
NASZA DIECEZJA 
STULECIE KRAKOWSKIEGO RZE˚BIARZA 

Âwietlana moc plastyki 
„W Kaliforni mieszka mój mosferze wi´c nic dziwnego, ˝e skupiego Komitetu Ratunkowe-

wujek rzeêbiarz, który przed w 1920 r. zaciàgnà∏ si´ do Armii go, organizacji charytatywnej 
wojnà rzeêbi∏ w Krakowie kar- Ochotniczej, ˝eby biç bolszewi- powo∏anej przez ks. abp. Sapie-
dyna∏a Sapieh´” – wspomnia∏a ków. Nie nawojowa∏ si´ jednak h´. Henelt bra∏ tak˝e udzia∏ 
mi w przerwie naszych niedaw- d∏ugo, poniewa˝ wykryto, ˝e nie w kolejnych wystawach w Pa∏a-
nych rekolekcji redakcyjnych ukoƒczy∏ jeszcze 16. lat wi´c cu Sztuki pokazujàc m. in. po-
w Brennej p. Teresa Kunigiel zwolniono go ze s∏u˝by. piersie znanego krakowskiego 
z bratniej redakcji „Ma∏ego Go- aktora Leona Wyrwicza. 
Êcia Niedzielnego”. „Eee! Pani Pod Wawelem Rzeêbi∏ dla koÊcio∏ów, m. in. 
Tereso! Musia∏by mieç teraz w swym rodzinnym Bia∏ymsto-
chyba ze sto lat!” – odpowie- W 1929 r. rozpoczà∏ studia ku. Spod jego r´ki wysz∏o po-
dzia∏em z powàtpiewaniem. rzeêbiarskie w krakowskiej piersie arcybiskupa Sapiehy 
„Ale˝ tak! 11 listopada wujek Akademii Sztuk Pi´knych. Jego Wygra∏ konkurs na pomnik Nie-
skoƒczy sto lat” – potwierdzi∏a mistrzem by∏ znany rzeêbiarz podleg∏oÊci w Wieliczce. Jedna 
p. Teresa. Tak dowiedzia∏em si´ Konstanty Laszczka. Henelt na- Na przeciwleg∏ych koƒcach z jego rzeêb zdobi∏a równie˝ 
o istnieniu Józefa Zenona He- le˝a∏ do jego ulubionych pó∏ksi´˝yca artysta umieÊci∏ gmach krakowskiej Poczty 
nelta, który swà artystycznà uczniów. W trakcie studiów wy- znaki fundatorów: lotniczà G∏ównej.
m∏odoÊç zwiàza∏ z przedwojen- jecha∏ na stypendium artystycz- „gap´” oraz odznak´ Podk∏adem duchowym twór-
nym Krakowem. ne do W∏och, gdzie w Bolonii, Dywizjonu Ziemi Wileƒskiej czoÊci Henelta by∏o g∏´bokie 

W Krakowie sp´dzi∏ zaled- Florencji i Rzymie poznawa∏ prze˝ywanie wiary. Ciàgle stu-
wie jednà dziesiàtà swego d∏u- tajniki artystycznego rzemios∏a. nej krakowskiej grupy arty- diowa∏ Pismo Âwi´te i dzie∏a ks. 
giego ˝ycia. Owe lata 1929- Zainteresowa∏ si´ tu m. in. sztu- stycznej „Dziesi´ciu”. W pra- Piotra Skargi. „Gotyk s∏owiaƒ-
1939 nazywa∏ jednak najbar- kà fresku. cowni mieszczàcej si´ w kamie- ski jakiÊ my nad Wis∏à stworzy-
dziej owocnymi mimo, ˝e Czynnie uczestniczy∏ w ˝yciu nicy przy Rynku G∏ównym 11 li, powinien czerpaç z krynicy 
póêniej prze˝y∏ jeszcze bardzo uczelni, by∏ m. in. prezesem powstawa∏y nowe rzeêby. Êwiat∏a i rozmodlonej duszy s∏o-
wiele. Bratniej Pomocy studentów W 1936 r. wraz z kolegami wiaƒskiej” – twierdzi∏. 

Gdy 11 listopada 1904 r. ASP. By∏ tak˝e zapalonym nar- z „Dziesi´ciu”, m. in. Adamem Jeden z przedwojennych re-
w Bia∏ymstoku przyszed∏ na ciarzem, taternikiem, czynnie Bunschem, wzià∏ udzia∏ w wy- cenzentów stwierdzi∏, ˝e 
Êwiat ma∏y Henelt, nikomu nie udziela∏ si´ w harcerstwie. stawie w Pa∏acu Sztuki. Henelt w twórczoÊci Henelta ujawni∏a 
przychodzi∏o na myÊl, ˝e dzieƒ Po ukoƒczeniu studiów osiad∏ wystawi∏ m. in. popiersie mala- si´ w pe∏ni „Êwietlana moc pla-
jego urodzin b´dzie si´ kiedyÊ w Krakowie. Uczy∏ tu rysunku rza Wincentego Wodzinowskie- styki”. Docenia∏ to chyba abp 
kojarzy∏ z odzyskaniem przez w szko∏ach Êrednich, nie rezy- go, wizerunek Êw. Jana i figur´ Sapieha polecajàc probosz-
Polsk´ niepodleg∏oÊci. Wycho- gnujàc jednak z czynnego upra- mnicha. ArtyÊci ofiarowali wy- czom „pi´kne rzeêby prof. He-
wywano go w patriotycznej at- wiania rzeêby. Nale˝a∏ do zna- stawione dzie∏a na rzecz Arcybi- nelta z tutejszej Akademii 

Sztuk Pi´knych”. 
Artysta pokazuje przedstawicielowi lotników polskich wykonany przed chwilà odlew medalionu 
z Matkà Bo˝à Ostrobramskà. ˚o∏nierskim szlakiem 

W 1939 r. wyjecha∏ na pó∏-
roczne stypendium artystyczne 
w Budapeszcie. Mia∏ tam wyko-
naç m.in. popiersie Regenta 
Horthy’ego. Po wybuchu wojny 
przedosta∏ si´ do Polski do Wil-
na. Chcia∏ si´ zaciàgnàç do woj-
ska, ale uniemo˝liwi∏o to szyb-
kie za∏amanie si´ frontu. Artysta 
nie zrezygnowa∏ jednak z szuka-
nia mo˝liwoÊci walki. Przez Ry-
g´, Tallin, Sztokholm, Oslo 
i Bergen przedosta∏ si´ do Wiel-
kiej Brytanii, a potem do Fran-
cji. Tu wreszcie wstàpi∏ do woj-
ska. Jako ˝o∏nierz Brygady Pod-
halaƒskiej walczy∏ m. in. w Nor-
wegii. „W kampanii narwickiej 
da∏ dowód, ˝e równie sprawnie 
w∏ada karabinem jak dotychczas 
d∏utem” – napisano w londyƒ-
skich „WiadomoÊciach Pol-
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skich”. WÊród pamiàtek artysty 
jest m. in. ksià˝ka Ksawerego 
Pruszyƒskiego „Droga wiod∏a 
przez Narwik” z czu∏à dedyka-
cjà autora dla „komilitona 
z kampanii norweskiej”. 

Po kl´sce Francji uda∏o mu 
si´ przedostaç do Anglii. Tu za-
czà∏ si´ niezwykle p∏odny arty-
stycznie okres dzia∏alnoÊci He-
nelta. 

Artysta wyrzeêbi∏ m.in. g∏o-
w´ Naczelnego Wodza gen. 
W∏adys∏awa Sikorskiego. Gene-
ra∏ cierpliwie pozowa∏ sier˝an-
towi Heneltowi. W rezultacie 
powsta∏ bardzo wierny wizeru-
nek, który by∏ póêniej wielo-
krotnie reprodukowany w roz-
maitych wydawnictwach. 
W czasie wojny pokazywano go 
m. in. w National Portrait Galle-
ry przy Trafalgar Square w Lon-
dynie, na wystawie dzie∏ arty-
stów – ˝o∏nierzy armii sprzy-
mierzonych Orygina∏ rzeêby
znajduje si´ w zbiorach londyƒ-
skiego Instytutu Polskiego i Mu-
zeum im. gen. Sikorskiego. Re-
plika trafi∏a zaÊ po wojnie do 
warszawskiego Muzeum Woj-
ska Polskiego. Recenzent bry-
tyjskiego pisma „Hippodrome” 
napisa∏, ˝e w dziele tym „znaç 
r´k´ mistrza charakterystycznà 
dla dzie∏ niektórych wielkich 
rzeêbiarzy”. 
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W marcu 1944 r. w kaplicy 
NajÊwi´tszej Maryi Panny kate-
dry Westminsterskiej w Londy-
nie ods∏oni´to wykonanà przez 
Henelta p∏askorzeêb´ z wizerun-
kiem Matki Bo˝ej Ostrobram-
skiej. By∏o to wotum ufundowa-

Dywizjonu 
akt 

dzi´kczynienia za sztandar który 
wykonano w okupowanym Wil-
nie dla lotników polskich. We 
Mszy Êw. którà odprawi∏ biskup 

Naczelny Wódz gen. Sikorski pozuje cierpliwie sier˝antowi Heneltowi 

polowy WP ks. Józef Gawlina 
(nota bene niegdysiejszy redak-
tor naczelny „GoÊcia Niedziel-
nego”) wzi´li udzia∏ m. in. Pre-
zydent Rzeczypospolitej W∏ady-
s∏aw Raczkiewicz, premier Sta-
nis∏aw Miko∏ajczyk, Naczelny 
Wódz gen. Kazimierz Sosnkow-
ski oraz przewodniczàcy Rady 
Narodowej prof. Stanis∏aw 
Grabski. 

W 1945 r. wykona∏ stacje 
Drogi Krzy˝owej w koÊciele 
polskim przy Devonia Road 
w Londynie. Znakiem czasu 
wojny by∏ fakt, ˝e przedstawieni 
na p∏askorzeêbach stacji ˝o∏nie-
rze rzymscy noszà he∏my ˝o∏-
nierzy niemieckich. 

Po wojnie 

W 1946 r. wyjecha∏ do Sta-
nów Zjednoczonych. Osiad∏ 
wpierw w Nowym Jorku, potem 
zaÊ uda∏o mu si´ znaleêç prac´ 
przy projektowaniu samocho-
dów w firmie General Motors 
w Detroit. Nie zrezygnowa∏ jed-
nak z rzeêbienia. Wykona∏ m. 
in. rzeêb´ postaci Matki Bo˝ej 
na grób siostry Ignacego Pade-
rewskiego. Z czasem zupe∏nie 
zmieni∏ sposób rzeêbienia. Jego 
dzie∏a z ostatniego okresu twór-
czoÊci sà bardzo nowoczesne 
w formie. 

Po wojnie nie traci∏ kontaktu 
ze swoim ukochanym Krako-
wem, z kolegami z Akademii. 
Korespondowa∏ z nimi, zaÊ 
w 1968 r. przyjecha∏ pod Wa-
wel, ˝eby pooddychaç atmosferà 
miasta, przypomnieç sobie daw-
ne czasy. Kiedy dowiedzia∏ si´, 
˝e Niemcy zniszczyli wykonane 
niegdyÊ przez niego popiersie 
prof. Ludomira Sawickiego, dy-
rektora Instytutu Geografii UJ, 
przes∏a∏ do Krakowa odlew tej 
rzeêby, aby znów zdobi∏a uni-
wersytecki budynek przy ul. 
Grodzkiej. 

Bardzo ciekawe by∏y losy 
rzeêby przedstawiajàcej ks. me-

tropolit´ Sapieh´. Wykonana 
w 1938 r. prawdopodobnie na 
zlecenie w∏adz Krakowa, zosta∏a 
w 1939 r. oddana do odlewni ce-
lem dokonania odlewu z bràzu. 
Przedstawiciele okupacyjnych 
w∏adz niemieckich wyrzucili na 
Êmietnik rzeêby przeznaczone 
do odlewu. Jedna z mieszkanek 
Krakowa rozpozna∏a na wysypi-
sku wizerunek metropolity kra-
kowskiego i zabra∏a lekko 
uszkodzona rzeêb´ ze sobà. Nie 
wiadomo jakie by∏y jej dalsze 
losy, ale w 1968 r. Henelt 
w trakcie pobytu w Krakowie 
odzyska∏ jà. W 1972 r. za po-
Êrednictwem swego przyjaciela, 
prof. Adama Stalony Dobrzaƒ-
skiego przekaza∏ ówczesnemu 
metropolicie krakowskiemu ks. 
kard. Karolowi Wojtyle ocala∏e 
popiersie jego poprzednika. 
Kard. Wojty∏a dzi´kowa∏ mu 
goràco za ten dar, który prawdo-
podobnie do dziÊ znajduje si´ 
w Domu Biskupów Krakow-
skich. 

„Szczegó∏y ˝yciorysu wujka 
uk∏adam sobie powoli z rozma-
itych wycinków, fotografii, li-
stów. Wujek nie mia∏ porzàdne-
go archiwum. Wrzuca∏ wszyst-
kie papiery do skrzynki jak leci, 
ale nie przywiàzywa∏ do tego 
wielkiej wagi. „Wyrzuç to 
wszystko; to niewa˝ne” – mówi∏ 
niekiedy do ˝ony, z dystansem 
stulatka wobec przesz∏oÊci. Na 
szcz´Êcie w tym przypadku nie 
pos∏ucha∏a go i sukcesywnie 
przesy∏a mi teraz rozmaite mate-
ria∏y zwiàzane z biografià wuj-
ka” – mówi p. Teresa. 

Artysta pami´ta o Krakowie. 
W jego domu na poczesnym 
miejscu wisi kilim z herbem na-
szego miasta. Pami´tajmy wi´c 
i my o artyÊcie który za najpi´k-
niejsze lata swego stuletniego
˝ycia uwa˝a pobyt i dzia∏alnoÊç 
w Krakowie, i który lwià cz´Êç 
swej twórczoÊci poÊwi´ci∏ dla 
KoÊcio∏a 

BOGDAN GANCARZ 

ne przez lotników 
Ziemi Wileƒskiej, jako 

Józef Zenon Henelt za naj-
szcz´Êliwsze lata swego ˝ycia 
uwa˝a∏ pobyt w Krakowie 




