną przez Jana Mrózka. Te dziewiętnastowieczne figury pochodzą z Niemiec. 

W owalnej ramce umieszczony został porcelanowy talerzyk, tego samego kształtu, wykonany w angielskiej 

manufakturze założonej w 1890 r. przez Jamesa Fredericka Wiltshawa oraz braci Robinsonów ‒ Willia-

ma i Herberta Jamesa Alcocka pod nazwą Wiltshaw & Robinson, od 1894 r. znanej jako „Carlton Ware”. 

Wyroby tej marki są znane i cenione na całym świecie, wyróżniają się ze względu na swoje wyjątkowe 

zdobienia o motywach zaczerpniętych z natury. Projektowane i wyrabiane są z dużą precyzją, wyko-

nane z wysokiej jakości porcelany, z plastycznymi elementami roślinnymi, zawsze ręcznie malowany-
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Drzwi wejściowe z francuskimi witrażami z końca XVIII w. Klatka schodowa z balustradą zbudowaną z elementów z końca 
XIX w.

A. Lavoisier, para hermowych kariatyd, stiuk, druga połowa XIX w.
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Szatnia z wieszakami z końca XIX w. Wejście do salonów willi. Aleksandra Piotrowicz, malatury z motywami magnolii, 2020 r.
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August Moreau, figura Amora, brąz, po 1896 r. Francesco Flora, figura Amora zwycięzcy, cynkal, koniec XIX w.Dekoracja ściany wejściowej małego salonu z meblami z końca XIX w.
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mi. Talerzyk nad wejściem ozdobiony został właśnie w ten sposób motywem kwiatu magnolii. Po le-

wej stronie drzwi wisi drewniana listwa, flankująca niegdyś mebel, zakupiona w Awinionie. Wykonana 

przez nieznanego snycerza pod koniec XIX w., ozdobiona jest personifikacją bogactwa ‒ z rogiem obfi-

tości i księgą ‒ stojącą na wolutowej konsoli, spod której zwisa feston złożony z motywów kwiatowych  

i kiści winnego grona.

Przechodząc nieco w lewo trafiamy na trzy neorenesansowe meble, z ostatniej ćwierci XIX w., po-

chodzące z Francji. Na środku stoi wysoki i niezwykle dekoracyjny kabinet w typie cupboard. Został on 

wykonany na zlecenie jednego z książąt sabaudzkich z pogranicza francusko–włoskiego, a zakupiony 

w Montpelier we Francji. Ma on wyraźnie trójdzielną formę, z podstawą w formie masywnych wolut, spo-

czywających na profilowanym cokole, wspartym na tzw. koźlich nogach. Powyżej znajduje się centralna 

część kabinetu z profilowaną podstawą, w której ukryte są szuflady, oraz ozdobnymi drzwiczkami, flanko-

wanymi kandelabrowymi półkolumienkami. Kwadratowe drzwiczki zdobi wykrojowa płycina, wypełniona 

płaskorzeźbą przedstawiającą pięć ucztujących i biesiadujących putt, z których trzy trzymają puchary, 

a czwarte w wyciągniętej ręce lirę. Nad drzwiczkami znajduje się partia profilowanego gzymsu, w którym 

umieszczone zostały tajemne szuflady. Nad nimi pojawia się zwieńczenie w formie półokrągłej płyciny, 

otoczonej profilowaną listwą z konsolkami, wypełnione w centrum płaskorzeźbioną dekoracją ze stoją-

cym puttem ujętym w koliste obramienie. Całość wieńczy roślinna dekoracja i konsolka, na której stoi 

bożek Pan grający na fletni. Powtarzające się motywy biesiadne wskazują, że kabinet stanowił pierwotnie 

ozdobę jadalni lub innego salonu związanego z biesiadowaniem. Po obu jego stronach umieszczone są 

szafki–pomocniki z tego samego okresu, zakupione w Béziers we Francji. Posiadają one niezwykle bogatą 

dekorację snycerską, którą tworzą kariatydowe przedstawienia postaci żeńskich i męskich, ukazujących 

Alfred Louis Habert, figura putta z kasetką i kendamą, Francja, lata 80. XIX w.
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 Kopia obrazu Petera Paula Rubensa, Czechy, lata 20. XX w.

Zegar stojący marki Lenzkirch, Niemcy, lata 70. XIX w. Kabinet naśladujący styl Ludwika XVI, koniec XIX w.
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różne okresy życia człowieka, młodość ‒ w szafce po lewej stronie i starość po prawej. Płyciny drzwiczek 

nieoryginalne, skompilowane zostały przez brzeskiego snycerza Jana Mrózka, który w ich dekoracji powtó-

rzył motyw cekinowy z bocznych ścianek szafek i połączył go z oryginalnymi, zachowanymi kariatydami, 

które wcześniej zdobiły tło blatu. 

Na blatach pomocników, na których leżą oryginalne kołkowe serwety umieszczone zostały dekoracyjne 

rzeźby. Po prawej stronie stoi brązowa figura wspinającego się na palcach uskrzydlonego amora trzyma-

jącego w wyciągniętej prawej ręce rozwinięty kwiat, w którym pierwotnie umieszczona była lampa. Jego 

biodra osłania fałdowana przepaska i pas, do którego przypięty jest kołczan ze strzałami. Tę dekoracyjną 

figurę wykonał francuski rzeźbiarz August Moreau (1834‒1917), co potwierdza sygnatura: „Aug. Moreau”. 

Pochodził on ze znakomitej rodziny rzeźbiarzy. Zadebiutował na Paryskim Salonie w 1861 r. i regularnie 

do 1913 r. wystawiał tam swoje prace: dwu– i trzypostaciowe sceny rodzajowe, alegoryczne, a także nie-

liczne portrety, wykonane głównie w brązie. Międzynarodową sławę przyniosły mu statuetki amorków. 

Jego prace znajdują się w muzeach, m.in. w Bordeaux, Dijon, Gray, Paryżu i Reims. Figura stanowiła jedną 

z kolejnych wersji tego samego motywu i prezentowana była po raz pierwszy na salonie w Paryżu 

w 1896 r., o czym informuje metalowa przywieszka. Została ona zakupiona na giełdzie staroci w Lyonie.

Po przeciwnej, lewej stronie stoi wykonana w cynkalu (stopie dwóch metali ‒ aluminium oraz cynku, 

używanym do wykonywania precyzyjnych odlewów) i brązowiona rzeźba z końca XIX w. Amor zwycięzca, 

sygnowana: „Flora”. Ta figura to dzieło włoskiego rzeźbiarza Francesco Flory (ur. 1857), wykształconego 

w Akademii Weneckiej, czynnego na przełomie XIX i XX w. na południu Francji. Przedstawia stojącego, 

uskrzydlonego amora, który w uniesionych do góry rękach trzyma za plecami łuk. W ten sposób przed-

stawiono go jako zwycięzcę, któremu narzędzie walki nie jest już do niczego potrzebne. Ta kompozycja 

Dekoracyjna oprawa drzwi prowadzących na taras parkowy.
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jest ilustracją słów z poematu Wergiliusza Eclogues X. 69: „Omnia vincit amor et nos cedamus amori” 

(Miłość wszystko zwycięża i my ulegnijmy miłości). To jest niezwykle rzadkie ujęcie tego tematu i unika-

towa rzeźba włoskiego artysty, którego niewiele dzieł zachowało się do naszych czasów. 

Na sąsiedniej ścianie zawisł obraz będący kopią dzieła znakomitych barokowych malarzy flamandzkich 

Petera Paula Rubensa i Fransa Snydersa, Chrystus i Jan Chrzciciel jako dzieci, namalowanego pomiędzy 

1615 a 1620. Oryginał znajduje się obecnie w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Inną wersję tego 

obrazu można zobaczyć w berlińskiej Gemäldegalerie. Kopię z „Willi Magnolia” wykonał w okresie mię-

dzywojennym nieznany z nazwiska malarz ze szkoły praskiej, a zakupiona została w antykwariacie w 

Nachodzie (Czechy) w 2019 r., kiedy też otrzymała nową, złoconą ramę. Obraz przedstawia Chrystusa 

oraz jego kuzyna św. Jana Chrzciciela oraz dwójkę innych dzieci, w tym jedną dziewczynkę. Podawana 

przez nią kiść winogron stanowić więc powinna zapowiedź męczeństwa, ale gest podawania owoców jest 

też znany z obrazów różnorodnych triumfów bóstw i ich uczt, co budzi wyraźne skojarzenia z Bachusem. 

Obraz flankują drewniane figurki frunących putt z XIX w., przerobione na kinkiety. 

W narożniku tej części salonu umieszczona jest neobarokowa szafka z lat 90. XIX w., zakupiona 

w 1999 r. na giełdzie staroci w Metz (Francja). Jej front ma prostą formę ze ściętymi narożnikami. Pod-

stawę stanowi powtarzająca ten sam kształt profilowana część cokołowa, spoczywająca na kulistych 

stopach, na której stoją skręcone kolumienki dźwigające nadstawę. Tworzy ją wysoka skrzynia o ścię-

tych narożnikach, przy których umieszczone zostały smukłe, skręcone kolumny. Flankują one de-

koracyjne drzwi, ozdobione płycinami, zdobionymi dodatkowo motywem główki putta i łbami lwów. 

Całość wieńczy mocno wysunięte przed lico skrzyni, profilowane belkowanie. Na szafce stoi zegar z końca 

XIX w., zakupiony w Lyonie. Cynkalową obudowę, niezwykle dekoracyjnej, ażurowej tarczy zegarowej, 

Neorokokowe lustro, lata 90. XIX w.
i neorenesansowy bufet, lata 80. XIX w.
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Kinkiet w formie hermowego popiersia Bachusa, brąz, mosiądz, 
złocony, Francja, połowa XIX w.

Wnętrze części barowej, widok ogólny.Kopia rzeźby włoskiego rzeźbiarza Giambologni, Hermes, brąz, 
druga połowa XIX w. 
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spoczywającej na rzeźbionej kolumnie–postumencie stanowią dwie figury niewiast. Stoją one w swobod-

nych pozach, z rękami uniesionymi do góry, odziane w powłóczyste, mocno przylegające do ciała szaty. 

Podtrzymują opiętą girlandami kwiatowymi i draperią konsolę, na której przyklęka uskrzydlone putto, 

trzymające w lewej ręce palącą się pochodnię – symbol marności i upływającego czasu. Znajdujące się 

na sąsiedniej ścianie okno flankują drewniane figurki frunących putt z rogami obfitości, pochodzące 

z XIX w., przekształcone na kinkiety.

Na tle niewielkiego fragmentu ściany pomiędzy prześwitami do sąsiedniej sali umieszczony został wy-

jątkowej klasy zegar stojący. Niezwykle interesująca jest jego historia. Pierwotnie zdobił on salon wysokie-

go urzędnika o inicjałach „JP”, który służył na dworze cesarza Niemiec Wilhelma I. Potem odziedziczył go 

jego wnuk, który był attaché wojskowym w Wolnym Mieście Gdańsku. Po 1945 r. domem wspomnianego 

attaché opiekował się ojciec rektora Politechniki Gdańskiej, który tuż po 2000 r. odsprzedał go obecnemu 

właścicielowi restauracji „Willa Magnolia”. Jest to zegar z wahadłem, z mechanizmami ciężarkowym i bicia, 

wykonany w latach 70. XIX w. w znakomitej i renomowanej firmie zegarmistrzowskiej Lenzkirch. Firma 

AGUL to znaczy Aktien (Akcyjna) Gesellschaft (Spółka) Uhrenfabrikation (Fabryki Zegarów) Lenzkirch 

została założona w 1851 r. przez Eduarda Hausera, który był mechanikiem precyzyjnym w zakresie bu-

dowy pozytywek i zegarów. Początkowo firma produkowała precyzyjne części zegarmistrzowskie, aby 

w 1851 r. przekształcić się w spółkę produkującą zegary. Dzięki świetnym rozwiązaniom technicznym 

i wysokiej jakości swoich produktów stała się szybko znana na świecie, produkując początkowo zegary 

w stylu francuskim. Werki tej marki były o 50% droższe niż inne niemieckie wyroby zegarmistrzowskie. 

Podstawę naszego zegara stanowi prostopadłościenna skrzynia, spoczywająca na konsolowych nogach, 

której drzwiczki ozdobione są płaskorzeźbionym motywem głowy lwa, flankowanej przez dwa gryfy 

Nadstawka kabinetu, Włochy, lata 80. XIX w.
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i konsolowe pilastry. Trzon zegara, w formie wydłużonego, zamykanego drzwiczkami, prostopadłościanu, 

w którym ukryte są wahadło i ciężarki, otrzymał niezwykle bogatą i fantazyjną  dekorację rzeźbiarską.  

Składają się na nią reliefowe, wpisane w płycinę drzwiczek, a równocześnie wplecione w ornament kande-

labrowy elementy takie, jak konsola flankowana przez dwa ptaki (w dolnej części), kartusz z kaboszonem, 

na którym znajduje się inicjał „JP” i  muszla (powyżej) oraz zwieńczenie w formie girlandy z głową kobiety, 

nad którą znajdują się dwa ptaki, stanowiące zamknięcie całej dekoracji. Na narożach skrzyni dekorację tę 

flankują dwa hermowe pilastry w formie kariatyd z lwimi łapami i konsolami na dole. Szafka mechanizmu 

powtarza sześcienny kształt podstawy. Jej lico stanowią kwadratowe drzwiczki z okrągłym prześwitem na 

tarczę i zdobione motywem palmet narożniki. Tarcza z malowanymi cyframi arabskimi i środkowym po-

lem w kolorze złotym, ozdobionym trawionymi kwiatami magnolii. Boczne ściany szafki werku ażurowe, 

z wykrojonych motywów roślinnych i wstęgi. Zwieńczenie stanowi mocno wysunięty gzyms, nad którym 

znajduje się sterczynka w formie kartusza z kolejnym inicjałem „JP”, flankowanym przez dwa leżące putta. 

W części narożnej, przy przejściu do kolejnego salonu parteru ustawiony jest niezwykle wytworny 

i delikatny, mały damski kabinet z końca XIX w., w typie bonheur–du–jour, naśladujący styl Ludwika 

XVI. Ten niezwykły mebel, wykonany został w dobrym paryskim warsztacie z drewna, okleinowanego 

fornirem orzechowym. Jego konstrukcję stanowi prostopadłościenna skrzynia, wsparta na czterech de-

likatnych, toczonych i zwężających się ku dołowi nóżkach, powiązanych w dolnej części łączyną z listew 

w kształcie litery „X”.  Wewnątrz znajdują się liczne szuflady oraz pojemniki na papier i przybory 

do pisania, okleinowane drewnem cytrynowym ‒ co stanowi niezwykłą rzadkość w meblarstwie tego 

okresu ‒ zaopatrzone w uchwyty wykonane z kości. Szuflady i pojemniki osłonięte są  jednoskrzydłowymi 

drzwiczkami, ozdobionymi owalną płyciną, okoloną ornamentem perełkowym i wypełnioną płaskorzeź-

Waza na wino, kompilacja, Niemcy, Rosja, XIX w.
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bioną kompozycją, przedstawiającą frunące uskrzydlone putta, trzymające zwój, lirę i wieniec laurowy, 

a więc symbole inspiracji i natchnienia. Na kabinecie spoczywa cynkalowa figurka personifikująca 

Niespodziankę (z francuskiego Surprise) według pierwowzoru francuskiego rzeźbiarza Mathurina Moreau. 

Nad nią, na neobarokowej konsoli ustawiona została brązowa rzeźba autorstwa Alfreda Louisa Haberta 

(1824‒1893), ukazująca siedzące putto z kasetką i kendamą ‒ zręcznościową grą w formie kulki na sznur-

ku i lejkowatego trzonka. Na sąsiedniej ścianie wisi drewniana konsolka, na której znajduje się brązowa 

rzeźba pochodząca z Francji, przedstawiająca siedzącą postać grającą na flecie poprzecznym.  

Przechodzimy teraz do kolejnej sali, na planie wydłużonego prostokąta, której sufity zdobią takie same, 

neobarokowe, stiukowe fasety z narożnikami wypełnionymi plastycznymi motywami rocaille’u. Pełni ona 

funkcję sali tanecznej. Na ścianie zachodniej wisi w złoconej, dekoracyjnej ramie reprodukcja obrazu 

francuskiego malarza doby rokoka François Bouchera. Flankują ją niezwykłej urody pałacowe dwuramien-

ne kinkiety z hermowymi podstawami, zakończonymi kobiecymi popiersiami. Zwraca uwagę niezwykła 

maestria i dbanie o szczegół tych odlewów, pochodzących z około 1830 r. Nieco na lewo, nad przejściem 

wiszą dwa drewniane muzykujące putta z końca XIX w., które flankują talerzyk o nietypowym krzyżowym 

kształcie, dekorowany sceną z muzykującą parą. 

Na ścianie od strony parku, po prawej stronie okna wisi konsola, na której umieszczona jest dekora-

cyjna listwa w formie woluty zwieńczonej głową putta. Po obu stronach drzwi wejściowych do ogrodu 

znajdują się prostokątne aplikacje, imitujące wyroby z majoliki, a wykonane w okresie międzywojennym 

z mieszanej masy plastycznej, zakupione na targach staroci w Béziers. Dekoracyjne panneaux (płaszczy-

zny) przedstawiają uskrzydlone, stojące putta, osłonięte jedynie przepaskami na biodrach. Trzymają one 

w rękach i mają pod stopami winne grona i gałęzie winnej latorośli. We framugach drzwi, po obu ich 

Ryszard Więckowski, witraż Magnolia, szkło barwione, ołów, 1993 r.
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stronach wiszą wczesnobarokowe uszaki, z pierwszej ćwierci XVIII w., w formie liści mięsistego akantu 

z szarfami i wolutami, wśród których wzlatują nagie, uskrzydlone putta. Stanowiły one zapewne dekorację 

barokowego ołtarza lub mebla i pochodzą z terenu Śląska. Zakupione zostały na giełdzie we Wrocławiu, 

a ich dolne i górne, brakujące części uzupełnił doskonale Jan Mrózek. Nadproże drzwi wejściowych 

na taras parkowy zdobi podłużny witraż skomponowany wtórnie przez wrocławską pracownię Mariusza 

Rudkiewicza z dwóch secesyjnych witraży okiennych, pochodzących  z Gliwic.

Na ścianie oddzielającej salę taneczną od części bufetowej umieszczone zostało niezwykle dekoracyjne 

neorokokowe lustro z lat 90. XIX w., w ramie wykonanej z drewna, na które narzucone zostały gipso-

we elementy ornamentalne, głównie z motywem rocaille’u w zwieńczeniu na środku. Wrażenie lekkości 

tego obramienia potęgują dodatkowe wijące się lekko ramiaki, dodane po obu stronach ramy i pod jej  

zwieńczeniem. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w bardzo podobnie skomponowanych obramie-

niach luster zawieszonych na pozostałych ścianach sali tanecznej. Najbogatsze wydaje się trójdzielne, po-

siadające układ poziomy, zwierciadło pod bufetem z rozbudowaną dekoracją zwieńczenia, którą  dosko-

nale równoważy falująca linia dolnej krawędzi ramy, zbudowana z pięciu połączonych ze sobą grzebieni.

Na styku sali tanecznej i części bufetowej ustawiona została trójkątna szafka narożna, tzw. kątnik.  

Posiada ona nieco większą od górnej części mebla podstawę z drzwiczkami ozdobionymi ramową pły-

ciną, która dodatkowo (wtórnie) wypełniona została aplikacją z metalową dekoracją przedstawiają-

cą muzykujące putta. Nad nią znajduje się nadstawka z jednoskrzydłowymi, przeszklonymi witrażowo 

drzwiczkami, flankowanymi wydłużonymi wolutami. Zwieńczenie szafki stanowi wtórnie dodany szczyt 

w formie półokrągłego tympanonu, wypełnionego muszlą, flankowanego przez dwie kuliste sterczynki. 

Wewnątrz szafki stoi figurka frunącego putta z cynkalu, sygnowanego: „Aug. Moreau”, pochodząca z końca 

Wnętrze sali konsumpcyjnej, widok ogólny.
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XIX w. Uskrzydlony amor trzyma w lewej, wyciągniętej do góry ręce pochodnię ze szklanym płomie-

nistym kloszem. To jedna z kolejnych figur znakomitego francuskiego rzeźbiarza wykorzystywana 

do masowej produkcji wyrobów dekoracyjnych. Nad szafką kątową wisi, wysokiej klasy kinkiet w formie 

hermowego popiersia Bachusa. Wykonany częściowo z brązu, a częściowo ze złoconego ogniowo mosią-

dzu pochodzi z połowy XIX w. Jego górną partię stanowi popiersie półnagiego Bachusa z rozłożonymi 

rękami, a dolną podstawa z elementów panopliowych (uzbrojenia) i instrumentów, typowych dla przed-

stawień orszaku boga wina. Zachwyca precyzja i dbałość o najdrobniejsze szczegóły odlewu.

Przechodzimy teraz do części określanej jako bufet. Organizuje ją kilka eklektycznych mebli 

z ostatniej ćwierci XIX w. Tuż obok szafki narożnikowej stoi dolna część kabinetu, wykonana z drew-

na dębowego. Dwudzielną podstawę stanowi blat z szufladami dźwigany przez dwie hermowe podpory, 

których górne partie stanowią popiersia wąsatych wojów. Tylna ściana podstawy jest także dwudzielna 

i wypełniona dwoma ramowymi płycinami. W tak ukształtowanej przestrzeni umieszczony jest gerydon, 

czyli postument w formie figurki klęczącego putta, które w lewej wyciągniętej ręce trzyma tacę z pro-

filowanymi brzegiem. To tzw. wizytownik, czyli rodzaj podstawy, półki, na której kładło się wizytówki. 

Na sąsiedniej ścianie umieszczony jest neorenesansowy kredens, zakupiony w 1999 r. z pomocą znanego 

brzeskiego antykwariusza Ryszarda Gorczyńskiego w Lille.

Po lewej stronie przestrzeń usługową wydziela neorenesansowy bufet z drewna dębowego pochodzący 

z okolic Frankfurtu nad Menem z lat 80. XIX w. Ten niezwykle dekoracyjny mebel skrzyniowy służył do 

przechowywania naczyń (m.in. talerzy), sztućców oraz obrusów i serwet. Pierwotnie stanowił zapewne 

ozdobę salonu lub jadalni. Ma on wyraźnie czterodzielną formę, z dwoma środkowymi częściami lek-

ko wysuniętymi do przodu, co powtarza partia szuflad, tuż pod blatem oraz półki poniżej. Drzwiczki 

Ława, określana cassapanca, Włochy, lata 90. XIX w.  Zegar wiszący w neorenesansowej obudowie, Hiszpania,
około 1880 r. 
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bufetu zdobią płyciny, na skrajnych osiach sześcioboczne, na osiach środkowych czworoboczne, wypeł-

nione płaskorzeźbioną dekoracją o motywach roślinnych. Oddzielają je od siebie pilastry, dekorowane 

płaskorzeźbionymi aplikacjami floralnymi. Na szczególną uwagę zasługują oryginalne mosiężne okucia 

z grawerowanymi szyldzikami i niezwykle dekoracyjnymi uchwytami w formie gruszkowych wisior-

ków. W głębi za tym bufetem, w kącie stoi kolejny tego typu mebel neorenesansowy, trójdzielny z licami 

drzwiczek dekorowanymi płaskorzeźbionymi motywami roślinnymi i wstęgami. Nad nim wisi nadstawka 

kabinetu z lat 80. XIX w.,, należącego prawdopodobnie do notariusza, wykonana z drewna dębowego, 

a zakupiona w Lyonie. Ma ona niezwykłą dekorację snycerską. Dwie konsole w formie pełnoplastycznych 

siedzących chimer podtrzymują cofniętą do tylnej ściany półkę o falującej linii. Nad nią na kolejnych 

konsolach z lwimi głowami, spoczywa kolejna półka, jeszcze bardziej cofnięta. Ściana tylna zdobiona 

jest owalnymi płycinami w kartuszowych obramieniach. Zwieńczenie stanowi szczyt w formie kartusza, 

wypełnionego księgą z napisem: „PAX / TIBI / MAR / CE” na lewej karcie księgi oraz „EVAN / GELI / 

STA / MEUS” na prawej. Kartusz trzymają dwie siedzące niewiasty, a flankują go i wieńczą maski starców. 

Łaciński napis na księdze nie jest  jednak fragmentem Ewangelii, tylko sentencją, tradycyjnie wiązaną 

ze św. Markiem: „Pax tibi Marce, evangelista meus” (Pokój z tobą, Marku, mój ewangelisto). Rozpo-

wszechniona w Wenecji legenda mówi, że Markowi podczas pobytu w miejscu, gdzie później powstało to 

miasto, ukazał się anioł i pozdrowił go właśnie tymi słowami, a potem powiedział: „Hic requiescet corpus 

tuum” (Tu spocznie twoje ciało). Według tradycji św. Marek przepływał kiedyś w okolicach Wenecji i pod-

czas sztormu udzielił pomocy miejscowym żeglarzom. Dlatego Wenecjanie obrali go na swojego patrona. 

W IX w. wykradli relikwie Ewangelisty z kościoła w Aleksandrii, przewieźli do Wenecji i wybudowali na 

jego cześć wspaniałą bazylikę. Motyw księgi z takim napisem zdobi między innymi główny portal wenec-

Neobarokowy bufet ze stojącymi na nim zegarem i kandelabrami, Francja, koniec XIX w. 
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kiego pałacu dożów. Potem  stał się on niezwykle popularny i wykorzystywany był m.in. przez notariuszy, 

których patronem był św. Marek. Lew z księgą z takim samym napisem, jak na konsoli z bufetu, stanowi 

także od 1861 r. logo najbardziej znanego towarzystwa ubezpieczeniowego Generali. Z dużą dozą praw-

dopodobieństwa można więc przyjąć, że nadstawka była częścią mebla, który zdobił gabinet notariusza 

lub kantor agenta firmy Generali. Po lewej stronie, na tej nadstawce ustawiona została brązowa figura 

wzlatującego Hermesa, dziewiętnastowieczna kopia rzeźby włoskiego rzeźbiarza Giambologni. Obok niej, 

na tle okna stoi dwuczęściowy neorenesansowy kredens z nadstawką z końca XIX w. Jego dolną część 

stanowi podstawa w formie prostopadłościennej skrzyni z parą drzwi, które ozdobione zostały płyci-

nami, wypełnionymi motywem wici roślinnej, oplatającej półplastyczne medaliony z przedstawieniami 

starca (po lewej) i młodzieńca (po prawej), odzianych w renesansowe stroje. Po obu bokach ustawione są 

toczone, tralkowe kolumienki. Nadstawka jest lekko cofnięta, wsparta także na tralkowych kolumienkach, 

z dwojgiem drzwiczek, przeszklonych dekoracyjnymi witrażami z motywami kwiatowymi. Zwieńczenie 

stanowi mocno wysunięte belkowanie z profilowanym gzymsem. Na nim stoi dziewiętnastowieczny zegar 

okrętowy, wykonany w jednej z paryskich wytwórni, z bardzo oryginalnym werkiem, tarczą pokrytą pista-

cjową emalią i drewnianą obudową z puttami grającymi na tamburynie i aulosie (flet z dwoma piszczałka-

mi) ‒ instrumentach związanych z Bachusem. Przy prawym narożniku wisi nadstawka szafki typu vertico; 

na jej dolnej półce znajduje się leżący drewniany lew, a na górnej putto obejmujące ul. Nad tak wydzieloną 

strefą bufetu umieszczono sześć oryginalnych lamp świecowych z końca XIX w., zawieszonych w kształt 

litery „L”.  Okna obok bufetu zdobią barwne witraże. Po stronie zachodniej, od parku, są to angielskie 

dzieła z przełomu XIX i XX w., zakupione od prywatnego właściciela z Warszawy, a dostarczone do willi 

przez dr. Emila Łobodzińskiego. Tworzą je sieciowe układy kwadratów z trawioną dekoracją roślinną 

i okrągłe okulusy ze szkłami w pastelowych kolorach. Centrum kompozycji stanowią większe koła, w któ-

rych umieszczone zostały trawione w szkle przedstawienia ptaków (w oknie po lewej dudka, a po prawej 

sokoła), które w tym miejscu doskonale wpasowują się w parkowe tło za oknami. W górnych oknach nad 

kredensem, po stronie południowej umieszczone są geometryzujące witraże, z dominującym motywem 

rombu, które powstały jako współczesna kompilacja z witraży zakupionych w Cieszynie. W tej części, 

po lewej stronie od szybu windowego, właściciel restauracji umieścił dzieła sztuki współczesnej, którymi 

został obdarowany, a które nawiązują do nazwy i funkcji lokalu. Jest to prostokątny witraż ukazujący ga-

łąź magnolii, wykonany i sygnowany w 1988 r. przez profesora wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych 

Ryszarda Więckowskiego. Nad nim umieszczona została kompozycja z kutego brązu i kryształu górskiego 

autorstwa Marka Pekela (zm. 2018) ‒ statuetka wręczana laureatom nagrody „Dolnośląska Magnolia”, 

fundowanej przez Dolnośląskie Towarzystwo Integracji Kulturalnej ‒ Magnolia we Wrocławiu. Tuż obok, 

nad otworem windy wisi unikatowa forma ceramiczna z kamionki, zatytułowana Oratorium VI, wykonana 

w 1990 r. przez wrocławską artystkę Jolantę Kasińską, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 

Jest ona oprawiona w drewnianą obudowę w stylu Ludwika Filipa. Na ścianie obok, w snycerskiej ramce, 

wykonanej i sygnowanej przez Jana Mrózka, wisi obraz będący kopią dzieła włoskiego malarza Guido 

Reniego z 1623 r., a przedstawiający pijącego Bachusa.

Dopełnieniem wystroju sali tanecznej jest dominujący w tym wnętrzu bufet z drewna dębowego, 

z lat 20. XX w. Naśladuje on formy neorenesansowych mebli z końca XIX w., a został zakupiony 

w Łodzi. Skrzynia tego mebla ma prostopadłościenny, wydłużony kształt i spoczywa na podłużnych pło-

zach, których lica od frontu zdobią kanelowane (żłobkowane) konsole. Cztery hermowe pilastry wydzie-

lają miejsce dla trzech kwadratowych drzwiczek, zdobionych profilowanymi listwami. W ich centrum 
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umieszczone są dodatkowe kwadraty, które wypełnione są płaskorzeźbioną dekoracją z głowami Mefista 

po lewej oraz greckich wojowników w centrum i po prawej. Przy tylnej krawędzi blatu znajduje się nie-

wysoka galeryjka, podparta na wolutowych konsolach. Ostatnim elementem zdobniczym tej części jest 

dębowa konsolka przyścienna, politurowana na palisander, z końca XIX w., zakupiona w Metz w 2001 r. 

Przypomina ona formą kominek, flankowany dwoma konsolowymi podporami z lwimi głowami i stopami, 

na którym spoczywa blat o falistej linii. 

Z salą taneczną sąsiaduje bezpośrednio sala konsumpcyjna, która kształtem wydłużonego prostokąta 

powtarza kształt pomieszczenia obok. Jej sufit zdobią także, neobarokowe, stiukowe fasety w całości wy-

pełnione motywem winnej latorośli. W środkowej części sufitu zawisł ozdobny reprezentacyjny żyran-

dol koszowy z okresu międzywojennego, zakupiony w Awinionie. Pod wykonanym z mosiądzu koszem 

w formie dwóch obręczy, ozdobionych motywem winnej latorośli i festonowych zwisów, zawieszona zosta-

ła ampla typu „pieczarka”. Z górnej krawędzi podwieszonej do korony żyrandola za pomocą pięciu cięgien, 

wystaje pięć ramion zakończonych kulistymi kloszami. Po bokach znajdują się dwa identyczne mosiężne 

żyrandole czteroramienne z pionowym zwisem w środku, którego ramiona uformowane są z liści akantu 

i zakończone tulipanowymi kloszami. Zostały one wykonane pod koniec XIX w. W przejściu, po lewej 

stronie od szybu wejściowego, stoi wysoka szafka nazywana słupkiem. Na niej spoczywa mosiężna figura 

z końca XIX w. ukazująca tańczącego Sylena, syna posłańca bożka Pana, towarzysza w orszaku Bachusa. 

Brodaty mężczyzna, w wieńcu z winnej latorośli na głowie, jest półnagi, przedstawiony został jedynie 

w przepasce na biodrach. W lewej wyciągniętej ręce trzyma węża, który zwija się, tworząc podstawę, 

na której spoczywa wielobarwna kula, wykonana we Francji ze szkła warstwowego i dekorowana moty-

wami tzw. nitki latino, wstążek i millefiori (tysiąca kwiatów). Pierwotnie stanowiła ona, jako sterczyna, 

zwieńczenie cokołu balustrady klatki schodowej. Figura Pana to kopia rzeźby dziewiętnastowiecznego 

włoskiego artysty z Neapolu M. Amodina, który wykonał swobodną transpozycję oryginalnej, antycznej 

statui Tańczącego Fauna, wykonanej w 1 w. p.n.e., zdobiącej atrium Domu Fauna w Pompejach, a obecnie 

eksponowanej w Muzeum Archeologicznym w Neapolu. Po prawej stronie szybu windowego nad obraz-

kiem z magnolią umieszczona została konsola z podpórką w formie chimery. Na niej stoi brązowa figurka 

Anioła Stróża, a nad nią wisi tondo, z malowanym na blasze przedstawieniem Bachusa.

We wnęce, znajdującej się przy szybie windowym, umieszczona została niezwykła ława, określana 

z włoska cassapanca, co można tłumaczyć, jako ławę podnoszoną. Jest to siedzisko o charakterze skrzy-

niowym z wysokim oparciem, nad którym umieszczona była kolejna skrzynia służąca do przechowywa-

nia różnych przedmiotów. Był to typ mebla bardzo popularny w XVI w., a pod koniec XIX w. nastąpiło 

ponowne odkrycie tego typu sprzętów. Na twarde siedzisko, które zakrywane było z pomocą, znajdującego 

się powyżej, ruchomego pulpitu szafki, kładziono z reguły miękkie poduchy lub grubą tkaninę. Siedzi-

sko z naszego lokalu stanowi płaska skrzynia, której lico zdobione jest dwoma prostokątnymi płycinami, 

wypełnionymi płaskorzeźbionym motywem winnej latorośli. Po bokach znajdują sie wolutowe poręcze, 

spoczywające, na wolutowych podpórkach. Ponad siedziskiem znajduje się ruchomy pulpit z dwoma 

płycinami, dekorowanymi płaskorzeźbionymi motywami roślinnymi. Analogicznie ukształtowane i zdo-

bione są płyciny drzwiczek w szafce nad pulpitem. Flankują je dodatkowo hermowe pilastry, których lica 

dekoruje motyw cekinowy. Zwieńczenie stanowi oryginalna dziewiętnastowieczna supraporta pochodze-

nia włoskiego. Uformowana jest ona z tralkowej balustradki, nad którą w środku znalazł się dekoracyjny 

kartusz z kaboszonem, dodatkowo wzbogacony dekoracją ze złoconych gałęzi winnej latorośli i kwiatów. 

Ten wyjątkowy mebel z lat 90. XIX w., został zakupiony w 2018 r. w Montpelier. 
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W przeciwnym narożniku stoi szafka–kątnik z początku XX w. o modernizującej formie. Ta dwuczę-

ściowa szafka narożna posiada drzwiczki, w których szprosy przeszklenia tworzą geometryczną sieć rom-

boidalnych pól. Wtórnie dodane zwieńczenie z drewna orzechowego ma formę kaboszonu, flankowanego 

rogami obfitości. Na ścianach wisi 10 różnych kinkietów jedno–, dwu–, trzy–, i pięcioramiennych, których 

ramiona ukształtowane są z liści akantu lub winnej latorośli, wychodzącej z głowy Bachusa. Wszystkie 

wykonane zostały z mosiądzu i pozłocone. Pochodzą z Francji i powstały pod koniec XIX w. Ozdobę 

gładkiej, krótszej ściany stanowi wiszący zegar z około 1880 r. w neorenesansowej stylistyce, zakupiony 

w Awinionie. Jego mechanizm umieszczony jest w szafce z drzwiczkami z okrągłym przeźroczem 

na tarczę, których narożniki zdobią metalowe, złocone aplikacje. Flankują je hermowe pilastry 

 z główkami lwów w górnej partii. Zwieńczenie stanowi daszek o cebulastej formie, dekorowany łuskami,  

uzupełniony talerzowymi sterczynkami po bokach i w szczycie. Pod spodem znajduje się podwieszka 

zdobiona okuciowymi motywami. Tarcza zegara z cyframi rzymskimi, zdobiona jest dodatkowo trawio-

nym motywem roślinnym i oznaczona napisem hiszpańskiego dystrybutora wyrobów niemieckiej firmy 

zegarmistrzowskiej Lenzkirch: „Antonino Cuo Mayor Madrid”. 

Na tle tej samej ściany, nieco z boku stoi niezwykle dekoracyjny neobarokowy bufet, pochodzenia fran-

cuskiego z końca XIX w., pozyskany do kolekcji właściciela restauracji „Willa Magnolia” za pośrednictwem 

Ryszarda Gorczyńskiego. Ten dwudzielny mebel spoczywa na konsolowych stopach, które dźwigają mocno 

wysuniętą część cokołową w formie ćwierćwałka dekorowanego motywem palmetek. Korpus bufetu wypo-

sażony jest w parę kwadratowych drzwiczek, dekorowanych niezwykle plastycznymi, płaskorzeźbionymi 

motywami główek kobiecych w chustach, otoczonych ramkami utworzonymi z tzw. ornamentu zawija-

nego i girland roślinnych. Oddziela je od siebie w środku hermowy pilaster z przedstawieniem półnagiej 

Antoni Piotrowicz, Miłość zwycięża wszystko, Florencja, 1892 r.
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kobiety, a flankują hermowe pilastry z wizerunkami brodatych mężczyzn. Powyżej znajdują się dwie szu-

flady o licach z płycinami ozdobionymi formami fantazyjnych masek połączonych z liśćmi, które dookoła 

otoczone są motywem wolich oczek. Nad nimi umieszczony jest wysunięty mocno blat bufetu o krawędzi 

w kształcie ćwierćwałka, dekorowany żłobionym motywem kwiatowym. Na blacie bufetu stoi komplet, 

składający się ze stojącego zegara i dwóch kandelabrów, spoczywających na cokolikach z włoskiego czer-

wonawego marmuru, z metalowymi, złoconymi aplikacjami i nóżkami. Tarcza zegara umieszczona jest 

na tle kanelowanej (żłobkowanej) marmurowej kolumny i otoczona metalową aplikacją w formie okrągłe-

go, kwiatowego wianka i drapowanej, swobodnie zwisającej tkaniny. Wskazuje na nią i opiera się na niej 

stojące po lewej stronie półnagie putto, wykonane z brązowionego cynkalu. Zegar flankuje para kandelab-

rów w formie stojących putt, które w wyciągniętych do góry rękach trzymają profitki (miseczki z kolcem)  

na świece. Cały komplet wykonany we francuskiej wytwórni w drugiej połowie XIX w., dystrybuowa-

ny był przez firmę Retif z Chartres, co potwierdza sygnatura na tarczy zegara: „RETIF /CHARTRES”.

We wnęce nad bufetem wisi olejny obraz na płótnie przedstawiający Amora ze strzałą, opierającego się 

o leżącego obok lwa. To dzieło pochodzącego i czynnego głównie w Chełmnie artysty malarza Antoniego 

Piotrowicza (1869‒1923), spokrewnionego z właścicielem lokalu „Willa Magnolia”. Twórca był synem 

malarza pozłotnika Jana i Anastazji z Wirthów. Po 1898 r. poślubił Leokadię Gołaszewską. Pierwsze do-

świadczenia zdobywał w warsztacie ojca i u Andrzeja Lewandowskiego. Mając dwadzieścia lat udał się 

w podróż artystyczną do Niemiec i Włoch, gdzie kształcił się we Florencji, ale także u Ettore Cerco-

ne w Neapolu, marynarza z zawodu, a malarza z zamiłowania i talentu. W czasie pobytu we Włoszech 

Piotrowicz wykonywał liczne kopie obrazów włoskich mistrzów epoki renesansu i baroku. Po powrocie 

osiadł w 1895 r. w rodzinnym Chełmnie, gdzie żył aż do swej śmierci w 1923 r. Malował głównie portrety, 

utrzymane w realistycznej konwencji. Tworzył także dzieła o tematyce religijnej, przeznaczone do kościo-

łów w regionie zamieszkania. Jego ulubionym zajęciem było też malowanie kopii dzieł dawnych mistrzów. 

Obraz z restauracji „Willa Magnolia”, sygnowany przez artystę w prawym dolnym rogu z włoska: „Antonio 

Piotrowicz / Firenze 25.2. 1892.”, należy do najstarszych zachowanych obrazów mistrza i jest jedynym 

dziełem tego artysty z okresu jego pobytu we Włoszech, które dotrwało do naszych czasów. Stanowi on 

kopię obrazu nieznanego mistrza włoskiego z okresu baroku, który powtórzył wcześniejszą kompozycję 

renesansowego mistrza Tycjana. To kolejny w willi motyw, nawiązujący do emblematycznych przedstawień 

związanych z mottem: „Amor omnia vincit” (Miłość zwycięża wszystko). Tym razem mitologiczny Amor 

ukazany jest jako nagi ze strzałą w ręku, gdy opiera się o dzikiego lwa. Eros był synem Afrodyty i Aresa. 

Człowiek trafiony jego strzałą stawał się  istotą zakochaną. W starożytnym Rzymie Amor był bogiem 

miłości i pożądania, których  symbolem pozostaje do dziś, zaś jego strzały stanowią odniesienie do same-

go momentu zakochania się w kimś. Prawdziwa miłość jest jednak czysta i pokonuje dzikie żądze, które 

na obrazie symbolizuje leżący obok Amora lew. Wystrój tej sali dopełnia kopia obrazu znakomitego pol-

skiego malarza Alfreda Wierusz–Kowalskiego Wiejskie wesele, oprawionego w neobarokową, złoconą ramę.

Na pierwszym piętrze willi znajdują się pomieszczenia biurowe oraz trzy pokoje dla gości. Pokój no-

wożeńców to największe pomieszczenie na tej kondygnacji, z eklektycznymi drzwiami prowadzącymi 

na taras widokowy z przepięknym widokiem na promenadę Parku Centralnego. Nad wejściem znajduje 

się podłużny dziewiętnastowieczny witraż z motywami geometrycznymi. Podłogę pokrywa niezwykle 

dekoracyjny, pochodzący z XVIII w. parkiet typu wersalskiego, z klepkami wykonanymi z drewna dębowe-

go, jesionowego i orzechowego. Przy ścianie po prawej umieszczone zostało eklektyczne łoże małżeńskie, 

a nad jego wezgłowiem wisi, pochodzące z Francji, zwieńczenie z hrabiowskim herbem. Po obu stronach 
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łóżka wiszą gdańskie kinkiety, a w rogu jedna drewniana, gdańska konsola z motywem głowy rycerza. 

W środkowej części pokoju, nad okrągłym stołem z bogatą dekoracją snycerską w stylu gdańskim, zwisa 

niezwykle ozdobny, secesyjny żyrandol z L’École de Nancy, czołowego ośrodka francuskiego art nouveau, 

z kloszami wytwórni Charlesa Schneidera, zdobionymi motywami winogron. Wystrój pokoju uzupeł-

nia dwudrzwiowa gdańska szafa sieniowa z bogatą dekoracją snycerską, utrzymany w tym samym stylu 

stojący zegar i gdański kabinet, pochodzący z oryginalnego wyposażenia barokowego pałacu w Dukli. 

W niewielkim aneksie od strony parku znajduje się oktogonalny stolik z końca XIX w. w stylu gdańskim 

i krzesła w tym samym typie. Nad nimi wisi żyrandol z lat 20. XX w. wykonany we francuskiej wytwórni 

w Lyonie, z kloszami z formowanymi w masie motywami winnej latorośli. Na ścianie wisi obraz Gdań-

ski Żuraw nad Motławą. Aby wejść do tak urządzonego pokoju dla młodych małżonków trzeba przejść

przez dwuskrzydłowe, zdobione płycinami i dwiema tralkowymi kolumienkami, drzwi z oryginalnym 

dziewiętnastowiecznym zamkiem. Nad nimi wisi niezwykle dekoracyjna, drewniana, neobarokowa su-

praporta z końca XIX w., zakupiona w Kłodzku i ozdobiona motywem akantu, winnej latorośli i główką 

putta na tle muszli.

 Żyrandol koszowy, Francja, okres międzywojenny.
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W miejscu, gdzie dziś znajduje się restauracja „Wozownia” pierwsze zabudowania gospodarcze powstały 

w 1868 r. Na takie datowanie wskazują dziewiętnastowieczne mapy Brzegu. Na planie z 1860 r. żadnych 

zabudowań na działce jeszcze nie było, ale w roku 1868 – właśnie w miejscu lokalizacji dzisiejszej restau-

racji „Wozownia” – ktoś domalował schematyczny kształt nowej budowli oraz zabudowań gospodarczych. 

Ta willa i atrakcyjnie położona parcela należały do znanego właściciela ziemskiego i długoletniego sta-

rosty brzeskiego Heinricha von Reuss z Łosiowa, który zagospodarowywał ją pomiędzy 1860 a 1868 r. 

Nie wiemy jak wyglądały te pierwotne zabudowania gospodarcze, które wzniesione zostały z dala  

od willi, po południowej stronie posiadłości Reussa. Mieściły one z pewnością stajnie i pomieszczenia 

na powozy, tzw. wozownię, które pozostały na swoim miejscu także w czasie budowy dwóch nowych 

willi na stanowiącej jego własność działce: wytwornej willi w stylu francuskiego neorenesansu, należącej 

do Hugo Molla, Królewskiego Radcy Handlowego, i jego żony Anny de domo Hausen oraz wzniesionej  

w 1874 r. eklektycznej willi z elementami neorenesansowymi i neobarokowymi, należącej do rodziny 

Zwez. Dzisiejszy wygląd wozownia zawdzięcza tym nowym właścicielom działki u zbiegu ulic Piastowskiej, 

Władysława Łokietka i Powstańców Śląskich.

Restauracja „Wozownia”
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Wozownia, widok od strony Willi Magnolia.Wozownia, widok od strony ul. Piastowskiej.
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Hugo Moll, jako współwłaściciel znakomicie prosperującej garbarni, był osobą nie tylko bardzo bogatą, 

ale także niezwykle ambitną i energiczną. Należał pod koniec XIX w. do elity finansowej i intelektualnej 

ówczesnego Brzegu. Po 1891 r. właściciela zmieniła także willa należąca do Reussa, który w tymże roku 

przeszedł w stan spoczynku. Zakupił ją potomek braci Alfonsa i Bernharda Neugebauerów – założycieli 

powstałej w 1876 r. cukrowni „Concordia” – Ernst Alfred Neugebauer. Od tej pory pomieszczenia wo-

zowni i stajnie mogły obsługiwać jednocześnie wszystkie trzy wille znajdujące się na dawnej posiadłości 

starosty Reussa. 

Dlatego przy tej okazji przebudowano także dotychczasowe zabudowania gospodarcze, pochodzą-

ce jeszcze z lat 60. XIX w. Nowe budynki, postawione wzdłuż południowej granicy parceli, zbudowano  

w stylu nawiązującym do architektury szwajcarskiej, z wykorzystaniem tzw. konstrukcji ryglowej i deko-

racyjnych elementów podkreślających detale architektoniczne, wykonane z cegły klinkierowej. Wyod-

rębniono przy tej okazji oddzielne pomieszczenia dla powozów (wozownię), stajnię dla koni i w górnej 

kondygnacji pomieszczenia dla stajennego i woźnicy. Taki typ architektonicznych rozwiązań obserwować 

możemy pod koniec XIX w. w różnych typach budowli, ale szczególnie ulubiony był w obiektach użytecz-

ności publicznej oraz zabudowaniach gospodarczych, a w szczególności stajniach. Jeszcze przed 1918 r.  

w pomieszczeniach wozowni pojawiły się zamiast pojazdów konnych, pierwsze samochody.

Po wojnie budynek pełnił różne funkcje – poza mieszkalnymi na piętrze, służył mieszkańcom, którzy 

zasiedlili willę Molla głównie jako zaplecze magazynowe i garażowe. Nieremontowana wozownia ulega-

ła jednak stałej degradacji. Formalnie nieruchomość wraz z zabudowaniami należała do Powiatu Brze-

skiego i pozostawała w zarządzie Zespołu Szkół Budowlanych. W 2003 r. jej część do wieży, zachowana  

w bardzo złym stanie technicznym, została sprzedana Agnieszce i Piotrowi Hajdunom z Brzegu. W czerw-

Wozownia, widok od strony parku Centralnego.
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cu 2004 r. rozpoczęli oni remont i adaptację budynku na cele małej gastronomii w postaci lokalu pod na-

zwą „Wozownia”, który zapoczątkował swoją działalność w sierpniu tego samego roku. W dniu 19 stycznia 

2011 r. wraz z nowym najemcą lokal zmienił nazwę na „Mexico Bar”. W 2004 r. sąsiednią działkę wraz  

z willą Zweza i wieżą dawnej wozowni nabył od Contract Invest z Krakowa znany brzeski przedsiębiorca 

i restaurator Janusz Piotrowicz. W czerwcu 2011 r. wraz z małżonką Jadwigą odkupił on od małżeństwa 

Hajdunów należący do nich teren (5 arów) i zabudowania (200 m2). Nowi właściciele całości założenia 

rozpoczęli jego rozbudowę. Prace projektowe, polegające na powiększeniu wozowni o dodatkową, ana-

logiczną do istniejącej, wieżę oraz tarasy, wysunięte w kierunku promenady parkowej, wykonał w maju 

2008 r. mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach z Opola. Stan surowy budynku został osiągnięty w 2010 r.  

i wtedy rozpoczęły się prace wykończeniowe i urządzanie wnętrz. Restauracja „Wozownia” została oficjal-

nie otwarta 20 maja 2014 r. W starej części, zachowano i pieczołowicie odrestaurowano oryginalne detale 

architektoniczne i stolarkę, w detalach i stolarce nowej części powtórzono historyczne wzory. W pobliżu 

obecnej toalety ocalono dwa metalowe odbojniki w postaci słupków ze sterczynami, które zapobiegały 

uszkodzeniom pojazdów podczas wjazdu. W nowo dobudowanej części umieszczone zostały stare drzwi 

do jednego z pomieszczeń wozowni z oryginalnymi okuciami zawiasów. Zachowane zostały nawet pier-

wotne, stalowe okna z wieży, umieszczone obecnie na murze rozdzielającym dwie posesje od strony parku. 

Właściciel lokalu całym wystrojem wieloprzestrzennych wnętrz nawiązał do pierwotnej, historycz-

nej funkcji wozowni jako miejsca garażowania powozów i stajni oraz jej aktualnej roli jako restauracji.  

Na zewnątrz zgromadzonych zostało 18 pojazdów konnych o różnym przeznaczeniu od reprezentacyj-

nych karet, wyjazdowych bryczek i wolantów, poprzez podróżne dorożki i gospodarskie bryki, ale także 

wojskowe wozy kuchni polowych i zaopatrzenia. Do najcenniejszych należy, ustawiony w centralnej części 

Wozownia, widok alei z powozami.
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kompleksu, elegancki, dwukonny powóz typu francuskiego, wykonany w Berlinie pod koniec XIX w. Na-

leżał on do znanej, hrabiowskiej rodziny von Larisch z linii czesko–austriackiej z Ligoty (Lhoty) w księ-

stwie cieszyńskim, która miała posiadłości m.in. wokół Bielska–Białej, Karwiny i Godowa. Z pałacu Lari-

schów w tej ostatniej miejscowości pochodzi właśnie pojazd eksponowany obecnie w brzeskiej „Wozowni”.  

Do dawnej funkcji nawiązują także, znajdujące się zarówno na ścianach zewnętrznych, jak i wewnątrz 

lokalu, oryginalne podkowy, chomąta, koła powozów, latarnie powozowe oraz wzorowane na nich moty-

wy ornamentalne. Wielokrotnie powtarzanym elementem dekoracyjnym w restauracji „Wozownia” jest 

oczywiście także winna latorośl i kiść winogron.

Salę konsumpcyjną na parterze nowej części oświetla kilkanaście oryginalnych lamp świecowych z koń-

ca XIX w. Na ścianie południowej zawisły dwa obrazy olejne pędzla Urszuli Lemańskiej, przedstawiające 

dorożkę Larischów i rekonstrukcję dawnej wozowni, zamówione specjalnie u malarki. Dekorację tej ściany 

uzupełniają trzy obrazy z motywem winnej latorośli z 2015 r., autorstwa Jana Sudera. W przestrzeni pod 

schodami, prowadzącymi na pierwsze piętro, z fantazyjną, współczesną metalową balustradą z motywem 

wijącej się winnej latorośli, umieszczona została radiola z lat 50. XX w. wyprodukowana w Niemczech. 

Szafkę pod tymi schodami zdobią płaskorzeźbione płyciny z motywem kandelabrowym, pochodzące  

z dziewiętnastowiecznej szafy bibliotecznej z pałacu Heinricha Reussa w Łosiowie. Przed spaleniem urato-

wał je w latach 50. XX w. Jan Chojnowski, który odsprzedał je za pośrednictwem brzeskiego kolekcjonera 

Ryszarda Gorczyńskiego właścicielowi „Wozowni”. Po przeciwnej stronie wisi zegar z berlińskiej wytwórni 

z końca XIX w. 

Obok sali konsumpcyjnej w wąskim przejściu znajduje się część barowa. Tworzy ją oryginalny, wy-

konany z drewna dębowego bufet, którego płyciny ozdobione są motywem winnych gron. Kontuar ten 

Powóz hrabiowskiej rodziny von Larisch, Berlin, koniec XIX w.
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został sprowadzony do Brzegu z lokalu „Pod Studzienką” z Jasła na Podkarpaciu. Na półkach ustawione 

zostały oryginalne wazony i dzbany do wina z przełomu XIX i XX w., a wśród nich piękny dzban, zdo-

biony motywem rylcowym z renomowanej wytwórni fajansu Villeroy & Boch w niemieckim Mettlach.  

W tym samym pomieszczeniu w narożniku znajduje się efektowny, dziewiętnastowieczny gerydon – stojak,  

z bogatą dekoracją snycerską z motywem winnej latorośli, a na ścianach wiszą dekoracyjne konsolki. 

Obok, na sąsiadującej z barkiem ścianie zawisła reklama piwa brzeskiego, zachowana w idealnym stanie, 

a wykonana na lekko wypukłej emaliowanej blasze w wytwórni Felixa Krokerta w Halle.

Schodami kierujemy się do pomieszczeń na pierwszym piętrze. Na dwóch spocznikach umieszczone 

zostały niezwykle dekoracyjne aplikacje z terakoty wspomnianej już wytwórni Villeroy & Boch. Zainspi-

rowany odkryciem dobrze zachowanych mozaik budowlanych, stworzonych przez starożytnych Rzymian, 

Boch opracował specjalne płytki architektoniczne, które były niezwykle trwałe, w atrakcyjnych wzorach 

i mogły być produkowane masowo. Wprowadził je do produkcji w czasie szybkiego, globalnego rozwoju 

miast. Pod koniec XIX w., miliony metrów kwadratowych takich płytek zostały wykorzystane jako ozdo-

by w kościołach, urzędach i kamienicach. Właśnie z jednej z wrocławskich kamienic pochodzą aplikacje  

z „Wozowni”. Na ścianie, nad drugim spocznikiem schodów, zawisł fotograficzny portret profesora Gri-

gorija Władymirowicza Nowikowa, w otoczeniu sześciu olejnych obrazków z motywami winogron, 

autorstwa Jana Sudera. Grigorij Nowikow to znakomity rosyjski malarz, który urodził się w Kazach-

stanie, a od 1986 r. mieszka na stałe w Biełgorodzie. Artysta specjalizuje się malarstwie pejzażowym  

i monumentalnym malarstwie iluzjonistycznym. Jego naścienne malatury zdobią hotele i budynki uży-

teczności publicznej na całym świecie. W 2013 r. artysta wykonał specjalnie dla „Wozowni” naścien-

ne malatury we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze oraz na ścianie frontowej schodów. 

Ta ostania powtarza kompozycję z pucharu, znajdującego się w kolekcji właściciela willi, ukazującą dwa 

putta tłoczące w drewnianej kadzi wino, na tle winnej latorośli. Ponad nimi, pomiędzy namalowanymi 

księżycem i słońcem znajduje napis: „SALVE” (Witaj !), a poniżej na falującej banderoli: „SURSUM COR-

DA” (W górę serca!). Po bokach umieszczone zostały kosz z winogronami i bukłaczek z winem. Motyw 

winnej latorośli z winogronami jest także wiodącym tematem malowideł Nowikowa na ścianach na tarasie 

i w sali konsumpcyjnej na pierwszym piętrze. Przy powstaniu tych dzieł miała także swój udział córka 

właściciela „Wozowni” Aleksandra Piotrowicz, która współtworzyła plastyczne i mięsiste owoce winogron, 

a samodzielnie namalowała gałęzie magnolii na jednej ze ścian małego tarasu. 

Dekorację górnej przestrzeni schodów uzupełniają, powieszone nad wejściem na taras, oprawione  

w ramki akwarele autorstwa Jana Korcza (1905–1984), ukazujące kwiaty magnolii oraz tekst pieśni  

o magnolii autorstwa znakomitej poetki gruzińskiej Anny Kalanadze (1924–2008), przetłumaczony przez 

brzeskiego lekarza Mariusza Polikowskiego, a podarowany z okazji uroczystego otwarcia „Wozowni”.  

Nawiązują one do zawiązanego w 2013 r. w restauracji „Wozownia” Towarzystwa Magnolia. Jednym  

z cenniejszych dzieł eksponowanych w lokalu jest okrągłe, odlane w brązie tondo, autorstwa znakomitego 

polskiego rzeźbiarza Antoniego Popiela (1865–1910), profesora Szkoły Politechnicznej we Lwowie, absol-

wenta Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Antoni Popiel był 

m.in. autorem pomników Mickiewicza we Lwowie (1904) i Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie (1907). 

Tondo ukazuje w żartobliwy sposób głowę Bachusa w wieńcu z winnej latorośli, która przebija skórzaną 

powłokę tamburynu. W pomieszczeniach na pierwszym piętrze znalazły się także drobiazgi, które stano-

wią doskonałe uzupełnienie dekoracji wnętrz. Są to drewniane, dziewiętnastowieczne konsole z główkami 

putt oraz dwa drewniane i bogato zdobione pojemniki na wino w formie chodaków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Lwowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztuk_Pi%C4%99knych_im._Jana_Matejki_w_Krakowie
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Najbogatszy wystrój w restauracji „Wozownia” ma tzw. sala VIP, największe pomieszczenie znajdujące 

się w starej części historycznych zabudowań. Prowadzi do niego oddzielne wejście i wiodą wielostopnio-

we, drewniane, jednobiegowe schody. Zanim jednak do niego trafimy przechodzimy obok pomieszczenia,  

w którym zachowany został oryginalny, kolorowy wystrój dawnego „Mexico Bar”. W górnej partii tej 

części zawieszono w czterech rzędach 54 różnego typu lampy powozowe, dostosowane do odpowiednich 

kategorii pojazdów konnych. Na krótszej ścianie nad wejściem widoczne są cztery metalowe szyldy re-

klamujące piwo. Jeden jest kolejnym egzemplarzem wspomnianej już wcześniej reklamy piwa brzeskie-

go, a dwa następne związane z Brzeskim Browarem Mieszczańskim („Brieger Brauhaus GmbH”), który  

od 1920 r. zaczął stosować nowe logo z kłosem i literami BB. Czwarty szyld reklamował piwo Kipke, 

produkowane od 1844 r. w browarze Karla Kipke we Wrocławiu. Na ścianie na wprost wejścia Alek-

sandra Piotrowicz namalowała w 2014 r., co potwierdziła stosowną sygnaturą, gałęzie winnej latorośli 

i chmielu, a pod nimi na kraciastym obrusie leżącą butelkę wina z kieliszkiem i winnymi gronami oraz 

beczkę z kołem. Na niewielkim skrawku ściany tuż przy drzwiach wiodących na schody wisi kilka ele-

mentów zdobniczych, a wśród nich oryginalny, zamek do drzwi, wykonany w XIX w. przez brzeskiego 

ślusarza, co potwierdza umieszczony na nim herb Brzegu w postaci trzech kotwic. Drzwi umożliwiają-

ce wejście na jednobiegowe schody, prowadzące niegdyś do pomieszczenia gospodarczego, w którym 

gromadzono różne osprzęty konne, ozdobione zostały dwoma meblarskimi płycinami w stylu neore-

nesansowym, ukazującymi niewiastę po lewej i mężczyznę po prawej stronie. W ten sposób w sztuce 

akcentuje się uniwersalizm, poprzez połączenie pierwiastka żeńskiego i męskiego. To zapowiedź opo-

wieści, którą właściciel lokalu ułożył z różnorodnych elementów wystroju sali vipowskiej. Nad poręcza-

mi schodów, na ścianach umieszczone są koła wozów i elementy końskich uprzęży – chomąta, uzdy, 

Wnętrze sali konsumpcyjnej, widok ogólny.
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Metalowa balustrada schodów z motywem wijącej się winnej latorośli, XXI w.Drzwiczki szafy bibliotecznej z pałacu Heinricha von Reuss w Łosiowie, koniec XIX w.
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Wnętrze sali konsumpcyjnej z malowidłami Grigorija Nowikowa, 2013 r.Malowidło ścienne na klatce schodowej autorstwa rosyjskiego malarza Grigorija Nowikowa, 2013 r.
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kantary, lejce. Ponad naszymi głowami, na ścianie i belkach więźby dachowej ustawiona została rzeź-

ba Jana Mrózka ukazująca chłopca trzymającego kotwice, nawiązujące do herbu Brzegu. Obok niej,  

na osi wisi supraporta, której przekrój nawiązuje do kształtu powozu, a jej wnętrze zdobi witraż z XIX w.  

z motywem koła. Ponad nią znajduje się srebrzona plakieta z wizerunkiem młodego Bachusa oraz ton-

do z haftowanymi dwoma głowami końskimi, pochodzące z 1920 r. Na pionowej belce, w środkowej 

części schodów umieszczone są podkowy, dary od miłośników lokalu i przyjaciół właściciela. Przymo-

cowana jest do niej także lampa okrętowa z polskiego niszczyciela ORP „Wicher”, który uczestniczył  

w kampanii wrześniowej i został zatopiony przez niemieckie samoloty. Lampa została wydobyta z wraku  

w 1968 r. i podarowana Januszowi Piotrowiczowi przez Henryka Pasternaka z Brzegu. Na belce poprzecz-

nej nad schodami umieszczone są dwa siodła. Po bokach natomiast stoją buty ułana Wojska Polskiego 

Ignacego Skokowskiego z lat 30. XX w., ofiarowane przez Elżbietę i Marka Żagielów z Brzegu.

Wchodząc do wielkiej sali, której przestrzeń przecinają pionowe, poprzeczne i ukośne masywne belki 

więźby dachowej, kierujemy nasz wzrok w stronę przeciwległej ściany. Zdobi ją wiszący zegar, w neo-

renesansowej obudowie, znanej śląskiej wytwórni zegarów Gustava Eduarda Beckera w Świebodzicach  

(Freiburg). Egzemplarz ten jest jednym z dwustu, które zostały wykonane w 1892 r. z okazji wyprodu-

kowania milionowego zegara w tej fabryce, w tym czasie należącej  już do syna Gustawa – Paula Alberta 

Beckera. Ta specjalna, limitowana wersja była przeznaczona na prezenty dla uczestników uroczystości 

świętowania produkcji jubileuszowego egzemplarza. Był to okazjonalny wyrób z dekoracyjną tarczą typu 

angielskiego, zwieńczoną zegarmistrzowską koroną. Na uwagę zasługuje wahadło o nietypowym kształ-

cie, złocone ogniowo i gong, tego samego typu, co zastosowany w ekskluzywnym, milionowym zegarze. 

Po obu stronach czasomierza wiszą francuskie konsole z końca XIX w., z podporami w formie wizerunków 

Prace plastyczne i literackie związane z Towarzystwem „Magnolia”.
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złego i dobrego mnicha. Na nich są ustawione odpowiednio drewniane figury kobiety i mężczyzny, które 

stanowiły pierwotnie element zdobniczy mebla. Na belce powyżej stoi supraporta zdobiona motywem 

rogów obfitości, a po obu jej stronach figurki króla i królowej. W ten sposób na ścianie tej ukazana została 

alegoria życia. Mężczyźni ucieleśniają z reguły władzę, a ich postawa ma większe możliwości sprawcze, 

zwłaszcza dzięki ich pozycji społecznej i prestiżowi. Kobieta bywa natomiast bóstwem i aniołem, ale jed-

nocześnie kusicielką i zdradliwym demonem. Powtarzający się w wystroju motyw kobiety i mężczyzny 

ma też głębszy sens. Zintegrowanie pierwiastka męskiego i żeńskiego, rozpoznanie własnych archetypów 

powoduje, że zaczynamy żyć własnym życiem, jego pełnią. Element żeński stanowi bowiem źródło naszej 

wyższej mądrości. Pierwiastek męski to działanie, nasza zdolność wykonywania czynności w fizycznym 

świecie i myślenia. To wszystko odbywa się w określonym czasie, którego upływ symbolizuje zegar. A jeżeli 

współistnienie kobiety i mężczyzny jest harmonijne to zapewnia szczęście i dobrobyt, które obrazują rogi 

obfitości z supraporty. Nad tym wszystkim, co jednak w końcu przemija, pozostaje w zadumie siedząca 

młoda dama, namalowana przez niemieckiego malarza Rundela. Podpierając głowę prawą ręką spogląda 

na nas, w skupieniu i refleksji nad przemijającym życiem.

Role, jakie spełniają kobiety w naszym życiu zilustrowane zostały na czterech talerzach na bocznej 

ścianie, oznaczonych znakiem firmowym J.K.W. Bavaria, należącym od 1930 r. do wytwórni porcelany 

Josefa Kuby w Karlowych Varach w Czechach. Ukazują one kolejno niewiasty, które się stroją i upiększa-

ją, kobiety śpiewające i muzykujące, zajmujące się pracą i na końcu białogłowy jako opiekunki ogniska 

domowego. Pomiędzy nimi wiszą kinkiety złożone z różnych stylowo i czasowo elementów zdobniczych.  

Na dwóch środkowych słupach podpierających belki w połaci dachowej zawisły dwie płaskorzeźbione 

prace, które są dziełem Jana Mrózka. To replika opisanego wcześniej oryginalnego tonda Antoniego  

Antoni Popiel, tondo z głową Bachusa, brąz, około 1900 r.
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Popiela oraz przerobione na szyld wozowni oparcie zydla, wykonanego w rodzinnej firmie snycerskiej  

D. v. Bergen w szwajcarskiej miejscowości Interlaken i ozdobionego motywem winnych gron. Po drugiej 

stronie tych samych słupów środkowych umieszczona jest konsola z podpórką w postaci krasnala, wyko-

nana we Francji pod koniec XIX w. Na niej stoi figura Bachusa odlana w brązie. Na odwrocie kolejnego 

słupa spoczywa fajansowa waza ponczowa z wytwórni Villeroy & Boch, a jej głównym motywem zdobni-

czym są tańczące krasnale, namalowane ręcznie przez Carla Wurtha. Jan Mrózek jest także autorem prze-

róbki dwóch kariatyd, dekorujących pierwotnie słupek balustrady schodów, które tworzą kartuszowe tło 

dla koła, będącego logo „Wozowni”. Na belkach w strefie okiennej zawisła współcześnie rzeźbiona głowa 

woźnicy, a pod nią spoczywa figurka miłośnika piwa.

Po lewej stronie przy schodach wydzielona jest niewielka część, która obecnie służy do serwowania na-

pojów. Wejście do tej strefy flankują dwie hermowe kariatydy kobiety i mężczyzny. Podobny motyw zdobi 

poziomą belkę tego wejścia od środka, a od frontowej strony wisi głowa Bachusa, wykonana specjalnie dla 

właściciela, co potwierdzone jest dedykacją, przez Jana Mrózka. Na belkach wokół tego pomieszczenia 

wisi ponad dwadzieścia fajansowych i porcelanowych talerzyków, zdobionych motywem winnej latorośli, 

a wykonanych w najróżniejszych europejskich manufakturach, w tym znaczna część w wytwórniach ślą-

skich. Do powtarzającego się często w sali VIP  przedstawienia kobiety i mężczyzny nawiązuje także neo-

renesansowy fotel z wysokim oparciem, z końca XIX w. Podpórki jego poręczy zdobią właśnie wizerunki 

niewiasty i wąsatego mężczyzny. Na parapecie stoją obok siebie: francuski zegar kominkowy, ozdobiony 

brązową i złoconą, siedzącą figurą muzy, wykonana w brązowionej cynie grupa Bachusa z nimfą oraz 

siedzący uczony, lub pisarz, ze zwojami papieru. 

Wnętrze baru, widok ogólny.
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Neorenesansowy gerydon, Niemcy, lata 80. XIX w. Odbojnik z dawnej wozowni, Brzeg, koniec XIX w. Zamek w drzwiach wejściowych do sali VIP z herbem Brzegu, koniec XIX w.
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Tę ostatnią rzeźbę wykonał włoski rzeźbiarz Casso. Na sąsiedniej komodzie została ustawiona niezwykle 

piękna i dekoracyjna, cynowa waza ponczowa z 1890 roku, wykonana w wytwórni wiedeńskiej. Ozdo-

biona jest ona motywem winnej latorośli, uchwytami w formie kobiecych główek, a jej pokrywa posiada 

uchwyt w kształcie owocu ananasa, symbolizującego gościnność i domowe ciepło. W kącie na bogato 

zdobionym snycersko gerydonie stoi współczesna brązowa kopia popiersia Marianny, nieoficjalnego sym-

bolu narodowego Republiki Francuskiej, przedstawionej jako wojowniczka w czapce frygijskiej na głowie.  

Jej wizerunki zdobią często sale sądowe i reprezentacyjne wnętrza we francuskich merostwach.

Restauracja „Wozownia” posiada certyfikat Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski 

Bifyj” i jest laureatem konkursów na najlepszy lokal Powiatu Brzeskiego i Województwa Opolskiego.

Wnętrze sali konsumpcyjnej z malowidłami Grigorija Nowikowa, 2013 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czapka_frygijska
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Drzwi z dawnej wozowni z oryginalnymi okuciami, Brzeg, koniec XIX w. Wejście do sali VIP.
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Schody prowadzące do sali VIP, widok ogólny.Schody prowadzące do sali VIP, widok ogólny.Kolekcja lamp powozowych, XVIII‒XX w.
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Reklama piwa Brzeskiego Browaru Mieszczańskiego, po 1920 r. Reklama brzeskiego piwa, wytwórnia Felixa Krokerta z Halle, około 1900 r.
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Jan Mrózek, szyld wozowni ‒ przeróbka pochodzącego z XIX w. 
oparcia zydla firmy snycerskiej D.v.Bergen, XXI w.

Okolicznościowy wiszący zegar z wytwórni Gustava Eduarda 
Beckera w Świebodzicach, 1892 r.

Wnętrze sali VIP, widok ogólny.



Restauracja WOZOWNIA Restauracja WOZOWNIA

100 101

Rundel, Zadumana kobieta, olej, płótno, Niemcy, początek XX w.Para konsoli z figurami mnichów oraz ustawionymi na nich przedstawieniami mężczyzny i kobiety, koniec XIX w.
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Talerze porcelanowe i fajansowe z motywami winnych gron, Czechy i Niemcy, XIX i XX w.Kawowy kącik, sala VIP.
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Zegar kominkowy, Francja, koniec XIX w. Waza ponczowa, cyna, Wiedeń, 1893 r.
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