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Straty wojenne
Domu Uphagena w Gdańsku

Na początku 1944 r. Jakob Deurer wraz ze swoimi współpracownikami przystąpił do prac 

inwentaryzacyjnych w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12 w Gdańsku, a w dalszym eta-

pie – do ewakuacji wyposażenia i wystroju. Około połowy 1944 r. wnętrza opustoszały, 

działające ponad trzydzieści lat muzeum przeszło do historii. 

Muzeum przy ul. Długiej 12 otwarto 1 listopada 1911 r.1 Posesja wraz z zabudową należała 

od 1775 r. nieprzerwanie do jednej rodziny, co było w Gdańsku rzadkością. Jej pierwszym 

właścicielem był Johann Uphagen (1731–1802), jego nazwisko 21 czerwca 1775 r. wpisano 

do księgi gruntowej Głównego Miasta. Parcela, którą nabył od rodziny Mielżyńskich, rozcią-

gała się pomiędzy ul. Długą i Ogarną i należała do tzw. posesji przejściowych. Zabudowa 

od ul. Długiej służyła właścicielowi jako mieszkanie, w części położonej od ul. Ogarnej 

znajdowały się budynki o charakterze gospodarczym, między innymi wozownia, stajnia, 

mieszkanie woźnicy. Uphagen przekształcił niemal wszystkie budynki. Prace zlecił jeszcze 

w tym samym roku, 14 października, mistrzowi murarskiemu Johannowi Benjaminowi Drey-

erowi, zawierając z nim kontrakt budowlany2 . Dreyer prowadził i koordynował wszystkie 

prace, zadania specjalistyczne podzlecając innym wykonawcom (np. zdunom, blacharzom). 

W dwóch zasadniczych etapach, objętych niezależnymi umowami, Uphagen stworzył 

godną, chociaż bardzo tradycyjną, gdy idzie o wewnętrzne rozwiązania architektoniczne, 

miejską rezydencję. Modna fasada o dużych powierzchniach okien i rokokowym portalu 

niewątpliwie musiała zwracać uwagę. W szczycie domu umieszczona została data ukoń-

czenia pierwszego etapu prac, w portalu widniał herb rodziny, a w nadświetlu – spleciony 

monogram właścicieli. 

Johann wraz z żoną Abigail przy ul. Długiej zamieszkał 16 października 1779 r., ale prace 

we wnętrzach domu prowadzono przez kolejne lata. Dopiero w styczniu 1787 r. Uphagen 

napisał w swym diariuszu, że z okazji rocznicy ślubu podjął gości w salonie (sali na piętrze 

od strony ulicy), ukończonym jako ostatnie wnętrze3. 

1 Była to trzecia w mieście muzealna placówka eksponująca obiekty sztuki. Pierwsze było Muzeum 

Miejskie (Stadtmuseum) utworzone w 1870 r., formalnie otwarte w marcu 1873 r. Kolejne, Muzeum 

Rzemiosła Artystycznego Prowincji Prusy Zachodnie (Westpreussisches Provinzial Kunstgewerbe- 

-Museum), uruchomiono w końcu 1881 r. przy ul. Kowalskiej 3, a w 1884 r. przeniesiono na 

ul. Rzeźnicką, do gmachu mieszczącego Muzeum Miejskie. Bericht 1911/1912, s. 86. 

2 Kontrakt przeanalizowała Ewa Barylewska-Szymańska (1997, s. 393–405). 

3 Barylewska-Szymańska, Szymański 2001, s. 103. 

Historia muzeum 
w Domu Uphagena

Fot. MNG
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Johann Uphagen, intelektualista, znawca starożytnych języków, bibliofil i autor dwóch 

traktatów historycznych, zaplanował wnętrza pełne odniesień do książek z własnej bi-

blioteki. Interesujący jest szczególnie wystrój salonu, ukazujący między innymi odkryte 

niedawno starożytne budowle4. 

Dom wraz z całym wyposażeniem i wystrojem po śmierci właściciela przeszedł na własność 

założonej przez niego Fundacji Rodzinnej (Fideikommiss für die Uphagen’sche Familie). 

Tradycyjnie kamienicę zamieszkiwał zarządca Fundacji. Statut Fundacji wyraźnie regulo-

wał zasady użytkowania kamienicy, znajdował się w nim na przykład zapis zabraniający 

dokonywania zmian5. Na przestrzeni XIX w. zapis ten był, przynajmniej w odniesieniu 

do zasadniczej części wystroju domu, przestrzegany. Początkowo kamienicę zamiesz-

kiwał bratanek Johanna – Johann Carl Ernst (1777–1843), a później jego dwaj synowie 

i córka, wszyscy pozostający w stanie bezżennym6. Po 1878 r. opieka nad zabudową 

przy ul. Długiej 12 przypadła bocznej linii rodziny Uphagenów, która znaczną część roku 

spędzała w swym majątku w Małej Słońcy7. 

Zachowany w osiemnastowiecznym kształcie dom był zjawiskiem wyjątkowym w zmieniają-

cym oblicze, zwłaszcza w drugiej połowie XIX w., centrum miasta. Zapewne to spowodowa-

ło, że zaczął wzbudzać zainteresowanie. Jako pierwsza do społeczeństwa dotarła relacja 

pastora, literata i publicysty Waltera Domanskiego (1860–1932). Opisał on w 1900 r. barwnie 

swoją wizytę w kamienicy Uphagenów8. W cztery lata później inny pastor – Ernst Blech 

(1846–1922), wspomniał o siedzibie rodziny Uphagenów w publikacji Danzig als Kunststätte9. 

Praca ukazała się staraniem Stowarzyszenia na rzecz Zachowania Zabytków Budownictwa 

i Sztuki w Gdańsku (Verein zur Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler Danzigs), jest to 

o tyle istotne, że właśnie to stowarzyszenie w nieodległej przyszłości miało bardziej zde-

cydowanie zaangażować się w przekształcenie domostwa w muzeum. 

W 1908 r. na czele stowarzyszenia stali dwaj wytrawni znawcy Gdańska – Albert Carsten 

(1859–1943) i Paul Simson (1869–1917), obaj aktywnie zaangażowani w sprawy ochrony 

zabytków. Carsten, profesor architektury Wyższej Szkoły Technicznej, jednoznacznie opo-

wiedział się za utworzeniem w Domu Uphagena muzeum10. Planowano nawet, że wspo-

mniane właśnie stowarzyszenie zyska w Uphagenowskiej kamienicy siedzibę. Dom rodziny 

4 Na ten temat zob. Barański 2004, s. 215–236.

5 Statut opublikował Heinz Nitykowski (Nitykowski 1958, s. 94–115). 

6 Ostatni zarządca z linii głównej, Karl Wilhelm, zmarł 12 sierpnia 1878 r., jego brat Heinrich –  

dwa lata wcześniej. Ich siostra Maria mieszkała przy ul. Długiej do śmierci. 

7 Pierwszym zarządcą z bocznej linii był Moritz Uphagen (1834–1890), kolejnym – jego syn  

Hans (1863–1909). 

8 Domansky 1900. 

9 Blech 1904, s. 46. 

10 Carsten 1908 a, s. 156; Carsten 1908 b, s. 246–248.
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Uphagenów profesor znał doskonale, rok wcześniej jego student inwentaryzował kamie-

nicę, w tym czasie powstały też zdjęcia11. 

Wnętrza wzbudzały zainteresowanie także innych miłośników sztuki. Przejawem tego były 

chociażby obrazy Augusta von Brandisa (1859–1947), ukazujące wybrane pomieszczenia 

domu12 . Brandis, również profesor Wyższej Szkoły Technicznej, wykładał na wydziale 

architektury malarstwo i rysunek. Można założyć, że jego prace także przyczyniły się 

do rozbudzenia zainteresowania niedostępnym Domem Uphagena. 

1 kwietnia 1909 r. zmarł Hans Uphagen, zarządca Fundacji, a jej przedstawiciele rozpoczęli 

w imieniu małoletniego syna, Hansa Eugena Horsta (1906–1944), pertraktacje z administra-

cją miejską13. Ich pozytywne zakończenie relacjonowała prasa codzienna, odnotowując 

z zadowoleniem, że wkrótce pojawi się w przestrzeni miasta nowe muzeum, a „skarby” 

Uphagenowskiej kamienicy staną się ogólnodostępnym dobrem kultury. Zarówno bowiem 

wystrój, jak i wyposażenie domu pozostały niemal w nienaruszonym stanie. Podkreślano 

także, że miasto zyska nową atrakcję najwyższej rangi14. 

W grudniu 1909 r. zabudowa, złożona z kamienicy i dwóch oficyn usytuowanych wokół 

wewnętrznego podwórza, została przez magistrat wynajęta od rodziny Uphagenów na 

trzydzieści lat. Umową objęto także niemal całe wyposażenie domu – meble, sprzęty 

domowe, zastawę, obrazy, rzeźby i porcelanowe figury, oświetlenie, zegary. Celem, jak 

wspomniano, było utworzenie muzeum prezentującego dawne gdańskie wnętrza. Nową 

placówkę podporządkowano Muzeum Miejskiemu, za obiekt odpowiadał najpierw kon-

serwator i kustosz, a w późniejszym okresie dyrektor15. Merytoryczny nadzór sprawowało 

kuratorium właściwe także dla Muzeum Miejskiego. 

11 Autorem inwentaryzacji był kandydat na architekta Pöthig, zob. Carsten 1908 b, s. 246–248. W 1914 r. 

powstała kolejna inwentaryzacja, autorstwa kandydata na architekta M. Festa. W 1968 r. na Wydziale 

Architektury Politechniki Gdańskiej znajdowały się jeszcze jego rysunki inwentaryzacyjne, obejmujące: 

plan sytuacyjny (1:500), fasadę (1:10 i 1:5) oraz trzy detale (1:1), Domańska 1968, s. 2. W latach 90. XX w.  

nie udało się ich już odszukać. W 1918 r. kandydat na architekta Lenz przygotował rekonstrukcję 

pierwotnego układu zabudowy całej posesji, łącznie z częścią położoną od ul. Ogarnej, Secker 1918, s. 2. 

12 Uphagen-Haus 1909.

13 Pod umową podpisali się adwokat Julius Sternfeld, właściciel ziemski Adolf Heise i sekretarz 

pocztowy Hugo Treuge, Stadtmuseum III, s. 1–2 (umowa z miastem). Rodziny Heise i Treuge były 

z Uphagenami spokrewnione. W późniejszym okresie, w związku tym że Hans Eugen Horst był przez 

kolejne lata jeszcze małoletni, Fundacja ustanowiła Zarząd (zob. Uphagenhaus 1926). 

14 „Die Schaffung eines städtischen Museum in den Räumen des einzigen Patrizier-Hauses, das die 

Langgasse heute noch aufweisen kann, steht hervor. […] Die Schätze, die das Uphagen-Haus enthüllt, 

waren bislang nur einem kleinen Teil unserer Bürgerschaft erschlossen – nun werden sie Allgemeingut 

werden”, zob. Uphagen-Haus 1909. 

15 W okresie, gdy Dom Uphagena stał się muzeum, funkcję konserwatora i kustosza Muzeum Miejskiego pełnił 

Wilhelm August Stryowski, po nim w latach 1912–1922 Hans Friedrich Secker, od 1916 r., sprawujący funkcję 

dyrektora. Kolejnymi dyrektorami byli Walter Mannowsky w latach 1922–1938 i Willi Drost w latach 1938–1945. 
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Co sprawiło, że Dom Uphagena spotkał się z zainteresowaniem władz miasta, 

środowiska naukowego, a po utworzeniu muzeum – z bardzo pozytywnym od-

biorem mieszkańców? W XIX w. zabudowa gdańskich domów ulegała przeobra-

żeniom. Niemal powszechną praktyką stało się przekształcanie kamienic w domy 

wielorodzinne, na parterach powstawały sklepy lub inne lokale użyteczności pu-

blicznej (il. 1). Podziałom i przebudowom ulegały dawne wysokie sienie, dzielono 

je stropami w celu zintensyfikowania powierzchni użytkowej. Dodatkowe miesz-

kania wydzielano w oficynach usytuowanych wokół wewnętrznych podwórzy. 

Widoczne było to nawet w najbliższym sąsiedztwie kamienicy Uphagenów. Dom 

przy ul. Długiej 13 w latach 60. XIX w. w przyziemiu mieścił sklep, okna parteru 

przebudowano na spore witryny16. Ale do sklepu z konfekcją nadal wchodziło się 

przez przedproże, a okazały portal zajmował tradycyjne miejsce w osi środkowej 

fasady. W kolejnych etapach witryny sklepowe powiększono, w pierwszych dzie-

sięcioleciach XX w. funkcje handlowe objęły poza parterem również pierwsze 

piętro. Portal usunięto, wejście do budynku umieszczono w lewej osi. Dominu-

jącym elementem był sklep – witryny i wejście obejmowały parter, duże okna 

sklepowe znajdowały się również na pierwszym piętrze (il. 2). Dopiero kolejne 

kondygnacje pełniły, jak dawniej, funkcje mieszkalne.

Na tym tle dom Uphagenów, zachowany w dawnej formie, był w początkach 

XX w. czymś niezwykłym i zupełnie wyjątkowym. W prasie przybliżano postać 

jego dawnego właściciela i opisywano wnętrza17. Szczególny podziw budził sa-

lon, określany jako „czerwona sala”, z racji koloru tkanin ściennych i obiciowych, 

uwagę poświęcano również wspaniałemu zegarowi (il. 3). 

Dom udostępniono do zwiedzania po przeprowadzeniu prac konserwatorskich. 

Kierował nimi miejski inspektor budowlany arch. Richard Dähne (zm. 1927), autor 

pierwszego przewodnika po nowym muzeum18. W latach 1910–1911 nadzorował 

on renowację wystroju. 

16 Kucharski 1987, il. 7. 

17 Schwarz 1911. 

18 Prace sfinansował Carl Fürstenberg (1850–1933), gdańszczanin i berliński 

bankier, Secker 1911, s. 246. 

1. Ulica Długa – widok w kierunku  

Bramy Długoulicznej, 1906 r., MG
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2. Fasada Domu Uphagena 

i sąsiedniej kamienicy przy 

ul. Długiej 13, lata 30. XX w., APG

3. Salon z zegarem 

J.E. Weichenthala,  

lata 30. XX w., MG
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W trakcie prac w niektórych wnętrzach usunięto 

przemalowania boazerii i drzwi, a w sieni i całej klatce 

schodowej (il. 4) odnowiono niektóre sceny na pły-

cinach, uzupełniono brakujące elementy dekoracji 

sztukatorskich, w kilku wnętrzach wymieniono tkani-

ny ścienne, między innymi w pokoju owadów (il. 5). 

W małej jadalni ustawiono piec pochodzący z innej 

kamienicy, gdyż nie zachował się oryginalny z tego 

pomieszczenia (il. 6). Warto wspomnieć, że wpływ na 

ostateczny kształt wnętrz miał ówczesny konserwator 

i kustosz Wilhelm August Stryowski (1834–1917), do-

konał on wyboru obrazów, które uzupełniły wyposaże-

nie19. Nierozstrzygnięte pozostaje, czy to on prowadził 

bezpośrednio renowację. Prace stolarskie i renowację 

mebli wykonał późniejszy dozorca muzeum, stolarz 

Hermann Preschke20. 

19 Kowalska mps; Kowalska 2017, s. 26, przyp. 160. 

20 Uphagenhaus-Museum 1911.

4. Sień przed rozpoczęciem 

prac konserwatorskich, 

ok. 1905 r., MG
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5. Pokój owadów, 

ok. 1911 r., MG



15

6. Piec w małej 

jadalni, ok. 1911 r., 

MG
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We wnętrzach ustawiono meble pochodzące przede wszystkim z samego 

domu. Dähne podał, że odnajdowano je na strychu, w komorach i magazyn-

kach – odstawione do lamusa jako już niemodne i zapomniane, powróciły do 

łask21. Stopniowo wyposażenie domu uzupełniano. Jako przykład posłużyć 

mogą nabytki poczynione z myślą o Domu Uphagena w grudniu 1912 r. na 

berlińskiej aukcji kolekcji Lessera Giełdzińskiego (1830–1910), kupca zbożo-

wego i zapalonego zbieracza gdańskich obiektów22. Na wyróżnienie zasługuje 

empirowy świecznik, wkrótce zawieszony w małej jadalni23 (il. 7). 

Gdy otwierano muzeum w 1911 r., pomieszczenie dawnego kantoru kupiec-

kiego w przyziemiu kamienicy było puste24. Również pokoje na drugim piętrze 

kamienicy nie zostały udostępnione. W 1912 r. udało się wyposażyć kuchnię, 

spiżarnię i piekarnię25.

Kantor kupiecki H.F. Secker zaaranżował w 1916 r. Borykał się z trudnościami, 

ponieważ brakowało odpowiednich historycznych sprzętów z tego typu po-

mieszczeń biurowych. Udało mu się jednak uzyskać darowizny, dzięki temu 

w kantorze znalazło się kilka ciekawych mebli i sprzętów, przede wszystkim 

podwójny pulpit do pisania i wysokie stołki do siedzenia, szafa pancerna 

z końca XVIII w., waga do bursztynu, a także utensylia do pisania26. 

21 Dähne [1913], s. V. 

22 Władze miasta w związku z aukcją zbiorów Giełdzińskiego deklarowały: 

„Für uns kam namentlich die weitere Ausstattung des Uphagenhauses 

in Frage, in dem einzelne Räume noch eine Vervollständigung ihrer 

Einrichtung bedürfen”, Gieldzinski-Sammlung 1912. 

23 Gieldzinski-Sammlung 1912. 

24 Przez wiele lat to wnętrze było wynajmowane na biura,  

zob. Barylewska-Szymańska 1996, s. 41. 

25 Bericht 1912/1913, s. 82.

26 Bericht 1916/1920, s. 90.

7. Mała jadalnia z obrazami wybranymi przez 

W.A. Stryowskiego i świecznikiem z kolekcji 

L. Giełdzińskiego, lata 30. XX w., APG
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W tym samym czasie urządził też trzy pokoje drugiego piętra – zaaranżował tu dużą i małą 

sypialnię oraz mały salon (il. 8). W małej sypialni i salonie ustawiono meble należące do 

„spadkobierców Johanna Uphagena”, pochodzące z lat około 1810–184027. Dużą sypialnię 

wyposażył meblami i sprzętami z początku XIX w., częściowo użył „empirowych i bieder-

meierowskich” obiektów ze zbiorów Muzeum Rzemiosła Artystycznego, przekazanych do 

Domu Uphagena jako depozyty28. Na potrzeby aranżacji zakupiono dwie szafki nocne29. 

Informacje o zakupach w kolejnych latach muzealiów przeznaczonych do Domu Upha-

gena są nieliczne. Na początku lat 30. XX w. zakupiono na przykład „barokowy świecznik 

wiszący”30, nie można jednak wskazać wnętrza, w którym był eksponowany. Muzeum 

Miejskie udostępniało natomiast obiekty z własnych zbiorów, np. do kantoru trafiła grafika 

Zatoka Gdańska z 1655 r.31 

27 Bericht 1913/1914, s. 80.

28 Secker 1917, s. 1.

29 Bericht 1914/1920, s. 90.

30 Stadtmuseum I, s. 42.

31 Kowalska 2017, s. 18. 

8. Duża sypialnia, 

po 1918 r., HI 
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Około 1936 r., gdy dyrektorem muzeum był dr Walter Mannowsky, założony został „inwen-

tarz z fotografiami wszystkich przedmiotów”32 (il. 9–10). Obecnie stanowi on bardzo ważne 

źródło informacji o wyposażeniu pomieszczeń.

32 „Inventar mit Abbildungen aller Gegenstände”, Stadtmuseum II, s. 34. Pracownicy oddziału Dom 

Uphagena dzięki uprzejmości ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: MNG) 

Tadeusza Piaskowskiego i kustosz Elżbiety Kilarskiej w formie przekazu otrzymali założone wówczas 

„karty” z wglądówką (jako niezwykle cenne źródło wpisano je do inwentarza zabytków historycznych 

Domu Uphagena). Kart rzeźb i tkanin z tego inwentarza, które pozostały w MNG (pierwsze oglądane 

przez autora osobiście, drugie znane z wiadomości ustnych), zgodnie z informacją z MNG nie udało 

się odnaleźć (korespondencja w tej sprawie z 2010 oraz 2020 r.). 

9. Karta muzealna 

z fotografią łóżka 

w małej sypialni, 

ok. 1936 r., MG

10. Karta muzealna 

z fotografią 

porcelanowej 

teryny, ok. 1936 r., 

MG
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Stan techniczny budynku budził w drugiej połowie lat 30. XX w. zaniepokojenie. Oficyna 

boczna – łącząca kamienicę z oficyną tylną – przechyliła się w kierunku podwórza. Było 

to wynikiem wysuszenia i niestabilności gruntu. W końcu listopada 1938 r. muzeum za-

mknięto i przystąpiono do szeroko zakrojonych prac budowlanych i konserwatorskich. 

Konieczny był demontaż całego wystroju i wyposażenia, które przetransportowano do 

Muzeum Miejskiego albo zabezpieczono w innych pomieszczeniach na terenie posesji. 

Wzmocniony został, dzięki zastosowaniu siedmiometrowych betonowych pali, fundament 

oficyny i jej konstrukcja. Następnie udało się doprowadzić do umieszczenia stropów we 

właściwym położeniu, zakotwienie miało zapobiec dalszemu przesuwaniu się fragmentów 

obiektu. Zapadnięte i nierówne płyty posadzkowe w przyziemiu oficyny zdemontowano 

na czas naprawy fundamentów, następnie ponownie zamontowano. 

Uporządkowane zostały również płyty na podwórzu, ponieważ korzenie rozrastającej się 

lipy powodowały ich niszczenie (il. 11). Renowacji poddano także studzienkę usytuowaną 

przy murze rozdzielającym posesje. Te prace nadzorował kierownik budowy Salewski.

Równolegle prowadzono prace konserwatorskie. Zasadnicze prace przy wystroju drewnia-

nym przeprowadzili konserwatorzy z Muzeum Miejskiego – Paul Haustein i Paul Gronert. 

Nadzór nad zadaniem sprawował prof. Willi Drost (1892–1964), dyrektor muzeum i kon-

serwator zabytków ds. dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego. Wykonywano je w siedzibie 

Muzeum Miejskiego. Drost kierował się zasadą, by jak najmniej ingerować w zabytkową 

substancję. Dlatego przeprowadzono konserwację zachowawczą, polegającą na oczysz-

czeniu, usunięciu pożółkłych werniksów, drobnym retuszu i niewielkim uzupełnieniu de-

tali snycerskich. Zapewne wówczas podjęto decyzję o zamalowaniu scen na płycinach  

podokiennych w salonie. Jak można sądzić, znajdowały się one w złym stanie, umieszczone 

na ścianie od strony północnej poniżej pojedynczych okien, mogły zapewne podlegać 

zawilgoceniu33. W salonie konieczna okazała się wymiana tkanin ściennych i tapicerki mebli 

siedziskowych, pozostawiono jednak na ścianach fragmenty dawnych adamaszkowych 

tkanin („dla potomnych”), a nowe tkaniny powstały na specjalne zamówienie w firmie 

Wilhelm Holthaus & Co. Weberei z Elberfeldu na wzór dawnych34. Renowacji poddano 

także sztukaterie, które oczyszczono i w niezbędnych przypadkach zrekonstruowano, 

następnie uzupełniono złocenia (prace te przeprowadził pozłotnik Renher)35. W 1939 r. 

prace zakończono, w tym właśnie roku świętowano 150-lecie utworzenia Fundacji Ro-

dzinnej, a w prasie przypominano o znaczeniu Domu Uphagena dla propagowania historii 

i kultury Gdańska36. 

33 W trakcie prac konserwatorskich przeprowadzonych przed udostępnieniem muzeum w 1998 r. 

udało się odsłonić przedstawienia malarskie, Korcz, Bancerz 1999. 

34 Firma istniała od 1860 r. do końca lat 50. XX w. i specjalizowała się w wyrobie wysokogatunkowych 

obiciowych tkanin jedwabnych. Od 1928 r. działała przy Alsenstr. 16, zob. Elberfeld [2017]. 

35 Uphagenhaus 1939; Uphagen-Stiftung 1939.

36 Uphagen-Stiftung 1939.
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11. 

Podwórze – widok 

z czasu otwarcia 

muzeum, ok. 1911 r., 

MG
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12. Rodzina Uphagenów 

w kuchni, lata 40. XX w., PAN BG 

13. Rodzina Uphagenów w pokoju  

muzycznym, lata 40. XX w., PAN BG

Do 1943 r. Dom Uphagena dotrwał już bez dalszych zmian i był udostępniany publicz-

ności, nadal ciesząc się zainteresowaniem odwiedzających37. W okresie wojny muzeum 

odwiedziła żona Hansa Eugena Horsta Uphagena z dziećmi, zostało to utrwalone na fo-

tografiach (il. 12–15). 

37 W 1940 r. muzeum odwiedziły 33 044 osoby, Stadtmuseum I, s. 52. Jeszcze w czerwcu 1943 r. 

w prasie codziennej ukazał się artykuł przypominający Dom Uphagena i informujący o muzeum, 

Uphagenhaus 1943.
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14. Rodzina Uphagenów w salonie, 

lata 40. XX w., PAN BG

15. Mały Peter Uphagen ogląda portret swego 

przodka Petera Uphagena, lata 40. XX w., PAN BG
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Od 11 do 18 października 1942 r. w Gdańsku przebywał nadradca rządowy i budowlany 

Keibel. Był to czas, gdy nad miastami Rzeszy przeszły naloty lotnictwa alianckiego. Słynny 

dywanowy nalot na Kolonię w maju 1942 r. poprzedziły bombardowania Kilonii (od 1940 r.), 

Lubeki (marzec 1942 r.) czy też Rostoku (kwiecień 1942 r.), żeby wskazać jedynie wybra-

ne miasta. Znaczne części historycznych centrów tych miast legły w gruzach. Nietknięty 

pozostał Gdańsk. 

Keibel w raporcie z wizytacji, zawierającym szczegółowe zalecenia, napisał, że obok Stral-

sundu Gdańsk stał się wówczas najcenniejszym zespołem urbanistycznym na pobrzeżu 

Bałtyku38. Stąd tak dużą wagę przywiązywano do właściwego przeprowadzenia prac 

zabezpieczających. 

Wprawdzie prace mające ochronić miasto przed skutkami nalotów prowadził w Gdańsku 

arch. Hans Riechert (1903–1961), ale w październiku 1942 r. nadal nie były one zaawan-

sowane39. Dlatego Keibel zaproponował sprowadzenie do Gdańska Jakoba Deurera 

(1897–1960), z którym ściśle współpracował w ramach swego zespołu (Baustab Keibel 

zur Abwendung von Kriegsschäden an Baudenkmälern). 

Deurer przyjechał do Gdańska w czerwcu 1943 r. i kierował na miejscu zespołem złożonym 

z fotografów (znane są nazwiska dwóch fotografek) oraz ekipy demontującej i wywożą-

cej obiekty (składała się z dwudziestu pracowników, miała też do dyspozycji czterech 

jeńców wojennych)40. Już Keibel wskazywał, że Dom Uphagena – obok Ratusza i Dworu 

Artusa – należy bezwzględnie zabezpieczyć, demontując elementy wystroju sieni i pokoi 

pierwszego piętra i wywożąc je poza Gdańsk. Zalecał także sporządzenie dokładnej do-

kumentacji fotograficznej i rysunkowej oraz zrobienie odcisków dekoracji sztukatorskiej. 

Równocześnie postulował wywiezienie wyposażenia – mebli i sprzętów41. 

W raporcie Keibla znalazł się zapis, że pomieszczenie przygotowane w Domu Uphagena, 

w miejscu dawnej piwnicy pod nieistniejącym przedprożem, nie spełnia wymogów sta-

wianych przechowywaniu dzieł sztuki42. Było to szczególnie istotne, gdyż w czerwcu tego 

właśnie roku podjęto decyzję o zabezpieczeniu liczącego setki obiektów zbioru porcelany 

i umieszczeniu go w piwnicy przebudowanej na schron. Pismo w tej sprawie skierowano 

38 Keibel 1942, s. 2.

39 Keibel podał, że ewakuowano jedynie ołtarz Memlinga z kościoła Mariackiego, elementy 

wystroju z Dworu Artusa i figurę Neptuna (Keibel 1942, s. 22).

40 Bakun 2015/2016, s. 164. 

41 Keibel 1942, s. 6, 22 i 28. 

42 Keibel odnotował, że pomieszczenie nie posiada odpowiednio mocnych stropów, jest 

przesklepione sklepieniem kolebkowym, a drzwi nie są ognioodporne, Keibel 1942, s. 18.

Inwentaryzacja 
i ewakuacja wystroju 
oraz wyposażenia
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do pełnomocnika zarządcy Fundacji, Helmuta Buhsego (Hans Eugen Horst Uphagen 

przebywał wówczas na froncie wschodnim)43. Na podstawie list wywozowych wiadomo, 

że porcelanę ostatecznie ewakuowano poza Dom Uphagena.

Keibel wskazywał także, jak wielkie zagrożenie dla budynków niesie bezpośrednie są-

siedztwo zwartej zabudowy, dlatego postulował, by zabezpieczeniem przeciwpożarowym 

objąć również najbliższe otoczenie muzeum.

Na początku 1944 r. Deurer przystąpił do inwentaryzacji Domu Uphagena. Jako pierwsze, 

już w styczniu, powstały rzuty (z umeblowaniem), w lutym sporządzono rysunki fragmentów 

ścian z rozmieszczeniem obrazów i grafik. W kwietniu wykonano inwentaryzację sztukaterii 

w salonie. W kwietniu i maju sporządzone zostały rzuty bez umeblowania, z naniesionymi 

wymiarami otworów okiennych i drzwiowych, długością ścian, głębokością nisz ściennych 

i piecowych, szerokością filarów międzyokiennych etc. Rzuty obejmują również oficynę 

znajdującą się na posesji od ul. Ogarnej. W maju i czerwcu opracowano rysunki pozosta-

łego wystroju44. 

Rzuty kondygnacji (i antresoli) udostępnianych do zwiedzania z naniesionym ustawie-

niem mebli sporządzono w skali 1:50 (il. 16–17). Każde z wnętrz („Raum”) otrzymało nu-

mer, w sumie oznaczono ich czternaście45. Kuchni i piekarni (w innych opracowaniach 

określanej jako spiżarnia) nie nadano odrębnych numerów. Meble i sprzęty zazwyczaj 

zostały na rzutach skrótowo opisane, na przykład „komoda”, „sofa”, „stolik konsolowy”, 

„lustro”. Każdy z mebli i sprzętów otrzymał numer, na przykład „stół 9”. Numeracja została 

skorelowana ze spisem. 

43 Stadtmuseum III, pismo z 30 czerwca 1942 r., zob. też Barylewska-Szymańska 1996, s. 48.

44 Rysunki inwentaryzacyjne są datowane, niektóre były następnie opracowywane jeszcze w Berlinie. 

W maju powstały rysunki dużej jadalni, salonu oraz pokoi owadów i kwiatów, w czerwcu – 

herbaciarni, pokoju muzycznego i małej jadalni. 

45 Na rzutach z nazwy opisano jedynie kilka wnętrz, przy innych zastosowano tylko numerację 

(np. „Raum 9”). Była ona w zasadzie spójna ze spisem wywiezionego umeblowania (Deurer  

1944 b, s. 1–9). W tym miejscu skorelowano oba źródła, w nawiasach podano współcześnie 

używane polskie nazwy pomieszczeń: „Raum 1 – Diele (sień)”, „Raum 2 – Kontor (kantor)”,  

„Raum 3 – Diele im Zwischenstock (sień na antresoli)”, „Raum 4 – Teestube (herbaciarnia)/Teeraum 

in Zwischenstock”, „Raum 5 – Festsaal 1. Stock (salon)”, „Raum 6 – Diele 1. Stock (sień pierwszego 

piętra)”, „Raum 7 – Festspeisezimmer 1. Stock (duża jadalnia)”, „Raum 8 – Spielzimmer 1. Stock 

(pokój owadów)”, „Raum 9 – Blumenzimmer 1. Stock (pokój kwiatów)”, „Raum 10 – Musikzimmer  

1. Stock (pokój muzyczny)”, „Raum 11 – Familienspeisezimmer 1. Stock (mała jadalnia)”, „Raum 

11a – Bibliothek (biblioteka – nie ujęta na rzucie)”, „Raum 12 – Fremdenzimmer 2. Stock (mały salon)”, 

„Raum 13 – Fremdenschlafzimmer 2. Stock (mała sypialnia)”, „Raum 14 – Familienschlafzimmer  

2. Stock (duża sypialnia)”. 
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16. Rzut przyziemia 

z zaznaczonym 

ustawieniem mebli, APG

17. Rzut II piętra 

kamienicy z zaznaczonym 

ustawieniem mebli, APG
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Dla wnętrz z wystrojem drewnianym przygotowano także widoki ścian z zaznaczonym 

usytuowaniem boazerii, drzwi, wykładzin nisz ściennych, szpaletów okiennych, supraport, 

obramień luster filarowych, wewnętrznych okiennic (zależnie od tego, jakie elementy w da-

nym wnętrzu występowały). Na każdej ze ścian zaznaczono numer płyciny z dekoracją 

malarską (il. 18), nie wskazano natomiast, na jakie fragmenty podzielona jest boazeria 

niska46. Nie zawsze numeracja stosowana była konsekwentnie, na przykład w herbaciarni 

płycinom w niszy okiennej nie nadano numerów. Podobnie postąpiono z płycinami nisz 

okiennych w salonie (zapewne dlatego, że przedstawienia malarskie były wówczas już 

zamalowane). W dużej i małej jadalni oraz w pokojach owadów, kwiatów i muzycznym 

płyciny podokienne otrzymały odrębne numery. 

Na tych samych rysunkach ścian umieszczono również widoki innych elementów wystroju. 

W herbaciarni były to wewnętrzne okiennice i drzwi. W salonie pokazano wykładziny dwóch 

nisz ściennych i narożnej oraz obramienie niszy piecowej, supraportę, dwuskrzydłowe 

drzwi, szpalety okienne, a także dekoracyjne listwy ujmujące tkaniny. Listwy oznaczono 

numerami pola ścian, z której pochodziły (np. „Feld 12” – zob. s. 87). Nie zaznaczono 

natomiast luster w dekoracyjnych ramach zawieszonych na filarach międzyokiennych. 

Podobnie było w przypadku wąskich luster filarowych w małej jadalni. W dużej jadalni 

na rysunkach ścian widoczne są dwie supraporty, jedno- i dwuskrzydłowe drzwi, obra-

mienia luster i szpalety okienne. 

Niekonsekwentnie oznaczono na rysunkach inwentaryzacyjnych skrzydła drzwi i futryny. 

W salonie, dużej jadalni i herbaciarni oraz w małej jadalni (drzwi jedno- i dwuskrzydłowe 

do dawnej biblioteki Uphagena) nie miały one na rysunkach oznaczeń. Drzwi pomiędzy 

pokojami oficyny bocznej i tylnej (tj. pomiędzy pokojami owadów i kwiatów, kwiatów i mu-

zycznym, muzycznym i małą jadalnia) opisano, na przykład „R. 10–9”, „R. 10–11”47. 

Wśród rysunków wystroju drewnianego zabrakło widoków klatki schodowej oraz drzwi 

z sieni na parterze, chociaż w zaleceniach Keibla znalazł się postulat o udokumentowanie 

tego wnętrza48. Być może założono, że rysunki zastąpi dokumentacja fotograficzna. 

46 Na podstawie zachowanych elementów boazerii wiadomo, że w skład zespołu wystroju 

stałego wchodziły boazerie jednopłycinowe (umieszczane pod oknami), a także dwu-, trzy- 

i czteropłycinowe, a nawet pięciopłycinowe (jeden fragment w małej jadalni). 

47 Na podstawie zachowanych obiektów wiadomo, że na futryny drzwi naklejono kartki 

z oznaczeniem numeru pokoju. 

48 Keibel 1942, s. 22. 
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18. Widok ściany 

wschodniej w małej 

jadalni, APG
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19. Rysunek inwentaryzacyjny 

pieca z kantoru, APG

20. Widoki ścian z obrazami 

i sprzętami gospodarczymi, APG
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W każdym z pokoi, w którym znajdował się piec lub kominek, uwzględniono je na widoku 

ściany. Piece pokazano w przypadku herbaciarni, salonu, dużej i małej jadalni oraz w poko-

jach kwiatów i owadów. Poświęcono im także odrębne rysunki ukazujące ścianę przednią, 

podczas demontażu sporządzono również rysunki techniczne poszczególnych warstw 

kafli. W dokumentacji znalazły się rysunki pieców z kantoru (il. 19) i dwóch pieców z pokoi 

na drugim piętrze kamienicy – dużej i małej sypialni, zabrakło natomiast widoku pieca 

z małego salonu. Zinwentaryzowano też dwa kominki – w pokojach kwiatów i muzycznym. 

Przygotowano widoki fragmentów ścian przedstawiające rozmieszczenie obrazów i grafik. 

Pokazują one dwie ściany sieni na parterze, jedną ścianę sieni na poziomie antresoli oraz 

cztery ściany sieni pierwszego piętra. Kolejne kłady dwóch ścian pochodzą z kantoru. 

Utrwalono również dwie ściany dużej jadalni, po dwie ściany pokoi owadów oraz kwiatów, 

a także po dwie ściany w małym salonie i małej sypialni na drugim piętrze oraz wszystkie 

ściany w dużej sypialni. Kolejne wnętrza to kuchnia i piekarnia, w każdym z nich pokazano 

po dwie ściany (il. 20). 
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W dokumentacji, zgodnie z zaleceniem Keibla, zamieszczono inwentaryzację 

dekoracji sztukatorskiej sufitów (il. 21) i ścian (w pokoju muzycznym), zasta-

nawia natomiast pominięcie dekoracji sztukatorskiej sieni. 

Na końcu dokumentacji rysunkowo-fotograficznej sporządzonej przez ze-

spół Deurera, a przechowywanej w Archiwum Państwowym w Gdańsku 

(dalej: APG), zamieszczono sporządzony na maszynie spis zatytułowany: 

„Danzig, Uphagenhaus Langgasse. Aufstellung der verpackten und sicher-

gestellten Möbel und Einrichtungsgegenständen des Hauses. Preußisches 

Finanzministerium Baugruppe Keibel zur Abwendung von Kriegsschäden 

an Baudenkmälern”49. Na drugim egzemplarzu spisu, zachowanym w archi-

wum Muzeum Narodowego w Gdańsku (dalej: MNG), na stronie tytułowej 

znajduje się adnotacja: „16. Meldung" oraz „Untergebracht in Kl[ein] Gerdin 

Gutshaus Gaebel”50. Oba spisy różnią się nieznacznie, w spisie z MNG na dole 

strony 20 jest data („11. April 1944”) oraz podpisy. Po stronie lewej widnieje 

podpis „za zgodność” („Für die Richtigkeit”) Deurera, po prawej – pieczęć 

arch. Riecherta i jego podpis51. Do spisu dołączono również dwustronicowy 

niepaginowany wykaz sreber spakowanych do dużej skrzyni, datowany na 

10 lutego 1944 r., poniżej znajduje się dopisek sporządzony na maszynie 

o przetransportowaniu skrzyni do Małego Gorzędzieja („Untergebracht in 

Kl[ein] Gerdin, Guthaus Gaebel 11. April 1944”)52 . Z kolei na stronie 2. tego 

egzemplarza spisu odnaleźć można adnotację o tym, że srebra w skrzyni 

zostały spakowane osobiście przez prof. Drosta, ręcznie dopisano odniesienie 

do omawianego właśnie wykazu53. 

Kolejny egzemplarz spisu, rękopiśmienny, syn Jakoba Deurera przekazał 

w 2017 r. do zbiorów Muzeum Gdańska, oddziału Dom Uphagena54 (il. 22). 

Sporządzony czarnym atramentem i ołówkiem, zawiera zasadniczy spis 

i dodatkowe drobne adnotacje. Stanowił on podstawę do przygotowania 

maszynopisów i w zasadniczej części jest z nimi spójny. 

49 Deurer 1944 a, s. 95–115.

50 Deurer 1944 b, s. 1–22. Ten spis wykorzystany został w części katalogowej tej publikacji 

(Verzeichnis 1944). Analogiczny spis do Deurer 1944 b – zob. Meldung 1944.

51 Pieczęć w brzmieniu: „Der Sonderbeauftragte / für baulichen Luftschutz / beim Reichsstatthalter / 

Architekt Hans Riechert / Danzig, Altst. Rathaus Pfefferstadt / Ruf 27241, nach Dienstschl. 28774”.

52 „Verzeichnis der nach auswärts gebrachten Silber-Gerätes des Uphagenhauses. Verpackt 

in einer grossen Truhe aus dem Kontorraum des Uphagenhauses”, Verzeichnis 1944, b.pg.

53 Deurer 1944 b, s. 2.

54 Nr inw. MHMG/Uph/H/347.

21. Rysunek inwentaryzacyjny 

sztukaterii w salonie, APG

22. Spis zapakowanego 

wyposażenia sporządzony 

przez Jakoba Deurera, MG
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Rzuty (bez umeblowania) podpisał sam Deurer, wydaje się, że jego autorstwa są też rzuty 

z usytuowaniem umeblowania. Kłady ścian przygotował Steihler. Rysunki inwentaryzacyj-

ne fragmentów ścian (inwentaryzacja usytuowania obrazów, luster, prac graficznych etc.) 

podpisał Reiche, on też sporządził rysunki sztukaterii sufitów oraz ścian pokoju muzycz-

nego. Rysunki pieców i kominków opracował Gölz. Zapewne te osoby wchodziły w skład 

zespołu Deurera, brak jednak bliższych danych na ich temat. 

W znajdującym się w Archiwum Państwowym w Gdańsku tomie, stanowiącym egzemplarz 

autorski J. Deurera55, zamieszczono jedynie kilka niemal całostronicowych zdjęć. Pokazują 

one widok ogólny fasady i podwórza oraz widoki ogólne kilku wnętrz – sieni, salonu, du-

żej jadalni, pokoju muzycznego (w tle widoczne pomieszczenia usytuowane w oficynie) 

i małej jadalni. Do celów dokumentacji, jak postulował to Keibel, wykorzystano zdjęcia 

wykonane przez instytucję Staatliche Bildstelle z Berlina (na początku lat 30. XX w.)56. 

55 Na temat Jakoba Deurera i dokumentacji zob. Barylewska-Szymańska 2006  

(tam wcześniejsza literatura). 

56 Większość zdjęć wykorzystał w przewodniku Walter Mannowsky  

([1932], s. 5, 9, 13 i 15), publikacja miała dwa wydania, w 1932 i 1933 r. 

23. Fotografie fragmentów 

podłóg drewnianych, APG
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W zakres prac realizowanych przez zespół Deurera wchodziło wy-

konanie fotografii szczegółowych. W tomie dokumentacji z APG 

znalazły się niewielkie zdjęcia detali, na przykład czterech fragmen-

tów podłóg drewnianych (il. 23), oraz zdjęcia kilkunastu fragmen-

tów sztukaterii. 

Powstało również kilkadziesiąt zdjęć poszczególnych płycin boazerii. 

Podczas fotografowania przy danej płycinie ustawiano oznakowa-

nie z numerem zgodnym z numeracją na rysunku inwentaryzacyj-

nym, a na boazerię naklejano niewielką kartkę z opisem, z którego 

pomieszczenia fragment pochodzi i numerem danej części bo-

azerii (il. 24). Obecnie zdjęcia te przechowywane są w Deutsches 

Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Mar-

burg, Philipps-Universität w Marburgu, a niektóre z nich w Herder 

Institut w tym samym mieście57. 

W tych samych zbiorach znajdują się inne materiały ikonograficz-

ne – fotografie ukazujące elewacje obu oficyn oraz widok podwó-

rza. Wykonane zostały też dokładne zdjęcia klatki schodowej. Ich 

autorką była Dore Barleben58, możemy założyć, że to ona sfotogra-

fowała również fragmenty podłóg. W innym z tomów dokumentacji 

Deurera zamieszczono zdjęcie portalu prowadzącego do kamienicy 

oraz portalu wiodącego z podwórza do oficyny59, zapewne również 

jej autorstwa. 

57 Zdjęcia wykorzystano w części katalogowej tomu. 

58 Fotografka Dore Barleben była w Weimarze uczennicą uznanego niemieckiego 

fotografa Waltera Hegego, specjalizującego się w zdjęciach zabytkowej 

architektury i dzieł sztuki. Barleben w latach 1943–1944 pracowała w Gdańsku, 

wchodziła w skład grupy kierowanej przez Deurera. Pracowała też w innych 

miastach Niemiec. W 1976 r. do zbiorów Bildarchiv Foto w Marburgu trafiło tysiąc 

negatywów jej autorstwa (zob. Barleben). W Gdańsku wykonała fotografie ogólne 

i szczegółowe kościołów: św. Katarzyny, św. Jana, św. Brygidy, św. Bartłomieja, 

św. Mikołaja, św. Ducha, Bożego Ciała oraz Mariackiego. Przygotowała także 

dokumentację fotograficzną wnętrz wybranych kamienic mieszczańskich 

(np. fotografie dekoracji sztukatorskiej, stolarki, klatek schodowych, mebli), 

detali architektonicznych (np. przedproży, być może także portali) oraz pełną 

dokumentację Domu Uphagena (widoki ogólne oficyn, widoki wnętrz, detale). 

59 Deurer 1944 c, s. 45 i 96.
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24. Zachowana płycina boazerii z małej 

jadalni przed konserwacją z naklejonym 

oznaczeniem, 1977 r., NID

W trakcie prac dokumentacyjnych następowała sukcesywna ewakuacja. W pierwszej fazie 

wywieziono wyposażenie. Trafiło ono, jak wynika z zachowanej dokumentacji, 11 kwietnia 

1944 r. do majątku w Małym Gorzędzieju (Klein Gerdin), należącego do rodziny Gaebel60. 

Majątek (a właściwie folwark) znajdował się na uboczu głównych dróg, jednak w stosun-

kowo niewielkiej odległości od Małej Słońcy, majątku związanego od XIX w. z rodziną 

Uphagenów, w tym okresie jego właścicielką była siostra Hansa Eugena Horsta – Mar-

garethe Kolbe. 

60 Deurer 1944 b, strona tytułowa; Bakun 2015/2016, s. 158. 
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Podczas ewakuacji doszło do nieprawidłowości, polegały one na niewła-

ściwym zapakowaniu części obiektów wyposażenia. Zachowało się pismo 

omawiające te kwestie, niestety nie zawiera ono podpisu autora, jednak 

z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że napisał je ówczesny 

dyrektor muzeum W. Drost. Pismo adresowane jest do H. Riecherta. Nosi 

ono datę 11 lutego 1944 r., co sugerowałoby, że część wyposażenia mogła 

zostać ewakuowana wcześniej. Autor pisma „jako muzealny fachowiec” zwraca 

Riechertowi uwagę na beztroskie potraktowanie kwestii zabezpieczenia ewa-

kuowanych obiektów: „wyposażenie domu zostało, tak jak stało w pokojach 

i wisiało na ścianach, po prostu zdjęte i włożone do samochodu meblowe-

go”61. Jedynym zabezpieczeniem były koce, w które pakowano sprzęty, jak 

choćby zabytkowy zegar. Obrazy nie otrzymały nawet takiego zabezpieczenia. 

Autor pisma wyraźnie zastrzegł, że „sam nie zamierzam się do tego mieszać, 

bo to pan objął całą sprawę i musi ponosić odpowiedzialność”62 . Doradzał 

jednak Riechertowi, by nieco uważniej przyjrzał się tej kwestii i wymagał od-

powiedniego zabezpieczenia muzealiów. Również porcelana i obiekty szklane 

nie zostały pieczołowicie zapakowane, trzeba je było ponownie przepakować, 

co wykonali współpracownicy Deurera63. 

Być może to doświadczenie spowodowało, że gdy po wywiezieniu wyposa-

żenia przyszła kolej na demontaż i ewakuację znacznej części wystroju, po-

szczególne elementy pakowano do specjalnie do tego celu przygotowanych 

drewnianych skrzyń. Zdemontowano także piece. Wystrój trafił do kościoła 

w Żukowie (26 maja 1944 r.) i do zabudowań klasztoru i dawnego kościoła 

pokartuzjańskiego w Kartuzach (9 czerwca 1944 r.)64. Do refektarza przewie-

ziono części pieca z salonu wraz z drewnianą podstawą, siedem futryn drzwi, 

siedemnaście sztuk boazerii z sześciu wnętrz, drzwi jedno- i dwuskrzydłowe 

z trzech pomieszczeń. Było też kilka mebli, między innymi sekretera, cztery 

obrazy, jedna sofa (w piśmie tych obiektów nie oznaczono numerami). 

61 „Es wurde das Haus-Mobiliar, wie es in den Zimmer stand und an den 

Wänden hing, einfach abgenommen und in den Möbelwagen geschaffen”, 

Stadtmuseum I, s. 225. 

62 „Ich selbst möchte mich gar nicht dareinmischen, weil Sie nun einmal 

die Angelegenheit übernommen haben und verantworten müssen”, 

Stadtmuseum I, s. 225. 

63 Bakun 2015/2016, s. 158. 

64 Bakun 2015/2016, s. 157–158. Odpis pisma zawierającego wykaz  

znajduje się także w MNG (Bergung 1944).
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Wykonano odciski sztukaterii, zdemontowano fragmenty podłóg, te elementy trafiły do 

majątku Pennera w Kowalach („Guthaus Penner, Kowall”)65. 

Kamienica i pozostałe w niej niezdemontowane elementy wystroju podzieliły los centrum 

miasta – w marcu 1945 r. strawił je ogień. 

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do sprowadzania do 

Gdańska ewakuowanych dóbr kultury. Jednym z zadań, którym miała zajmować się grupa 

operacyjna Ministerstwa Oświaty kierowana przez prof. Stanisława Turskiego (tzw. grupa 

krakowska), było odnajdywanie i zabezpieczanie dóbr kultury66. W ramach grupy to zadanie 

spoczęło na prof. Janie Kilarskim (1882–1951)67, który wraz z innymi już 5 kwietnia 1945 r. 

przyjechał do Gdańska. Należy pamiętać, że równolegle działali na miejscu sowieccy ofi-

cerowie z Komitetu ds. Sztuki przy Radzie Ministrów ZSSR pod kierunkiem podpułkownika 

Leontija Denisowa68. Do Gdańska oddelegowano także prof. Michała Walickiego wraz 

z grupą ekspertów (tzw. grupa warszawska). Powodowało to spore zamieszanie kom-

petencyjne, wiele gdańskich obiektów zostało zrabowanych i wywiezionych do ZSRR. 

Niektóre trafiły do Warszawy69. 

Już w kwietniu 1945 r., jak wynika z zapisów w dzienniku prof. Kilarskiego, grupa krakow-

ska odnajdywała i przewoziła pierwsze obiekty70. W omawianym czasie Kilarski pełnił już 

funkcję naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. On też w początkowym okresie 

kierował utworzoną w 1945 r. Polską Centralną Zbiornicą Muzealną zbiorów artystycznych 

na województwo gdańskie71. 

W nowej sytuacji prof. Kilarski podjął współpracę z prof. W. Drostem, który pozostał w Gdań-

sku. Kilarski miał styczność z Drostem już przed wojną, gdy ten wyświadczył mu przysługę72. 

Również Erich Volmar (1887–1975), konserwator zabytków architektonicznych i pracownik 

Urzędu Budownictwa Naziemnego, pozostał w Gdańsku w 1945 r.73 Obaj wskazywali 

miejsca ewakuowania zabytków. 

65 Bakun 2015/2016, s. 157.

66 Kamińska 2016, s. 77; Kamińska 2018, s. 175. 

67 Pelczar 1967–1968, s. 452–453; Mamuszka 1994, s. 388–389; Kilarski 2006.

68 Kamińska 2018, s. 175; Kramer-Galińska 2019, s. 115. 

69 Kamińska 2018, s. 175; o zadaniach grupy Walickiego zob. Kamińska 2019, s. 258–259;  

Kilarscy 1996, s. 34.

70 Kilarski 1945 a.

71 W końcu lipca funkcję tę objął Zdzisław Kałędkiewicz, a po nim od kwietnia 1947 do 

października 1948 r. – Czesław Wierusz-Kowalski, zob. Kamińska 2019, s. 257.

72 Kramer-Galińska 2019, s. 114 i 119, przyp. 61.

73 Arszyński 2006. 

Wystrój i wyposażenie 
Domu Uphagena  
po 1945 r. 
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We wspomnianym dzienniku Kilarskiego znalazł się zapis sporządzony na podstawie listu 

z 1944 r. skierowanego do Volmara, podano w nim miejsca ewakuacji wyposażenia i wy-

stroju z Domu Uphagena: kościół w Żukowie i Kartuzach oraz majątek Mały Gorzędziej. 

Być może ten dokument udostępnił Kilarskiemu Volmar, ale Kilarski mógł też natrafić na 

dokumentację archiwalną. Zapis na temat listu sporządzono czarnym atramentem, a ad-

notacje dotyczące danych uzyskanych od Drosta i Volmara, jak to odnotował w dzienniku 

prof. Kilarski, były zapisywane zielonym atramentem. 

Niestety, omawiany dziennik pozwala potwierdzić odnalezienie jedynie nielicznych za-

bytków z Domu Uphagena. 29 sierpnia w dworze w Małym Gorzędzieju natrafiono tyl-

ko na kilka obiektów, wśród nich na dwie złocone rokokowe konsole i skrzynię żelazną, 

które przeniesiono do muzeum. Do zbiornicy muzealnej trafiły: owalny malowany stół  

rozkładany74, cztery skrzynie żelazne, sekretarzyk, dwie empirowe szafy, szafa biedermeie-

rowska, a także „szafa duża” i szafa gdańska75. Ten sam spis znalazł się w „Kwestionariuszu 

strat i zniszczeń w zakresie dzieł sztuki oraz zabytków kultury i przyrody”, który powsta-

wał na polecenie Wydziału Rewindykacji i Odszkodowań w Dziedzinie Kultury Naczelnej 

Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Kwestionariusz spisał 

i podpisał Jan Kilarski76. 

Kilarski nie wspomniał o pozostałym wyposażeniu Domu, które trafiło w 1944 r. do Małego 

Gorzędzieja. Natomiast 7 października na terenie folwarku w Kowalach odnaleziono między 

innymi odlewy gipsowe z elementami architektonicznymi, były wśród nich zapewne rów-

nież te wykonane ze sztukaterii w Domu Uphagena. 

W dokumentach sporządzonych już po wojnie wzmiankowano, że niektóre elementy 

z Domu Uphagena przeniesiono do „prochowni” na Biskupiej Górce77. Z kolei na podsta-

wie notatek w dzienniku Kilarskiego można wskazać, że dotyczyło to jedynie odlewów 

gipsowych. W adnotacji wymieniona została „skrzynia 34” („Kiste 34”), której zawartość 

stanowiły odlewy sztukaterii ścian i sufitów oraz odciski dekoracji drzwi, została ona do-

starczona na Biskupia Górkę 17 marca 1944 r.78 Wydaje się, że ten zapis, sporządzony 

po niemiecku i polsku, powstał bezpośrednio na podstawie relacji Drosta lub Volmara.

74 Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że był to stół eksponowany do 1944 r. 

w małej jadalni. Wchodzi w skład muzealiów MNG i jako depozyt obecnie ponownie 

eksponowany jest w małej jadalni. 

75 Kilarski 1945 a, b.pg. 

76 Kwestionariusz [1945], karta Ratusz Staromiejski / Dom Uphagena. 

77 Wykaz strat, s. 8. 

78 Kilarski 1945 a, b.pg. 
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Na Pomorzu, jak podała Lidia M. Kamińska, niemieckie służby konserwatorskie i muzealne 

wyznaczyły około czterdziestu miejsc składowania zabytkowych obiektów, w pierwszej 

kolejności starano się z nich przetransportować obiekty. Przywożone do Gdańska zabytki 

trafiały do składnic konserwatorskich – nazywanych w tym okresie zbiornicami. Począt-

kowo podstawowa zbiornica znajdowała się w Sopocie, w willi przy ul. Abrahama 24. Od 

połowy 1946 r. obiekty umieszczano też w składnicy w Gdańsku-Oliwie, została ona w tym 

czasie częściowo wyremontowana, jednak ukończenie „remontu budynków mieszczących 

zbiornice muzealne w Oliwie” przewidywano na 1947 r.79 

Na terenie dawnego parku opackiego na składnicę przeznaczono spichlerz, dawną wo-

zownię i stajnię (w spisie z 1948 r. określone jako szopa i garaż). W spisie umieszczonych 

w tej składnicy obiektów z połowy lipca 1948 r. wśród dziewięciuset pozycji wskazać 

można szereg zabytków z Domu Uphagena. Zapewne przewieziono je do Oliwy około 

1946 r. Są to elementy wystroju, między innymi drewniane podstawy pod piece (siedem 

sztuk), kafle piecowe (w kilku skrzyniach), fragmenty boazerii z salonu, futryny drzwi oraz 

okien, owalne obrazy z supraport (z dużej jadalni), „luźne fragmenty”, zapewne drewniane. 

Trudno orzec, co kryła „skrzynia drewniana długa”, być może jeden z elementów boazerii 

(wielopłycinowy)80. Do składnicy trafiły również odlewy gipsowe sporządzone w Domu 

Uphagena81. 

Poza adnotacją w dzienniku prof. Kilarskiego dotyczącą Małego Gorzędzieja brak niemal 

wzmianek z okresu bezpośrednio po zakończeniu wojny o losach wyposażenia pocho-

dzącego z Domu Uphagena82 . 

Analiza zdjęć archiwalnych z okresu bezpośrednio po 1945 r. wykazuje, że kamienica była 

wypalona83, w „Kwestionariuszu strat i zniszczeń” prof. Kilarski w pozycji „Dom Uphagena” 

zanotował „do szczętu spalony i zwalony”84, a w przewodniku wydanym w 1947 r. napisał: 

„pozostała z tego [tj. Domu Uphagena] dolna część fasady z barokowym portalem”85 (il. 25). 

79 Kamińska 2016, s. 77. 

80 Składnica 1948, s. 9, poz. 187, s. 10, poz. 213 i 219–236, s. 11, poz. 237, 238–239, 241 i 256.

81 Składnica 1948, s. 11, poz. 245–248, być może również poz. 254.

82 Potwierdził taki stan również Marian Osiński (Osiński 1971, s. 121) oraz Jerzy Stankiewicz 

(Stankiewicz 1978, s. 212). 

83 Hanna Domańska miała kłopot z dokładnym ustaleniem stanu zachowania budynku 

po zakończeniu działań wojennych, gdyż jak napisała, nie udało jej się odszukać 

dokumentów opisujących zniszczenia (Domańska 1968, b.pg.).

84 Kwestionariusz [1945], karta Ratusz Staromiejski / Dom Uphagena. 

85 Kilarski 1947, s. 46. W 1946 r. konserwator podjął działania mające na celu uratowanie 

fasad wielu mieszczańskich kamienic, na tej liście znalazł się także Dom Uphagena, 

Gawlicki 2012, s. 99. 

Odbudowa i wystrój 
Domu Uphagena 
w latach 1948–1998 

25. Ulica Długa, 

1946/1947 r., MG 
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W 1949 r. przystąpiono do odbudowy Głównego Miasta. W pierwszym kwartale zabudowy, 

obejmującym ulice Ogarną, Garbary, Długą i Pocztową, znalazł się również Dom Uphagena86 

(il. 26). Projekty odbudowy powstały w Centralnym Biurze Projektów i Studiów Budownic-

twa Osiedlowego, działającym w latach 1949–1953 przy Zakładzie Osiedli Robotniczych87. 

86 Osiński 1971, s. 120; Friedrich 2015, s. 113–119. 

87 Na temat powołania Biura zob. Friedrich 2015, s. 106. W jego ramach powstała w grudniu 1949 r. 

Pracownia Rekonstrukcji Architektury Zabytkowej, kierowana przez arch. Witolda Majewskiego 

(Stankiewicz 1978, s. 209). 
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26. Kwartał zabudowy pomiędzy 

ulicami Długą, Pocztową, Ogarną 

i Garbary, ok. 1950 r., MG 
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Projekt rekonstrukcji Uphagenowskiej kamienicy opracował w latach 1949–1950 arch. 

Stanisław Mrozowski88, a projekt elewacji tylnej – arch. dr Janusz Ciemnołoński. W 1953 r. 

powstał projekt rekonstrukcji fasady kamienicy autorstwa architektów Ryszarda Massal-

skiego i Kazimierza Orłowskiego89.

W tym samym okresie, od września 1950 do lipca 1951 r., na zlecenie Dyrekcji Klubów 

Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa” w Warszawie przygotowano projekty rekon-

strukcji wnętrz, obejmujące sień, klatkę schodową, salon i dużą jadalnię oraz „pokój tylny 

II piętra”90. Projekty sieni i klatki schodowej opracowali architekci R. Massalski, Jan Kroman 

i K. Orłowski (projekt sztukaterii). Rekonstrukcję wnętrza salonu zaprojektował J. Ciemno-

łoński we współpracy z arch. Jerzym Stankiewiczem, dużą jadalnię – J. Kroman (opracował 

tylko rysunki boazerii i rysunki detali), a pokój na kolejnej kondygnacji – K. Orłowski91. 

Przygotowanie projektów wnętrz poprzedziła inwentaryzacja zachowanych elementów 

wystroju, barwnie opisana we wspomnieniach przez prof. Stankiewicza. Wszystkie obiekty 

wynoszono na zewnątrz i wykonywano fotografie i pomiary (dokumentację fotograficzną 

wykonał J. Ciemnołoński)92 . 

Podczas odbudowy Domu Uphagena oryginalna fasada pozostawiona została do wysoko-

ści pierwszego piętra (do łuku odciążającego portal główny), zachował się także kamienny 

portal i drewniane nadświetle z monogramem właścicieli domu. W gruzach odnaleziono 

jedynie jedną wolutę, pozostałe dekoracje rzeźbiarskie szczytu zrekonstruowano93.

88 Projekt 1949. 

89 Domańska 1968, s. 2. 

90 Domańska 1968, s. 2.

91 Osiński 1971, s. 121; Stankiewicz 1978, s. 211–212. 

92 Niezwykle interesujący jest wątek tak opisany przez prof. M. Osińskiego: „[…] zespół […] 

na własną rękę przeprowadził dodatkowe poszukiwania na prowincji odnajdując jeszcze 

niektóre fragmenty na terenie Kartuz i Gorzędzieja” (Osiński 1971, s. 121). Profesor 

Stankiewicz relacjonował te „wyprawy” podobnie: „Śladami zdobytych gdzieś informacji 

inż. Majewski wywoził nas również w teren do podgdańskich wsi, do Kartuz, a raz nawet 

w okolice Tczewa – do Gorzędzieja. Jednakże, poza pojedynczymi fragmentami boazerii 

i paru sprzętami, nie znaleźliśmy wiele więcej” (Stankiewicza 1978, s. 212). W końcu 

lat 90. XX w. w trakcie rozmów z prof. Stankiewiczem nie udało się już tych kwestii 

wyjaśnić i dokładniej doprecyzować. Dokumentacja, przygotowana, jak można sądzić, 

na podstawie informacji prof. Osińskiego, została przesłana do czasopisma „Architektura” 

i nie zwrócono jej, a artykułu nie opublikowano, Osiński 1971, s. 121 i 124, przyp. 34. 

93 Osiński 1971, s. 121. 
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Ostatecznie94 w koncepcji odbudowy Głównego Miasta założono, że nie zostaną od-

tworzone oficyny, ich wypalone mury rozebrano, pozostawiając zaznaczone obrysy jako 

niskie murki. Dawny mur graniczny posesji częściowo odbudowano, stanowił on zdaniem 

prof. Mariana Osińskiego, kierownika Zakładu Historii Architektury Polskiej Politechniki 

Gdańskiej, „tło dla zachowanej kamiennej studzienki”, dawne płytkie wnęki zastąpiono 

arkadami. Na terenie za kamienicą urządzono miejsce do rekreacji dla mieszkańców (usta-

wiono ławki). Dawne oficyny zaznaczono murem o wysokości około jednego metra, co 

prof. Osiński uznał za dość niefortunny zabieg95. 

Wnętrze było wypalone, ale mury ogniowe zachowano do wysokości około dwóch–trzech 

metrów96. Elewację tylną rozebrano do gruntu, ze względu na stan zachowania rozebrano 

także portal tylny i wykonano go od nowa (bez figur wieńczących)97. Na elewacji bocznej 

kamienicy w 1952 r. umieszczona została dekoracja sgraffitowa wykonana przez Jacka 

Żuławskiego i Kazimierza Ostrowskiego. Przedstawiała tarczę zegarową w obramieniu zło-

żonym z geometrycznych figur. Dom Uphagena został odbudowany jako jedna z niewielu 

kamienic z zachowaniem trójtraktowego układu. 

Wnętrza pozostawiono w stanie surowym (zastosowano gruby narzut wapienny) z tymcza-

sową stolarką drzwiową98. W budynku planowano umieścić „bibliotekę i klub robotniczy 

albo dzielnicowy dom młodzieżowy”99.

Tymczasem na łamach prasy toczyła się dyskusja na temat wykorzystania budynku. Wywołał 

ją zapewne artykuł pod znamiennym tytułem Przekreślony testament Piotra [sic!] Uphagena, 

opublikowany 22 października 1953 r. na łamach „Dziennika Bałtyckiego”. Poinformowano 

w nim o rezygnacji MNG z przejęcia Domu Uphagena i propozycji przekazania kamienicy 

przedsiębiorstwu żeglugi.

Wkrótce w tej samej gazecie opublikowano ripostę prof. Osińskiego, który postulował 

przywrócenie obiektowi muzealnej funkcji. Relacjonował także już przeprowadzone prace 

i przygotowane projekty rekonstrukcji wnętrz.

94 Marcin Gawlicki podał, że zakładano odbudowę Domu Uphagena wraz oficynami, w ten sposób 

wrysowano obiekty na Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Części Dzielnic 

Staromiejskich (Gawlicki 2012, s. 180 oraz il. 194). Na makiecie pierwszego kwartału zabudowy oficyny 

zaznaczono niskim murem, w tej formie zabudowa została zrealizowana, Friedrich 2015, s. 117, il. 57.

95 Osiński 1971, s. 121.

96 Piwek, Tarnacki 1995. 

97 Osiński 1971, s. 121. 

98 Barylewska-Szymańska, Szymański 2001, s. 112–113.

99 M. Osiński powołał się na: W. Wnuk, Wiosna nad Motławą, Warszawa 1952 (Osiński 1971, s. 121). 

Potwierdza to zachowany projekt budowlany, zatytułowany: „Dom Uphagena (Dom społeczny)”,  

zob. Projekt 1949. 
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W listopadzie tego samego roku w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” Izba Rzemieślnicza 

zgłosiła chęć utworzenia w Domu Uphagena „muzeum rzemiosła polskiego”. Rzemieślnicy 

zadeklarowali zrekonstruowanie „zabytkowego wnętrza Domu Uphagena na Starówce 

[sic!]”. Jak wynika z artykułu prasowego, podjęta została już w tej kwestii uchwała, a mistrz 

kowalstwa artystycznego Marian Ogorzeja, zasłużony dla rekonstrukcji gdańskich zabyt-

kowych obiektów, „przekazał na budowę znaczną sumę”100. 

W dyskusji prasowej zabrał głos również Jan Chranicki, dyrektor Muzeum Pomorskiego 

(obecnie MNG), raz jeszcze opowiadając się kategorycznie przeciwko obarczeniu mu-

zeum tym obiektem. Argumentował, że szczupłość miejsca oraz wąska klatka schodowa 

mogłyby powodować „wielkie trudności przeprowadzenia publiczności, powstawanie 

zatorów”. Według niego „rekonstrukcja zabytkowych domów oraz wnętrz nie wchodzi 

w zakres prac muzealnych i muzea nie mają w swej dyspozycji ani aparatu, ani kredytów 

potrzebnych do podejmowania tego rodzaju zadań. Są to sprawy podpadające kompe-

tencjom konserwatorów”101. 

Ostatni głos w tej sprawie należał do prof. Osińskiego. W styczniu 1954 r. w artykule Jeszcze 

o Domu Uphagena napisał: „nie wyobrażamy sobie, by urządzenie muzeum gdańskich 

wnętrz mieszkalnych było możliwe w jakichkolwiek innych pomieszczeniach niż w murach 

zrekonstruowanej kamieniczki gdańskiej”102. M. Osiński powrócił do zasadności odbudowy 

Domu Uphagena w 1971 r. w artykule zamieszczonym w księdze ofiarowanej prof. Janowi 

Zachwatowiczowi103. 

Kwestia utworzenia muzeum odeszła na jakiś czas w niepamięć, a wnętrza wykorzystywała 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna104 (il. 27). 

Wystrój kamienicy, jak to wspominał prof. Stankiewicz, po inwentaryzacji w latach 50. XX w. 

przeniesiono ponownie do pomieszczeń składnicy konserwatorskiej w Oliwie i przygoto-

wano „do dalszego wieloletniego snu”105. 

W końcu lat 60. odżył zamysł, by wnętrza odtworzyć. W 1968 r. na zlecenie Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków Hanna Domańska przygotowała dokumentację historycz-

ną kamienicy Uphagenów, a na jej sporządzenie miała jedynie dwa miesiące. Autorka  

100 Muzeum 1953.

101 Chranicki 1954.

102 Osiński 1954. Przebieg dyskusji zrelacjonowany został w artykule: Barylewska-Szymańska, 

Szymański 2001, s. 113–115.

103 Osiński 1971, s. 123. 

104 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna mieściła się w Domu Uphagena od 1959 do 

1981 r., gdy jej siedzibę przeniesiono na Targ Rakowy 5/6. 

105 Stankiewicz 1978, s. 212. 

27. Fasada Domu Uphagena 

po odbudowie, lata 60. XX w., 

zbiory prywatne
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na podstawie literatury zestawiła podstawowe dane, skoncentrowała się przede wszyst-

kim – takie bowiem otrzymała zadanie – na zgromadzeniu dostępnej ikonografii, nie miała 

natomiast czasu na pogłębione kwerendy archiwalne. Najważniejsza część prac polegała na 

zidentyfikowaniu w składnicy konserwatorskiej zabytków pochodzących z Domu Uphagena 

i ich opisaniu oraz sfotografowaniu. Zasługą autorki jest podjęcie próby „rozmieszczenia” 

boazerii we wnętrzach poszczególnych pokoi. Domańska w tabeli zestawiła zachowane 

i niezachowane elementy wystroju, a należy pamiętać, że w tym okresie dokumentacja 

Jakoba Deurera nie została jeszcze do Gdańska przekazana106. Autorka odnotowała, że 

„wszystkie elementy okładzin [drewnianego wystroju] znajdujące się w Składnicy Konser-

watorskiej są w dobrym stanie. Wymagają jedynie oczyszczenia z kurzu i brudu. Zabiegów 

konserwatorskich wymagają natomiast malowane supraporty dużej jadalni”107.

Minęło jednak kilka lat, zanim podjęto decyzję o przekazaniu jako depozytu wystroju 

Domu Uphagena ze składnicy do MNG108. Nastąpiło to w 1977 r. i zostało poprzedzone 

konserwacją zachowawczą, przeprowadzoną w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracow-

nie Konserwacji Zabytków pod kierunkiem konserwator technolog Agnieszki Sikorskiej 

z zespołem. Oceniono wówczas stan zachowania obiektów. Był on zasadniczo różny od 

tego opisanego dziewięć lat wcześniej. W dokumentacji podano, że obiekty znajdowały się 

w „pomieszczeniu ciemnym, nieogrzewanym, bardzo zawilgoconym”, co wpłynęło na ich 

destrukcję, były więc bardzo zawilgocone, zagrzybione, a warstwa malarska łuszczyła się 

lub była spęcherzona, wiele z nich nosiło ślady po owadach. Powierzchnia boazerii była 

bardzo mocno zabrudzona. W 1989 r. ówczesna kustosz Działu Mebli MNG Krystyna Mellin 

przygotowała wystawę prezentującą zachowane elementy wystroju Domu Uphagena109. 

Wcześniej jednak zapadły decyzje na temat przekazania obiektu jako oddziału Muzeum 

Historii Miasta Gdańska110. W 1981 r. budynek został formalnie przez muzeum przejęty. 

Oddano go w użytkowanie Gdańskiemu Ośrodkowi Dokumentacji Zabytków111. W 1983 r. 

Miejski Konserwator Zabytków zlecił projekt odbudowy oficyn, ich odtworzenie postulował 

już w 1971 r. prof. Osiński112 . Planowano również remont kamienicy i adaptację na cele 

muzealne (projekt powierzono arch. Stanisławowi Michelowi z zespołem). Inwestorem 

był Urząd Miejski w Gdańsku. Wznoszenie oficyn rozpoczęto w 1985 r., jednak w 1989 r. 

106 Syn Deurera, Wolfgang, przekazał dokumentację w 1978 r. (Barylewska-Szymańska 2006).

107 Domańska 1968, s. 34. 

108 Barylewska-Szymańska 1995, s. 51. 

109 Mellin 1989; Mellin 1996, s. 26–29. 

110 Kamienicę przekazano już uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z 6 listopada 1972 r. – 

kwestię tę poruszam w artykule: Szymański 2020, s. 186. 

111 Domańska 1982. 

112 Osiński 1971, s. 123. 
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prace przerwano ze względu na trudności finansowe, pozostawiając budynki w stanie 

surowym bez konstrukcji dachowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej113.

Zmiany zadań realizowanych przez służby konserwatorskie sprawiły, że inwestycję przejęło 

Muzeum Historii Miasta Gdańska. Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej w 1993 r. i wyasygnowaniu funduszy przez władze Gdańska 

można było przystąpić do przygotowania i przeprowadzenia prac114. Powołano zespół, 

który czuwał pod względem merytorycznym nad przebiegiem zadania, prowadzonego 

w dwóch etapach, od 1993 do grudnia 1996 r. i od początku 1997 do maja 1998 r.115

Skorygowano szereg projektów i opracowano nowe116 oraz przygotowano szczegółowe 

projekty wykonawcze w skali 1:1 (płycin boazerii, skrzydeł drzwi, detali dekoracji snycer-

skiej, sztukaterii itp.).

Komisyjnie przyjęto program i zakres rewaloryzacji117. W odniesieniu do wystroju założono, 

że zachowane elementy poddane zostaną pełnej konserwacji, a elementy niezachowane 

zostaną zrekonstruowane (wraz z warstwą malarską), dotyczyło to przede wszystkim bo-

azerii i skrzydeł drzwi. Inne elementy wystroju, na przykład sztukaterie, podłogi, posadzki, 

klatkę schodową, zrekonstruowano (il. 28–29). Odmienne założenia przyjęto wstępnie 

w odniesieniu do pieców – odstąpiono od ich rekonstrukcji. W miejsce niezachowanego 

pieca z małej jadalni pozyskano kafle osiemnastowiecznego pieca z MNG118. 

113 Barylewska-Szymańska, Szymański 2001, s. 115.

114 Barylewska-Szymańska 1995, s. 50–51. 

115 Powołano zespół pod kierunkiem zastępcy dyrektora Małgorzaty Marczak, bezpośredni 

nadzór merytoryczny i kierowanie oddziałem powierzono Ewie Barylewskiej-Szymańskiej. 

W skład zespołu pracowników oddziału wchodzili: Małgorzata Buchholz-Todoroska, Zofia 

Maciakowska i Wojciech Szymański. Współpracowali ściśle z Anną Safianowicz (Dział 

Remontów) oraz Marią Bojarską i Grażyną Szumską-Józefiak (Dział Konserwacji). 

116 Na temat błędów popełnionych podczas odbudowy zob. Barylewska-Szymańska, 

Szymański 2001, s. 113.

117 Założenia na podstawie zgromadzonych materiałów ikonograficznych oraz kwerendy 

przygotowali Ewa Barylewska-Szymańska i Wojciech Szymański (Barylewska-Szymańska 

1995, s. 51; Barylewska-Szymańska, Szymański 2001, s. 115–119).

118 Na temat stanu zachowania zespołu pieców z Domu Uphagena i przyjętych założeń 

ekspozycyjnych zob. Barylewska-Szymańska 2010, s. 68–78. 
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28. Sień po odbudowie, 

1998 r., MG
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29. Salon po rewaloryzacji, 

2014 r., MG
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30. Mała jadalnia ze stołem i świecznikiem 

z dawnych zbiorów muzeum, 2014 r., MG

Spośród sprzętów z dawnego wyposażenia do Gdań-

ska powróciły bądź na miejscu przetrwały nieliczne119. 

Taka sytuacja spowodowała, że podczas urządzania 

wnętrz wykorzystano depozyty muzealne, z wolna 

uzupełniając własną kolekcję wyposażenia120. 

Do zbiorów Muzeum Pomorskiego trafił „stół owalny, 

składany, malowany”121, obecnie pokazywany w małej 

jadalni Domu Uphagena (il. 30). Innych wzmiankowa-

nych przez Kilarskiego obiektów, które przekazano do 

składnicy, wobec braku opisów nie można zidenty-

fikować. W Domu Uphagena znalazł się także, prze-

kazany przez MNG, fragment świecznika wiszącego, 

eksponowanego w początkowym okresie w małej 

jadalni. Po konserwacji i rekonstrukcji elementów za-

wieszony został w tym samym wnętrzu, co niegdyś. 

Udało się zakupić pięć polichromowanych krzeseł 

z dawnego zespołu liczącego początkowo zapewne 

24 krzesła (il. 31)122 . 

119 Pracownicy merytoryczni oddziału w latach 

1993–1998 prowadzili rozległe kwerendy muzealne. 

Niestety, ani one, ani objazdy terenowe nie 

przyniosły prawie żadnych rezultatów. 

120 Procesu rekonstrukcji nie zakończono, obecnie 

został on niemal zaniechany. Na temat przyjętych 

założeń rewaloryzacji zob. Barylewska-Szymańska, 

Szymański 2001, s. 115–119. Opis pierwszego etapu 

prac Barylewska-Szymańska 1995, s. 42–57.

121 Odnaleziony przez J. Kilarskiego w Małym 

Gorzędzieju, Kilarski 1945 a. Stół owalny, składany, 

polichromowany, Niderlandy, 2. poł. XVIII w.,  

nr inw. MNG/SD/234/Mb. 

122 Nr inw. MHMG/Uph/A/380/1–5. Do pozyskania 

krzeseł przyczynił się artykuł poświęcony stratom 

wojennym z 1993 r., w którym opublikowano 

zdjęcia ukazujące Uphagenowskie krzesła 

(zob. Barylewska-Szymańska 1993, s. 147–149).
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Za pierwszą próbę wskazania, jakich elementów wystroju z Domu Uphagena brakuje, na-

leży uznać prace inwentaryzacyjne i projektowe przeprowadzone w latach 1950–1951, 

niestety ich dokumentacja nie zachowała się bądź jest niedostępna123. 

Dopiero w 1968 r. Hanna Domańska w dokumentacji historycznej podsumowała straty 

w wystroju, przede wszystkim drewnianym124. Kolejne opracowanie powstało w związ-

ku z przygotowaniem prac rewaloryzacyjnych, rezultaty tych dociekań opublikowano 

w 1993 r. W wykazie, obok wystroju (wykaz z uwagi na ograniczoną objętość publikacji 

miał charakter sumaryczny), ujęto również wyposażenie (jedynie 29 pozycji, częściowo 

potraktowanych zbiorczo)125. 

Na zlecenie wł. Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1995–1996 przygotowane zostało 

Studium strat wojennych dziedzictwa kulturowego w okresie II wojny światowej, obejmujące 

123 Spuścizna fotograficzna dr. J. Ciemnołońskiego znajduje się w rękach prywatnych. 

124 Domańska 1968. 

125 Barylewska-Szymańska 1993, s. 150–155. 

Stan badań nad 
stratami wojennymi

31. Krzesło z dawnego 

wyposażenia Domu 

Uphagena, 2015 r., MG
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ESEJ

Dom Uphagena, jego celem było zarejestrowanie strat wystroju i wyposażenia126. W spo-

rządzonych wówczas kartach nie podjęto się ustalenia autorstwa dzieł i miejsca ich po-

wstania. Nie objęto nimi całego wystroju i wyposażenia. 

Obecnie w ramach projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego można opracować straty wojenne w sposób kompleksowy, uwzględniający 

nowe materiały ikonograficzne oraz archiwalne. 

Straty w Domu Uphagena były szczególnie dotkliwe, zaginęło właściwie całe wyposażenie, 

inwentarz obejmował kilkaset pozycji. Analizując spisy, stwierdzić można, że aż do ostat-

nich dni działalności muzeum ważny wpływ na strukturę zbiorów miały obiekty należące 

niegdyś do rodziny, zostały one uzupełnione poprzez zakupy muzealiów przeznaczonych 

do Domu Uphagena oraz przekazane w depozyt wybrane dzieła sztuki i przedmioty co-

dziennego użytku ze zbiorów muzealnych127. 

Interesujące jest ustalenie, że wśród eksponowanych prac graficznych były również  

obiekty pochodzące ze zbiorów Jacoba Kabruna, których nie objął katalog J.C. Blocka 

i C.L. Duisburga z 1861 r.128 Trudno obecnie ustalić, na jakim etapie włączono je do zbio-

rów Domu Uphagena. 

Straty wojenne objęły również wystrój. W poszczególnych pomieszczeniach liczba obiektów 

zaginionych przedstawia się różnie. Nie przetrwał cały wystrój sieni oraz pokoju muzycz-

nego, z herbaciarni zaginął wystrój drewniany (boazerie, drzwi, wewnętrzne okiennice), 

ocalał natomiast piec wraz z podstawą. W pokojach kwiatów i owadów zaginęły boazerie 

ze ścian okiennych (poza jednopłycinowym fragmentem z pokoju kwiatów) oraz skrzydła 

drzwi, nie przetrwały również piece i kominki (z pokoju kwiatów i owadów). Z małej jadalni 

nie odnaleziono skrzydeł drzwi i płycin ze ściany okiennej. Najlepiej zachowany jest wystrój 

dużej jadalni i salonu, ale i w tych wnętrzach zaginęły niektóre elementy. 

W części katalogowej zamieszczono 475 not, w tym wiele obejmujących większe zespo-

ły obiektów. 

126 Buchholz-Todoroska 1995; Szymańska 1996. 

127 Deurer 1944 b.

128 Zwróciła na to uwagę Kalina Zabuska, dziękuję za te cenne informacje. Block, Duisburg 1861.

Straty wojenne
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Straty wojenne Domu Uphagena ujęte zostały w katalogu obejmującym 18 działów. W dziale 

pierwszym (I) przedstawiamy zaginiony wystrój wnętrz zgodnie z układem pomieszczeń, 

pochodzący z sieni i klatki schodowej, kantoru, herbaciarni, salonu, dużej jadalni, pokoju 

owadów, kwiatów i muzycznego, małej jadalni, następnie z trzech pokoi II piętra: dużej 

i małej sypialni oraz małego salonu. W każdym z wnętrz omówiono zaginione (o ile wystę-

powały) boazerie niskie, okładziny nisz ściennych, szpalety okienne, supraporty, stolarkę 

drzwiową i okiennice wewnętrzne, a następnie piece i kominki. W sieni opisana została 

klatka schodowa oraz kraty osadzone w oknach przyziemia. Noty dotyczące wystroju 

drewnianego obejmują całe zespoły boazerii niskich, ze względu na zakres i objętość 

niniejszego opracowania zrezygnowano z opisywania każdej zaginionej płyciny boazerii 

niskiej – niemal dla wszystkich zachowane są dobre przekazy ikonograficzne, pozwalające 

na jednoznaczną identyfikację obiektów. Podobnie postąpiono w przypadku szpaletów 

czy też skrzydeł drzwi. W 50 notach uwzględniono około 123 elementów wystroju.

W kolejnych 17 działach przedstawione zostało zaginione wyposażenie domu. Wymieniono 

utracone dzieła malarskie (II), prace graficzne eksponowane na ścianach kilku wnętrz (III), 

a także modne w końcu XVIII w. i początkach kolejnego stulecia portrety sylwetkowe (IV). 

Największy dział dotyczy mebli (V), w dwóch kolejnych zestawiono utracone zegary i ba-

rometry (VI) oraz instrumenty muzyczne (VII). Figurom porcelanowym, ceramice dale-

kowschodniej oraz dekoracyjnym wazonom poświęcono osobne działy (VIII, IX i X). Kilka 

kolejnych ukazuje zastawę stołową: ceramiczną, srebrną, szklaną czy też wykonaną z cyny 

i mosiądzu (XI, XII, XIII i XIV). W dziale XV zebrano oświetlenie. Przedmioty związane z hi-

gieną umieszczone zostały w dziale XVI. W następnym (XVII) zgrupowano Varia, znalazły 

się tu między innymi obiekty związane z Johannem Uphagenem i jego spadkobiercami. 

Ostatni dział (XVIII) poświęcono przedmiotom gospodarczym.

W poszczególnych notach uwzględniono: datowanie obiektu, jego twórcę (o ile jest znany) 

oraz miejsce wykonania, materiały i techniki oraz wymiary. Starano się podać daty życia 

lub daty działalności twórców, ale nie zawsze było to możliwe. W przypadku wątpliwości 

związanych z twórcą, miejscem powstania, datowaniem, technikami i materiałami zaznaczo-

no to znakiem „(?)”. W wielu przypadkach można było podać jedynie przybliżone wymiary 

dzieł, opierając się na dokumentacji ikonograficznej, rysunkowej i znanych analogiach.

W części opisowej starano się zawrzeć informacje o wyglądzie dzieła oraz dane o jego 

historii, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i okoliczności ewakuacji, 

Wstęp
do katalogu
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zniszczenia lub zaginięcia. Znaczna objętość tomu spowodowała, że podjęto decyzję 

o ograniczeniu części opisowej. W nocie umieszczono bibliografię, obejmującą dokumen-

tacje archiwalne, publikacje naukowe i wybraną literaturę popularnonaukową (przewodniki 

po Domu Uphagena). Podano także wybraną ikonografię, najlepiej ukazującą omawiany 

obiekt, pochodzącą z zasobów instytucji polskich i niemieckich. 

Łącznie opracowano 475 not, wiele z nich obejmuje większe zespoły kilku lub kilkunastu 

przedmiotów. Konieczne było również opracowanie kilku not zbiorczych dotyczących 

obiektów ewakuowanych a nieznanych szczegółowo z materiałów ikonograficznych 

(np. nota zbiorcza XI.16 około 393 szt. stołowych naczyń ceramicznych). 

Największą trudnością w opracowaniu not był brak wcześniejszego rozpoznania i opraco-

wania zaginionych obiektów. Poza kilkoma meblami (np. „meble angielskie” z herbaciarni 

czy kredens łączony z warsztatem Thomasa Sheratona), a także zegarem z salonu (wy-

konanym przez J.E. Weichenthala z Gdańska) w niemieckojęzycznych tekstach nie wska-

zano proweniencji wyrobów lub też wskazana proweniencja była błędna (np. świecznik 

w salonie określano jako wyrób wenecki). Nie jest znany inwentarz muzealny obiektów 

z Domu Uphagena, co utrudnia ich rozpoznanie. 

Celem opracowań z lat 90. XX w. było zarejestrowanie zaginionych obiektów i nie dostar-

czyły one informacji na temat proweniencji i autorstwa wyrobów. W trakcie przygotowania 

obecnego studium strat niezwykle pracochłonne, mozolne i żmudne okazały się docie-

kania proweniencyjne, prowadzone w wyjątkowym czasie, gdy zamknięte były biblioteki 

i archiwa, co dodatkowo komplikowało podjęte prace. 

Składam podziękowania Recenzentom, dr. hab. Jackowi Friedrichowi i prof. dr. hab. Edmun-

dowi Kizikowi oraz Konsultantom, Stefanowi S. Mieleszkiewiczowi, dr Barbarze Pośpiesznej, 

dr. hab. Jackowi Tylickiemu i Kalinie Zabuskiej. Możliwość przedyskutowania wielu kwestii 

okazała się bardzo przydatna. Dr Anna Frąckowska pomogła mi w ustaleniach dotyczą-

cych sreber ze zbiorów rodziny Uphagenów, jestem jej za to wdzięczny. Podziękowanie 

zechce przyjąć również prof. dr hab. Benjamin Vogel za informacje dotyczące klawesynu. 

Jestem wdzięczny za harmonijną i życzliwą współpracę Członkom zespołu realizującym 

projekt „Straty wojenne”.





I. Wystrój

Wystrój

I



62

Sień

Sień
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fot. MNG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNESień

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydła dekoro-

wane dwiema płycinami, umieszczonymi jedna nad drugą, o fa-

listym, niesymetrycznym wykroju. Dolna mniejsza, w kształcie 

zbliżonym do kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do stoją-

cego prostokąta. Płyciny górne i dolne dekorowane przedsta-

wieniami sentymentalnej architektury ogrodowej (obeliski, ruiny, 

grobowce) na tle drzew. 

Znajdowały się w sieni, prowadziły do bocznego kantoru. 

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

zione prawdopodobnie do kościoła poklasztornego w Żukowie.

 I.1  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 220 cm, 
szer. 177 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA: 

Buchholz-Todoroska 1995, sień, b.pg.;

Bakun 2015/2016, s. 158.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 105794.
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I. Wystrój

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydła podwój-

ne. Pierwsza para od strony sieni z płycinami, w dolnej części 

zbliżonymi do kwadratu, wypełnionymi malowaną plecionką, 

powyżej w formie stojących prostokątów, z dekoracją malar-

ską przedstawiającą architekturę ogrodową na tle drzew, ujętą 

w owalne malowane obramienia. Druga para z dolnymi płycinami 

o falistym wykroju, w górnej części owalne otwory, przeszklone, 

tafle szkła umieszczone pomiędzy szprosami. 

Znajdowały się w sieni, prowadziły do dolnej izby (kantoru). 

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

zione prawdopodobnie do kościoła poklasztornego w Żukowie.

 I.2  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 217 cm, 
szer. 190 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 

1995, sień, b.pg.;

Bakun 2015/2016, 

s. 158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 105794 

i 118562.

fot. HI fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNESień

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydło de-

korowane dwiema płycinami, umieszczonymi jedna nad drugą, 

o falistym, niesymetrycznym wykroju. Dolna mniejsza, w kształcie 

zbliżonym do kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do stoją-

cego prostokąta. Płyciny dekorowane przedstawieniami sen-

tymentalnej architektury ogrodowej (obeliski, ruiny, grobowce) 

na tle drzew. 

Znajdowały się w sieni, prowadziły do pomieszczenia służącego 

do opalania pieców.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione prawdopodobnie do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

 I.3  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 220 cm, 
szer. 110 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 1995, sień, b.pg.;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/215.

fot. MG
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I. Wystrój

Krata okienna o dwóch symetrycznych skrzydłach osadzonych 

na zawiasach. Skrzydła wypełnione ustawionymi pionowo pła-

skownikami, w miejscu łączenia z ramą rozetki. Płaskowniki po-

łączone elementami w kształcie litery C, które wspólnie tworzą 

płynnie zarysowany pas akcentujący połowę wysokości kraty. 

W zwieńczeniu motyw rogu obfitości z wicią roślinną, liśćmi 

i kwiatami oraz ażurowe rocaille.

Znajdowała się w oknach sieni.

Ewakuowana w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

 I.4  Krata 
okienna

1775–1779

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA:

Barylewska-Szymańska 1997, s. 396.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MNG/GGF/207/FG/382/505-6713 

i MNG/GGF/207/FG/381/495-6695.

płaskownik, blacha stalowa,  
gięte, wykuwane, wycinane

wymiary nieznane

fot. MNG

fot. MNG
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Sień

Balustrada od strony sieni ażurowa, wycinana w formie 

plecionki. Płyciny przyścienne oraz słupek początkowy 

dekorowane przedstawieniami sentymentalnej architek-

tury ogrodowej (obeliski, ruiny, grobowce) na tle drzew. 

Ewakuowana częściowo (?) w 1944 r., miejsce zdepo-

nowania nieznane, lub zniszczona w pożarze domu.

 I.5  Stolarka 
 klatki schodowej 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 87 cm 
(balustrada 
przyścienna 
i zewnętrzna)

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], 

s. 18–21.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 105794.

fot. HI
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I. Wystrój
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Kantor
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fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEKantor

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie. Nieznane z prze-

kazów ikonograficznych. Skrzydło zapewne dekorowane dwiema 

płycinami, umieszczonymi jedna nad drugą, o falistym, niesy-

metrycznym wykroju. Dolna mniejsza, w kształcie zbliżonym do 

kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta.

Znajdowały się w dolnej izbie (kantorze), prowadziły do pomiesz-

czenia służącego do opalania pieców.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione prawdopodobnie do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

 I.6  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 220 cm, 
szer. 100 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

brak.
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I. Wystrój

 I.7  Drzwi 

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie, nieznane z prze-

kazów ikonograficznych. Skrzydło zapewne dekorowane dwiema 

płycinami, umieszczonymi jedna nad drugą, o falistym, niesy-

metrycznym wykroju. Dolna mniejsza, w kształcie zbliżonym do 

kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta.

Znajdowały się w dolnej izbie (kantorze), prowadziły do oficyny 

bocznej.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione prawdopodobnie do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

brak.

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 210 cm, 
szer. 100 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)
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Herbaciarnia
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fot. HI
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rys. APG

rys. APG
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rys. APG

rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEHerbaciarnia

Boazerie dekorowane płycinami w kształcie zbliżonym do le-

żącego prostokąta, na ścianie wschodniej (wydzielającej wnę-

trze od sieni) o formie bardziej zróżnicowanej ze względu na 

ukształtowanie architektoniczne tej części pomieszczenia, pane-

le podokienne były tu wyższe, z większymi płycinami. Wszystkie 

boazerie z profilowanym cokołem i gzymsem. Płyciny o płynnym 

wykroju, dekorowane profilowanym obramieniem, ramiak gładki. 

Na płycinach malowane przedstawienia figuralne i krajobrazy 

o tematyce chińskiej, wykonane na podstawie książki Johana 

Nieuhoffa Die Gesandschafft in den Vereinigten Niederländern 

an den Tatarischen Cham und nun mehr auch Sinischen Keyser... 

(Amsterdam 1669).

Znajdowały się w herbaciarni. 

W czasie przygotowywania boazerii do ewakuacji oznaczono 

płyciny z przedstawieniami figuralnymi. Na naklejonych na 

lico ramiaka boazerii niewielkich kartkach papieru odnotowa-

no numer pomieszczenia i kolejnej płyciny: „R. 4 Paneel 1–6”, 

„R. 4 Paneel 10–18”.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego klasz-

toru w Kartuzach.

Zaginął cały zespół boazerii z tego pomieszczenia. Materiał 

archiwalny nie pozwala na stwierdzenie, z ilu oddzielnych ele-

mentów się składał.

 I.8  Zespół 
  boazerii niskich

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno sosnowe, stolarka, 
snycerka, polichromia

wys. ok. 74 cm, pod oknami 
ok. 90 cm, dł. pomieszczenia 717 cm

rys. APG

rys. APG

rys. APG

rys. APG rys. APG
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I. Wystrój

BIBLIOGRAFIA:

Nieuhoff 1669;

Dähne [1913], s. V, 20;

Secker 1919, s. 3–4;

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 2–17;

Bakun 2015/2016,  

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr 612.675, 612.676 

i 619.038;

fot. arch. HI, nr 118572;

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, 

s. 22–24.

fot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM fot. HI

fot. Dore Barleben, BFMrys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEHerbaciarnia

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydła de-

korowane dwiema płycinami, umieszczonymi jedna nad drugą, 

o falistym, niesymetrycznym wykroju. Dolna mniejsza, w kształcie 

zbliżonym do leżącego prostokąta, górna w kształcie zbliżonym 

do stojącego prostokąta. Płyciny dekorowane przedstawieniami 

analogicznymi do boazerii (w dolnej przedstawienie ryby lata-

jącej, w górnej scena figuralna). 

Znajdowały się w herbaciarni, prowadziły do sieni na antresoli.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione prawdopodobnie do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

 I.9  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 218 cm, 
szer. 116 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA:

Nieuhoff 1669;

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 1;

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118570;

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, 

s. 24.

fot. HIrys. APG
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I. Wystrój

Okiennice chowane w grubości ściany, o dwóch składanych 

skrzydłach, dekorowanych płyciną o falistym, niesymetrycznym 

wykroju. Płyciny dekorowane przedstawieniami analogicznymi 

do boazerii. 

Znajdowały się w herbaciarni. W czasie przygotowywania do 

ewakuacji oznaczone niewielkimi kartkami papieru, na których 

odnotowano numer pomieszczenia i kolejnej płyciny: „R. 4 Pa-

neel 7”, „R. 4 Paneel 8”.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione prawdopodobnie do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

 I.10  Okiennice

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 150 cm, 
szer. 78 cm

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996,  

herbaciarnia, nr 18;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118572;

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 22–23.

fot. HIrys. APG rys. APG
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Sień I piętra

fot. HI
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I. Wystrój

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futry-

nie. Skrzydła dekorowane dwiema płycinami, 

umieszczonymi jedna nad drugą, o falistym, 

niesymetrycznym wykroju. 

Znajdowały się w sieni I piętra, prowadziły 

do palenisk pieców ustawionych w salonie 

i dużej jadalni.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewiezione prawdopodobnie 

do refektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

 I.11  Drzwi 
 do palenisk – 2 szt. 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe (?),  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 194 cm, 
szer. 93 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 

1995, sień I p., b.pg.;

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118573.

fot. HI fot. HI
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Salon



85

fot. HI



86

rys. APG

rys. APG
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rys. APG

rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNESalon

Zaginiona część boazerii złożona była z dwóch dwupłycinowych paneli w formie leżą-

cego prostokąta ujmujących drzwi, dwóch paneli dwupłycinowych w formie leżącego 

prostokąta na ścianach wschodniej i zachodniej oraz dwóch paneli w formie zbliżo-

nej do kwadratu na filarach międzyokiennych z jedną płyciną. Wszystkie fragmenty 

z profilowanym cokołem i gzymsem. Płyciny o płynnym wykroju, dekorowane płasko-

rzeźbionymi rocaille’ami wychodzącymi na ramiak. W polach płycin przedstawienia 

budowli antycznych, na ścianach wschodniej, zachodniej i południowej – ateńskich, 

korynckich i z Puli na Istrze, wykonane na podstawie publikacji J.D. Le Roy Les ruines 

des plus beaux monuments de la Grece, vol. 1–2 (Paris 1758). 

Znajdowały się w salonie. W czasie przygotowywania boazerii do ewakuacji oznaczo-

no płyciny z przedstawieniami figuralnymi. Na naklejonych na lico ramiaka boazerii 

niewielkich kartkach papieru odnotowano numer pomieszczenia i kolejnej płyciny:  

„R. 5 Paneel 1; 2; 3; 4; 9; 10; 15; 16; 19; 20”.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

 I.12  Część zespołu 
boazerii niskich

4. ćw. XVIII w.

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA: 

Le Roy 1758, vol. 1–2;

Buchholz-Todoroska 1995, 

salon, b.pg.;

Barański 2004, s. 222–235;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

wys. ok. 84 cm, szer. ok. 170 cm – 
2 szt. (płyciny 1, 2, 18 i 19);  
wys. ok. 84 cm, szer. ok. 160 cm – 
2 szt. (płyciny 3, 4, 15 i 16);  
wys. ok. 84 cm, szer. ok. 80 cm – 
2 szt. (płyciny 9 i 10)

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

rys. APG

rys. APGIKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 612.684, 

612.698, 612.648 i 612.683;

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 29–31.
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I. Wystrój

rys. APG

rys. APGfot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNESalon

Boazerie wgłębione, zamknięte od góry półkoliście. 

Z płyciną o płynnym profilowanym obramieniu w polu 

środkowym i nałożoną płaskorzeźbioną dekoracją 

w formie podwieszonych festonów. Polichromowane 

na biało, profile i elementy dekoracyjne złocone. 

Umieszczone w niszach ściennych w salonie.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego 

klasztoru w Kartuzach.

 I.13  Górny fragment 
boazerii 

  wypełniających nisze ścienne – 2 szt.

4. ćw. XVIII w.

warsztat 
gdański

drewno sosnowe, stolarka, 
snycerka, polichromia

wys. ok. 80 cm,  
szer. 192 cm (podstawa)

rys. APG

rys. APG
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I. Wystrój

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 

1995, salon, b.pg.;

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118564 

i 118565; 

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, 

s. 28 i 30.

fot. HI

fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNESalon

Supraporta w formie leżącego prostokąta. W partii środ-

kowej prostokątna płycina wypełniona płaskorzeźbio-

ną dekoracją figuralną przedstawiającą tytanomachię, 

ujęta w profilowane obramienie z plastycznymi złoco-

nymi girlandami. Po bokach supraporta ujęta dwiema 

pilastrami, pokrytymi płaskorzeźbionymi girlandami. 

Supraporta polichromowana w kolorze białym, pła-

skorzeźba z ciemnego drewna lub polichromowana 

na kolor niemal czarny. Profile i girlandy złocone. 

Umieszczona nad drzwiami w salonie.

9 czerwca 1944 r. przewieziona do refektarza dawnego 

klasztoru w Kartuzach.

 I.14  Supraporta 4. ćw. XVIII w.

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 1995, 

salon, b.pg.;

Bakun 2015/2016,  

s. 157–158.

drewno sosnowe, stolarka, 
snycerka, polichromia

wys. ok. 100 cm,  
szer. 170 cm

fot. HI

rys. APG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118585;

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, 

s. 29.
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I. Wystrój

Szpalety w formie wydłużonych prostokątów, z dwie-

ma płycinami w profilowanych obramieniach. Pomię-

dzy płycinami płaskorzeźbiona dekoracja o formach  

roślinnych. 

Umieszczone w glifach okiennych w salonie.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego 

klasztoru w Kartuzach.

 I.15  Szpalety 
 4 szt.

4. ćw. XVIII w.

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016,  

s. 157–158.

rys. APG rys. APG

drewno sosnowe, stolarka, 
snycerka, polichromia

wys. ok. 280 cm, szer. 55 cm

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a,  

s. 28 i 30.
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Duża jadalnia
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Duża jadalnia

fot. HI
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rys. APG

rys. APG
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rys. APG

rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEDuża jaDalnia

 I.16  Część zespołu 
  boazerii niskich

Część zespołu boazerii złożona z sześciu paneli. Panel ze ściany 

północnej w formie stojącego prostokąta z jedną wąską, pionowo 

ułożoną płyciną, zbliżoną kształtem do prostokąta, o falistym, niesy-

metrycznym wykroju. Płycina pokryta dekoracją malarską przedsta-

wiającą fragment ruin antycznych, obelisk (płycina 1). Panel w formie 

leżącego prostokąta, z poziomo ułożonymi dwoma płycinami, zbliżo-

nymi kształtem do prostokątów, o falistym, niesymetrycznym wykroju. 

Płyciny pokryte dekoracją malarską przedstawiającą zapewne sceny 

mitologiczne (płyciny 17 i 18). Wąskie panele ze ściany okiennej: dwa 

w formie stojących prostokątów (płyciny 11 i 16), dwa zbliżone do 

kwadratu, umieszczone na filarach międzyokiennych (płyciny 12a 

i 14). W polach płycin przedstawienia figuralne. Wszystkie elementy 

z profilowanym cokołem i gzymsem, zróżnicowanymi kolorystycz-

nie. Tło jednolite, płycina ujęta ćwierćwałkiem i zróżnicowaną kolo-

rystycznie w stosunku do tła wręgą, zwieńczona płaskorzeźbionym 

ornamentem rocaille’owym i roślinnym. 

Znajdowały się dużej jadalni. 

W czasie przygotowywania boazerii do ewakuacji oznaczono płyciny 

z przedstawieniami figuralnymi. Na naklejonych na lico ramiaka boaze-

rii niewielkich kartkach papieru odnotowano numer pomieszczenia 

i kolejnej płyciny: „R. 7 Paneel 1; 11; 12a; 14; 16; 17; 18”. 9 czerwca 

1944 r. przewiezione do refektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, duża jadalnia, 

nr 2–6;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

1775–1779 lub  
4. ćw. XVIII w.

warsztat 
gdański

drewno sosnowe, 
stolarka, snycerka, 
polichromia

wys. ok. 83 cm, szer. (?) 
(płycina 1);  
wys. 83 cm, szer. 35 cm  
(płycina 11);  
wys. 83 cm, 
szer. 69 cm – 2 szt. 
(płyciny 12a i 14);  
wys. ok. 83 cm,  
szer. ok. 210 cm 
(płyciny 17 i 18)

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586, 118578 

i 118582;

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 46–47 i 49.
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fot. HIrys. APG

fot. HIrys. APG

fot. HI fot. HIrys. APG rys. APG

fot. HIrys. APG rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEDuża jaDalnia

Szpalety w formie wydłużonego prostokąta, ob-

ramione profilowaniem i ornamentem roślinnym. 

Podzielone na dwa pola wypełnione malowanymi 

przedstawieniami figuralnymi, rozdzielone płasko-

rzeźbioną dekoracją roślinną.

Umieszczone w dużej jadalni w ościeżach okien. 

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza daw-

nego klasztoru w Kartuzach.

 I.17  Szpalety 
 2 szt.

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 295 cm, 
szer. 38 cm

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, 

duża jadalnia, nr 7;

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 48.

rys. APG
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I. Wystrój

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Każde 

ze skrzydeł dekorowane dwiema płycinami, umiesz-

czonymi jedna nad drugą, o falistym, niesymetrycznym 

wykroju. Dolna mniejsza, w kształcie zbliżonym do 

kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do stojącego 

prostokąta. Płyciny ujęte ćwierćwałkiem i ciemniejszą 

od tła wręgą. Dolne zwieńczone płaskorzeźbionym or-

namentem rocaille’owym i roślinnym, który przechodzi 

na płycinę górną, także zwieńczoną ornamentem ro-

caille’owym. Płyciny ozdobione dekoracją malarską 

przedstawiającą sceny mitologiczne. Od strony sieni 

zapewne dekorowane przedstawieniami analogicznymi 

do przedstawień w sieni i na zachowanych drzwiach 

z salonu.  

Umieszczone w dużej jadalni, prowadziły do sieni I pię-

tra. Futryna zachowana.

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione prawdopodobnie do kościoła poklasz-

tornego w Żukowie.

 I.18  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, duża 

jadalnia, nr 1; 

Bakun 2015/2016, s. 158.

drewno sosnowe, stolarka,  
snycerka, polichromia

wys. ok. 262 cm, szer. 77 cm 
(jedno skrzydło)

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586;

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, s. 46.

rys. APG

fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEDuża jaDalnia

 I.19  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański 

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. 230 cm, 
szer. 90 cm

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie. Dekorowane 

dwiema płycinami o płynnym wykroju, dolna mniejsza, w kształ-

cie zbliżonym do kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do sto-

jącego prostokąta. Płyciny ujęte ćwierćwałkiem i ciemniejszą od 

tła wręgą. Dolna zwieńczona płaskorzeźbionym ornamentem ro-

caille’owym i roślinnym, który przechodzi na płycinę górną, także 

zwieńczoną ornamentem rocaille’owym. Od strony dużej jadalni 

płyciny wypełnione malowanymi scenami antycznymi, od strony 

pokoju owadów – przedstawieniami owadów na tle krajobrazu. 

Umieszczone w dużej jadalni, prowadziły do pokoju owadów. 

Futryna zachowana.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione prawdopodobnie do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118578 

i 118589;

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, 

s. 49.
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I. Wystrój

fot. HI

fot. HI

rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEDuża jaDalnia

Piec dwukondygnacyjny, podstawa polichromowana, drew-

niana, z ośmioma podporami, z których sześć przednich 

ukształtowanych w formie stylizowanych waz, ustawionych 

na profilowanej bazie, dwie tylnie nogi proste, czworoboczne. 

Dolna skrzynia w formie prostopadłościanu o ściętych na-

rożach. Gzyms dolny profilowany, dekorowany malowanym 

ornamentem roślinnym, powyżej trzy rzędy białych kafli, 

dekorowa nych ornamentem reliefowym w kształcie kartu-

sza. Gzyms międzykondygnacyjny profilowany, dekorowany 

analogicznie jak gzyms dolny. 

Druga kondygnacja węższa, nastawa w formie prostopa-

dłościanu o ściętych narożach, złożona z czterech rzędów 

kafli, z których dolny i górny niższe oddzielone listwą. Wnęka 

otwarta na przestrzał, zamknięta łukiem koszowym. Powy-

żej, na osi, wyniesiony półkoliście gzyms dekorowany orna-

mentem roślinnym. W zwieńczeniu korony waza ustawiona 

na rozbudowanym postumencie dekorowanym malowaną 

i reliefową dekoracją rocaille’ową i roślinną. 

Znajdował się w dużej jadalni.

26 maja 1944 r. przewieziony do kościoła poklasztornego 

w Żukowie lub 9 czerwca 1944 r. do refektarza dawnego 

klasztoru w Kartuzach.

 I.20  Piec

1775–1779

warsztat gdański

glina, szkliwo 
cynowe, malowany 
związkami metali 

wys. ok. 300 cm  
(wraz z podstawą), 
szer. 140 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Kilarscy 1991, s. 140;

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 8;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586 i 118578;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/146; 

rys. inwentaryzacyjny pieca, 

Deurer 1944 a, s. 50.

fot. HI
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I. Wystrój

fot. MG rys. APG
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Pokój owadów
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Pokój owadów

fot. HI
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rys. APG

rys. APG
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rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój owadów

Zaginiona część boazerii złożona była z ośmiu paneli ze ścia-

ny okiennej: czterech szerokich (płyciny 9, 10, 12 i 14), dwóch 

węższych, umieszczonych na filarach międzyokiennych (płyci-

ny 11 i 13), oraz trzech wąskich w formie stojącego prostokąta 

umieszczonych przy drzwiach do dużej jadalni (płyciny 7 i 8) i do 

pokoju kwiatów (płycina 15). Wszystkie z profilowanym cokołem 

i gzymsem. Płyciny o płynnym wykroju, dekorowane płaskorzeź-

bionymi rocaille’ami wychodzącymi na ramiak. W polach płycin 

przedstawienia owadów malowane barwnie na tle krajobrazu. 

Znajdowały się w pokoju owadów. Materiał archiwalny nie po-

zwala na stwierdzenie, z ilu oddzielnych elementów się składały. 

W czasie przygotowywania boazerii do ewakuacji oznaczono 

płyciny z przedstawieniami owadów. Na naklejonych na lico ra-

miaka boazerii niewielkich kartkach papieru odnotowano numer 

pomieszczenia i kolejnej płyciny: „R. 8 Paneel 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 15”.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

 I.21  Część zespołu 
boazerii niskich

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 81 cm, szer. 44 cm 
(płyciny 7 i 8);  
wys. 81 cm, szer. 145 cm 
(płycina 9);  
wys. 81 cm, szer. 150 cm 
(płycina 10);  
wys. 81 cm, szer. 84 cm 
(płycina 11);  
wys. 81 cm, szer. 148 cm 
(płycina 12);  
wys. 81 cm, szer. 98 cm 
(płycina 13);  
wys. 81 cm, szer. 149 cm 
(płycina 14);  
wys. 81 cm, szer. 54 cm 
(płycina 15)

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 612.640, 

621.649, 612.656, 612.666, 

612.667, 612.670, 612.673, 

612.679 i 612.681;

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 53 i 55.
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fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój owadów

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Dekorowane dwiema płycina-

mi o płynnym wykroju, dolna mniejsza, w kształcie zbliżonym do kwadratu, 

górna w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta. Płyciny ujęte ćwierć- 

wałkiem i ciemniejszą od tła wręgą. Dolne zwieńczone płaskorzeźbionym 

ornamentem rocaille’owym i roślinnym, który przechodzi na płycinę górną, 

także zwieńczoną ornamentem rocaille’owym. Od strony pokoju owadów 

płyciny wypełnione malowanymi scenami z przedstawieniami owadów na 

tle krajobrazu. Od strony pokoju kwiatów wypełnione malowidłami przed-

stawiającymi kwiaty. 

Umieszczone pomiędzy pokojem owadów a pokojem kwiatów. 

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione praw-

dopodobnie do kościoła poklasztornego w Żukowie.

 I.22  Drzwi 

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016, 

s. 158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118590 

i 118574;

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, 

s. 54 i 62.

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 245 cm, 
szer. 170 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

fot. HI rys. APG
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I. Wystrój

fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój owadów

Piec dwukondygnacyjny, ustawiony na drewnianej podstawie, wspar-

tej na balustradowych nogach. Skrzynia dolna w formie prostopa-

dłościanu o ściętych narożach, składająca się z trzech rzędów kafli. 

Gzyms dolny i międzykondygnacyjny profilowane. Druga kondygna-

cja węższa, nastawa w formie prostopadłościanu o ściętych naro-

żach, złożona z czterech rzędów kafli. Wnęka otwarta na przestrzał, 

zamknięta łukiem. Kafle białe, z plastycznymi kartuszami, narożne 

dekorowane dwoma kartuszami. Korona zwieńczona gzymsem, 

w części środkowej nieco wyniesionym, zamkniętym półkoliście, 

z malowaną personifikacją lata (postać ze snopem zboża i z sierpem). 

Znajdował się w pokoju owadów.

26 maja 1944 r. przewieziony do kościoła poklasztornego w Żukowie 

lub 9 czerwca 1944 r. do refektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

 I.23  Piec

BIBLIOGRAFIA: 

Kilarscy 1991, s. 140;

Buchholz-Todoroska 1995,  

pokój owadów, b.pg.;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

1775–1779

warsztat 
gdański

glina, szkliwo 
cynowe, 
malowany 
związkami 
metali 

wys. ok. 220 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118575;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/147;

rys. inwentaryzacyjny pieca, 

Deurer 1944 a, s. 56.

fot. HI



115

I. Wystrój

fot. MG rys. APG
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Pokój kwiatów
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Pokój kwiatów

fot. HI
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rys. APG

rys. APG
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rys. APG

rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój kwiatów

 I.24  Część zespołu 
boazerii niskich

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 83 cm, szer. 27 cm 
(płycina 6);  
wys. 83 cm, szer. 148 cm 
(płycina 7);  
wys. 83 cm, szer. 148 cm 
(płycina 9);  
wys. 83 cm, szer. 97 cm 
(płycina 10);  
wys. 83 cm, szer. 149 cm 
(płycina 11);  
wys. 83 cm, szer. 28 cm 
(płycina 12); 
wys. 83 cm, szer. ok. 14 cm 
(płyciny 13 i 14)

Zaginiona część boazerii złożona z ośmiu paneli: trzech szerokich, 

umieszczonych pod oknami (płycina 7, 9, 11), jednego węższego, 

umieszczonego na filarze międzyokiennym (płycina 10). A także 

czterech paneli w formie stojącego prostokąta umieszczonych 

na ścianie okiennej przy drzwiach do pokoju owadów (płyci-

na 6) i drzwiach do pokoju muzycznego (płycina 12). Jak również 

dwóch wąskich paneli na ścianie południowej i północnej przy 

piecu i kominku (płyciny 13 i 14). Wszystkie elementy z profilo-

wanym cokołem i gzymsem. Płyciny o płynnym wykroju, dekoro-

wane płaskorzeźbionymi rocaille’ami wychodzącymi na ramiak. 

W polach płycin przedstawienia kwiatów malowane barwnie. 

Znajdowały się w pokoju kwiatów. 

W czasie przygotowywania boazerii do ewakuacji oznaczono 

płyciny z przedstawieniami figuralnymi. Na naklejonych na lico  

ramiaka boazerii niewielkich kartkach papieru odnotowano 

numer pomieszczenia i kolejnej płyciny: „R. 9 Paneel 6; 7; 9; 10; 

11; 12; 13; 14”.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 612.664, 612.665,  

612.674, 612.688, 612.643 i 612.641;

rys. inwentaryzacyjny ściany,  

Deurer 1944 a, s. 61.
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I. Wystrój

fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój kwiatów

Kominek wykonany z białego, użylonego marmu-

ru, na profilowanej podstawie. Węgarki zaokrą-

glone, nadproże o płynnym wykroju z kartuszem 

w rocaille’owym obramieniu na osi. 

Znajdował się w pokoju kwiatów. 

W czasie ewakuacji zapakowany do jednej ze 

skrzyń nr: 17, 18, 19 i 20. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewieziony 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

 I.25  Kominek

1775–1779

warsztat 
gdański

marmur

wys. ok. 140 cm, 
szer. 120 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 18.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 4d2412;

rys. inwentaryzacyjny 

kominka, Deurer 1944 a, 

s. 67–68.
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I. Wystrój

rys. APG

fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój kwiatów

 I.26  Nastawa 
  kominka

Nastawa w formie ramy, w którą oprawione lustro. Podsta-

wa pokryta dekoracją snycerską z rocaille’ami i wicią ro-

ślinną. Zwieńczenie ażurowe, z rocaille’ami i kogucim 

grzebieniem, po bokach spływająca w dół wić roślinna. 

Znajdowała się w pokoju kwiatów ponad kominkiem. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 4d2412;

rys. inwentaryzacyjny kominka, 

Deurer 1944 a, s. 67–68.

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 130 cm, 
szer. 110 cm

fot. HI rys. APG
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I. Wystrój

 I.27  Ekran 
kominka

Ekran o obrysie dostosowanym do otworu paleniska. Dekoro-

wany płyciną o falistym wykroju, ujętą płaskorzeźbionym obra-

mieniem o motywach kwiatowych. W polu płyciny umieszczony 

obraz przedstawiający pokaz fajerwerków 27 kwietnia 1749 r. 

w Green Park w Londynie, zorganizowany dla uczczenia podpi-

sania pokoju w Akwizgranie (okazjonalną budowlę zaprojektował 

Giovanni Niccolo Servandoni). Na pierwszym planie regularny 

ogród kwaterowy i spacerujące postacie. 

Znajdował się w pokoju kwiatów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 29;

Deurer 1944 b, s. 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 4d2412;

rys. inwentaryzacyjny 

kominka, Deurer 1944 a, 

s. 67–68.

1775–1779

warsztat 
gdański

przedstawienie 
w polu płyciny 
na podstawie 
nieznanej 
ryciny

drewno, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 98 cm, 
szer. 80 cm

fot. HI rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój kwiatów

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Każde 

ze skrzydeł dekorowane dwiema płycinami o płynnym 

wykroju, dolna mniejsza, w kształcie zbliżonym do 

kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do stojącego 

prostokąta. Płyciny ujęte ćwierćwałkiem i ciemniejszą 

od tła wręgą. Dolne zwieńczone płaskorzeźbionym or-

namentem rocaille’owym i roślinnym, który przechodzi 

na płycinę górną. Ta także zwieńczona ornamen-

tem rocaille’owym. Od strony pokoju kwiatów płyciny 

wypełnione malowanymi scenami z przedstawieniami 

kwiatów. Od strony pokoju muzycznego z malowidłami 

przedstawiającymi ptaki. 

Umieszczone pomiędzy pokojem kwiatów a pokojem 

muzycznym. 

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione prawdopodobnie do kościoła poklasz-

tornego w Żukowie.

 I.28  Drzwi

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 240 cm, 
szer. 171 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 1995, 

pokój muzyczny, b.pg.;

Bakun 2015/2016, s. 158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118568 

i 118569;

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 62 i 73.

fot. HI

rys. APG
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I. Wystrój

fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój kwiatów

 I.29  Piec

Piec dwukondygnacyjny na drewnianej podstawie, wspartej na rzeź-

bionych, wygiętych nogach zdobionych motywem rocaille’u. Skrzy-

nia dolna prostopadłościenna, o ściętych narożach, składająca się 

z czterech warstw kafli, dolna warstwa z mniejszych kafli w formie 

leżących prostokątów oddzielona od wyższych listwą. Gzyms dol-

ny i międzykondygnacyjny – profilowane. Druga kondygnacja węż-

sza, nastawa o ściętych narożach, składająca się z czterech warstw 

kafli. Wnęka otwarta na przestrzał, zamknięta łukiem. Kafle białe, 

z reliefowymi kartuszami, na kaflach narożnych po dwa kartusze. 

Listwy rozdzielające kondygnacje marmoryzowane. Korona roz-

budowana, z wyłamanym gzymsem i dekoracją figuralną w polu, 

zwieńczenie uskokowo zwężające się ku górze. 

Znajdował się w pokoju kwiatów.

26 maja 1944 r. przewieziony do kościoła poklasztornego w Żukowie 

lub 9 czerwca 1944 r. do refektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

BIBLIOGRAFIA: 

Kilarscy 1991, s. 140;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

1775–1779

warsztat 
gdański

glina, szkliwo 
cynowe, 
malowany 
związkami 
metali 

wys. ok. 270 cm 

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118568;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/148;

rys. inwentaryzacyjny pieca, 

Deurer 1944 a, s. 64.
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I. Wystrój

fot. MG rys. APG
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Pokój muzyczny
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fot. UB/BE&W

Pokój muzyczny
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rys. APG

rys. APG
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rys. APG

rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój muzyczny

Boazeria złożona z paneli z profilowanym cokołem i gzymsem. 

Ramiaki gładkie, płyciny o płynnym wykroju, dekorowane pła-

skorzeźbionymi rocaille’ami i przedstawieniami instrumentów 

muzycznych. W polach płycin przedstawienia ptaków wykona-

ne na podstawie publikacji Johanna M. Seligmanna Sammlung 

verschiedener ausländischer und seltener Vögel... (Nürberg 

1751–1773).

Znajdowała się w pokoju muzycznym. Zaginął cały zespół bo-

azerii z tego pomieszczenia. Nie wiadomo, z ilu elementów kon-

strukcyjnych się składał. 

W czasie przygotowywania boazerii do ewakuacji oznaczono 

płyciny z przedstawieniami ptaków. Na naklejonych na lico ra-

miaka boazerii niewielkich kartkach papieru odnotowano numer 

pomieszczenia i kolejnej płyciny: „R. 10 Paneel 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15”.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego klasz-

toru w Kartuzach.

 I.30  Zespół 
  boazerii niskiej

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. 81 cm, szer. 30 cm 
(płycina 1);  
wys. 81 cm, szer. 67 cm 
(płycina 2);  
wys. 81 cm, szer. 353 cm; 
(płyciny 3, 4, 5, 6 i 7);  
wys. 81 cm, szer. 45 cm; 
(płycina 8);  
wys. 81 cm, szer. 98 cm 
(płycina 9);  
wys. ok. 81 cm, szer. 44 cm 
(płycina 10);  
wys. 81 cm, szer. 149 cm 
(płycina 11);  
wys. 81 cm, szer. 98 cm 
(płycina 12);  
wys. 81 cm, szer. 149 cm 
(płycina 13);  
wys. 81 cm, szer. 103 cm 
(płycina 14);  
wys. 81 cm, szer. 30 cm 
(płycina 15)

BIBLIOGRAFIA:

Seligmann 1751–1773;

Buchholz-Todoroska 1995, 

pokój muzyczny, b.pg.; 

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 612.626, 

612.652, 612.653, 612.662 

i 612.693;

fot. arch. HI, nr 118580;

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 71–73.
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rys. APG rys. APG

fot. HIfot. Dore Barleben, BFM

rys. APGfot. Dore Barleben, BFM

rys. APG rys. APG fot. Dore Barleben, BFM

fot. Dore Barleben, BFM fot. Dore Barleben, BFM
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój muzyczny

Kominek wykonany z zielonego marmuru, o profilo-

wanej prostej obudowie, z profilowaniem na krawędzi. 

Znajdował się pokoju muzycznym. 

W czasie ewakuacji zapakowany do jednej ze skrzyń 

nr: 17, 18, 19 i 20. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia przewieziony do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

 I.31  Kominek

1775–1779

warsztat 
gdański

marmur

wys. ok. 127 cm, 
szer. 116 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 18.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118580, 4d2411;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/282;

rys. inwentaryzacyjny kominka, 

Deurer 1944 a, s. 75.
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rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój muzyczny

Nastawa ujęta po bokach wysokimi płycinami, w części środko-

wej dwa pola obramione ramą dekorowaną rocaille’ami i moty-

wami roślinnymi z bogatym ażurowym zwieńczeniem. W dolnym 

polu, zbliżonym w kształcie do stojącego prostokąta, lustro, po-

wyżej wprawiony obraz przedstawiający Ariona uratowanego 

przez delfina. Arion siedzi nagi na delfinie, z powiewającą drape-

rią. Gra na kitarze trzymanej w dłoniach. Wokół, wśród fal, pięć 

nagich uskrzydlonych półpostaci kobiecych. W tle, po prawej 

stronie, statek, przy prawej krawędzi zaznaczony brzeg lądu.

Znajdowała się w pokoju muzycznym ponad kominkiem. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia  

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

 I.32  Nastawa kominka

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 30;

Deurer 1944 b, s. 18;

Buchholz-Todoroska 1995, 

pokój muzyczny, b.pg.

1775–1779

warsztat gdański

obraz wg Cornelisa Bloemaerta 
(1603–1692) i Theodora Mathama 
(1589–1676) wg pomysłu Abrahama 
van Diepenbeecka1 lub wg Bernarda 
Picarta (1673–1733)2

drewno, płótno, farby olejne, 
stolarka, snycerka, polichromia 

wys. ok. 175 cm, szer. 124 cm

fot. HI

1 Jacek Tylicki sądzi, że jako wzór obrazu posłużyć mogła także rycina wcześniejsza niż 

ta wykonana przez Bernarda Picarta, pochodząca z lat 1635–1638, użyta jako ilustracja 

w publikacji Michela de Marolles’a. Rycina wykonana została przez Holendrów, Cornelisa 

Bloemaerta (1603–1692) i Theodora Mathama (1589–1676), według pomysłu Abrahama  

van Diepenbeecka (1596–1675).

2 Kopię ryciny wykonał w latach około 1730–1733 Bernard Picart (1673–1733), umieszczona 

została w przeredagowanym dziele de Marolles’a, zob. Picart, de Labarre de Beaumarchais 

1733, tab. LIV, s. 135, www.britishmuseum.org/collection/object/P_1983-1001-12-9 (dostęp: 

6.07.2020), www.britishmuseum.org/collection/object/P_1914-0214-237 (dostęp: 6.07.2020). 

Rozstrzygające byłoby stwierdzenie, do którego wydania publikacji Michela de Marolles’a  

miał dostęp Johann Uphagen.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 4d2411;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/282;

rys. inwentaryzacyjny kominka, 

Deurer 1944 a, s. 75.
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I. Wystrój

rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój muzyczny

 I.33  Ekran kominka

Ekran z płyciną o falistym wykroju w snycerskim obramieniu 

dekorowanym motywami roślinnymi. Pole płyciny ekranu 

kominka wypełnione obrazem przedstawiającym scenę 

wyprowadzania Eurydyki z piekieł. Scena na tle górzystego 

pejzażu. Po prawej stronie kompozycji przedstawiony Orfe-

usz, idzie z głową zwróconą do tyłu, w kierunku Eurydyki. 

Okryty przepaską na biodrach i draperią na plecach. W wy-

suniętych do przodu rękach trzyma skrzypce i smyczek. 

Eurydyka przedstawiona w kontrapoście, z głową zwróconą 

do Orfeusza i wzniesionymi do góry rękoma. Między po-

staciami kupidyn z łukiem, za Eurydyką na skale ziejący 

ogniem uskrzydlony jaszczur, u jej nóg Cerber o trzech 

psich głowach. Uchwyty ekranu mosiężne, odlewane, 

z przedstawieniami instrumentów muzycznych. 

Eksponowany pokoju muzycznym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 29;

Deurer 1944 b, s. 18;

Buchholz-Todoroska 1995, 

pokój muzyczny, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 4d2411;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/282;

rys. inwentaryzacyjny 

kominka, Deurer 1944 a, s. 75.

3 Jacek Tylicki uważa, że jako wzór dla obrazu posłużyła anonimowa rycina, użyta jako 

ilustracja w publikacji: de Marolles, de Villeloin 1655, tabl. 52, po s. 410, www.archive.org/

details/dutempledesmuses00maro/page/n539/mode/1up (dostęp: 6.07.2020).

4 Obraz mógł także powstać na podstawie ryciny wykonanej w latach około 1730–1733 

przez Francuza Bernarda Picarta (1673–1733), a umieszczonej w przeredagowanym dziele 

de Marolles’a: [de La Barre de Beaumarchais] 1738, tabl. po s. 135, www.archive.org/

details/ gri_33125012263162/page/n253/mode/1up (dostęp: 6.07.2020).

1775–1779

warsztat gdański, obraz 
wg ryciny nieznanego 
twórcy3 lub wg Bernarda  
Picarta (1673–1733)4

drewno, mosiądz, 
stolarka, snycerka, 
polichromia, odlew

wys. ok. 85 cm, 
szer. 81 cm
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I. Wystrój

rys. APG

fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój muzyczny

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydło deko-

rowane dwiema płycinami o płynnym wykroju, dolna mniejsza, 

w kształcie zbliżonym do kwadratu, górna w kształcie zbliżonym 

do stojącego prostokąta. Płyciny ujęte ćwierćwałkiem i ciem-

niejszą od tła wręgą. Dolna zwieńczona płaskorzeźbionym orna-

mentem rocaille’owym i roślinnym, który przechodzi na płycinę 

górną, także zwieńczoną ornamentem rocaille’owym. Od strony 

pokoju muzycznego wypełnione malowidłami przedstawiają-

cymi ptaki, od strony małej jadalni – przedstawieniami owoców. 

Umieszczone pomiędzy pokojem muzycznym a małą jadalnią. 

Zachowana futryna.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione prawdopodobnie do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

 I.34  Drzwi

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 232 cm, 
szer. 90 cm

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 1995, 

pokój muzyczny, b.pg.;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813089;

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 73 i 81.
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I. Wystrój

rys. APG rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEPokój muzyczny

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydło dekorowane 

dwiema płycinami o płynnym wykroju, dolna mniejsza, w kształcie zbliżo-

nym do kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta. 

Płyciny ujęte ćwierćwałkiem i ciemniejszą od tła wręgą. Dolna zwieńczona 

płaskorzeźbionym ornamentem rocaille’owym i roślinnym, który przecho-

dzi na płycinę górną, także zwieńczoną ornamentem rocaille’owym. Od 

strony pokoju muzycznego wypełnione malowidłami przedstawiającymi 

ptaki, przedstawienia od strony klatki schodowej nieznane. 

Umieszczone pomiędzy pokojem muzycznym a klatką schodową.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione 

prawdopodobnie do refektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

 I.35  Drzwi

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój muzyczny, 

b.pg.;

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

00813089;

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, 

s. 73.

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 240 cm, 
szer. 110 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)
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I. Wystrój

rys. APGfot. UB/BE&W
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Mała jadalnia
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fot. HI
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rys. APG

rys. APG
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rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEMała jadalnia

Zaginiona część złożona była z umieszczonych na ścianie 

okiennej: trzech szerokich paneli w formie leżącego prosto-

kąta, z poziomo ułożoną płyciną o falistym, niesymetrycznym 

wykroju (płyciny 2, 4 i 6), trzech wąskich paneli w formie stoją-

cego prostokąta, z płyciną o falistym, niesymetrycznym wykroju 

(płyciny 1, 3 i 5), oraz z panelu w formie leżącego prostokąta, 

z poziomo ułożoną płyciną pomiędzy drzwiami do klatki scho-

dowej a drzwiami do pokoju muzycznego (płycina 16). Panele 

z profilowanymi cokołami i gzymsami. Tło jednolite, płyciny ujęte 

ćwierćwałkiem i zróżnicowaną w stosunku do tła wręgą, pokryte 

dekoracją malarską przedstawiającą owoce, umieszczone na 

neutralnym tle.

Znajdowały się w małej jadalni. 

W czasie przygotowywania boazerii do ewakuacji oznaczono 

płyciny z przedstawieniami figuralnymi. Na naklejonych na lico ra-

miaka boazerii niewielkich kartkach papieru odnotowano numer 

pomieszczenia i kolejnej płyciny: „R. 11 Paneel 1; 2; 3; 4; 5; 6; 16”.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego klasz-

toru w Kartuzach.

 I.36  Część zespołu 
  boazerii niskich

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, 

mała jadalnia, 

nr 3–5;

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

1775–1779

warsztat 
gdański 

drewno sosnowe, stolarka, 
snycerka, polichromia

wys. ok. 82 cm, szer. 42 cm 
(płycina 1);  
wys. ok. 82 cm, szer. 142 cm 
(płyciny 2, 4 i 6);  
wys. ok. 82 cm, szer. 34 cm 
(płyciny 3 i 5);  
wys. ok. 82 cm, szer. 150 cm 
(płycina 16)

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 612.689;

fot. arch. UB/BE&W, 00813098;

rys. inwentaryzacyjny ściany,  

Deurer 1944 a, s. 81 i 84.
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I. Wystrój

rys. APG

rys. APG

fot. Dore Barleben, BFM fot. UB/BE&W
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEMała jadalnia

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie. Deko-

rowane dwiema płycinami, umieszczonymi jedna nad 

drugą, o falistym, niesymetrycznym wykroju. Dolna 

mniejsza, w kształcie zbliżonym do leżącego prostokąta, 

górna w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta. 

Płyciny ujęte ćwierćwałkiem i ciemniejszą od tła wrę-

gą. Górna płycina dekorowana w zwieńczeniu oraz we 

wrędze dolnej ornamentem rocaille’owym i roślinnym. 

Płyciny od strony małej jadalni ozdobione dekoracją 

malarską przedstawiającą owoce, przedstawienia od 

strony biblioteki nieznane. 

Umieszczone w ścianie południowej małej jadalni, pro-

wadziły do biblioteki. 

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wypo-

sażenia przewiezione prawdopodobnie do refektarza 

dawnego klasztoru w Kartuzach.

 I.37  Drzwi 

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, mała 

jadalnia, nr 1;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118566;

rys. inwentaryzacyjny ściany, 

Deurer 1944 a, s. 83.

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 240 cm, 
szer. 102 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)
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I. Wystrój

fot. HI rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEMała jadalnia

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Każde ze skrzy-

deł dekorowane dwiema płycinami, umieszczonymi jedna nad 

drugą, o falistym, niesymetrycznym wykroju. Dolna mniejsza, 

w kształcie zbliżonym do kwadratu, górna w kształcie zbliżonym 

do stojącego prostokąta. Płyciny ujęte ćwierćwałkiem i ciem-

niejszą od tła wręgą. Górna płycina dekorowana w zwieńczeniu 

oraz we wrędze dolnej ornamentem rocaille’owym i roślinnym. 

Płyciny od strony małej jadalni ozdobione dekoracją malarską 

przedstawiającą owoce, przedstawienia od strony klatki scho-

dowej nieznane. 

Umieszczone w ścianie zachodniej małej jadalni, prowadziły do 

klatki schodowej.

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

zione prawdopodobnie do kościoła poklasztornego w Żukowie.

 I.38  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański 

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wys. ok. 265 cm, 
szer. 165 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 2;

Bakun 2015/2016, 

s. 158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118566;

rys. inwentaryzacyjny 

ściany, Deurer 1944 a, 

s. 84.

fot. HI
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I. Wystrój

rys. APG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEMała jadalnia

Piec dwukondygnacyjny na drewnianej podstawie (zachowanej). Dolna 

skrzynia pieca w formie prostopadłościanu o ściętych narożach, skła-

dająca się z czterech warstw kafli, dolna z mniejszych, kanelowanych, 

ułożonych horyzontalnie i oddzielonych listwą. Dolny gzyms i gzyms 

międzykondygnacyjny profilowane, dekorowane malowanym ornamen-

tem roślinnym w formie girland złożonych z owoców i kwiatów. Pozostałe 

kafle białe, gładkie, narożne dekorowane malowanymi festonami. Ściana 

frontowa pokryta w środkowej części malowaną dekoracją przedstawia-

jącą kosz z kwiatami i owocami ustawiony na profilowanym postumencie. 

Z postumentu wyprowadzona wić roślinna o falistej linii. 

Druga kondygnacja węższa, nastawa w formie prostopadłościanu o ścię-

tych narożach, składająca się z czterech warstw kafli, dolna i górna 

z mniejszych, kanelowanych, ułożonych horyzontalnie i oddzielonych 

listwą. Wnęka otwarta na przestrzał, zamknięta łukiem koszowym. Kafle 

narożne i obramienie niszy dekorowane malowanymi festonami. Korona 

z wyłamanym gzymsem, ozdobiona malowaną dekoracją przedstawia-

jącą kosz z kwiatami ustawiony na profilowanym postumencie. Powyżej 

waza ustawiona na cokole. Górna krawędź wazy ozdobiona pełnopla-

stycznymi kwiatami.

Przeniesiony z innej kamienicy gdańskiej, usytuowany w południowo-

-zachodnim narożu małej jadalni. 

26 maja 1944 r. przewieziony do kościoła poklasztornego w Żukowie lub 

9 czerwca 1944 r. do refektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

 I.39  Piec

4. ćw. XVIII w.

warsztat 
gdański

glina, szkliwo 
cynowe, 
malowany 
związkami 
metali 

wys. ok. 340 cm, 
szer. 140 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Kilarscy 1991, s. 140;

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 6;

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118591;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/149;

rys. inwentaryzacyjny 

pieca, Deurer 1944 a, 

s. 85.
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I. Wystrój

rys. APGfot. HI
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Mała sypialnia

fot. HI
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I. Wystrój

Boazeria z paneli z profilowanym coko-

łem i gzymsem. Ramiak gładki, płycina 

w kształcie leżącego prostokąta, którego 

naroża wycięte w formie ćwiartki koła. Pły-

ciny obramione ćwierćwałkiem. 

Znajdowała się małej sypialni, zaginęły 

wszystkie elementy boazerii z tego po-

mieszczenia.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do re-

fektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

 I.40  Zespół boazerii

pocz. XIX w.

warsztat 
gdański 

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 84 cm

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, 

mała sypialnia, nr 1;

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

MHMG/Uph/H/292, 

MHMG/Uph/H/307.

fot. MG

fot. MG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEMała sypialnia

Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej 

futrynie. Skrzydło dekorowane dwiema 

płycinami, umieszczonymi jedna nad dru-

gą o falistym, niesymetrycznym wykroju. 

Dolna mniejsza, w kształcie zbliżonym do 

kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do 

stojącego prostokąta.

Znajdowały się w małej sypialni, prowa-

dziły do sieni. 

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementa-

mi wyposażenia przewiezione prawdopo-

dobnie do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

 I.41  Drzwi 

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016,  

s. 157–158.

1775–1779

warsztat 
gdański

 I.42  Piec 

1. ćw. XIX w.

warsztat 
gdański

Piec dwukondygnacyjny, ustawiony na 

wysokim, szerszym, profilowanym coko-

le. Dolna skrzynia prostopadłościenna, 

składająca się z czterech rzędów kafli, 

z metalowymi drzwiczkami w części gór-

nej, zwieńczona profilowanym gzymsem 

dekorowanym motywem palmet. Druga 

kondygnacja węższa, nastawa prostopa-

dłościenna, złożona z dwóch rzędów kafli 

z półkolistą niszą w dolnej części, zwień-

czona profilowanym gzymsem w dolnej 

części, ozdobionym dekoracją roślinną, 

powyżej motywem wolego oka, ponad 

gzymsem gładki prostopadłościan. 

Przeniesiony w 1914 r. do Domu Upha-

gena z kamienicy przy ul. Chlebnickiej 

15 należącej do Towarzystwa „Pruthenia”, 

ustawiony w małej sypialni.

26 maja 1944 r. przewieziony do kościoła 

poklasztornego w Żukowie lub 9 czerwca 

1944 r. do refektarza dawnego klasztoru 

w Kartuzach.

fot. MG

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 220 cm, 
szer. 102 cm  
(wraz z futryną 
i opaską)

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/292.

glina, szkliwo 
cynowe 

wymiary 
nieznane
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I. Wystrój

BIBLIOGRAFIA: 

Bericht 1914–1915, s. 69;

Szymańska 1996, mała 

sypialnia, nr 9;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118595;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/150;

rys. inwentaryzacyjny pieca, 

Deurer 1944 a, s. 89.

fot. MG

fot. HI

rys. APG
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Mały salon
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Mały salon

fot. UB/BE&W
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEMały salon

Boazeria złożona z paneli z profilowanym cokołem 

i gzymsem. Ramiak gładki, płycina w kształcie leżącego 

prostokąta, którego naroża wycięte w formie ćwiartki 

koła. Płyciny obramione ćwierćwałkiem. 

Znajdowała się małym salonie, zaginęły wszystkie ele-

menty boazerii z tego pomieszczenia.

9 czerwca 1944 r. przewiezione do refektarza dawnego 

klasztoru w Kartuzach.

 I.43  Boazeria 

pocz. XIX w.

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 84 cm

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 1;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/312.

fot. MG
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I. Wystrój

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydła 

dekorowane dwiema płycinami, umieszczonymi jedna 

nad drugą, o falistym, niesymetrycznym wykroju. Dolna 

mniejsza, w kształcie zbliżonym do kwadratu, górna 

w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta.

Znajdowały się w małym salonie, prowadziły do klatki 

schodowej.

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione prawdopodobnie do kościoła poklasz-

tornego w Żukowie.

 I.44  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe,  
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 263 cm, 
szer. 177 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 2;

Bakun 2015/2016, s. 158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/311.

fot. MG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNEMały salon

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydła 

dekorowane dwiema płycinami, umieszczonymi jedna 

nad drugą, o falistym, niesymetrycznym wykroju. Dolna 

mniejsza, w kształcie zbliżonym do kwadratu, górna 

w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta.

Znajdowały się w małym salonie, prowadziły do przy-

ległej małej sypialni. 

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione prawdopodobnie do kościoła poklasz-

tornego w Żukowie.

 I.45  Drzwi 

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 260 cm, 
szer. 178 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 2;

Bakun 2015/2016, s. 158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/290.

fot. MG
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I. Wystrój

Drzwi wykonane w analogiczny sposób, jak stolarka drzwio-

wa. Skrzydła dekorowane dwiema płycinami, umieszczony-

mi jedna nad drugą, o falistym, niesymetrycznym wykroju. 

Dolna mniejsza, w kształcie zbliżonym do kwadratu, górna 

w kształcie zbliżonym do stojącego prostokąta. 

Zamykały szafę ścienną znajdującą się w ścianie południowej 

w pobliżu naroża wschodniego w małym salonie. 

W 1944 r. ewakuowane do kościoła poklasztornego w Kar-

tuzach lub Żukowie.

 I.46  Drzwi 
 szafy ściennej

1775–1779

warsztat 
gdański 

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 260 cm, 
szer. 142 cm 
(wraz z opaską)

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961722.

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, mały salon, nr 3;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

 I.47  Piec warsztat 
gdański

Nieznany z przekazów ikonograficznych. Znajdował się w małym salonie. 

26 maja 1944 r. przewieziony do kościoła poklasztornego w Żukowie lub 9 czerwca 

1944 r. do refektarza dawnego klasztoru w Kartuzach.

IKONOGRAFIA:

brak.

glina, szkliwo 
cynowe

fot. UB/BE&W

BIBLIOGRAFIA: 

Bakun 2015/2016, 

s. 157–158.

wymiary 
nieznane

1. ćw. XIX w.
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Duża sypialnia

fot. UB/BE&W
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Drzwi jednoskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzy-

dło dekorowane dwiema płycinami, umieszczonymi 

jedna nad drugą, o lekko falistym, niesymetrycznym 

wykroju. Dolna mniejsza, w kształcie zbliżonym do 

leżącego prostokąta, górna w kształcie zbliżonym do 

stojącego prostokąta. Ramiak, ćwierćwałek, wręga 

i płyciny zróżnicowane kolorystycznie. 

Umieszczone na ścianie południowej dużej sypialni, 

prowadziły do przyległego poddasza oficyny bocznej.

9 czerwca 1944 r. wraz z innymi elementami wypo-

sażenia przewiezione prawdopodobnie do refektarza 

dawnego klasztoru w Kartuzach.

 I.48  Drzwi

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 227 cm, 
szer. 110 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 1;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05278764.
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I. Wystrój

Drzwi dwuskrzydłowe w profilowanej futrynie. Skrzydła dekoro-

wane dwiema płycinami, umieszczonymi jedna nad drugą, o fa-

listym, niesymetrycznym wykroju. Dolna mniejsza, w kształcie 

zbliżonym do kwadratu, górna w kształcie zbliżonym do stoją-

cego prostokąta. Ramiak, ćwierćwałek, wręga i płyciny zróżni-

cowane kolorystycznie. 

Umieszczone w ścianie północnej dużej sypialni, prowadziły 

do klatki schodowej.

26 maja 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

zione prawdopodobnie do kościoła poklasztornego w Żukowie.

 I.49  Drzwi

1775–1779

warsztat 
gdański

drewno 
sosnowe, 
stolarka, 
polichromia

wys. ok. 263 cm, 
szer. 177 cm 
(wraz z futryną 
i opaską)

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, 

duża sypialnia, nr 2;

Bakun 2015/2016, 

s. 158.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813092 

(fragment widoczny 

w lustrze).

fot. UB/BE&W
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Piec trzykondygnacyjny, ustawiony na profilowanym cokole. 

Dolna skrzynia o wysokości dwóch kafli ustawiona na pro-

filowanym cokole, nastawa węższa o wysokości czterech 

kafli, zwieńczona profilowanym gzymsem dekorowanym 

motywem palmet. Ostatnia kondygnacja węższa, z pół-

okrągłą niszą w dolnej części, zwieńczona profilowanym 

gzymsem dekorowanym motywami wolego oka. Szeroki pas 

pod gzymsem dekorowany półplastycznymi motywami ro-

ślinnymi. Powyżej waza na prostym postumencie.

Przeniesiony w 1914 r. do Domu Uphagena z kamienicy przy 

ul. Chlebnickiej 15 należącej do Towarzystwa „Pruthenia”, 

ustawiony w dużej sypialni.

26 maja 1944 r. przewieziony do kościoła poklasztornego 

w Żukowie lub 9 czerwca 1944 r. do refektarza dawnego 

klasztoru w Kartuzach.

 I.50  Piec 

BIBLIOGRAFIA: 

Bericht 1914–1915, s. 69;

Szymańska 1996, duża 

sypialnia, nr 3;

Bakun 2015/2016, s. 157–158.

1. ćw. XIX w.

warsztat 
gdański

glina, szkliwo 
cynowe 

wymiary 
nieznane

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118594;

rys. inwentaryzacyjny pieca, 

Deurer 1944 a, s. 90.
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I. Wystrój

rys. APG





II. Malarstwo

Malarstwo

II
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 II.1  Zuzanna  
w kąpieli

 II.2  Obraz 

farby olejne, 
płótno

technika 
nieznana

wys. 60 cm, 
szer. 45 cm

Obraz Zuzanna w kąpieli. Na dostępnych przekazach ikonograficznych 

obraz nieczytelny, nieco lepiej widoczna rama – prawdopodobnie złocona, 

z perełkowaniem na krawędzi. 

Eksponowany w sieni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prawdopo-

dobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

W niepublikowanym opracowaniu Heleny Kowalskiej zamieszczona zosta-

ła informacja o wypożyczonym do Domu Uphagena z Muzeum Miejskiego 

płótnie Batszeba w kąpieli, będącym kopią obrazu Paola Veronesego, oraz 

o innym wypożyczonym obrazie Zuzanna w kąpieli, będącym kopią obrazu 

Tintoretta (ten ostatni o wymiarach 140 cm × 210 cm). Nie wiadomo, czy 

odnotowany w spisie ewakuacyjnym obraz jest tym płótnem.

Obraz znany jedynie z archiwalnego rysunku przedstawiającego  

rozmieszczenie obrazów w sieni.

Eksponowany w sieni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 1  

(sień, nr 11).

SIEŃ

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 1  

(sień, nr 6);

Barylewska-Szymańska 

1993, s. 150;

Kowalska mps, b.pg., 

[s. 3].

IKONOGRAFIA:

fot. arch. PAN BG,  

nr AL/II/131/5;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 18 (sień, nr 6). 

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 18 (sień, nr 11).

 datowanie, autor i miejsce 
powstania nieznane

fot. PAN BG

 XVIII w. (?) wys. 158 cm, 
szer. 235 cm

malarz 
gdański (?)



177

II. Malarstwo

k. XVII w. – 1. ćw. XVIII w.5

miejsce powstania 
nieznane

5 

 II.3  Portret 
mężczyzny

Portretowany mężczyzna ujęty do kolan, głowa w lewo. Pra-

wa ręka oparta na biodrze, lewa wsparta o mebel (?). Ubrany 

w ciemny strój z jasnymi bufiastymi rękawami i koronkowym 

kołnierzem. Na głowie peruka opadająca na ramiona. Rama 

prawdopodobnie złocona, pokryta dekoracją roślinną (?).

Eksponowany w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło 

Tczewa. W spisie ewakuacyjnym i na rysunku inwentaryzacyj-

nym oznaczony nr 16. Na rysunku ukazano stojący prostokąt, 

ale odnotowano przy nim, zapewne błędnie, wymiar 122 cm ×  

122 cm. Z archiwalnej karty muzealnej z lat 30. XX w. znamy 

portret mężczyzny eksponowany w tym wnętrzu o formacie stoją-

cego prostokąta. Możemy założyć, że to ten został ewakuowany. 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2  

(kantor, nr 16).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/227;

rys. rozmieszczenia obrazów, 

Deurer 1944 a, s. 18  

(kantor, nr 16).

KANTOR

fot. MG

farby olejne (?), płótno (?) 

wys. 122 cm (?), szer. (?)

5 Datowanie na podstawie opinii Jacka Tylickiego.
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 II.4  Obraz 

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana

wys. 48 cm, 
szer. 58 cm

Obraz znany jedynie z archiwalnego rysunku przedsta-

wiającego rozmieszczenie obrazów w kantorze.

Eksponowany w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 

1944 a, s. 18  

(kantor, nr 14).

 II.5  Obraz 

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana

wys. 90 cm, 
szer. 67 cm

Obraz znany jedynie z archiwalnego rysunku przedsta-

wiającego rozmieszczenie obrazów w kantorze.

Eksponowany w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa. 

W spisie określony jako „Bild”, na fotografii w karcie mu-

zealnej widoczna w tym miejscu mapa Rzeczpospolitej. 

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 

1944 a, s. 18  

(kantor, nr 15).

KANTOR

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(kantor, nr 14).

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(kantor, nr 15).
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 II.6  Krajobraz 

 XIX w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

farby olejne (?), 
płótno (?)

wys. 76 cm, 
szer. 92 cm

Obraz słabo widoczny na zdjęciach archiwalnych. 

Przedstawiał krajobraz. 

Eksponowany na antresoli. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(antresola, nr 8).

ANTRESOLA

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 105794;

rys. rozmieszczenia obrazów, 

Deurer 1944 a, s. 18  

(antresola, nr 8).
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 II.7  Geniusz honoru

 2. lub 3. ćw. 
XIX w.

Carl Müller 
(1796–1875)  
wg Claude’a  
Donata 
Jardiniera 
(1726–1774)6 
na podstawie 
Annibale 
Carracciego 
(1560–1609), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. 205 cm, 
szer. 133 cm 
(wymiar z ramą)

Nagi uskrzydlony młodzieniec, unoszący się pośród 

chmur, otoczony puttami. Głowa otoczona promieniami, 

w prawej ręce włócznia. Na lewej, uniesionej w górę, 

trzy wieńce chwały, w dłoni korona. 

Eksponowany w sieni I piętra. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

Helena Kowalska odnotowuje wypożyczenie obrazu 

do Domu Uphagena.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 4  

(sień I piętra, nr 5);

Kowalska 2017, s. 214.

SIEŃ I PIĘTRA

6 Na rycinę Jardiniera jako bezpośredni wzór obrazu wskazał 

Jacek Tylicki, www.harvardartmuseums.org/collections/

object/274528?position=0 (dostęp: 5.07.2020).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118573 

i 118583;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (sień I piętra, nr 5).

fot. HI

fot. HI
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 II.8  Obraz 

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana

wys. 144 cm, 
szer. 121 cm 

Obraz znany jedynie z archiwalnego rysunku przedstawiające-

go rozmieszczenie obrazów w sieni I piętra.

Eksponowany w sieni I piętra. Na zdjęciach archiwalnych widać 

w miejscu obrazu lustro. Nie można rozstrzygnąć, czy w spisie 

mylnie opisano lustro jako obraz. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 4 

(sień I piętra, nr 4).

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 

1944 a, s. 17  

(sień I piętra, nr 4).

 II.9  Obraz 

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana

wys. 105 cm, 
szer. 74 cm 

Obraz znany jedynie z archiwalnego rysunku przedstawiające-

go rozmieszczenie obrazów w sieni I piętra.

Eksponowany w sieni I piętra. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło 

Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 4 

(sień I piętra, nr 6).

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 

1944 a, s. 17  

(sień I piętra, nr 6).
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 II.10   Statki na burzliwym  
 morzu

 2. poł. XVII w.

Ludolf Bakhuizen 
(Backhuysen; 
1630/1631–1708) (?), 
Holandia

farby olejne, płótno

wys. 87 cm, 
szer. 113 cm 

Przedstawia żaglowce na wzburzonym morzu: jeden z nich 

ukazany w centralnej części obrazu, drugi, mniejszy, po prawej 

stronie kompozycji. W tle, po lewej stronie, widoczna wyspa 

z wieżą (latarnią morską?) oraz kolejny żaglowiec. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

Obraz znany z archiwalnej fotografii jest zapewne tożsamy z wy-

mienionym przez Helenę Kowalską obrazem Ludolfa Bakhuizena, 

przekazanym do Domu Uphagena z Muzeum Miejskiego. 

Na zdjęciach archiwalnych na ścianie widoczne dwa obrazy, po-

dobnie w inwentaryzacji Deurera. W obu tych źródłach format 

obrazów jest zbliżony. Można przyjąć, że są to te same obrazy 

ewakuowane w 1944 r. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z in-

nymi elementami wyposażenia przewieziony do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 4  

(duża jadalnia, 

nr 27);

Kowalska 2017, 

s. 18, przyp. 83.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 

1944 a, s. 17 (duża 

jadalnia, nr 27).

DUŻA JADALNIA

fot. HI



183

II. Malarstwo

 II.11  Obraz 

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

farby olejne (?), 
płótno (?)

wys. 83 cm, 
szer. 120 cm 

Słabo widoczny na przekazach ikonograficznych. Przedstawiał 

zapewne krajobraz morski. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

Na zdjęciach archiwalnych na ścianie widoczne są dwa obrazy, 

podobnie w inwentaryzacji Deurera. W obu tych źródłach format 

obrazów jest zbliżony. Można przyjąć, że są to te same obrazy 

ewakuowane w 1944 r.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 4 (duża jadalnia, 

nr 28).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 

1944 a, s. 17 (duża 

jadalnia, nr 28).

fot. HI
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Przedstawia Ariona dosiadającego delfina na morzu. Arion ubrany w anty-

kizującą szatę z powiewającym płaszczem. W rękach, na wysokości piersi, 

trzyma kitarę. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

Helena Kowalska wśród obrazów wypożyczonych do Domu Uphagena odno-

towuje Ariona na delfinie Carla Müllera (nr inw. KG 113). Zapewne jest to ten 

sam obiekt. Na zdjęciach archiwalnych na ścianie widoczny obraz, podobnie 

w inwentaryzacji Deurera. W obu tych źródłach format obrazu jest zbliżony. 

Można przyjąć, że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Według relacji ustnej z lat 90. XX w. obraz ten znajduje się w rękach prywat-

nych w Warszawie. Zakupiony został w latach 60. XX w. w warszawskiej Desie. 

Jacek Tylicki zwraca uwagę, że obraz stanowi przypuszczalnie trawestację ry-

ciny autorstwa francuskich rytowników Augustina de Saint-Aubina (1736–1807) 

i Jacques’a Jeana Pasquiera (1718–1785) z lat 1763–1766, na podstawie ma-

lowidła François Bouchera (1703–1770)7.

7 www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?searchField=All&amp;sortBy=

Relevance&amp;ft=Augustin+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;p

os=107, (dostęp: 5.07.2020). Obraz Bouchera przechowywany w Princeton University 

Art Museum w Stanach Zjednoczonych, nr inw. y1980-2, www.artmuseum.princeton.

edu/collections/objects/32343 (dostęp: 5.07.2020).

 II.12   Arion uratowany 
przez delfina

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 4 

(duża jadalnia, nr 31);

Kowalska 2017, s. 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586;

rys. rozmieszczenia obrazów, Deurer 1944 a, s. 17 

(duża jadalnia, nr 31); rysunek błędnie opisano jako 

sień I piętra („Raum 6”).

fot. HI

DUŻA JADALNIA

 ok. poł. XIX w.

Carl Müller 
(1796–1875), 
Gdańsk

farby olejne, płótno

wys. 128 cm, szer. 100 cm 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Augustin+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;pos=107
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Augustin+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;pos=107
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Augustin+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;pos=107
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 II.13  Portret 
 typu portrait historié

 ok. 1800 r.

autor i miejsce 
powstania 
nieznane

farby olejne, 
płótno

wys. 81 cm, 
szer. 68 cm 

Portret kobiety. Portretowana ujęta w popiersiu, głowa 

zwrócona w prawo. Owalny portret oprawiony w pro-

stokątną złoconą, profilowaną ramę, w narożach pół-

plastyczna dekoracja w formie wstęgi. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

Na zdjęciach archiwalnych na ścianie widoczne są dwa 

obrazy, podobnie w inwentaryzacji Deurera. W obu 

tych źródłach format obrazów jest zbliżony. Można 

przyjąć, że są to te same obrazy ewakuowane w 1944 r.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 4  

(duża jadalnia, 

nr 29).

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118578;

rys. rozmieszczenia obrazów, 

Deurer 1944 a, s. 17  

(duża jadalnia, nr 29).
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 II.15  Obraz farby olejne (?), 
płótno (?)

wymiary 
nieznane 

Słabo widoczny na przekazach ikonograficznych.

Eksponowany w dużej jadalni.

Na zdjęciach archiwalnych na ścianie widoczne dwa 

obrazy, które trudno powiązać z obrazami znanymi 

z inwentaryzacji Deurera. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowane, miejsce 

zdeponowania nieznane.

DUŻA JADALNIA

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

 II.14  Portret 
 typu portrait historié

 ok. 1800 r. autor i miejsce 
powstania 
nieznane

farby olejne, 
płótno

wys. 81 cm, 
szer. 68 cm 

Portret kobiety. Portretowana ukazana w popiersiu, głowa ozdobiona wień-

cem (?), zwrócona w lewo. Owalny portret oprawiony w prostokątną złoconą, 

profilowaną ramę, w narożach półplastyczna dekoracja w formie wstęgi.

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Na zdjęciach archiwalnych na ścianie widoczne są dwa obrazy, podobnie 

w inwentaryzacji Deurera. W obu tych źródłach format obrazów jest zbliżony. 

Można przyjąć, że są to te same obrazy ewakuowane w 1944 r.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 4 

(duża jadalnia, nr 30).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118578;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (duża jadalnia, 

nr 30).

fot. HI

fot. HI

 datowanie, autor i miejsce 
powstania nieznane 
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 II.16  Krajobraz  datowanie, autor i miejsce 
powstania nieznane 

Krajobraz. Słabo widoczny na przekazach ikonogra-

ficznych.

Eksponowany w dużej jadalni.

Na zdjęciach archiwalnych na ścianie widoczne dwa 

obrazy, które trudno powiązać z obrazami znanymi 

z inwentaryzacji Deurera. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowane, miejsce 

zdeponowania nieznane.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

 II.17  Obraz technika 
nieznana

wys. 83 cm, 
szer. 112 cm 

Obraz znany jedynie z archiwalnego rysunku przed-

stawiającego rozmieszczenie obrazów w dużej jadalni.

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 4 (duża jadalnia, 

nr 26).

wymiary 
nieznane 

farby olejne (?), 
płótno (?)

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (duża jadalnia, nr 26); rysunek błędnie 

opisano jako sień I piętra („Raum 6”).

 datowanie, autor i miejsce 
powstania nieznane 

fot. HI
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 II.18  Portret kobiety 
 z rodziny Uphagenów

 l. 20.–40.  
XIX w.8

autor nieznany, 
Gdańsk

pastele (?), 
papier (?)

wys. 91 cm, 
szer. 57 cm

8 

Portret kobiety z rodziny Uphagenów. Portretowana ukazana 

do wysokości bioder. Zwrócona w lewo, prawą ręką oparta 

o stolik, na którym ustawiony wazon z kwiatami. W tle wnętrze 

domu, u góry podwieszona draperia. Ubrana w jasną suknię 

z koronkowym kołnierzem i koronkowymi bufiastymi rękawami 

sięgającymi łokci. Włosy ułożone w loki, spływają na ramiona. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

Obrazy znane ze zdjęcia archiwalnego odpowiadają rozmiesz-

czeniem i formatami inwentaryzacji Deurera. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

 

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 29;

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 14).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/266;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (pokój owadów, 

nr 14).

POKÓJ OWADÓW

8 Datowanie na podstawie opinii Jacka Tylickiego.
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fot. MG
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 II.19  Portret kobiety 
 z rodziny Uphagenów 

 4. ćw. XVIII w.

G.L. Siegmund (?), 
Gdańsk

pastele (?), 
papier (?)

wys. nieznana, 
szer. 39 cm

Portret kobiety z rodziny Uphagenów. Portretowana siedzi na 

fotelu przy stoliku toaletowym. Zwrócona 3/4 w prawo, ubrana 

w jasną suknię z koronkowym kołnierzem. Włosy upięte do góry. 

Na stoliku ustawione lustro, szklany flakon i pojemnik. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia  

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Według Richarda Dähnego w pomieszczeniu eksponowano 

portrety członków rodziny Uphagenów. 

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 29; 

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 15).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/263;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (pokój owadów, 

nr 15).

POKÓJ OWADÓW
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fot. MG
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 II.20  Portret mężczyzny 
 z rodziny Uphagenów 

 1 ćw. XX w. (?)9

L. Hansen, 
miejsce 
powstania 
nieznane

gwasz (?),  
papier (?)

wymiary 
nieznane

9 

Portret mężczyzny z rodziny Uphagenów. Portretowany ujęty 

w popiersiu, zwrócony 3/4 w prawo. Pełna twarz, wysoka łysina, 

długie włosy, zaczesane do tyłu, sięgają ramienia. Po prawej 

stronie sygnatura: „L. Hansen”.

Oprawiony w profilowaną złoconą (?) ramę. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Według Richarda Dähnego w pomieszczeniu eksponowano 

portrety członków rodziny Uphagenów. 

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 29;

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 21).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/267;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 02465083

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (pokój owadów, 

nr 21).

POKÓJ OWADÓW

9 Datowanie na podstawie opinii Jacka Tylickiego.
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fot. UB/BE&W
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 II.21  Martwa natura 
 z kwiatami w wazie 

 ok. 1680–1690

Jean-Baptiste 
Monnoyer 
(1636–1699) (?), 
Anglia (?)10

farby olejne, 
płótno

wys. nieznana, 
szer. 60 cm 

10 

Martwa natura. Na tle krajobrazu kamienna waza z bukietem 

kwiatów. Na froncie wazy dekoracja w formie głowy brodatego 

mężczyzny, po bokach uchwyty w formie głów ptaków drapież-

nych. Oprawiony w prostą profilowaną ramę.

Eksponowany w pokoju kwiatów.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzie-

ju koło Tczewa.

Helena Kowalska wśród obrazów wypożyczonych do Domu 

Uphagena odnotowuje Bukiet kwiatów w kamiennej wazie (nr inw. 

KG 227). Być może jest to ten sam obiekt. Na zdjęciach archiwal-

nych na ścianie widoczne są trzy obrazy, podobnie w inwentary-

zacji Deurera. W obu tych źródłach format obrazów jest zbliżony. 

Można przyjąć, że są to te same obrazy ewakuowane w 1944 r.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój kwiatów, nr 10);

Kowalska 2017, s. 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118574;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/274;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (pokój kwiatów, 

nr 10).

POKÓJ KWIATÓW

10 Datowanie i atrybucja na podstawie opinii Jacka Tylickiego.
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fot. MG
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 II.22  Martwa natura 
 z kwiatami 

 XVII/XVIII w.

autor i miejsce 
powstania 
nieznane

farby olejne, 
płótno

wys. nieznana, 
szer. 53 cm 

Martwa natura z kwiatami. Na tle krajobrazu kompozycja ułożona 

z kwiatów i owoców. Oprawiony w prostokątną profilowaną ramę.

Eksponowany w pokoju kwiatów.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Na zdjęciach archiwalnych na ścianie widoczne są trzy obrazy, 

podobnie w inwentaryzacji Deurera. W obu tych źródłach format 

obrazów jest zbliżony. Można przyjąć, że są to te same obrazy 

ewakuowane w 1944 r.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój kwiatów, nr 11).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118574;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/273;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (pokój kwiatów, 

nr 11).

POKÓJ KWIATÓW



197

II. Malarstwo

fot. MG
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 II.23  Obraz 

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana

wys. 54 cm, 
szer. 47 cm 

Obraz znany jedynie z archiwalnego ry-

sunku przedstawiającego rozmieszczenie 

obrazów w pokoju kwiatów.

Eksponowany w pokoju kwiatów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewieziony do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 

1944 a, s. 17 (pokój 

kwiatów, nr 12).

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 5 (pokój kwiatów, 

nr 12).

POKÓJ KWIATÓW
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 II.24  Portret 
 Karla Adolfa Ferbera

 przed 1737 Daniel Klein 
(1672–1744) (?), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno 

wymiary 
nieznane

Portret Karla Adolfa Ferbera. Portretowany ujęty do pasa, głowa 

zwrócona 3/4 w prawo. Ubrany w ciemny strój z koronkowym 

jasnym kołnierzem. Na głowie biała peruka opadająca na ramio-

na. Rama prawdopodobnie złocona, płaskorzeźbiona w górnej 

i dolnej części. 

Eksponowany w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym w części dotyczącej tego pomieszczenia 

i na schematycznych rysunkach jadalni w dokumentacji Deure-

ra brak informacji o obrazach znajdujących się w tym wnętrzu. 

Jedynym źródłem jest fotografia pochodząca z około 1912 r. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowany, miejsce zdepono-

wania nieznane.

Graficzna kopia portretu autorstwa Johanna Wilhelma Windtera 

przechowywana jest w PAN Bibliotece Gdańskiej. Obrazu nie 

odnotowuje Helena Kowalska. 

BIBLIOGRAFIA: 

Schwarz 1913, s. 174.

MAŁA JADALNIA

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118576.

 

fot. HI
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 II.25  Portret 
 Petera Uphagena

 przed 1775

Olaf Jensen 
Kölmer 
(czynny ok. 
poł. XVIII w.), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wymiary 
nieznane

Portret Petera Uphagena. Portretowany ujęty do pasa, zwrócony 

3/4 w prawo. Na głowie biała peruka, ubrany w ciemny strój 

z koronkowym jasnym kołnierzem. Rama prawdopodobnie zło-

cona, dekorowana płaskorzeźbionym ornamentem roślinnym 

i rocaillowym, zwieńczona owalnym elementem dekoracyjnym. 

Dolna część ramy pokryta dekoracją roślinną, w części środkowej 

w formie wieńca laurowego. 

Eksponowany w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym w części dotyczącej tego pomieszczenia 

i na schematycznych rysunkach jadalni w dokumentacji Deure-

ra brak informacji o obrazach znajdujących się w tym wnętrzu. 

Jedynym źródłem odnoszącym się do czasów ewakuacji jest 

fotografia w dokumentacji Deurera, na której obraz widnieje. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowany, miejsce zdepono-

wania nieznane.

Wizerunek stanowi pierwowzór graficznego portretu wyko-

nanego przez Matthaeusa Deischa (nota III.4). Richard Däh-

ne wymienia olejny portret Petera Uphagena wiszący w tym 

pomieszczeniu. 

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 32.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Deurer 1944 a,  

il. 6, s. 8;

fot. arch. HI, nr 118584.

MAŁA JADALNIA
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fot. HI
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Portret Carla Groddecka. Portretowany ujęty do pasa, zwrócony 

3/4 w prawo. Na głowie biała peruka opadająca na plecy, ubrany 

w ciemny strój z koronkowym jasnym kołnierzem i koronkowym 

mankietem rękawów. Rama prawdopodobnie złocona, z ele-

mentami dekoracyjnymi na narożach. 

Eksponowany w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym w części dotyczącej tego pomieszczenia 

i na schematycznych rysunkach jadalni w dokumentacji Deure-

ra brak informacji o obrazach znajdujących się w tym wnętrzu. 

Jedynym źródłem odnoszącym się do czasów ewakuacji jest 

fotografia w dokumentacji Deurera, na której obraz widnieje. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowany, miejsce zdepono-

wania nieznane.

Obraz jest zredukowaną wersją portretu Groddecka znanego 

z grafiki Matthaeusa Deischa. Pierwowzór przestawiał portreto-

wanego w reprezentacyjnym ujęciu do bioder we wnętrzu. Tu 

ograniczony do ujęcia do pasa na neutralnym tle (?)11. W zbio-

rach rodziny Groddecków zachowała się pastelowa wersja tego 

portretu12 . 

11 Portret 2005, s. 132.

12 www.geneal.lemmel.at/Grod-34e.html (dostęp: 23.08.2020).

 II.26  Portret 
 Carla Groddecka 

 ok. 1769

Jacob Wessel 
(1710–1770), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. APG,  

nr 1629/XII, il. 6, s. 8;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813090.

MAŁA JADALNIA

http://www.geneal.lemmel.at/Grod-34e.html
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fot. UB/BE&W
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 II.27  Portret 
 Gottfrieda Schwartza

 l. 70. XVIII w. (?)

Jacob Wessel 
(1710–1770), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. 105 cm, 
szer. 79 cm

Portret Gottfrieda Schwartza. Portretowany ujęty do pasa, zwró-

cony 3/4 w lewo. Na głowie biała peruka opadająca na ramiona, 

ubrany w ciemny strój z koronkowym jasnym kołnierzem. Rama 

prawdopodobnie złocona, pokryta perełkowaniem, naroża roz-

szerzone, zwieńczona płaskorzeźbioną dekoracją ujmującą owal-

ną tarczę z herbem rodziny Schwartzów. 

Eksponowany w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym w części dotyczącej tego pomieszczenia 

i na schematycznych rysunkach jadalni w dokumentacji Deure-

ra brak informacji o obrazach znajdujących się w tym wnętrzu. 

Jedynym źródłem jest fotografia pochodząca z około 1912 r. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowany, miejsce zdeponowa-

nia nieznane.

Helena Kowalska podaje, że portret burmistrza Schwartza pędz-

la Jacoba Wessla przekazany został przez Muzeum Miejskie 

do Domu Uphagena. Obraz pochodził pierwotnie ze zbiorów 

Biblioteki Miejskiej. 

BIBLIOGRAFIA: 

Schwartz 1913, s. 201;

Groth 1973, s. 88 i 90;

Kowalska 2017, s. 26.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118576.

MAŁA JADALNIA
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fot. HI
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 II.28  Portret kobiety

 ok. 1780

warsztat 
gdański

olej, płótno13

wymiary 
nieznane

13 

Portret kobiety. Portretowana ujęta do pasa, zwrócona 3/4 w lewo. 

Na głowie biała wysoka peruka. Ubrana w jasną suknię, obszytą 

ciemną tkaniną, z kokardą na piersiach i koronkowymi szero-

kimi rękawami. Rama prawdopodobnie złocona, zwieńczenie 

i dolna część dekorowana płaskorzeźbioną dekoracją roślinną, 

po bokach wicią roślinną (?). 

Eksponowany w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym w części dotyczącej tego pomieszczenia 

i na schematycznych rysunkach jadalni w dokumentacji Deure-

ra brak informacji o obrazach znajdujących się w tym wnętrzu. 

Jedynym źródłem odnoszącym się do czasów ewakuacji jest 

fotografia w dokumentacji Deurera, na której obraz widnieje. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowany, miejsce zdepono-

wania nieznane. 

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Deurer 1944 a, 

il. 6, s. 8;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813090.

MAŁA JADALNIA

13 Datowanie i określenie techniki na podstawie opinii Jacka Tylickiego.
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fot. UB/BE&W



208

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 II.29  Portret mężczyzny

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana 

wymiary 
nieznane

Portret mężczyzny. Owal oprawiony w prostokątną ramę. 

Eksponowany w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym w części dotyczącej tego pomieszczenia 

i na schematycznych rysunkach jadalni w dokumentacji Deure-

ra brak informacji o obrazach znajdujących się w tym wnętrzu. 

Jedynym źródłem jest fotografia pochodząca z około 1912 r. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowany, miejsce zdeponowa-

nia nieznane.

BIBLIOGRAFIA: 

 brak.

IKONOGRAFIA:

 fot. arch. HI, 

nr 118584.

 II.30  Portret 

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana

wymiary 
nieznane

Słabo widoczny na archiwalnej fotografii. Format okrągły, w pro-

stokątnej dekorowanej ramie. 

Eksponowany w małej jadalni.

W spisie ewakuacyjnym w części dotyczącej tego pomieszczenia 

i na schematycznych rysunkach jadalni w dokumentacji Deure-

ra brak informacji o obrazach znajdujących się w tym wnętrzu. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowany, miejsce zdeponowania 

nieznane.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813090.

 II.31  Zbiorowy  
portret rodziny

fot. UB/BE&W

fot. HI

MAŁA JADALNIA
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 II.31  Zbiorowy  
portret rodziny

 ok. 180014

G.L. Siegmund (?), 
Gdańsk

farby olejne (?), 
płótno (?)

wymiary 
nieznane

14 

Trzy kobiety ukazane we wnętrzu. Najstarsza w pozycji siedzącej, 

w profilu, twarz zwrócona do widza. Naprzeciw niej młodsza 

kobieta, ukazana 3/4 w prawo, twarz zwrócona do widza. Po 

prawej stronie kompozycji stojąca dziewczynka trzymającą rękę 

na dłoni starszej z kobiet. Rama prosta. 

Eksponowany w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym w części dotyczącej tego pomieszczenia 

i na schematycznych rysunkach jadalni w dokumentacji Deure-

ra brak informacji o obrazach znajdujących się w tym wnętrzu. 

Jedynym źródłem jest fotografia pochodząca z około 1912 r. 

W 1944 r. prawdopodobnie ewakuowany, miejsce zdeponowa-

nia nieznane.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813090.
fot. UB/BE&W

fot. UB/BE&W

14 Datowanie na podstawie opinii Jacka Tylickiego.
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 II.32  Obrazy 
 2 szt. 

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana

Obrazy nieznane z przekazów ikonograficznych. 

Do czasu ewakuacji wisiały w bibliotece, która nie była 

udostępniana zwiedzającym.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 7 (biblioteka, 

nr 11–12).

IKONOGRAFIA:

brak.

BIBLIOTEKA
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 II.33  Portret kobiety 

 1820–184015

autor nieznany, 
Gdańsk

pastele, papier

wys. 63 cm, 
szer. 48 cm

15 

Portret kobiety. Portretowana ukazana 3/4 w lewo, sto-

jąca przy stoliku (?). Nad nią upięta draperia. Ubrana 

w jasną suknię z ciemnym stanikiem. 

Eksponowany w dużej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa. 

Zapewne portret kobiety z rodziny Uphagenów. 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 9  

(duża sypialnia, nr 25).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118594;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00832585;

rys. rozmieszczenia obrazów, 

Deurer 1944 a, s. 17  

(duża sypialnia, nr 25).

DUŻA SYPIALNIA

 II.34  Obraz na szkle

 1. ćw. XIX w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

Obraz nieznany z przekazów ikonograficznych. 

Eksponowany w małym salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 39).

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI

15 Datowanie na podstawie opinii Jacka Tylickiego.

szkło, farby

wymiary 
nieznane
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 po 1804

Johann Adam 
Breysig  
(1766–1831) (?), 
Gdańsk

akwarela, 
podrysowana 
czarną kredką, 
papier16

wymiary 
nieznane

16 Datowanie, atrybucja i określenie techniki na podstawie opinii 

Jacka Tylickiego. Na akwarelę wskazywał też Gerhard Eimer.

 II.35  Widok Gdańska 
 II Nowe Ogrody

Rozległy pejzaż. Na pierwszym planie łąki z pasącymi się zwierzętami, 

w oddali miasto otoczone wałami fortyfikacji nowożytnych. Oprawiony 

w prostą prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciem-

niejszego gatunku drewna. 

Eksponowany w małej sypialni. 

Brak źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małej sypialni unie-

możliwia powiązanie akwareli ze spisem ewakuowanych obiektów i in-

wentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako podstawę opracowania strat 

karty muzealne. Można założyć, że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 7.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/300;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

DUŻA SYPIALNIA
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fot. MG
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 II.36  Widok wsi 

 po 1804

Johann Adam 
Breysig  
(1766-1831) (?), 
Gdańsk

akwarela, 
podrysowana 
czarną kredką, 
papier17

wymiary 
nieznane

17 

Rozległy pejzaż (Wrzeszcz ?). Na pierwszym planie łąki z pasący-

mi się zwierzętami, w oddali zabudowa wsi. Oprawiony w prostą 

prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciem-

niejszego gatunku drewna. 

Eksponowany w małej sypialni.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małej 

sypialni uniemożliwia powiązanie akwareli ze spisem ewakuowa-

nych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa. 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20);

Szymańska 1996, mała 

sypialnia, nr 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/299;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

DUŻA SYPIALNIA

17 Datowanie, atrybucja i określenie techniki na podstawie opinii 

Jacka Tylickiego. 
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fot. MG
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Przedstawia młodą kobietę, zwróconą 3/4 w lewo, w pozycji 

siedzącej. Ubrana w jasną suknię przewiązaną ciemnym paskiem. 

Na głowie kapelusz o dużym okrągłym rondzie. Pod kompo-

zycją po lewej stronie: „Painted by Sir Joshua Reynolds”, po 

prawej: „Engraved by F. Bartolozzi, R.A. Engraver to His Majesty”. 

Pod kompozycją, pośrodku, tytuł: „The Honourable Miss Bing-

ham”. Poniżej, na krawędzi karty, adres wydawniczy: „London, 

Published Dec. 12th. 1786, by E. M. Diemar, No. 114, Strand”. 

Rycina oprawiona w prostą prostokątną ramę.

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Helena Kowalska odnotowuje wypożyczanie ze zbiorów Mu-

zeum Miejskiego ryciny Bonnefoy według Joshui Reynoldsa 

przedstawiającej panią Bingham. Nie jest jasne, czy pomylono 

nazwisko twórcy, czy był to inny obiekt. Odbitka ryciny wysta-

wiona w Albion House Antiques w Anglii w kwietniu 2020 r.18

18 www.sellingantiques.co.uk/657998/a-bartolozzi-engraving-print-of-miss-

bingham-1786/ (dostęp: 23.04.2020).

 III.1  Portret  
Anny Bingham

 1786

Francesco 
Bartolozzi 
(1727–1815), 
wg Joshui 
Reynoldsa 
(1723–1792), 
Londyn

akwaforta, 
technika 
punktowana, 
w tonacji 
brązu (?), papier

wys. 37 cm, 
szer. 30,5 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 16);

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój owadów, 

b.pg.;

Kowalska mps, b.pg. 

[s. 4].

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/264;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (pokój owadów, 

nr 16).

FRANCESCO BARTOLOZZI
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 III.2  Portret  
Lavinii Spencer

 1787

Jacques Dominique 
Bonnefoy (czynny 3. ćw. 
XVIII – 1. ćw. XIX w.), 
wg Joshui Reynoldsa / 
Francesca Bartolozziego 
(1727–1815) (?)19, Londyn

akwatinta, technika 
punktowana, 
kolorowana, papier

wys. 37 cm, szer. 30 cm

Przedstawia młodą kobietę na tle krajobrazu, zwróconą 3/4 

w lewo, z głową skierowaną do widza. Ubrana w jasną suknię 

przewiązaną ciemnym paskiem. Na głowie kapelusz o dużym 

falującym rondzie. Pod kompozycją, po lewej stronie: „Painted by 

Sir Joshua Reynolds”, po prawej: „Engraved by Bonnefoy”. Pod 

kompozycją, pośrodku: „The R Honble Countess Spencer”. Po-

niżej, na krawędzi karty, adres wydawniczy: „London, Published 

February 21th. 1787, by E. M. Diemar, No. 114, Strand”. Rycina 

oprawiona w prostą prostokątną ramę.

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzie-

ju koło Tczewa.

Helena Kowalska odnotowuje wypożyczanie ze zbiorów Muzeum 

Miejskiego grafiki Bonnefoy według Joshui Reynoldsa przed-

stawiającej hrabinę Spencer, jest to zapewne ten sam obiekt. 

Odbitka ryciny w zbiorach National Portrait Gallery w Londynie 

(nr inw. NPG D14776)20.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 13);

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój owadów, 

b.pg.;

Kowalska mps, b.pg. 

[s. 4].

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/265;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (pokój owadów, 

nr 13).

JACQUES DOMINIQUE BONNEFOY 

19 Pierwowzorem dla Bonnefoy był portret namalowany przez sir Joshuę Reynoldsa. 

Kalina Zabuska uważa, że autor nie wzorował się bezpośrednio na dziele Reynoldsa, 

lecz na rycinie Bartolozziego. Wskazuje na to powtórzony dokładnie za Bartolozzim 

kształt liter użytych w napisach.

20 www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw68806/Lavinia-Spencer-ne-Bingham-

Countess-Spencer?LinkID=mp12188&role=sit&rNo=2 (dostęp: 23.04.2020).
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Widok brzegu Wisły z przechadzającymi się osobami wśród 

zrujnowanych zabudowań. Przy brzegu łodzie żaglowe. 

W tle rozległy krajobraz z wiatrakami. Poniżej kompozycji: 

„Aussicht von der Legan die Weichsel hinunter über Fahr- 

wasser und die Münde nach der Ostsee / Der Mademoisel-

le Auguste Soermanns / am 22. Juny 1810”. Prostokątna 

kompozycja z ciemniejszą bordiurą, oprawiona w prostą 

prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciem-

niejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze 

małego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem 

ewakuowanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. 

Przyjęto jako podstawę opracowania strat karty muzealne. 

Można założyć, że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Analogiczna rycina w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej21.

21 Schwarz 1913, s. 124, poz. Z I 2503 i Z I 2504; Gdańsk 2014, s. 84.

 ok. 1810

Johann Adam 
Breysig (1766–1831), 
wg własnego 
rysunku, Gdańsk

akwaforta, 
kolorowana 
akwarelą (?),  
papier

wys. 13,7 cm, 
szer. 21,4 cm (?)

 III.3	 	Widok	składów	
nad	Wisłą

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996, mały 

salon, nr 4.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/313.

JOHANN ADAM BREYSIG 
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Z serii portretów gdańskich osobistości Die hiesige jetzt lebende 

obrigkeitliche Personen. Portretowany ujęty do pasa, zwrócony 3/4 

w prawo. W narzuconym na ramiona płaszczu, ozdobionym koronko-

wym kołnierzem. Na głowie biała peruka. Prawą dłonią przytrzymuje 

płaszcz poniżej piersi. Poniżej przedstawienia herb rodziny Uphage-

nów i inskrypcja: „PETRUS UPHAGEN / QUOND: CONS: & TRIUMVIR 

PORTOR: ADMINISTRANDO / Nat: A: MDCCIV. d. 12 Febr. Denat: A: 

MDCCLXXV d. 22 Jan:”. Na dole po lewej: „O.J. Kölmer post Obit. pinx.”. 

Po prawej: „Matth. Deisch fec. Gedani 1775”. Oprawiony w prostokąt-

ną ramę z dekoracyjnym profilem, z nakładaną dekoracją roślinną, 

brzeg ramy o falistym przebiegu.

Eksponowany w pokoju owadów. 

Na fotografiach archiwalnych w pokoju owadów widać dwa obrazy 

(dwie prace graficzne?) wiszące na filarach okiennych. W rysunkach 

inwentaryzacyjnych i spisie ewakuowanych obiektów odnotowano 

tylko jeden obraz wiszący na filarze. Portret Uphagena ukazany jest na 

archiwalnej karcie muzealnej (powstałej w latach 30. XX w.). Przyjęto, 

że to właśnie ten 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony został do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

Analogiczna rycina w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej22 .

22 Schwarz 1913, s. 205, poz. Z I 4809.

 III.4  Portret  
Petera Uphagena 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 10);

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój owadów, 

b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/262;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (pokój owadów, 

nr 10).

 1775

Matthaeus Deisch 
(1724–1789), 
wg Olafa Jensena 
Kölmera (czynny 
ok. poł. XVIII w.), 
Gdańsk

mezzotinta, papier

wys. 28,5 cm, 
szer. 19 cm 

MATTHAEUS DEISCH 
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Rycina przedstawia epizod z bitwy morskiej w Zatoce Abukir stoczonej 

w 1798 r. między flotą brytyjską i francuską. Wydana jako pierwsza z cyklu 

czterech rycin upamiętniających zwycięstwo floty angielskiej. W tle okręty 

prowadzące ogień, po prawej stronie rufa okrętu rozświetlona wybuchem. Na 

pierwszym planie, po lewej stronie, rozbitkowie na szczątkach okrętu. W dolnej 

części tytuł: „Battle of the Nile, near Midnight”. Poniżej dedykacja dla admi-

rała Nelsona, oficerów i marynarzy. Oprawiona w prostą prostokątną ramę 

o narożach zaznaczonych kostkami.

Eksponowana w herbaciarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Jedna z odbitek ryciny wystawiona w The Phyllis Lucas Gallery Old Print 

Center w Nowym Jorku23.

23 www.phyllislucasgallery.com/baofninemi.html?viewfullsite=1 (dostęp: 23.04.2020).

 III.5	 	Bitwa	nad	Nilem,	
około	północy

 1799

Robert Dodd 
(1748–1816), 
Londyn

akwatinta, 
ręcznie 
kolorowana, 
numerowana 
na płycie, 
papier

wys. 59 cm, 
szer. 85 cm 
(z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 12);

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 34.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118571;

fot. arch. MG, nr MHMG/Uph/H/236 (w tym przypadku 

można z dużym prawdopodobieństwem połączyć 

fotografię archiwalną grafiki z numerem wpisanym do 

dokumentacji ewakuacyjnej);

rys. rozmieszczenia obrazów, Deurer 1944 a, s. 18 

(herbaciarnia, nr 12).

fot. MG

ROBERT DODD 
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Rycina przedstawia epizod z bitwy morskiej w Zatoce Abukir 

stoczonej w 1798 r. między flotą brytyjską i francuską. Wydana 

jako druga z cyklu czterech rycin upamiętniających zwycięstwo 

floty angielskiej. W centralnej części okręty w szyku bojowym 

okryte dymem wystrzałów, na pierwszym planie zniszczone 

jednostki francuskie. W dolnej części tytuł: „Battle of the Nile, 

at 10 o’clock at night”. Poniżej dedykacja dla admirała Nelsona, 

oficerów i marynarzy. Oprawiona w prostą prostokątną ramę 

o narożach zaznaczonych kostkami.

Eksponowana w herbaciarni. 

Nie można jednoznacznie powiązać grafik znanych z kart archi-

walnych z ich numerami zapisanymi w materiałach ewakuacyj-

nych. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Jedna z odbitek ryciny w zbiorach British Museum w Londynie 

(nr inw. 1950, 1111.98)24.

24 www.britishmuseum.org/collection/object/P_1950-1111-98 

(dostęp: 23.04.2020).

 III.6	 	Bitwa	nad	Nilem,	
	 	 godzina	10	w	nocy

 1799

Robert Dodd 
(1748–1816), 
Londyn

akwatinta, 
ręcznie 
kolorowana, 
numerowana 
na płycie, 
papier 

wys. 51,5 cm, 
szer. 76,6 cm (?) 
(arkusz)

wys. 59 cm, 
szer. 85 cm 
(z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 10);

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 33.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118571;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/235;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 18 (herbaciarnia, 

nr 10).

fot. MG

ROBERT DODD 
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Rycina przedstawia epizod z bitwy morskiej w Zatoce Abukir 

stoczonej w 1798 r. między flotą brytyjską i francuską. Wydana 

jako czwarta z cyklu czterech rycin upamiętniających zwycię-

stwo floty angielskiej. W centralnej części brytyjski okręt, na 

pierwszym planie zniszczone jednostki francuskie. W dolnej 

części tytuł: „Battle of the Nile, on the ensuing morning”. Po-

niżej dedykacja dla admirała Nelsona, oficerów i marynarzy. 

Pod kompozycją sygnatura: „Painted & Engraved by R. Dodd / 

Plate 4 […]”. Oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach 

zaznaczonych kostkami.

Eksponowana w herbaciarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Jedna z odbitek ryciny w zbiorach British Museum w Londynie 

(nr inw. 1912, 0319.66)25.

25 www.britishmuseum.org/collection/object/P_1912-0319-66 

(dostęp: 23.04.2020).

 III.7	 	Bitwa	nad	Nilem,	
następnego	ranka

 1799

Robert Dodd 
(1748–1816), 
Londyn

akwatinta, 
ręcznie 
kolorowana, 
numerowana 
na płycie, 
papier

wys. 51,5 cm, 
szer. 76,6 cm 
(arkusz)

wys. 59 cm, 
szer. 85 cm 
(z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 9);

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 35.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118571;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/237;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 18 (herbaciarnia, nr 9).

fot. MG

ROBERT DODD 
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Z serii trzech rycin Sea fight off Cape St. Vincent on the 14. of 

Feb. 1797. Rycina przedstawia epizod z bitwy morskiej między 

flotą brytyjską i hiszpańską. Na pierwszym planie dwa brytyjskie 

okręty walczące z hiszpańskim. W tle inne walczące okręty. Na 

marginesie pod dolną krawędzią kompozycji inskrypcja zawiera-

jąca tytuł, dedykację oraz adres wydawniczy: „Victory off Cape 

St. Vincent, To the R. Hon.ble / John Jervis [...], John & Josiah 

Boydell, 1798. Lond.”. Oprawiona w prostą prostokątną ramę 

o narożach zaznaczonych kostkami.

Eksponowana w herbaciarni. 

Nie można jednoznacznie powiązać grafik znanych z kart archi-

walnych z ich numerami zapisanymi w materiałach ewakuacyj-

nych. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Rycina w zbiorach British Museum w Londynie (nr inw. 1872, 

0608.175)26. Odbitka ryciny wystawiona w domu aukcyjnym 

Bonhams 9 marca 2006 r.27

26 www.britishmuseum.org/collection/object/P_1872-0608-175 

(dostęp: 7.06.2020). 

27 www.bonhams.com/auctions/14139/lot/254/  

(dostęp: 23.04.2020).

 III.8  Bitwa	przy	przylądku	
  St. Vincent 

 1798

James Fittler  
(1758–1835), 
wg Jahleela 
Brentona  
(1770–1844), 
Londyn

akwaforta, 
miedzioryt, 
papier

wys. 51,5 cm,  
szer. 69,6 cm 
(arkusz)

wys. 59 cm, 
szer. 85 cm 
(z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 13);

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 36.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/234;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 18 (herbaciarnia, 

nr 13).

fot. MG

JAMES FITTLER 
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Przedstawia dyliżans pocztowy jadący przez wieś. Pod dolną 

krawędzią kompozycji, po lewej stronie, sygnatura: „George Ro-

bertson del.”, po prawej: „James Fittler sculp”. Na marginesie pod 

dolną krawędzią kompozycji napis zawierający dedykację dla 

ówczesnego naczelnika poczty oraz tytuł pracy: „To John Palmer, 

Esq., Surveyor and Comptroller-General of the Post Office this 

Plate of the Mail Coach is respectfully inscribed by his obedient 

humble servant, James Fittler”28. W dolnej partii ryciny w polu 

kompozycji, na jej osi, atramentem (bądź tuszem) naniesione: 

„3579” oraz zapewne odcisk suchego stempla. Wskazują one 

na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba Kabruna. Owalna 

kompozycja oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach 

zaznaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze ma-

łego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewaku-

owanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

28 Publikowana w: Tombs 1899, s. 3, www.ajhw.co.uk/books/book236/

book236a.html#Page_34 (dostęp: 24.04.2020).

 III.9	 	Dyliżans	pocztowy
 

 ok. 1786

James Fittler 
(1758–1835), 
wg Georga 
Robertsona 
(1742–1788), 
Londyn

akwaforta, 
akwatinta, 
papier

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 14.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/325;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

JAMES FITTLER 
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 III.10	 	Wóz	kryty	
	 	 plandeką
 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996, mały 

salon, nr 13.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/324;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

 1803

James Fittler 
(1758–1835), 
wg Georga 
Robertsona 
(1742–1788), 
Londyn

akwaforta, 
akwatinta, 
papier

wys. 26,3 cm, 
szer. 30,2 cm 

Scena rodzajowa na tle krajobrazu. Przed karczmą otoczoną 

wysokimi drzewami wóz nakryty plandeką z wyprzężonymi 

końmi. Na pierwszym planie pasterz z psem i owcami. Poni-

żej dedykacja dla Williama Pearce’a. Po lewej stronie: „George 

Robertson del.”, po prawej: „James Fittler sculp”. U dołu adres 

wydawniczy: „London, Publish’d as the Act directs, Jany. 1. 1803, 

by R. Pollard, Printseller Spa Fields”. W dolnej partii ryciny w polu 

kompozycji, na jej osi, atramentem (bądź tuszem) naniesione: 

„3377” oraz zapewne odcisk suchego stempla. Wskazują one 

na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba Kabruna. Owalna 

kompozycja oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach 

zaznaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze ma-

łego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewaku-

owanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Odbitka ryciny w zbiorach British Museum w Londynie (nr inw. 

1872, 0713.15)29.

29 www.research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.

aspx?objectId=1669821&partId=1&searchText=the+waggon&images=true&page=1 

(dostęp: 24.04.2020).

JAMES FITTLER 
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Na pierwszym planie przystań, podczas trwania załadunku łodzi, 

po prawej stronie wysoki most wsparty na arkadach, w tle, po 

lewej, zabudowa miasta z katedrą. U dołu, po lewej: „W. Marlow 

Pinxit”, po prawej: „Engraved by V. Green and F. Jukes.”, pośrodku, 

na osi kompozycji, adres wydawniczy: „Published Febry 20 th 

1777 by J. Boydell, Cheapside.”. W dolnym prawym narożniku 

naniesione ołówkiem (?) słabo czytelne oznaczenie złożone 

z litery i trzech cyfr. Owalna kompozycja oprawiona w prostą 

prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciem-

niejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie. 

Niewielka liczba źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze 

małego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewa-

kuowanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto 

jako podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Inna odbitka tej pracy w zbiorach British Museum w Londynie 

(nr inw. 1880, 1113.1267)30.

30 www.research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_

details.aspx?objectId=3188642partId=1&searchText=view+near+westminster+bridge+ 

&images=true&from=ad&fromDate=1700&to=ad&toDate=1810&page=1  

(dostęp: 23.04.2020).

 III.11  Widok na most 
Westminsterski	i	katedrę

  

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/334.

 1777

Valentin Green 
(1739–1813), 
Francis Jukes 
(1745–1812), 
wg Williama 
Marlowa 
(1740–1813), 
Londyn

akwaforta 
i akwatinta, 
papier 

wys. 42,2 cm, 
szer. 54 cm  
(odbitka 
nieprzycięta)

fot. MG

VALENTIN GREEN / FRANCIS JUKES
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Rycina z serii Sammlung von Ansichten der Umgebung 

von Danzig (karta nr 1). Na pierwszym planie wierzchołki 

drzew rosnących na wzgórzu Pachołek, poniżej wieża ko-

ścioła św. Jakuba i kościół klasztorny. W tle rozległy krajobraz. 

Pod kompozycją, po lewej stronie: „gezeichnet von Breysig 

und Hinckel”, po prawej: „in Kupfer gearbeitet von C. Hal-

denwang 1805”, poniżej: „allerunterthänigst gewidmet / 

J.A. Breysig und J.D.F. Hinckel”. Poniżej środka kompozycji: 

„Kloster Oliva / gesehen in der Mitte des Karlsberges / Sei-

ner Majestät des Königs von Preussen Friedrich Wilhelm III”. 

Rycina oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach 

zaznaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Odbitka ryciny w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej31.

31 Schwarz 1913, s. 54, poz. Z IV 1223/1.

 III.12  Klasztor	w	Oliwie	
 widziany z połowy wysokości Góry Pachołek

  

 1805

Christian 
Haldenwang  
(1770–1831), 
wg Johanna 
Adama Breysiga 
(1766–1831) 
i Johanna Daniela 
Hinckela (czynny 
w Gdańsku w 1805), 
Karlsruhe

akwatinta, 
w tonacji sepii (?), 
kolorowana (?),  
papier

wys. ok. 43 cm, 
szer. ok. 53 cm 
(płyta)

wys. 59 cm, 
szer. 75 cm (z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 33–37);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 2.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/315;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

fot. MG

CHRISTIAN HALDENWANG
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Rycina z serii Sammlung von Ansichten der Umgebung von 

Danzig (karta nr 2). Rozległy krajobraz z doliną ze szpalerami 

drzew i polami uprawnymi. W tle wzgórza porośnięte lasem. 

Pod kompozycją, po lewej stronie: „gezeichnet von Breysig 

und Hinckel”. Po prawej: „in Kupfer gearbeitet von C. Hal-

denwang 1806”, poniżej: „allerunterthänigst gewidmet / 

J.A. Breysig und J.D.F. Hinckel”. Poniżej środka kompozy-

cji: „Freudenthal bei Oliva gesehen auf dem Karlsberge / 

Ihro Majestät der Königin Louise von Preussen”. Oprawiona 

w prostą prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kost-

kami z ciemniejszego gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie. Oznaczona nr. 35. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Odbitka ryciny w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej32 .

32 Schwarz 1913, s. 54, poz. Z IV 1223/2; Gdańsk 2014, s. 75.

 III.13	 	Dolina	Radości	
 widziana z góry Pachołek

  

 1806

Christian 
Haldenwang  
(1770–1831), 
wg Johanna 
Adama Breysiga 
(1766–1831) 
i Johanna Daniela 
Hinckela (czynny 
w Gdańsku w 1805), 
Karlsruhe

akwatinta, 
w tonacji sepii (?), 
kolorowana (?),  
papier

wys. 44,5 cm, 
szer. 56 cm (arkusz)

wys. 59 cm, 
szer. 75 cm (z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 33–37);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/321;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

fot. MG

CHRISTIAN HALDENWANG
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Rycina z serii Sammlung von Ansichten der Umgebung von 

Danzig (karta nr 3). Na pierwszym planie grupy ludzi i zwie-

rzęta. W tle rozległy krajobraz z klasztorem oliwskim pośród 

wysokiej zieleni. Pod kompozycją, po lewej stronie: „gezeich-

net von Breysig und Hinckel / und bey diesen in Danzig zu 

haben”. Po prawej: „in Kupfer gearbeitet von C. Haldenwang /  

in Carlsruhe 1806”, poniżej: „allerunterthänigst gewidmet / 

J.A. Breysig und J.D.F. Hinckel”. Poniżej środka kompozycji: 

„Flechen und Kloster Oliva / gesehen aus dem Freudenthale / 

Jhro. Majestät der Kaiserin von Russland Elisabeth Alexeiew-

na”. Rycina oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach 

zaznaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Odbitka ryciny w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej33.

33 Schwarz 1913, s. 54, poz. Z IV 1223/3; Gdańsk 2014, s. 76.

 III.14	 	Klasztor	w	Oliwie	
i	okolice	

  

 1806

Christian 
Haldenwang  
(1770–1831), 
wg Johanna 
Adama Breysiga 
(1766–1831) 
i Johanna Daniela 
Hinckela (czynny 
w Gdańsku w 1805), 
Karlsruhe

akwatinta, 
w tonacji sepii (?), 
kolorowana (?),  
papier 

wys. ok. 43 cm, 
szer. ok. 53 cm 
(płyta)

wys. 59 cm, 
szer. 75 cm (z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 33–37);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 5.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/314;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

fot. MG

CHRISTIAN HALDENWANG
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Rycina z serii Sammlung von Ansichten der Umgebung von 

Danzig (karta nr 5). Grupa osób spacerująca po leśnej drodze 

wśród wysokich drzew. W tle jezioro. Poniżej kompozycji, 

po lewej stronie: „gezeichnet von Breysig und Hinckel / und 

bey diesen in Danzig zu haben”. Po prawej: „in Kupfer ge-

arbeitet von C. Haldenwang / in Carlsruhe 1806”, poniżej: 

„allerunterthänigst gewidmet / J.A. Breysig und J.D.F. Hin-

ckel”. Poniżej środka kompozycji: „Ottomin bey Danzig / Ihro 

Excellenz der Frau Minister Freyfrau von Schrötter, geb. von 

Gralath zugehörige Besitzung / Ihro Mayestät der Kaiserinn 

von Frankreich und Königin von Italien Josephine”. Rycina 

oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach zaznaczo-

nych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie. Oznaczona nr. 36. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Odbitka ryciny w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej34.

34 Schwarz 1913, s. 54, poz. Z IV 1224/5; Gdańsk 2014, s. 77.

 III.15	 	Otomin	koło	Gdańska
 

 1806

Christian 
Haldenwang  
(1770–1831), 
wg Johanna 
Adama Breysiga 
(1766–1831) 
i Johanna Daniela 
Hinckela (czynny 
w Gdańsku w 1805), 
Karlsruhe

akwatinta, 
w tonacji sepii (?), 
kolorowana (?),  
papier

wys. 44 cm, 
szer. 55,4 cm (płyta)

wys. 59 cm, 
szer. 75 cm (z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 33–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 1.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/316;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

fot. MG

CHRISTIAN HALDENWANG
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Rycina z serii Sammlung von Ansichten der Umgebung von 

Danzig (karta nr 6). Na pierwszym planie rzeka. Na wysokim 

brzegu spacerowa promenada, wydzielona od rzeki ogro-

dzeniem. Po niej przechadza się kilka osób. Pod kompozy-

cją, po lewej stronie: „gezeichnet von Breysig und Hinckel / 

und bey diesen in Danzig zu haben”. Po prawej: „in Kupfer 

gearbeitet von C. Haldenwang / in Carlsruhe 1806”, poniżej: 

„allerunterthänigst gewidmet / J.A. Breysig und J.D.F. Hin-

ckel”. Poniżej środka kompozycji: „Promenade in Kahlbude 

an der Radaune / Seiner Majestät dem Kaiser von Frankreich 

und König von Italien Napoleon”. Rycina oprawiona w pro-

stą prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami 

z ciemniejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie. Oznaczona nr. 37.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Odbitka ryciny w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej35.

35 Schwarz 1913, s. 54, poz. Z IV 1224/6; Gdańsk 2014, s. 77.

 III.16  Promenada	w	Kolbudach	
	 	 nad	Radunią
 

 1806

Christian 
Haldenwang  
(1770–1831), 
wg Johanna 
Adama Breysiga 
(1766–1831) 
i Johanna Daniela 
Hinckela (czynny 
w Gdańsku w 1805), 
Karlsruhe

akwatinta, 
w tonacji sepii (?), 
kolorowana (?),  
papier

wys. 43,8 cm, 
szer. 56,7 cm (płyta)

wys. 59 cm, 
szer. 75 cm (z ramą)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 33–37);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 3.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/336;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

fot. MG

CHRISTIAN HALDENWANG
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 III.17	 	Rinaldo	i	Armida	
  

Scena figuralna na tle leśnego krajobrazu. Na kolanach siedzącej 

kobiety wsparty siedzący u jej stóp mężczyzna. Ubrani w antykizujące 

stroje. W dolnej partii ryciny, w polu kompozycji, na jej osi, atramentem 

(bądź tuszem) naniesiona trudna do odczytania czterocyfrowa liczba: 

„4209” (?) oraz odcisk suchego stempla. Wskazują one na pocho-

dzenie ryciny ze zbiorów Jacoba Kabruna. W dolnym prawym rogu 

naniesione ołówkiem (?) oznaczenie: „X […] 012”. Owalna kompozy-

cja oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach zaznaczonych 

kostkami z ciemniejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie. 

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małego 

salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowanych 

obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako podstawę 

opracowania strat karty muzealne. Można założyć, że 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona do ma-

jątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Odbitka ryciny w zbiorach Teylers Museum w Haarlemie36.

36 www.teylersmuseum.nl/nl/@@search?SearchableText=James+Hogg&path=%2FNew 

Teylers%2Fnl%2Fcollectie%2Fkunst (dostęp: 13.05.2020).

 1784

James Hogg 
(czynny w latach 
1784–1800), 
wg Angeliki 
Kauffmann  
(1741–1807), Londyn

technika 
punktowana, 
w tonacji czerwono- 

-brązowej (?), papier

wys. 26,6 cm, 
szer. 30,5 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/319;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

JAMES HOGG
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Scena figuralna na tle krajobrazu. Pod drzewem, po prawej stronie, 

siedzi pasterz z długą laską wspartą o ramię. Naprzeciw siedzi męż-

czyzna, obok niego stoi lekko pochylona kobieta, która, podparta 

o biodro, spogląda w stronę pasterza. Ubrani w antykizujące stroje. 

U ich stóp leżące owce. Pod kompozycją, po lewej stronie: „Angelica 

Kauffman Inv.”, po prawej: „las Hogg sculp.”. Dolna część arkusza 

zasłonięta przez ramę lub ucięta. W dolnej partii ryciny, w polu kompo-

zycji, na jej osi, atramentem (bądź tuszem) naniesiona czterocyfrowa 

liczba: „4208” (?) oraz zapewne odcisk suchego stempla. Wskazują 

one na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba Kabruna. W dolnym 

prawym rogu naniesione ołówkiem (?) oznaczenie: „X 013” (?). Owal-

na kompozycja oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach 

zaznaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie. 

Brak dobrych źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małego 

salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowanych 

obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako podstawę 

opracowania strat karty muzealne. Można założyć, że 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona do ma-

jątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Inna odbitka tej ryciny w zbiorach British Museum w Londynie (nr inw. 

1860, 1110.34)37.

37 www.research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.

aspx?objectId=1552634&partId=1&searchText=Erminia&images=true&page=1 (dostęp: 

13.05.2020).

 III.18  Erminia
  

 1784

James Hogg 
(czynny w latach 
1784–1800), 
wg Angeliki 
Kauffmann 
(1741–1807), Londyn 

technika 
punktowana, 
papier

wys. 26,6 cm, 
szer. 30,5 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 10.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/317;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer  

1944 a, s. 17  

(mały salon, nr 15–38).

JAMES HOGG
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 III.19	 	Portret	Henryka	IV,	  
	 króla	Francji	i	Nawarry

  

 1777

Jean Francois 
Janinet (1752–1814)38, 
wg Petera Paula 
Rubensa (1577–1640), 
Paryż

akwatinta, 
kolorowana, papier

wys. 42 cm, 
szer. 37 cm 

W owalu. Portretowany ukazany w popiersiu na neutralnym tle, w le-

wym profilu, głowa lekko zwrócona do widza. Pod obrysem kom-

pozycji, po lewej stronie: „P.P. Rubens pinxit”, po prawej: „f. Janinet 

sculp. 1777”. Pod owalem mieszczącym wizerunek napis: „HENRY IV /  

Roi de France et de Navarre /”. Owalna kompozycja oprawiona 

w prostokątną, złoconą (?), profilowaną ramę. 

Eksponowany w pokoju owadów.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Jedna z wielu wersji ryciny znajduje się w zbiorach National Gallery 

of Art w Waszyngtonie (nr inw. 1955.4.20)39.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 7);

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój owadów, 

b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118575;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/268;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (pokój owadów, 

nr 7).

 

38 Le Blanc 1856, t. 2, s. 418, poz. 35.

39 www.nga.gov/collection/art-object-page.43340.html (dostęp: 19.05.2020).

JEAN FRANCOIS JANINET
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Litografia z serii Sammlung von Ansichten der Umgegend von 

Danzig (karta nr 1, seria I). Widok doliny z zabudowaniami i pola-

mi, w tle porośnięte lasem wzgórza. Pod kompozycją, na środku: 

„Schwabenthal bey Oliva / gesehen vom Karlberge”. Litografia 

oprawiona w prostą prostokątną ramę. 

Eksponowana w małej sypialni.

Brak dobrych źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze 

małej sypialni uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewa-

kuowanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto 

jako podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Inny egzemplarz litografii w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej40.

40 Schwarz 1913, s. 54, poz. Z IV 1230/1.

 III.20	 	Dolina	Schwabego	w	Oliwie	
 widziana z Pachołka 

 

 ok. 1825

Ludwig Eduard 
Lütke (1801–1850), 
wg Christiana 
Gottlieba Ludwiga 
(1803–1877), 
Gdańsk

litografia 
kolorowa (?), papier

wys. ok. 36 cm, 
szer. ok. 49 cm 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 2.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/304;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

fot. MG

LUDWIG EDUARD LÜTKE / CARL AUGUST HELMSAUER
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Litografia z serii Sammlung von Ansichten der Umgegend von 

Danzig (karta nr 2, seria II). Widok na drogę przebiegającą Jaś-

kową Doliną, w tle wzgórza z zespołem klasztornym. Pod kom-

pozycją, po lewej stronie: „Nach der Natur gez. v. C. G. Ludwig”, 

pośrodku: „Gedr. v. Jos. Lacroix in München”. Poniżej, na środku: 

„Der Weg nach Jeschkenthal / vom Johannisberge gesehen / 

Verlag der Gerhardschen Buchhandlung in Danzig, Heil. Geist. 

Strasse No. 755”. Po prawej, pod kompozycją: „Lith. v. Helmsauer”. 

Litografia oprawiona w prostą prostokątną ramę. 

Eksponowana w małej sypialni. 

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małej 

sypialni uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowa-

nych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Inny egzemplarz litografii w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej41. 

41 Schwarz 1913, s. 54 i 55, poz. Z IV 1230/2; Gdańsk 2014, s. 89.

 III.21	 	Droga	do	Jaśkowej	Doliny	

 ok. 1825

Carl August 
Helmsauer 
(1789–1844), 
wg Christiana 
Gottlieba Ludwiga 
(1803–1877), 
Gdańsk

litografia, papier

wys. 47,6 cm,  
szer. 66,2 cm 
(arkusz)

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/301;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

fot. MG

LUDWIG EDUARD LÜTKE / CARL AUGUST HELMSAUER
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Litografia z serii Sammlung von Ansichten der Umgegend von 

Danzig (karta nr 3, seria II). Widok szczytu Sobótki z promena-

dą spacerową i punktem widokowym. W tle rozległy krajobraz 

z Zatoką Gdańską. Pod kompozycją, po lewej stronie: „Nach 

der Natur gez. v. C.G. Ludwig”, pośrodku: „Gedr. v. Jos. Lacroix 

in München”. Poniżej, na środku: „Der Johannisberg / Verlag 

der Gerhardschen Buchhandlung in Danzig, Heil. Geist. Stras-

se No. 755”. Po prawej, pod kompozycją: „Lith. v. Helmsauer”. 

Litografia oprawiona w prostą prostokątną ramę. 

Eksponowana w małej sypialni.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małej 

sypialni uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowa-

nych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Inny egzemplarz litografii w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej42. 

42 Schwarz 1913, s. 54 i 55, poz. Z IV 1230/3; Gdańsk 2014, s. 90.

 III.22	 	Góra	Sobótka	we	Wrzeszczu	
  z widokiem na Zatokę Gdańską i Twierdzę Wisłoujście 

 ok. 1825

Carl August 
Helmsauer 
(1789–1844), 
wg Christiana 
Gottlieba Ludwiga 
(1803–1877), 
Gdańsk

litografia, papier

wys. 36 cm,  
szer. 48,5 cm 
(kompozycja)

wys. 51,1 cm,  
szer. 71,8 cm 
(arkusz)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 4.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/296;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

fot. MG

LUDWIG EDUARD LÜTKE / CARL AUGUST HELMSAUER
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Litografia z serii Sammlung von Ansichten der Umgegend von 

Danzig (karta nr 5, seria II). Widok Oliwy z klasztorem i kościołem 

św. Jakuba ze wzgórz otaczających Dolinę Radości. Po lewej 

stronie wzgórze Pachołek. Pod kompozycją: „Oliva / gesehen 

aus dem Freudenthale”. Litografia oprawiona w prostą prosto-

kątną ramę. 

Eksponowana w małej sypialni. 

Brak dobrych źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze 

małej sypialni uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewa-

kuowanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto 

jako podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Inny egzemplarz litografii w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej43.

43 Schwarz 1913, s. 54 i 55, poz. Z IV 1230/5.

 III.23	 	Widok	Oliwy	
 z Doliny Radości 

 ok. 1825

Carl August 
Helmsauer 
(1789–1844), 
wg Christiana 
Gottlieba Ludwiga 
(1803–1877), 
Gdańsk

litografia, papier

wys. ok. 36 cm, 
szer. ok. 48,5 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 1.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/295;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

fot. MG

LUDWIG EDUARD LÜTKE / CARL AUGUST HELMSAUER
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Litografia z serii Sammlung von Ansichten der Umgegend von 

Danzig (karta nr 6, seria I). Widok Oliwy z klasztorem pocyster-

skim i kościołem św. Jakuba. Na pierwszym planie drewniana 

barierka otaczająca szczyt Pachołka. Pod kompozycją, po lewej 

stronie: „Gezeichnet von C.G. Ludwig”, pośrodku: „Gedr. v. K.H.”. 

Poniżej, na środku: „Kloster Oliva / gesehen aus der Einsiedeley 

vom Karlsberge”. Litografia oprawiona w prostą prostokątną ramę. 

Eksponowana w małej sypialni.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małej 

sypialni uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowa-

nych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Inny egzemplarz litografii w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej44.

44 Schwarz 1913, s. 54 i 55, poz. Z IV 1230/6; Gdańsk 2014, s. 91.

 III.24	 	Klasztor	w	Oliwie	
 widziany z góry Pachołek 

 ok. 1825

Ludwig Eduard 
Lütke (1801–1850), 
wg Christiana 
Gottlieba Ludwiga 
(1803–1877), 
Gdańsk

litografia, papier

wys. 51,4 cm,  
szer. 49,5 cm 
(arkusz)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 5.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/298;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

fot. MG

LUDWIG EDUARD LÜTKE / CARL AUGUST HELMSAUER
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Litografia z serii Sammlung von Ansichten der Umgegend von 

Danzig (karta nr 7, seria I). Rozległy widok na Zatokę Gdańską, na 

pierwszym planie zabudowa Sopotu. Na horyzoncie, po prawej 

stronie, zarysy panoramy Gdańska. Na środku, pod kompozycją: 

„Zoppot mit der Danziger Rhede gesehen vom Stiewensberge”, 

poniżej: „Verlag der Gerhardschen Buchhandlung in Danzig, Heil. 

Geist Strasse No. 755”. Litografia oprawiona w prostą prostokąt-

ną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciemniejszego 

gatunku drewna.

Eksponowana w dużej sypialni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Inny egzemplarz litografii w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, 

kolejny znany z oferty Sopockiego Domu Aukcyjnego w 2018 r.45

45 www.sda.pl/zoppot-mit-der-danziger-rhede-gesehen-vom-

stiewensberge,20631,en.html (dostęp: 14.05.2020); Schwarz 1913, 

s. 54–55, poz. Z IV 1230/7.

 III.25  Widok	Sopotu	
 i redy gdańskiej 

 1825

Ludwig Eduard 
Lütke (1801–1850), 
wg Christiana 
Gottlieba Ludwiga 
(1803–1877), 
Gdańsk

litografia, papier

wys. 36 cm,  
szer. 48,5 cm 
(arkusz)

wys. 56 cm, 
szer. 67 cm  
(z ramą)

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 9 

(duża sypialnia, nr 24);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 1.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/289;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05278764;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (duża sypialnia, 

nr 24).

LUDWIG EDUARD LÜTKE / CARL AUGUST HELMSAUER

fot. MG
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Litografia z serii Sammlung von Ansichten der Umgegend von 

Danzig (karta nr 8, seria II). Widok Twierdzy Wisłoujście, na 

pierwszym planie ustawione na szańcu działa. W tle ujście Wisły. 

Pod kompozycją, po lewej stronie: „Nach der Natur gez. v. C.G. 

Ludwig”, pośrodku: „Gedr. v. Jos. Lacroix in München”. Poniżej, 

na środku: „Festung Weichselmunde / mit dem Ausfluss der 

Weichsel / Verlag der Gerhardschen Buchhandlung in Danzig, 

Heil. Geist Strasse No. 755”. Po prawej, pod kompozycją: „Lith. 

v. Helmsauer”. Litografia oprawiona w prostą prostokątną ramę. 

Eksponowana w małej sypialni.

Brak dobrych źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze 

małej sypialni uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewa-

kuowanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto 

jako podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa. 

Inny egzemplarz litografii w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej46.

46 Schwarz 1913, s. 54 i 55, poz. Z IV 1230/8; Gdańsk 2014, s. 91.

 III.26  Twierdza	Wisłoujście	
 wraz z ujściem Wisły 

 ok. 1825

Carl August 
Helmsauer 
(1789–1844), 
wg Christiana 
Gottlieba Ludwiga 
(1803–1877), 
Gdańsk

litografia, papier

wys. 36 cm,  
szer. 48,5 cm 
(kompozycja)

wys. 50,8 cm, 
szer. 69,4 cm  
(arkusz)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 3.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/297;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

LUDWIG EDUARD LÜTKE / CARL AUGUST HELMSAUER

fot. MG
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Litografia z serii Sammlung von Ansichten der Umgegend von 

Danzig (karta nr 11, seria II). Na pierwszym planie przystań pro-

mowa na Martwej Wiśle, w tle widok Nowego Portu. Pod kom-

pozycją, po lewej stronie: „Nach der Natur gez. v. C.G. Ludwig”,  

po prawej: „Lith. v. Helmsauer”. Pośrodku, pod kompozycją: „Gedr. 

v. Jos. Lacroix / Neufahrwasser / gesehen aus dem Dorfe Münde / 

Verlag der Gerhardschen Buchhandlung in Danzig, Heil. Geist 

Strasse No. 755”. Rycina oprawiona w prostą ciemną ramę ze 

złoconym profilem.

Eksponowana w dużej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Inny egzemplarz litografii w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej47.

47 Schwarz 1913, s. 54 i 55, poz. Z IV 1230/11; Gdańsk 2014, s. 92.

 III.27  Widok	na	Nowy	Port	
 ze wsi Ujście 

 ok. 1826

Karl August 
Helmsauer 
(1789–1844), 
wg Christiana 
Gottlieba Ludwiga 
(1803–1877), 
Gdańsk

litografia, papier 
litograficzny

wys. 36,2 cm, 
szer. 48,5 cm 
(kompozycja)

wys. 49,3 cm,  
szer. 65,8 cm 
(arkusz)

wys. 56 cm, 
szer. 67 cm (z ramą)

BIBLIOGRAFIA:

Schwarz 1913, s. 54 i 55, 

poz. Z IV 1230/11;

Deurer 1944 b, s. 9 

(duża sypialnia, nr 23).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05278764;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (duża sypialnia, 

nr 23).

LUDWIG EDUARD LÜTKE / CARL AUGUST HELMSAUER
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 III.28  Przy Brooktor 
  

 1796

Friedrich Rosenberg 
(1758–1833), 
Hamburg

akwaforta 
kolorowana, papier

wys. ok. 19 cm, 
szer. ok. 25 cm 
(kompozycja)

wys. ok. 24 cm, 
szer. ok. 30,2 cm 
(arkusz)

Rycina z serii Aussichten vom Hamburger Wall (nr 1). Widok rzeki 

z mostami prowadzącymi do miasta oraz budynkami strażni-

czymi. Sztafaż. Pod kompozycją: „Beym Brockthor”. Sygnowana 

w dolnym lewym rogu: „Rosenberg 1796”. Rycina w dolnej partii 

kompozycji, po prawej stronie, oznakowana słabo czytelnym 

numerem złożonym z czterech cyfr, naniesionym atramentem 

lub tuszem, oraz prawdopodobnie odciskiem suchego stem-

pla. Wskazują one na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba 

Kabruna. W dolnym prawym narożniku naniesione ołówkiem (?) 

oznaczenie: „K […] 020”. Rycina oprawiona w prostą prostokąt-

ną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciemniejszego 

gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie.

Brak dobrych źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze 

małego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewa-

kuowanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto 

jako podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 12.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/326;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

FRIEDRICH ROSENBERG
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 III.29	 	Naprzeciwko	  
	 Bramy	Wałowej	

 1796

Friedrich Rosenberg 
(1758–1833), 
Hamburg 

akwaforta 
kolorowana, papier

wys. ok. 19 cm, 
szer. ok. 25 cm 
(kompozycja)48

wys. ok. 24 cm, 
szer. ok. 30,2 cm 
(arkusz)

Rycina z serii Aussichten vom Hamburger Wall (nr 3). Widok 

zakola rzeki. Na lewym, niskim brzegu zabudowa, na drugim, 

wyniesionym – przedstawiony wiatrak. Sztafaż. Pod kompo-

zycją napis: „Gegen das Deichthor”. Sygnowana w dolnym 

lewym (?) rogu: „Rosenberg 1796”. Rycina w dolnej partii kompo-

zycji, po prawej stronie, oznakowana słabo czytelnym numerem 

złożonym z czterech cyfr, naniesionym atramentem lub tuszem, 

oraz prawdopodobnie odciskiem suchego stempla. Wskazują 

one na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba Kabruna. W dol-

nym prawym narożniku naniesione ołówkiem (?) oznaczenie:  

„K 022”. Rycina oprawiona w prostą prostokątną ramę o naro-

żach zaznaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze ma-

łego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewaku-

owanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 17.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/329;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

48 Kalina Zabuska zwróciła uwagę na zachowane w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Gdańsku dwie ryciny z serii Aussichten vom Hamburger 

Wall: Über der Altonauer Thor, nr inw. MNG/SD/3015/G, oraz Beym 

Dammthor, MNG/SD/3014/G. Ich wymiary pozwoliły określić wymiary 

zaginionych rycin. Ryciny zaginione, jak i te ze zbiorów MNG, oprawione 

były w analogiczny sposób.

FRIEDRICH ROSENBERG
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Rycina z serii Aussichten vom Hamburger Wall (nr 4). Widok 

drogi prowadzącej na groblę z ukazanymi postaciami. Poniżej 

zabudowania mieszkalne. Pod kompozycją: „Beym Holzdamm”. 

Sygnowana w dolnym prawym rogu: „Rosenberg 1796”. Rycina 

w dolnej partii kompozycji, po prawej stronie, oznakowana sła-

bo czytelnym numerem złożonym z czterech cyfr, naniesionym 

atramentem lub tuszem, oraz prawdopodobnie odciskiem su-

chego stempla. Wskazują one na pochodzenie ryciny ze zbio-

rów Jacoba Kabruna. W dolnym prawym narożniku naniesione 

ołówkiem (?) oznaczenie: „K […] 021”. Rycina oprawiona w prostą 

prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciem-

niejszego gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze ma-

łego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewaku-

owanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Odbitka ryciny wystawiona w Ketterer Kunst w Hamburgu  

23 i 24 maja 2016 r.49

49 www.kettererkunst.com/details-e.php?obnr=411601096&anummer=430&detail=1 

(dostęp: 23.04.2020).

 III.30  Przy	Drzewnej	Grobli	

 1796

Friedrich 
Rosenberg 
(1758–1833), 
Hamburg 

akwaforta 
kolorowana, 
papier

wys. ok. 19 cm, 
szer. ok. 25 cm 
(kompozycja)

wys. ok. 24 cm, 
szer. ok. 30,2 cm 
(arkusz)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 16.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/331;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

FRIEDRICH ROSENBERG
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 III.31  Kościół	św.	Jerzego	

 1796

Friedrich 
Rosenberg 
(1758–1833), 
Hamburg 

akwaforta 
kolorowana, 
papier

wys. ok. 19 cm, 
szer. ok. 25 cm 
(kompozycja)

wys. ok. 24 cm, 
szer. ok. 30,2 cm 
(arkusz)

Rycina z serii Aussichten vom Hamburger Wall (nr 5). Widok oto-

czonego wodą miasta z wysoką, wypiętrzoną bryłą kościoła. Pod 

kompozycją: „St. Georg”. Sygnowana w dolnym prawym rogu: 

„Rosenberg 1796”. Rycina na marginesie, po prawej stronie, ozna-

kowana numerem „6766” (?), naniesionym ołówkiem (?), oraz 

prawdopodobnie odciskiem suchego stempla. Wskazują one 

na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba Kabruna. W dolnym 

prawym narożniku naniesione ołówkiem (?) oznaczenie: „K […] 

025”. Rycina oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach 

zaznaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie.

Brak dobrych źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze 

małego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewa-

kuowanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto 

jako podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 10.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/327;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

FRIEDRICH ROSENBERG
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 III.32	 	Jezioro	Außenalster	

 1796

Friedrich 
Rosenberg 
(1758–1833), 
Hamburg 

akwaforta 
kolorowana, 
papier

wys. ok. 19 cm, 
szer. ok. 25 cm 
(kompozycja)

wys. ok. 24 cm, 
szer. ok. 30,2 cm 
(arkusz)

Rycina z serii Aussichten vom Hamburger Wall (nr 7). Widok rzeki 

przegrodzonej częściowo ostrogami. Po lewej stronie zabudo-

wa wśród zieleni. Sztafaż. Pod kompozycją: „Die aussen Alster”. 

Sygnowana w dolnym prawym (?) rogu: „Rosenberg 1796”. Ry-

cina w dolnej partii kompozycji oznakowana słabo czytelnym 

numerem złożonym z czterech cyfr, naniesionym atramentem 

lub tuszem, oraz prawdopodobnie odciskiem suchego stem-

pla. Wskazują one na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba 

Kabruna. W dolnym prawym narożniku naniesione ołówkiem (?) 

oznaczenie: „R […] 024”. Rycina oprawiona w prostą prostokąt-

ną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciemniejszego 

gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze ma-

łego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewaku-

owanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 15.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/332;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

FRIEDRICH ROSENBERG
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 III.33	 	Widok	Hamburga	
 od strony Elby 

 ok. 1800 (?)

Friedrich Rosenberg 
(1758–1833), 
Hamburg 

akwaforta 
kolorowana (?), 
papier

wys. ok. 19 cm, 
szer. ok. 25 cm (?) 
(kompozycja) 

wys. ok. 24 cm, 
szer. ok. 30,2 cm (?) 
(arkusz)50

Rycina pojedyncza, spoza serii ośmiu widoków Hamburga. Wi-

dok miasta z przeciwległej strony Elby. Na rzece łodzie żaglowe. 

Pod kompozycją: „Ansicht von Hamburg von der Elbe Seite”. Sy-

gnowana w dolnym prawym (?) rogu: „Rosenberg 1796”. Rycina 

w dolnej partii kompozycji, po prawej stronie, oznakowana słabo 

czytelnym numerem złożonym z czterech cyfr, naniesionym atra-

mentem lub tuszem, oraz prawdopodobnie odciskiem suchego 

stempla. To oznaczenia charakterystyczne dla kolekcji Jacoba 

Kabruna. W dolnym prawym narożniku naniesione ołówkiem (?) 

oznaczenie: „K […] 027”. Rycina oprawiona w prostą prostokąt-

ną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciemniejszego 

gatunku drewna.

Eksponowana w małym salonie.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze ma-

łego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewaku-

owanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 14.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/333;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

50 Wymiary nieznane, zapewne zbliżone do pozostałych rycin 

z widokami Hamburga.

FRIEDRICH ROSENBERG
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 III.34	 	Klio
 

�2.�poł.�XVIII�w.

William Wynne Ryland 
(1732 lub 1738–1783), 
wg Giovanniego 
Battisty Ciprianiego 
(1727–1785)51, Londyn

technika punktowana, 
papier

wymiary nieznane

Z serii czterech rycin The Muses. Kobieta stojąca na obłokach, ukazana 

w profilu, twarz zwrócona do widza. Ubrana w antykizujący strój. W le-

wej ręce trzyma pulpit oparty o udo ze zwojem papieru. Poniżej putto 

w uniesionych rękach trzyma wieniec nad głową. W dolnej części, po 

lewej stronie, pod kompozycją: „G.B. Cipriani Pinxit”, po prawej: „W.W. 

Ryland […]”. W dolnej partii, po prawej stronie, oznakowana okrągłym 

suchym stemplem z monogramem wiązanym: „KG”, przy dolnej krawędzi, 

w polu kompozycji, na jej osi, atramentem (bądź tuszem) liczba: „6105” (?). 

Wskazują one na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba Kabruna. W dol-

nym prawym narożniku naniesione ołówkiem (?) oznaczenie: „K […] 01”. 

Owalna kompozycja oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach 

zaznaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie.

Brak źródła ikonograficznego ukazującego obiekt we wnętrzu małego 

salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowanych obiek-

tów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako podstawę opracowania 

strat karty muzealne. Można założyć, że 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 12.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/323.

51 Nagler 1845, t. 14, s. 114, poz. 21–24.

WILLIAM WYNNE RYLAND
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 III.35  Erato 

�2.�poł.�XVIII�w.

William Wynne Ryland 
(1732 lub 1738–1783), 
wg Giovanniego  
Battisty Ciprianiego 
(1727–1785)52, Londyn

technika punktowana, 
papier

wymiary nieznane

Z serii czterech rycin The Muses. Kobieta stoi na obłokach, półnaga, w ta-

necznym ruchu, z powiewającą nad głową szarfą. U jej stóp putto grające 

na lirze. W dolnej części, po lewej stronie, pod kompozycją: „G.B. Cipriani 

Pinxit”, po prawej: „W.W. Ryland […]”. W dolnej partii, po prawej stronie, 

oznakowana okrągłym suchym stemplem z monogramem wiązanym: 

„KG”, przy dolnej krawędzi, w polu kompozycji, na jej osi, atramentem 

(bądź tuszem) liczba: „6106” (?). Wskazują one na pochodzenie ryciny 

ze zbiorów Jacoba Kabruna. W dolnym prawym rogu naniesione ołów-

kiem (?) oznaczenie: „K.[…] 02”. Owalna kompozycja oprawiona w prostą 

prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciemniejszego 

gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie. 

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małego salo-

nu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowanych obiektów 

i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako podstawę opracowania 

strat karty muzealne. Można założyć, że 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 11.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/322.

52 Nagler 1845, t. 14, s. 114, poz. 21–24.

WILLIAM WYNNE RYLAND
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 III.36	 	Sąd	Parysa	

 1778

William Wynne 
Ryland (1732 
lub 1738–1783), 
wg Angeliki 
Kauffmann 
(1741–1807)53, 
Londyn

akwaforta, 
technika punktowa, 
papier

śr. 39 cm  
(kompletna odbitka)

wys. 36,5 cm, 
szer. 33,5 cm (płyta)

Scena figuralna na tle krajobrazu. Po lewej stronie siedzący Parys 

z amorem za plecami. Przed nim trzy postacie kobiece. Ubrani w an-

tykizujące stroje. Po lewej inskrypcja: „Angelica Kauffman ex Aca-

demia Regali Artium Londini Pinx.t.”, po prawej: „Gulielmus Wynne 

Ryland Chaleog. Britannia Sculpt.”54. W dolnej partii ryciny, w polu 

kompozycji, na jej osi, atramentem (bądź tuszem) naniesione trudne 

do odczytania czterocyfrowe liczby oraz zapewne odcisk suchego 

stempla. Wskazują one na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jacoba 

Kabruna. W dolnej partii ryciny, na marginesie, pod dolną krawędzią 

kompozycji, naniesione ołówkiem (?) oznaczenie: „K […] 020”. Rycina 

oprawiona w okrągłą ramę. 

Eksponowana w małym salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

W pomieszczeniu tym eksponowane były dwie grafiki o zbliżonym 

formacie, znane z kart muzealnych. W inwentaryzacji rozmieszcze-

nia obrazów na ścianach małego salonu odnotowano jeden obiekt 

o takim formacie. Ponieważ liczba obiektów w inwentaryzacji i na 

kartach muzealnych jest równa (24), to zapewne zastąpiono jeden 

z tych obiektów innym lub oprawiono go w prostokątną ramę.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 9.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/318;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

53 Nagler 1843, t. 14, s. 114, poz. 28.

54 www.worthpoint.com/worthopedia/1778-antique-stipple-

engraving-474603339 (dostęp: 24.04.2020).

WILLIAM WYNNE RYLAND
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 III.37	 	Widok	na	Walheim
 

 1785

William Sedgwick 
(1748 – ok. 1800), 
wg Williama 
Millera (ok. 1740 – 
ok. 1810)55, Londyn

technika 
punktowana, 
akwaforta, papier

wys. 36,6 cm,  
szer 31,4 cm 
(arkusz)56

śr. 39 cm (?) 
(z ramą)

Rycina stanowi ilustrację do Cierpień młodego Wertera Johanna 

Wolfganga Goethego. Scena rodzajowa na tle krajobrazu. Po prawej 

stronie stojąca kobieta z koszykiem przewieszonym przez prawą rękę 

i okrągłym naczyniem w lewej dłoni. U jej stóp siedzący chłopiec pod-

trzymujący siedzące niemowlę. Rycina przycięta do oprawy w okrą-

głej ramie. Poniżej kompozycji, po lewej stronie: „Miller Pinxit”, u dołu: 

„John Boydell excudit 1785”, po prawej: „Wm Sedgwick Sculpsit.”. 

W dolnej partii ryciny, na marginesie, naniesione ołówkiem (?) trudne 

do odczytania oznaczenie złożone z litery i trzech cyfr. Oprawiona 

w okrągłą ramę. 

Eksponowana w małym salonie.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

W pomieszczeniu tym eksponowane były dwie grafiki o zbliżonym 

formacie, znane z kart muzealnych. W inwentaryzacji rozmieszczenia 

obrazów na ścianach małego salonu odnotowano jeden obiekt o ta-

kim formacie. Liczba obiektów w inwentaryzacji i na kartach muzeal-

nych jest równa (24), więc zapewne zastąpiono jeden z tych obiektów 

innym lub oprawiono go w prostokątną ramę.

Rycina w zbiorach The Library of Congress w Waszyngtonie57.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 7.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/320;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

55 Nagler 1843, t. 16, s. 196, poz. 3.

56 Wymiary ryciny według innej pracy Sedgwicka i Millera ilustrującej 

Cierpienia młodego Wertera, przechowywanej w British 

Museum w Londynie, www.britishmuseum.org/collection/

object/P_1873-0712-514 (dostęp: 1.07.2020).

57 www.loc.gov/pictures/item/2003674366/ (dostęp: 26.06.2020).

WILLIAM SEDGWICK
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Portret kobiety w pozycji siedzącej, postać zwrócona w lewo, 

z psem na kolanach. W dolnej części, po prawej stronie, widocz-

ny odcisk suchej pieczęci. Wskazuje on na pochodzenie ryciny 

ze zbiorów Jacoba Kabruna. Rycina oprawiona w owalną ramę. 

Eksponowana w małej sypialni.

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małej 

sypialni uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowa-

nych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Obraz, którego graficzną wersję eksponowano, znajduje się  

we Frick Collection w Nowym Jorku58.

58 www.collections.frick.org/objects/130 (dostęp: 13.05.2020).

 III.38	 	Lady	Hamilton	
 jako Natura

TWÓRCY NIEROZPOZNANI

�pocz.�XIX�w.�(?)

autor nieznany, 
wg Georga 
Romneya 
(1734–1802), 
Londyn (?)

akwatinta (?),  
technika 
punktowana (?), 
papier

wymiary 
nieznane 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/302;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).
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Lady Harriet Cunliffe sportretowana jako Sophia Western, postać 

z powieści Henry’ego Fieldinga The History of Tom Jones. Ukaza-

na en face w pozycji siedzącej. Ręce założone, głowa pochylona 

w lewo. Na głowie kapelusz podwiązany pod brodą szeroką 

wstążką. W dolnej części, po prawej stronie kompozycji, widocz-

ny odcisk suchej pieczęci. Wskazuje on na pochodzenie ryciny 

ze zbiorów Jacoba Kabruna. Rycina oprawiona w owalną ramę. 

Eksponowana w małej sypialni.

Brak źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze małej sy-

pialni uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewakuowa-

nych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

W zbiorach British Museum w Londynie znajduje się inna gra-

ficzna wersja obrazu Johna Hoppnera59.

59 www.research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_

details.aspx?objectId=1522209&partId=1 (dostęp: 24.04.2020).

 III.39	 	Portret	lady	  
	 Harriet	Cunliffe	

 jako Sophii Western

�pocz.�XIX�w.�(?)

autor nieznany, 
wg Johna 
Hoppnera 
(1757–1810), 
Londyn (?)

techniki 
graficzne, 
papier

wymiary 
nieznane 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 9–20).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/303;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (mała sypialnia, 

nr 9–20).

TWÓRCY NIEROZPOZNANI
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 III.40  Recess

�XVIII/XIX�w.

autor 
nieokreślony, 
Anglia

techniki 
graficzne, 
papier

wymiary 
nieznane

Scena figuralna we wnętrzu60. Na tle wysokiego gotyckiego okna 

trzy postacie kobiet. Jedna siedzi w wysokim fotelu, opiera gło-

wę na piersiach drugiej, stojącej obok. Trzecia przyklęka przed 

fotelem. Na marginesie poniżej, centralnie, tytuł: „RECESS […]”. 

W dolnej partii ryciny, w polu kompozycji, na jej osi, atramentem 

(bądź tuszem) naniesione: „3830” oraz zapewne odcisk suchego 

stempla. Wskazują one na pochodzenie ryciny ze zbiorów Jaco-

ba Kabruna. W dolnym prawym rogu naniesione ołówkiem (?) 

oznaczenie: „Q 020”. Owalna kompozycja oprawiona w prostą 

prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami z ciem-

niejszego gatunku drewna. 

Eksponowana w małym salonie. 

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze ma-

łego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewaku-

owanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

60 Kalina Zabuska ustaliła, że jest to ilustracja do powieści 

The recess; or a Tale of the other Times Sophii Lee (1750–1824), 

której fabuła osnuta jest na fantastycznych losach Marii Stuart, 

królowej Szkotów.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/330;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 17 (mały salon, 

nr 15–38).

TWÓRCY NIEROZPOZNANI
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 III.41	 	Pomnik	w	parku

�2.�poł.�XVIII�w.

autor nieznany, 
Niemcy (?)

techniki 
graficzne, 
papier

wymiary 
nieznane

Karta tytułowa nieokreślonej serii pejzaży. Pomnik w formie 

sześciennego sarkofagu. Inskrypcja (nieczytelna na fotogra-

fii) na jaśniejszej płycie wypełnia niemal całą przednią ścianę 

sarkofagu, ustawionego wśród drzew i krzewów. Prostokątna 

kompozycja z ciemniejszą bordiurą, oprawiona w prostą prosto-

kątną ramę o narożach zaznaczonych kwadratowymi nakładkami 

z ciemniejszego gatunku drewna. Rycina na marginesie, na osi, 

oznakowana odciskiem suchego stempla. Wskazują one na 

pochodzenie ze zbiorów Jacoba Kabruna. W dolnym prawym 

narożniku naniesione ołówkiem (?) oznaczenie: „X. 01”. 

Eksponowana w małym salonie. 

Niedostatek źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze ma-

łego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewaku-

owanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto jako 

podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 11.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/328.

TWÓRCY NIEROZPOZNANI

fot. MG
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 III.42	 	Park	sentymentalny

�2.�poł.�XVIII�w.

autor nieznany, 
Niemcy (?)

techniki 
graficzne, 
papier

wymiary 
nieznane

Rycina wchodziła w skład nieokreślonego cyklu, którego kartę 

tytułową eksponowano w muzeum (nota III.41). Widok parku 

ze stawem, którego woda przelewa się dwoma niewielkimi wo-

dospadami. Wokół drzewa i krzewy. W tle budowla o formach 

antycznych z portykiem. Prostokątna kompozycja z ciemniejszą 

bordiurą, oprawiona w prostą prostokątną ramę o narożach za-

znaczonych kwadratowymi nakładkami z ciemniejszego gatunku 

drewna. W dolnym prawym narożniku naniesione ołówkiem (?) 

oznaczenie: „X 02”. 

Eksponowana w małym salonie.

Brak dobrych źródeł ikonograficznych ukazujących wnętrze 

małego salonu uniemożliwia powiązanie ryciny ze spisem ewa-

kuowanych obiektów i inwentaryzacją pomieszczenia. Przyjęto 

jako podstawę opracowania strat karty muzealne. Można założyć, 

że 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 15–38);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 13.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/335.

TWÓRCY NIEROZPOZNANI

fot. MG
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 III.43  Rycina (?)

OBIEKTY NIEZNANE Z IKONOGRAFII

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

techniki 
graficzne (?), 
papier (?)

wys. 44 cm, 
szer. 57 cm

Prawdopodobnie była to rycina, podobnie jak pozo-

stałe w pomieszczeniu. 

Eksponowana w herbaciarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 14).

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 18 (herbaciarnia, 

nr 14).
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 III.44  Rycina (?)

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

techniki 
graficzne (?), 
papier (?)

wys. 44 cm, 
szer. 34 cm

Prawdopodobnie była to rycina, podobnie jak pozo-

stałe w pomieszczeniu. 

Eksponowana w herbaciarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 15).

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a,  

s. 18 (herbaciarnia, 

nr 15).





iV. Portrety 
sylwetkowe

Portrety 
sylwetkowe

IV
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 IV.1  Portret 
mężczyzny	

�2.�poł.�XVIII�w.�(?)

autor i miejsce 
powstania 
nieznane

czarny tusz 
lub sylwetka 
wycięta z czarnego 
papieru, techniki 
graficzne, papier

niewielkie 
wymiary 

Portret sylwetkowy mężczyzny w owalu, w graficznym obramieniu. 

Ukazany w popiersiu w lewym profilu. Słabo widoczny na fotografii 

archiwalnej. Oprawiony w prostą prostokątną ramę o narożach za-

znaczonych kostkami z ciemniejszego gatunku drewna. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Według Richarda Dähnego w pomieszczeniu eksponowano portrety 

członków rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 29; 

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 11).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

rys. rozmieszczenia obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (pokój owadów, nr 11).

fot. HI
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 IV.2  Portret  
	 mężczyzny	

�2.�poł.�
XVIII�w.�(?)

Portret sylwetkowy mężczyzny w owalu, w graficznym obramieniu. Ukaza-

ny w popiersiu w prawym profilu. Słabo widoczny na fotografii archiwalnej. 

Oprawiony w prostą prostokątną ramę o narożach zaznaczonych kostkami 

z ciemniejszego gatunku drewna.

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Według Richarda Dähnego w pomieszczeniu eksponowano portrety człon-

ków rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 29; 

Deurer 1944 b, s. 5  

(pokój owadów, nr 12).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

rys. rozmieszczenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 17 (pokój owadów, nr 12).

 IV.3  Portret  
	 kobiety

�2.�poł.�
XVIII�w.�(?)

Owalny portret sylwetkowy kobiety, ukazanej do pasa, w prawym profilu. 

Oprawiony w prostokątną ramę. Słabo widoczny na fotografii archiwalnej. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Według Richarda Dähnego w pomieszczeniu eksponowano portrety 

członków rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 29; 

Deurer 1944 b, s. 5  

(pokój owadów, nr 17).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

rys. rozmieszczenia obrazów, Deurer  

1944 a, s. 17 (pokój owadów, nr 17).

autor i miejsce 
powstania 
nieznane

czarny tusz lub sylwetka wycięta 
z czarnego papieru, techniki 
graficzne, papier

niewielkie wymiary

autor i miejsce 
powstania 
nieznane

czarny tusz lub sylwetka wycięta 
z czarnego papieru, techniki 
graficzne, papier

niewielkie wymiary

fot. HI

fot. HI
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 IV.4  Portret 
mężczyzny

�2.�poł.�
XVIII�w.�(?)

autor i miejsce 
powstania 
nieznane

czarny tusz 
lub sylwetka 
wycięta 
z czarnego 
papieru, 
techniki 
graficzne, 
papier

niewielkie 
wymiary

Portret sylwetkowy mężczyzny w owalu w graficznym obramie-

niu. Ukazany w popiersiu, w lewym profilu. Oprawiony w prosto-

kątną drewnianą ramę. Słabo widoczny na fotografii archiwalnej. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Według Richarda Dähnego w pomieszczeniu eksponowano 

portrety członków rodziny Uphagenów.

fot. HI

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 29; 

Deurer 1944 b, s. 5  

(pokój owadów, nr 18).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

rys. rozmieszczenia obrazów, 

Deurer 1944 a, s. 17  

(pokój owadów, nr 18).
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 IV.5  Portret  
	 kobiety

�2.�poł.�
XVIII�w.�(?)

Owalny portret sylwetkowy kobiety, ukazanej do pasa, w prawym 

profilu. Oprawiony w prostokątną ramę. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Według Richarda Dähnego w pomieszczeniu eksponowano 

portrety członków rodziny Uphagenów.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

rys. rozmieszczenia obrazów, 

Deurer 1944 a, s. 17  

(pokój owadów, nr 19).

autor i miejsce 
powstania 
nieznane

czarny tusz lub sylwetka wycięta 
z czarnego papieru, techniki 
graficzne, papier

niewielkie wymiary

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 29; 

Deurer 1944 b, 

s. 5 (pokój owadów, 

nr 19).

 IV.6  Portret �2.�poł.�
XVIII�w.�(?)

Zapewne portret sylwetkowy. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło 

Tczewa.

Według Richarda Dähnego w pomieszczeniu eksponowano 

portrety członków rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 29; 

Deurer 1944 b, 

s. 5 (pokój owadów, 

nr 9).

fot. HI

autor i miejsce 
powstania 
nieznane

technika 
nieznana

niewielkie 
wymiary 

IKONOGRAFIA:

rys. rozmieszczenia obrazów, 

Deurer 1944 a, s. 17  

(pokój owadów, nr 9).





V. Meble

Meble

V
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 V.1  Szafa 
 sieniowa

 pocz. XVIII w.

warsztat 
gdański

Szafa o konstrukcji wieńcowej, wsparta na sześciu 

kulistych fasetowanych nogach. Na wydatnym cokole, 

z dwuskrzydłowymi drzwiami, zwieńczona profilowa-

nym, wyłamanym pośrodku frontu gzymsem, o boga-

tej dekoracji snycerskiej: w górnych narożach płycin 

drzwi przedstawienia czterech pór roku, na pilastrach 

wić roślinna z kwiatami oraz przedstawieniami ptaków 

i muszli. Kapitele pilastrów płaskorzeźbione z motywem 

uskrzydlonych główek putt. W zwieńczeniu przedsta-

wienia unoszących się w powietrzu putt z koroną, pod 

którą wyobrażenie apostoła z księgą i mieczem, leżące 

putto z klepsydrą i drugie z bukietem kwiatów. 

Eksponowana w sieni I piętra. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

Według Richarda Dähnego pochodziła z domu ojca 

Johanna Uphagena – Petera.

Pewną analogią do zaginionej szafy jest egzemplarz 

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. 

SZMb 2016 MNW)61.

61 Na analogię zwrócił uwagę Stefan S. Mieleszkiewicz.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 21;

Behling 1942, s. 38–39 

(nr 23);

Deurer 1944 b, s. 4  

(sień I p., nr 2), s. 16 

(skrzynia nr 14,  

bez numeru);

Buchholz-Todoroska 

1995, sień I p., b.pg.

drewno orzecha, stolarka, 
snycerka, fornirowanie

wys. 262 cm, szer. 240 cm,  
głęb. 88 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118573;

rys. inwentaryzacyjny 

sieni I p., Deurer 1944 a, 

s. 15.

fot. HI
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 V.2  Szafa �1.�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

Szafa na stołowej podstawie, ustawionej na kulistych, 

spłaszczonych stopkach, wspierających wielobocz-

ne, rozszerzające się ku górze nogi, połączone w dol-

nej części rozbudowanymi skrzyżowanymi łączynami. 

Oskrzynienie podstawy profilowane, z szufladą, poni-

żej fartuszek rzeźbiony w motywy roślinne. Boki i front 

proste, drzwi dwuskrzydłowe. Skrzydła drzwi ramowe, 

z pojedynczymi profilowanymi płycinami. Zwieńczona 

profilowanym wyłamanym gzymsem.

Eksponowana w sieni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1  

(sień, nr 4);

Buchholz-Todoroska 

1995, sień, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/213; 

rys. inwentaryzacyjny 

sieni, Deurer 1944 a, 

s. 13.

.

drewno, stolarka, snycerka

wymiary nieznane

fot. MG



314

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 V.3  Szafa �2.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

Szafa na stołowej podstawie, z czterema esowato wy-

giętymi nogami, zakończonymi u dołu spłaszczonymi 

kulami i spiętymi w dolnej partii wiązaniem w kształ-

cie litery X, o falistych łączynach. Oskrzynienie pod-

stawy bogato profilowane, z rzeźbionym ażurowym 

fartuszkiem z wici roślinnej. Korpus sześcioboczny, 

z dwuskrzydłowymi drzwiami. Skrzydła drzwi i naroż-

ne ścianki z pojedynczymi prostokątnymi płycinami. 

Nastawa nakryta wypukłym kasetonowym daszkiem, 

zwieńczonym rzeźbionym ornamentem roślinnym. 

W karcie muzealnej opisana jako eksponowana w kan-

torze, lecz zdjęcie na karcie ukazuje mebel stojący 

na antresoli. 

Nieuwzględniona w spisie Jakoba Deurera dotyczącym 

kantoru. Być może jest to mebel nr 4 („Schränckchen”) 

ujęty w spisie Deurera dotyczącym antresoli. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 2 

(antresola, nr 4);

Szymańska 1996, 

kantor, nr 9.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/219; 

rys. inwentaryzacyjny antresoli, 

Deurer 1944 a, s. 14.

.

drewno, stolarka, snycerka

wymiary nieznane 

fot. MG



315

V. Meble

Szafa dwuczęściowa. Czworoboczna podstawa z czte-

rema szufladami, w górnym rzędzie dwie węższe, 

ustawiona na konsolowych nogach. Nastawa węższa 

i płytsza, z jednoskrzydłowymi drzwiami, zwieńczona 

wolutowym (rozerwanym) gzymsem z kroksztynkiem 

pośrodku, wyniesionym na osi mebla. Drzwi, szuflady 

i ścianki boczne dekorowane intarsjowanymi polami 

obwiedzionymi wstęgą.

Eksponowana w sieni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

 V.4  Szafa 

�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański 
lub elbląski

drewno 
jesionowe, 
stolarka, 
intarsja

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1  

(sień, nr 8);

Buchholz-Todoroska 1995, 

sień, b.pg.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 105794;

rys. inwentaryzacyjny sieni, 

Deurer 1944 a, s. 13.
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 V.5  Szafa pancerna

�ok.�poł.�XVIII�
lub�3.�ćw.�
XVIII w.

warsztat 
gdański 

drewno obijane 
blachą żelazną, 
stolarka, 
snycerka, 
pozłacanie

wys. ok. 220 cm, 
szer. 100 cm, 
głęb. 50 cm

Szafa pancerna. Korpus na rzucie prostokąta, 

o prostych ściankach, zwieńczony wyłamanym 

gzymsem z wolutami po bokach. Wsparta na 

gruszkowatych fasetowanych nogach. Korpus 

wraz z prostokątnym skrzydłem drzwi okuty li-

stwami stalowymi, mocowanymi nitami o dużych 

łbach, rozmieszczonymi w niewielkich odległo-

ściach. Poziome listwy na skrzydle zakończone 

zawiasami. Dekorowana u góry rzeźbionymi i po-

złacanymi figurami – na wolutach gzymsu dwoma 

półleżącymi postaciami kobiecymi, na kroksztyn-

ku pośrodku wypiętrzenia gzymsu koronującego 

stojącym Merkurym. 

Eksponowana w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Secker 1919, s. 4 

(wzmianka);

Mannowsky [1933], s. 7 

(wzmianka);

Deurer 1944 b, s. 1 

(kantor, nr 3);

Barylewska-Szymańska 

1993, s. 152;

Szymańska 1996,  

kantor, nr 5.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118596; 

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/220 

i MHMG/Uph/H/223;

rys. inwentaryzacyjny 

kantoru, Deurer 1944 a, 

s. 13.

fot. MG

fot. HI
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fot. MG fot. MG
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 V.6  Szafa

Szafa prostopadłościenna, z lekko ściętymi naroża-

mi, wypełnionymi w partii wieńca dolnego i korpusu 

ćwierćkolumienkami o żłobkowanych trzonach. Wspar-

ta na pięciu niskich żłobkowanych nogach, lekko roz-

szerzających się ku górze. Cokół profilowany, z dwoma 

szufladami rozdzielonymi żłobkowaniem. Na licach szu-

flad umieszczone centralnie okrągłe metalowe szyldy 

z gałkowymi uchwytami. Drzwi dwuskrzydłowe o kon-

strukcji ramowej, z pojedynczymi, lekko zagłębionymi, 

prostokątnymi płycinami. Listwa przymykowa żłobko-

wana, z niewielkim szyldem na klucz. Wieniec górny 

z profilowanym uskokowo gzymsem. 

Eksponowana w kantorze. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1 

(kantor, nr 1);

Szymańska 1996, 

kantor, nr 1.

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański 

drewno, mosiądz, stolarka, 
fornirowanie

wymiary nieznane

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/225; 

rys. inwentaryzacyjny kantoru, 

Deurer 1944 a, s. 13.

fot. MG
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Serwantka kątowa, o ściętych narożach, dwuczęściowa (?), 

wsparta na pięciu bądź sześciu niskich, kanelowanych, rozsze-

rzających się ku górze nogach. Naroża obu kondygnacji deko-

rowane płaskorzeźbioną wicią roślinną z owocami. Podstawa 

zamykana dwoma skrzydłami drzwi, ze żłobkowanymi płycinami 

z łukowatą przewiązką z ornamentem cekinowym, ujętą na koń-

cach płaskorzeźbionymi rozetkami. Listwa przymykowa ozdo-

biona nanizaną na wstęgę płaskorzeźbioną dekoracją roślinną. 

Listwa cokołowa dekorowana ornamentem z liści laurowych. 

Górna kondygnacja z wkładanymi przeszklonymi skrzydłami 

drzwiowymi, z kanelowanymi oddrzwiami. Zwieńczenie w formie 

postumentu, z wazą ustawioną na trójdzielnym profilowanym 

cokole, dekorowanym meandrem, żłobkowaniem i plecionką. 

Eksponowana w dużej jadalni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

 V.7	 	Serwantka	kątowa

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 4  

(duża jadalnia, nr 1);

Barylewska-Szymańska 1993, 

s. 152;

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 9.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567;

rys. inwentaryzacyjny dużej 

jadalni, Deurer 1944 a, s. 15.

fot. HI
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 V.8  Szafa

Szafa dwuczęściowa, o prostych ściankach. W pod-

stawie, wspartej na czterech niewysokich, graniastych, 

zbieżnych nogach, trzy szuflady z okrągłymi profilowa-

nymi szyldami zamków (pośrodku) i uchwytów-antab 

(po bokach). Nastawa płytsza, z dwuskrzydłowymi 

drzwiami z listwą przymykową, zwieńczona drewnia-

ną ażurową galeryjką, wypełnioną plecionką z owali. 

Eksponowana w małym salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

Analogią w polskich zbiorach jest szafa ze zbiorów 

Radziwiłłów w Nieborowie (Muzeum w Nieborowie 

i Arkadii, nr inw. NB 529 MNW)62 .

62 Na analogię zwrócił uwagę Stefan S. Mieleszkiewicz.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 (mały 

salon, nr 9 i 9 a; podwójne 

oznaczenie wynika 

zapewne z faktu, że mebel 

jest złożony z dwóch 

elementów);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 6.

 XVIII/XIX w.

warsztat 
angielski (?)

drewno mahoniowe (?), 
mosiądz (?), stolarka, 
fornirowanie, odlewanie

wymiary nieznane

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/312; 

rys. inwentaryzacyjny 

małego salonu, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. MG
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 V.9	 	Szafa	kątowa

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

Szafa kątowa, nieznana z przekazów ikonograficznych. 

Do czasu ewakuacji stała w bibliotece, która nie była 

udostępniana zwiedzającym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(biblioteka, nr 2).

IKONOGRAFIA:

brak.

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane

 V.10	 	Szafa	kątowa	

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
stolarka

wymiary 
nieznane

Szafa kątowa, znana jedynie z archiwalnego ry-

sunku przedstawiającego rzut antresoli. 

Eksponowana na antresoli.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 2 

(antresola, nr 2);

Buchholz-Todoroska 

1995, antresola, b.pg.

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

antresoli, Deurer 1944 a, 

s. 14.
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Szafy biblioteczne, znane jedynie z archiwalne-

go rysunku przedstawiającego rzut małego salonu. 

Eksponowane w małym salonie.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wypo-

sażenia przewiezione do majątku rodziny w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

Szafa biblioteczna, nieznana z przekazów ikono-

graficznych. Duża, w zwieńczeniu trzy złocone 

elementy dekoracyjne. 

Do czasu ewakuacji stała w bibliotece, która nie 

była udostępniana zwiedzającym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

 V.11	 	Szafy	biblioteczne	
 2 szt.

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 1 i 4).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

małego salonu, Deurer 

1944 a, s. 16.

 V.12	 	Szafa	biblioteczna

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(biblioteka, nr 1).

IKONOGRAFIA:

brak.

drewno, 
stolarka, 
snycerka, 
złocenie 

określona  
jako duża

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane



323

V. Meble

 V.13  Szafy 
 2 szt.

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

Szafy nieznane z przekazów ikonograficznych. 

Do czasu ewakuacji stały w bibliotece, która nie 

była udostępniana zwiedzającym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(biblioteka, nr 14 i 15).

IKONOGRAFIA:

brak.

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane

 V.14  Szafa

 XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

Szafa znana jedynie z archiwalnego rysunku przed-

stawiającego rzut małej sypialni. 

Eksponowana w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 7).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

małej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane
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Kredens wsparty na sześciu smukłych, 

toczonych, kanelowanych nogach. Blat 

zaokrąglony na narożach, lekko wyoblony 

w partii środkowej. Po bokach szafki z jed-

noskrzydłowymi drzwiczkami, w części 

środkowej trzy umieszczone obok siebie 

szuflady lub jedna. Lica szuflad i szafek 

ozdobione dekoracją intarsjowaną w for-

mie owalu. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewieziony do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

 V.15  Kredens

 pocz. XIX w.

warsztat 
angielski

drewno 
(mahoń), 
mosiądz, 
stolarka, 
intarsjowanie, 
odlew

wys. ok. 90 cm, 
szer. 210 cm, 
głęb. 70 cm

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 27;

Secker 1919, s. 6;

Mannowsky [1933], s. 10;

Deurer 1944 b, s. 4  

(duża jadalnia, nr 5);

Barylewska-Szymańska 

1993, s. 152;

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 10.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118577;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/249;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej jadalni, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. HI
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fot. MG



326

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Prostopadłościenna szafka, na niskich rozszerzających się ku górze gra-

niastych nogach. Dwuskrzydłowe drzwiczki z podziałem imitującym 

trójszufladową komodę. Od frontu ujęta dwiema smukłymi kolumien-

kami na wysokich cokołach. Listwa cokołowa dekorowana festonami. 

Blat drewniany. 

Eksponowana w herbaciarni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

 V.16  Szafka

 pocz. XIX w.

warsztat 
gdański 

fot. UB/BE&W

drewno 
mahoniowe, 
stolarka, 
fornirowanie

wymiary 
nieznane
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BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 7;

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 2; zapis dotyczy 

prawdopodobnie tego mebla);

Szymańska 1996, herbaciarnia, 

nr 20.

fot. MG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/232;

fot. arch. UB/BE&W, nr 05289898;

rys. inwentaryzacyjny herbaciarni, 

Deurer 1944 a, s. 14.
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Prostopadłościenna szafka, wsparta na czterech niskich kon-

solowych nogach. W dolnej partii szafka z dwuskrzydłowymi 

drzwiami, dekorowanymi lekko cofniętą płyciną, wykonaną 

z innego gatunku drewna, ozdobioną intarsjowaną dekoracją 

w formie koła. Powyżej szuflada, lico dekorowane dwoma in-

tarsjowanymi owalami, na których centralnie osadzone proste 

metalowe uchwyty, przytwierdzone w dwóch miejscach. Blat 

drewniany, o profilowanym obrzeżu, nieznacznie wysunięty poza 

obrys korpusu. 

Eksponowana w małym salonie. 

Mebel nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera. Zapewne 

ewakuowany w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

 V.17  Szafka

�1.�ćw.�XIX�w.

Anglia 
lub warsztat 
gdański (?)

drewno (kilka 
gatunków), 
mosiądz, 
stolarka, 
intarsja

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 5.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/310.

fot. MG
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Szafki nocne o prostopadłościennym korpusie na czterech 

nogach, wspartych na prostokątnej platformie, osadzonej na 

płaskich nóżkach. Nogi szafki: tylne – proste, smukłe, przednie – 

złocone, w formie łap zwierzęcych. Od frontu drzwiczki ozdobio-

ne ośmioboczną płyciną. Wyżej płytka szuflada z umieszczonym 

pośrodku małym szyldem. Blat nieco szerszy od korpusu, pro-

filowany, z nałożoną węższą płytą. 

Eksponowane w dużej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

 V.18	 	Szafki	nocne	
 para

 1810–1825

warsztat 
gdański (?)

drewno 
mahoniowe, 
stolarka, 
fornirowanie, 
snycerka, 
złocenie

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8 

(duża sypialnia, nr 3 i 7);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 5.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118594;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00832585;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. HI fot. HI
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 V.19  Sekretera 
	 	 z	nastawą

�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański, Anglia 
lub północne 
Niemcy

drewno 
(mahoń), 
mosiądz, tafle 
szkła, stolarka, 
fornirowanie, 
odlew

wymiary 
nieznane

Sekretera z nastawą. W dolnej partii trzyszu-

fladowa prosta komoda, powyżej szafkowa 

nastawa z dwuskrzydłowymi lustrzanymi 

drzwiczkami. W dolnej części nastawy uchyl-

na, umieszczona ukośnie klapa, zamykająca 

wnętrze z szafką centralną, ujętą po bokach 

i u dołu otwartymi półkami i szufladkami. 

Zwieńczenie w formie trójkątnego rozerwa-

nego gzymsu z kroksztynkiem pośrodku.

Eksponowana w małej jadalni. 

Mebel nieuwzględniony w spisie Jakoba 

Deurera. Zapewne ewakuowany w 1944 r., 

miejsce zdeponowania nieznane.

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, 

mała jadalnia, nr 7.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118576.
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Sekretera o prostych bokach i froncie, ustawiona na niewysokich 

konsolowych nogach. Z trzema szufladami, górna węższa, dzie-

lona. Powyżej ukośnie ustawiona klapa, po odłożeniu wsparta 

na wysuwanych listwowych podpórkach. Uchwyty odlewane, 

mosiężne, z szyldami o falistym symetrycznym zarysie, wycięte 

w blasze mosiężnej.

Eksponowana w herbaciarni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Sekretera z nastawą o podstawie i środkowej części analogicznej 

do zaginionej z Domu Uphagena znajdowała się w zbiorach 

Friedricha Basnera63.

63 Na analogie zwrócił uwagę Stefan S. Mieleszkiewicz – 

Wichmann 1925, tab. 35b.

 V.20  Sekretera 

�poł.�XVIII�w., 
Anglia, lub  
pocz. XIX w.,  
warsztat 
gdański 

drewno 
(mahoń), 
stolarka, 
fornirowanie, 
odlew 

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 4);

Barylewska-Szymańska 1993, 

s. 152;

Szymańska 1996, herbaciarnia, 

nr 19.

fot. HI

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118571 i 118581; 

rys. inwentaryzacyjny 

herbaciarni, Deurer 1944 a, 

s. 14.
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Jednoczęściowa sekretera, o faliście ukształtowanych 

bokach i froncie, wsparta na konsolowych nogach. Kor-

pus z dwiema szufladami, powtarzającymi płynną linię 

frontu, głębokimi, opatrzonymi zamkiem z ozdobnym 

szyldem dekorowanym rocaille’ami i liśćmi akantu oraz 

dwoma łukowatymi uchwytami z ozdobnymi szyldami, 

dekorowanymi analogicznie i umieszczonymi w skraj-

nych osiach szuflad. Powyżej nachylona odkładana 

klapa. Wewnątrz wiele szufladek i otwartych półek oraz 

niewielka skrytka zamykana drzwiczkami. 

Eksponowana w małej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

Liczne analogie odnajdujemy w dawnych zbio rach gdań-

skich: Basnera, Giełdzińskiego oraz w zbiorach MNG64.

64 Wichmann 1925, sekretera, tab. 46b; Sammlung 

1912, tab. 12, poz. 54 i 68; Betlejewska 2001, il. 136.

 V.21  Sekretera �3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 6  

(mała jadalnia, nr 4);

Barylewska-Szymańska 

s. 154;

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 9.

drewno, mosiądz, stolarka, 
fornirowanie, intarsja, 
odlew

wys. ok. 90 cm, szer. 90 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118584; 

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/283;

rys. inwentaryzacyjny 

małej jadalni, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. MG

fot. HI
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 V.22  Sekretera �2.�poł.�
XVIII w. (?)

Sekretera znana jedynie z archiwalnego rysunku przedstawiające-

go rzut kantoru.

Eksponowana w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

 V.23  Sekretera 
z	nastawą

Sekretera z nastawą. W dolnej partii trzyszufladowa komoda, po-

wyżej szafkowa nastawa ze ścianką przednią o lekko falującej linii, 

z dwuskrzydłowymi drzwiami. W dolnej części nastawy uchylna, 

umieszczona ukośnie klapa. Wewnątrz wiele otwartych półek, kilka 

wąskich szufladek oraz niewielka skrytka, umieszczona na osi, za-

mykana drzwiczkami, pokryta dekoracją figuralną. Po obu stronach 

ściany frontowej dekoracja w formie półwałka powtarzającego kształt 

mebla, w partii zwieńczenia przechodząca w gładki kapitel. Zwień-

czenie zbliżone do trójkąta (?), przerwane w partii środkowej (?).

Eksponowana w małej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 6  

(mała jadalnia, nr 7; być może 

zapis dotyczy tego mebla);

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118584;

rys. inwentaryzacyjny małej 

jadalni, Deurer 1944 a, s. 15.

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

wymiary 
nieznane

drewno, stolarka

wymiary nieznane

fot. HI

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny kantoru, 

Deurer 1944 a, s. 13.

drewno (mahoń), 
mosiądz, stolarka, 
fornirowanie, 
intarsjowanie

warsztat 
gdański (?)

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1 

(kantor, nr 7).
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Sekretera nieznana z przekazów ikonograficznych. 

Do czasu ewakuacji stała w bibliotece, która nie była udo-

stępniana zwiedzającym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

 V.24  Sekretera

 XVIII lub XIX w. (?)

warsztat gdański

drewno, stolarka 

wymiary nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(biblioteka, nr 3).

IKONOGRAFIA:

brak.

 V.25  Sekretera

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański 
lub Prusy 
Królewskie

drewno, mahoń, 
fornirowanie

wymiary 
nieznane

Prostopadłościenna sekretera na konsolowych nogach. W dolnej 

części trzyszufladowa komoda, wyżej uchylnie otwierana pro-

stokątna klapa. W nastawie węższa szafka o przeszklonych (?) 

drzwiczkach, zwieńczona galeryjką z ażurem z form roślinnych, 

flankowana niskimi komorami szufladowymi, zwieńczonymi 

schodkowo. Na narożach galeryjki niewielkie toczone sterczyny. 

Eksponowana w małej sypialni. 

Mebel nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera. Zapewne 

ewakuowana w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 2.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/294.

fot. MG



335

V. Meble

 V.26  Sekretera

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane

Sekretera znana jedynie z archiwalnego rysunku przed-

stawiającego rzut małego salonu. 

Eksponowana w małym salonie.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7  

(mały salon, nr 7).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

małego salonu, Deurer 

1944 a, s. 16.
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 V.27  Sekretarzyk 

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański 

drewno, 
stolarka

wymiary 
nieznane

Sekretarzyk typu partner desk, w kształcie zbliżonym 

do kwadratu, z blatem pulpitowo nachylonym z dwóch 

stron, wsparty na prostych graniastych nogach, spię-

tych u dołu wiązaniem w kształcie podwójnej litery H. 

Nachylone partie blatu rozdzielone wąską, płaską czę-

ścią, służącą do postawienia utensyliów pisarskich.

Eksponowany w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Secker 1919, s. 4;

Mannowsky [1933], 

s. 7;

Deurer 1944 b, s. 1 

(kantor, nr 5);

Szymańska 1996, 

kantor, nr 2.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118596;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/221;

rys. inwentaryzacyjny  

kantoru, Deurer 1944 a, s. 13.

fot. MG fot. HI
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 V.28  Sekretarzyk 
 podróżny

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański 
lub angielski

drewno, 
stolarka, okucia 
mosiężne

wymiary 
nieznane

Sekretarzyk podróżny. Prostopadłościenna kaseta, mieszcząca 

wewnątrz składany pulpit do pisania, wyklejony suknem. Dia-

gonalny podział korpusu i wieka. Wewnątrz korpusu, powyżej 

pulpitu, przegródki na przybory do pisania. Okucia mosiężne. 

Na bokach korpusu antaby.

Eksponowany w sieni głównej. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło 

Tczewa.

Zbliżony model został zamieszczony przez Thomasa Shearera 

we wzorniku The Cabinet-Makers London Book of Prices 178865 .

65 Na analogię zwrócił uwagę Stefan S. Mieleszkiewicz.

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 

1995, sień, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/217.

fot. MG
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 V.29	 	Komoda

�ok.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański 
lub angielski

drewno 
(mahoń?), 
mosiądz (?), 
stolarka

wymiary 
nieznane

Komoda o prostopadłościennym korpusie, wspartym na czterech 

niskich konsolowych nóżkach. Z trzema szerokimi szufladami, 

powyżej dwie węższe szuflady. Na licach szerokich szuflad po 

dwie metalowe (mosiężne?) antaby, wąskie szuflady z pojedyn-

czym uchwytem. Blat drewniany, z profilowanym obrzeżem, wy-

sunięty lekko poza korpus.

Eksponowana w dużej sypialni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 9  

(duża sypialnia, nr 15; zapis 

dotyczył zapewne tego mebla);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 4.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118594;

fot. arch. UB/BE&W, nr 00813092;

rys. inwentaryzacyjny dużej 

sypialni, Deurer 1944 a, s. 16.

fot. HI fot. UB/BE&W
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 V.30	 	Komody	
 para

�4.�ćw.�XVIII�w.

Dania (?)

drewno, 
mosiądz, 
stolarka, 
fornirowane, 
intarsjowanie

wys. ok. 80 cm, 
szer. 125 cm, 
głęb. 45 cm

Komody trójszufladowe. Boki i front faliste, korpus u dołu faliście wycię-

ty o ściętych frontowych narożach, na niskich, graniastych, zbieżnych 

nogach. Naroża oraz środkowa część lica dekorowana laskowaniem. 

Lica szuflad tworzące jedno pole obrazowe, dekorowane dwoma syme-

trycznymi intarsjowanymi owalami z ukwieconą wicią roślinną, wewnątrz 

z bukietem kwiatów. Okucia metalowe w formie rozet. Blat drewniany 

o profilowanym rzeźbionym obrzeżu. 

Eksponowane w salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Przez Hansa F. Seckera uważane za wyrób duński.

BIBLIOGRAFIA:

Secker 1919, s. 6;

Deurer 1944 b, s. 3 

(salon, nr 1 i 21);

Barylewska-Szymańska 

1993, s. 152;

Buchholz-Todoroska 

1995, salon, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/248;

rys. inwentaryzacyjny 

salonu, Deurer 1944 a, 

s. 15.

fot. MG



340

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 V.31	 	Komoda	  XVIII 
lub XIX w. (?)

Komoda znana jedynie z archiwalnego rysunku przedstawiające-

go rzut antresoli.

Eksponowana na antresoli.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

wymiary 
nieznane

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

antresoli, Deurer 1944 a,  

s. 14.

 V.32  Skrzynia  XVII w. (?)

Skrzynia o prostopadłościennym korpusie. Ściany 

i wieko wzmocnione ułożonymi w formie kratow-

nicy stalowymi taśmami, w miejscu ich skrzyżowa-

nia ćwieki mocujące. Na bokach skrzyni uchwyty 

w formie antab. 

Eksponowana w sieni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1  

(sień, nr 14);

Buchholz-Todoroska 

1995, salon, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/215; 

rys. inwentaryzacyjny 

sieni, Deurer 1944 a, 

s. 13.

warsztat 
gdański (?)

stal, kucie wymiary 
nieznane

fot. MG

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 2  

(antresola, nr 6);

Buchholz-Todoroska 1995, 

antresola, b.pg.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
stolarka
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 V.33  Skrzynia

 XVII/XVIII w.

warsztat 
gdański 

stal, kucie

wys. ok. 75 cm, 
szer. 110 cm,  
głęb. 40 cm

Skrzynia o prostopadłościennym korpusie, na kółkach. Ściany i wieko 

wzmocnione ułożonymi w formie kratownicy stalowymi listwami, 

na krawędziach korpusu kątowniki mocowane ćwiekami. Od fron-

tu okrągły szyld na klucz, obramiony okręgiem z ułożonych obok 

siebie perełek, obok na listwach wzmacniających wrzeciądze na 

kłódki. Na wieku okrągły szyld przy zamku w obramieniu z perełek. 

Na bokach skrzyni uchwyty w formie antab. 

Eksponowana w sieni I piętra, a następnie w kantorze. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1  

(kantor, nr 2);

Barylewska-Szymańska 1993, 

s. 150;

Szymańska 1996, kantor, nr 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118573;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/222;

rys. inwentaryzacyjny kantoru, 

Deurer 1944 a, s. 13.

fot. MG fot. HI
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 V.34  Skrzynia 

 XVII 
lub XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

Skrzynia znana jedynie z archiwalnego ry-

sunku przedstawiającego rzut antresoli. 

Eksponowana na antresoli.

Według zapisu w spisie ewakuacyjnym 

zawierała ona srebra zapakowane przez 

prof. Willego Drosta. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 2 (antresola, nr 1);

Buchholz-Todoroska 1995, antresola, b.pg.

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny antresoli, Deurer 

1944 a, s. 14.

 V.35  Skrzynia

fot. MG

drewno (?), 
stal (?)

wymiary 
nieznane
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warsztat 
gdański 

Prostopadłościenna skrzynia, na niskich klockowych 

nogach. Naroża korpusu i wieka ujęte listwą mosięż-

ną. Ścianka przednia i wieko pokrywy dekorowane 

prostokątną płyciną, obwiedzioną inkrustowaną mo-

siądzem ramką z kwiatonami w narożach. Na ściance 

przedniej mosiężny szyld zbliżony do kwadratu o łu-

kowato wciętych narożach. Powyżej kasetowy uchwyt 

do otwierania wieka. Na ściankach bocznych antaby 

z szyldami. 

Eksponowana w kantorze.

Nieodnotowana w spisie Deurera. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia prawdopodob-

nie przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996,  

kantor, nr 7.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/226.

wymiary 
nieznane

drewno (palisander?), mosiądz, blacha 
mosiężna (?), stolarka, intarsja lub inkrustacja 

 l. 40. XIX w.
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 V.36	 	Pudełka	  
	 na	sztućce	

 2 szt.

 ok. 1800

warsztat 
angielski

Pudełko o prostych bokach i półkolistym froncie z ryzalitem 

pośrodku, z ukośnie nachylonym wiekiem, wsparte na niskich 

nóżkach. Na korpusie rozbudowany szyld mosiężny. Na spo-

dzie wieka intarsjowana dekoracja w formie sześcioramiennej 

gwiazdy i wstęgowej obwódki. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 27;

Deurer 1944 b, s. 4  

(duża jadalnia, nr 6, 7 i 8);

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 19.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/250.

fot. MG fot. HI

mahoń, stolarka, intarsje, 
okucia mosiężne

wymiary nieznane
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 V.37	 	Pojemnik	  
na	sztućce	

 ok. 1810

warsztat 
angielski

Pojemnik w formie wazy, z okrągłą stopą ustawioną na czworobocznej 

podstawie, wspartej na niskich konsolowych nóżkach, pokrywa zwień-

czona uchwytem w formie szyszki. Korpus i pokrywa podzielone na 

dwanaście pionowych segmentów jasną intarsjowaną żyłką. W brzu-

ścu przegródki, rozmieszczone schodkowo, służące do umieszczania 

w pionie sztućców. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 27;

Deurer 1944 b, s. 4 

(duża jadalnia, nr 6, 7 i 8);

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/251.

fot. MGfot. HI

mahoń, stolarka, intarsje, 
okucia mosiężne

wymiary nieznane
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Szkatuła z korpusem o wybrzuszonych ściankach, zwężającym się ku 

górze. Wsparta na niskich nóżkach. Pokrywa zwężająca się uskokowo, 

zamknięta prosto. 

Eksponowana w małej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Bardzo zbliżona para pudełek do herbaty w ofercie Peacock’s Finest 

w Londynie w 2020 r. Oferowane pudełka – z odlewanym mosiężnymi 

uchwytem na pokrywie i szyldem zamka – określone jako wyrób według 

projektu Thomasa Chippendale’a66. 

66 www.peacocksfinest.com/product-page/pair-of-george-iii-

chippendale-bomb%C3%A9-tea-caddies (dostęp: 9.07.2020).

 V.38	 	Szkatuła	
 lub pudełko na herbatę

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mahoń, stolarka

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/286.

fot. MG
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 V.39	 	Szkatuła �1.�ćw.�XIX�w.�(?)

Szkatuła prostopadłościenna, z pokrywą, wsparta na niskich 

klockowych nóżkach. Ścianki korpusu dekorowane płycinami, 

wydzielonymi intarsjowaną żyłką. 

Eksponowana w sieni I piętra. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118573.

warsztat 
gdański (?)

 V.40  Apteczka 
	 	 domowa

 XVIII w. (?)

Prostopadłościenna apteczka, z drzwiczkami z płyciną w ścia-

nie frontowej, na niskich konsolowych nogach. Blat drewniany 

o profilowanych krawędziach. 

Eksponowana w dużej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 9 (duża sypialnia, 

nr 12a).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05278764.

warsztat 
gdański (?)

drewno, mosiądz (?), 
stolarka, odlewanie

wymiary nieznane

mahoń, stolarka, intarsja

wymiary nieznane

fot. HI

fot. UB/BE&W
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Garnitur mebli do siedzenia, złożony z kanapy, dwóch foteli 

i taboretu. Siedziska wyściełane, kanapa i fotele z ażurowymi 

oparciami. Wsparte na kabriolowych nogach, zakończonych 

kulą zaciśniętą w szponach, w górnej części dekorowanych 

owalnym kartuszem otoczonym rocaille’em. Ramiaki boczne 

oparć o płynnym wykroju, deski środkowe (jedna w fotelach, 

cztery w kanapie) z przeplecionych listew. Górne ramiaki oparć 

dekorowane motywem rocaille’u. Siedziska tapicerowane strzy-

żonym aksamitem. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

prze wieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Analogiczne meble w dawnych zbiorach Friedricha Basnera oraz 

w zbiorach MNG67.

67 Krzesło i fotel (różniące się zarysem przednich oskrzyń), 

określone jako gdański chippendale, w zbiorach Friedricha 

Basnera (Wichmann 1925, tab. 66, il. górna). Niemal 

identyczna deska środkowa w krześle w zbiorach MNG: 

Betlejewska 2001, s. 109, il. 153.

 V.41	 	Garnitur	mebli	
siedziskowych

�3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański na 
wzór mebli 
angielskich

drewno, 
tkanina 
obiciowa, 
stolarka, 
snycerka, 
tapicerowanie

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 5 (pokój 

owadów, nr 1, 2, 3 i 4);

Barylewska-Szymańska s. 154;

Buchholz-Todoroska 1995,  

pokój owadów, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/257 

i MHMG/Uph/H/261;

rys. inwentaryzacyjny pokoju 

owadów, Deurer 1944 a, s. 15.
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Garnitur mebli złożony z dwóch kanap, trzynastu foteli (?) 

i sześciu taboretów. Meble pomalowane na biało, dekorowa-

ne snycersko opracowanym złoconym ornamentem. Wsparte 

na lekko rozszerzających się ku górze kanelowanych nogach, 

oskrzynienie dekorowane złoconymi girlandami. Oparcia ażuro-

we, z tapicerowanym medalionem ujętym obramieniem dekoro-

wanym laurowym wieńcem, osadzonym w trapezoidalnej ramie 

zwieńczonej łukiem nadwieszonym, dekorowanej płaskorzeź-

bionymi festonami i płonącymi pochodniami u góry. Oparcia 

kanap trójdzielne, z większą sekcją środkową. Siedziska, oparcia 

i podłokietniki tapicerowane tkaniną jedwabną, taką samą, jak 

użyta do tapicerowania ścian.

Eksponowany w salonie.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

 V.42	 	Garnitur	mebli	
siedziskowych

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 3 (salon, nr 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 i 28);

Barylewska-Szymańska 1993, 

s. 152;

Buchholz-Todoroska 1995, 

salon, b.pg. fot. MG

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118565;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/245, 

MHMG/Uph/H/246 

i MHMG/Uph/H/247;

rys. inwentaryzacyjny salonu, 

Deurer 1944 a, s. 15.

drewno, stolarka, snycerka, 
polichromia, pozłacanie, 
tapicerowanie

wymiary nieznane
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fot. MG

fot. MG
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 V.43  Garnitur 
mebli	

  krzesła – 6 szt. i fotele – 3 szt.

 V.44  Kanapa

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

Garnitur mebli znany jedynie z archiwalne-

go rysunku przedstawiającego rzut kantoru.

Tapicerowany tkaniną lub skórą w kolorze 

zielonym. 

Eksponowany w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodzi-

ny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, 

s. 2 (kantor, bez 

numeru).

drewno, zielona 
tapicerka

wymiary nieznane

Kanapa wyściełana, wsparta na wygiętych, zakoń-

czonych u dołu wolutą nogach o formie zbliżo-

nej do rogu obfitości. Oskrzynia przednia prosta, 

przechodząca w esowate ramiaki boków, wywi-

nięte wolutowo na zewnątrz i tworzące poręcze. 

Oparcie zamknięte prosto, po bokach obniżające 

się ku poręczom. Nogi oraz przednia oskrzynia 

wraz z ramiakami boków zdobione laskowaniem.

Eksponowana w herbaciarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Według Waltera Mannowsky’ego meble ekspo-

nowane w herbaciarni były wyrobami angielski-

mi lub gdańskimi wzorowanymi na angielskich. 

Na archiwalnej karcie muzealnej tego obiektu 

znajduje się odręczny wpis w języku polskim: 

„jest w spółdzielni inw. Roosevelta 12 Wrzeszcz”. 

Powstał on zapewne w czasie przechowywania 

karty w Muzeum Pomorskim (obecnie Muzeum 

Narodowe) w Gdańsku. 

W zbiorach Victoria & Albert Museum znajduje 

się fotografia zbliżonej kanapy, wypożyczonej do 

Bethnal Green Museum na wystawę w 1896 r. 68

68 www.collections.vam.ac.uk/item/O1312196/

photograph/ (dostęp: 9.07.2020).

fot. MG

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kantoru, Deurer 1944 a, 

s. 13.
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BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 7;

Deurer 1944 b, s. 2 (herbaciarnia, nr 3);

Barylewska-Szymańska 1993, s. 152;

Szymańska 1996, herbaciarnia, nr 21.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, nr MHMG/Uph/H/229;

rys. inwentaryzacyjny herbaciarni, 

Deurer 1944 a, s. 14.

warsztat angielski 
lub gdański

drewno (mahoń), tkanina 
obiciowa, stolarka, snycerka, 
tapicerka

 ok. 1780 
lub pocz. XIX w.

wys. ok. 120 cm, dł. 200 cm, 
szer. 70 cm
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 V.45  Kanapa  ok. 1790 
lub�1.�ćw.�XIX�w.

Kanapa wyściełana, na czterech łukowato wygiętych nogach, 

przednie wsparte na złoconych łapach. Oskrzynia przednia prosta, 

po bokach przechodząca w silnie wygięte esowate ramiaki boków, 

wywinięte wolutowo na zewnątrz i tworzące poręcze. Oparcie w wy-

sokości boków, z rzeźbionym i profilowanym falistym zwieńczeniem, 

dekorowanym palmetami. Siedzisko i oparcia tapicerowane włosienicą.

Eksponowana w dużej sypialni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], 

s. 14;

Deurer 1944 b, s. 9  

(duża sypialnia, nr 13);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 10.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05278764; 

rys. inwentaryzacyjny 

dużej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

warsztat 
angielski 
lub gdański

fot. UB/BE&W

drewno, tkanina obiciowa, stolarka, 
snycerka, tapicerowanie

wymiary nieznane
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Kanapa z wyściełanym siedziskiem i ażurowym oparciem i bokami. Wspar-

ta na ośmiu graniastych, rozszerzających się nieco ku górze nogach, z któ-

rych skrajne przechodzą w ażurowe oparcie i boki. Oskrzynienie proste, 

profilowane przy górnej krawędzi. Boki i oparcie równej wysokości, po-

dzielone na prostokątne pola, wypełnione w dolnej partii ostrołukowymi 

arkadami, powyżej niski pas przenikających się ostrołukowych arkadek. 

Pole środkowe zaplecka wypełnione ostrołukowymi, przenikającymi się 

arkadami, na środku płaskorzeźbiony okrągły medalion wypełniony wi-

rującą rozetą. 

Eksponowana w małym salonie.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

 V.46  Kanapa

 pocz. XIX w.

warsztat 
gdański (?)

drewno 
(mahoń?), 
tkanina 
obiciowa, 
stolarka, 
snycerka, 
tapicerka 

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 8);

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 4.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/308; 

rys. inwentaryzacyjny 

małego salonu,  

Deurer 1944 a, s. 16.

fot. MG
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Fotel z wyściełanymi siedzeniem i ażurowym oparciem 

oraz esowatymi poręczami na takich samych wsporni-

kach. Przednie nogi kabriolowe ze stopkami, tzw. pan-

toflami, tylne częściowo graniaste, częściowo toczone 

(w środkowej partii toczone z kostkami u góry i u dołu), 

wygięte do tyłu. Łączyny nóg toczone. Ramiaki boczne 

oparcia o płynnym wykroju, deska środkowa płaska, 

w formie tralki, ramiak górny o płynnym wykroju, de-

korowany płaskorzeźbioną muszlą. Siedzenie pokryte 

skórą mocowaną ozdobnymi gwoździami (głowaczami). 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

Zapewne w 1944 r. ewakuowane, miejsce zdepono-

wania nieznane.

 V.47	 	Fotel �ok.�poł.�XVIII�w. warsztat 
gdański (?)

drewno, skóra, 
stolarka, 
snycerka, 
tapicerka

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

brak.

fot. Dore Barleben, BFM

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 612.589. 
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Fotel z wyściełanymi siedzeniem i owalnym oparciem 

zwieńczonym płaskorzeźbionym elementem dekora-

cyjnym. Przednie nogi toczone, profilowane, tylne 

graniaste, wygięte do tyłu. Oskrzynie gładkie, od tyłu 

zaokrąglone, od frontu łukowate. Poręcze z podłokiet-

nikami na esowatych wspornikach, wyściełane. Sie-

dzenie z wysokim bodnem, oparcie pokryte tkani ną, 

pikowane. 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

Zapewne w 1944 r. ewakuowane, miejsce zdepono-

wania nieznane.

 V.48	 	Fotel

�2.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

BIBLIOGRAFIA:

brak.

fot. APG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Deurer 1944 d, s. 126. 

drewno, mahoń (?), 
tkanina obiciowa, stolarka, 
snycerka, tapicerka

wymiary nieznane
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Krzesło z wyściełanym trapezoidalnym siedzeniem 

i ażurowym oparciem, wypełnionym deską środko-

wą i wyplotem z trzciny. Przednie nogi kabriolowe, 

u góry zdobione palmetą, tylne częściowo grania-

ste, częściowo toczone, wygięte do tyłu. Łączyny 

toczone, w formie litery H z czwartą spinającą tylne 

nogi. Ramiaki boczne oparcia o płynnym wykro-

ju, deska środkowa płaska, w formie tralki, ramiak 

górny zamknięty prosto. Siedzenie pokryte aksa-

mitem (?). 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

Zapewne w 1944 r. ewakuowane, miejsce zdepo-

nowania nieznane.

 V.49	 	Krzesło

�ok.�poł.�XVIII�w.

warsztat gdański (?)

drewno, tkanina, 
żyłka rotangowa 
lub rafia, stolarka, 
snycerka, tapicerka, 
wyplatanie

wymiary nieznane

BIBLIOGRAFIA:

brak.

fot. APG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Deurer 1944 d, 

s. 123.
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Krzesła z wyściełanymi trapezoidalnymi siedzeniami i ażurowymi 

oparciami. Wsparte na prostych czworokątnych nogach, połą-

czonych trzema łączynami w formie litery H i czwartą spinają-

cą tylne nogi. Oskrzynie wąskie, proste, z górnym obrzeżem 

profilowanym. Poduszka siedzenia obita włosienicą. Profilowa-

na rama zaplecka stanowi bezpośrednie przedłużenie tylnych 

nóg. Ramiak górny oparcia wygięty faliście, dekorowany rozet-

ką i perełkami nanizanymi na sznur. Deska środkowa oparcia 

ażurowa, w formie stylizowanego pióropusza, przewiązanego 

w połowie wstęgą z rozetą. 

Eksponowane w dużej jadalni (pod oknami).

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzie-

ju koło Tczewa.

Analogiczne krzesło w zbiorach Victoria & Albert Museum  

(nr inw. 508:1-1907)69. 

69 www.collections.vam.ac.uk/item/O301122/chair/  

(dostęp: 9.07.2020). Stefan S. Mieleszkiewicz wskazuje jako 

analogię model klasycystycznego krzesła do jadalni projektu 

George’a Hepplewhite’a (analogie w: Ellwood [1922], s. 81, poz. 2, 

s. 83, poz. 3, jako autor projektu podany Thomas Chippendale).

 V.50	 	Krzesła	
 3 szt. (?)

 ok. 1760–1770, warsztat angielski, 
lub 4.�ćw.�XVIII�w., warsztat gdański 
na wzór mebli angielskich 

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 4 (duża 

jadalnia, nr 13, 14 i 15);

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 15.

drewno (mahoń?), 
włosienica, 
stolarka, snycerka, 
tapicerka

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/256;

rys. inwentaryzacyjny dużej 

jadalni, Deurer 1944 a, s. 15.

fot. MG

wymiary 
nieznane
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Krzesła z wyściełanymi trapezoidalnymi siedzeniami i ażurowymi 

oparciami. Przednie nogi proste, o przekroju kwadratowym, tylne 

odchylone lekko do tyłu, połączone łączynami. Siedzisko obite 

skórą lub włosienicą. Nogi tylne przechodzące w ramiaki boczne 

zaplecka lekko odchylonego do tyłu, z górnym ramiakiem fali-

stym w kształcie jarzma. Oparcie w partii środkowej z ażurową 

deską środkową w formie skrzypiec wypełnionych plecionką. 

Eksponowane w kantorze. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Krzesło i fotel o tak opracowanej desce środkowej oparcia 

w zbiorach Victoria & Albert Museum70.

70 www.collections.vam.ac.uk/item/O181090/chair/, www.collections.vam.ac.uk/item/

O371866/armchair-unknown/ (dostęp: 9.07.2020).

 V.51	 	Krzesła	
 2 szt.

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat gdański 
na wzór mebli 
angielskich

drewno, skóra 
lub włosiennica, 
stolarka, tapicerka

wymiary nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1  

(kantor, nr 6 i 9);

Szymańska 1996, kantor, nr 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118596;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/224;

rys. inwentaryzacyjny kantoru, 

Deurer 1944 a, s. 13.
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fot. MG

fot. HI
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 V.52	 	Krzesła	
 22 szt. (?)

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański

drewno, 
tkanina 
obiciowa, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia, 
tapicerka

wys. ok. 97 cm

Komplet krzeseł z wyściełanymi siedzeniami i ażurowymi opar-

ciami. Rzeźbione, malowane na niebiesko, detale w zwieńczeniu 

oparć w kolorach czerwonym i zielonym. Wsparte na grania-

stych, zbieżnych, kanelowanych nogach. Oskrzynie dekorowane 

wieńcem z liści, w kostkach nóg rozety. Siedzisko tapicerowa-

ne tkaniną jedwabną z delikatnym deseniem. Z medalionowy-

mi ażurowymi oparciami wypełnionymi kokardą, zdobionymi 

astragalem pokrytym listkami i motywem sznura, zwieńczone – 

w każdym krześle odmiennie – dekoracją złożoną z owoców, 

kwiatów i wici roślinnej. 

W Domu Uphagena było w 1944 r. ponad dwadzieścia tych krze-

seł. W małej jadalni – dwanaście. W pokoju muzycznym w spisie 

wywozowym odnotowano pięć krzeseł, sądząc z ikonografii, 

były to krzesła z tego kompletu. W pokoju kwiatów spis Jakoba 

Deurera odnotowuje sześć krzeseł, ikonografia potwierdza, że 

mogły to być krzesła z tego kompletu.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

W 1995 r. zakupiono w handlu antykwarycznym pięć krzeseł 

z tego kompletu.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 5  

(pokój kwiatów, nr 1, 3, 4, 6, 

7 i 8), s. 6 (mała jadalnia, nr 1, 

2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 i 17; pokój muzyczny, nr 1, 

4, 5, 6 i 8);

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 12.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118566 

i 118576;

rys. inwentaryzacyjny małej 

jadalni, Deurer 1944 a, s. 15;

rys. inwentaryzacyjny 

pokoju kwiatów,  

Deurer 1944 a, s. 15;

rys. inwentaryzacyjny 

pokoju muzycznego,  

Deurer 1944 a, s. 15.
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fot. HI

fot. HI
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 V.53	 	Krzesło

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański

drewno, 
tkanina 
obiciowa, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia, 
tapicerka

wymiary 
nieznane

Krzesło z wyściełanym trapezoidalnym siedzeniem 

i ramowym oparciem z umieszczonym wewnątrz 

wyściełanym medalionem. Nogi graniaste, zbieżne 

do dołu, kanelowane, z podcięciem u góry. Oskrzy-

nie dekorowane wieńcem z liści i ornamentem 

lambrekinowym o formach roślinnych, w kostkach 

nóg rozety. Ramiaki oparcia dekorowane ornamen-

tem cekinowym, naroża dekorowane kostkami 

z rozetami. Obramienie medalionu dekorowane 

wieńcem z liści. Siedzenie i medalion oparcia obi-

te strzyżonym aksamitem. 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

Zapewne w 1944 r. ewakuowane, miejsce zdepo-

nowania nieznane.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

fot. APG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Deurer 1944 d, s. 87.
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Krzesła znane jedynie z archiwalnego rysunku 

przedstawiającego rzut antresoli.

Eksponowane na antresoli.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

 V.54	 	Krzesła	
 2 szt.

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

Krzesła nieznane z przekazów ikonograficznych. 

Do czasu ewakuacji znajdowały się w bibliotece. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(biblioteka, nr 9 i 10).

IKONOGRAFIA:

brak.

 V.55	 	Krzesła	
 3 szt. 

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

drewno

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 2 

(antresola, nr 3, 5 i 7);

Buchholz-Todoroska 

1995, antresola, b.pg.

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

antresoli, Deurer 1944 a, 

s. 14.

drewno 

wymiary 
nieznane
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 V.56	 	Krzesła	
 22 szt. (?)

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
angielski (?)

Komplet krzeseł z wyściełanymi trapezoidalnymi siedzeniami. 

Przednie nogi toczone, tylne lekko wygięte. Oskrzynienie wąskie, 

siedzisko tapicerowane jednobarwną włosienicą. Oparcie z ra-

miakami stanowiącymi przedłużenie tylnych nóg, wypełnione 

ażurową łączyną, złożoną z dwóch prostokątnych pól wypeł-

nionych krzyżakami i litą, profilowaną, wygiętą lekko ku tyłowi 

listwą górną. 

Eksponowane w dużej jadalni (zapewne dwanaście), w herba-

ciarni (dwa), w małym salonie (siedem) i sieni (jedno).

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

fot. MG

fot. HI

drewno (mahoń?), włosienica, 
stolarka, toczenie, snycerka, 
tapicerowanie 

wymiary nieznane
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fot. UB/BE&W

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1 (sień, nr 3 i 5; 

krzesło odnotowano zapewne 

pod jednym z tych numerów),  

s. 2 (herbaciarnia, nr 1, 5, 6 i 8; 

krzesła odnotowano zapewne 

pod jednym z tych numerów),  

s. 4 (duża jadalnia, nr 10, 11, 12, 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25), 

s. 7 (mały salon, nr 2, 5, 9b, 11,  

12, 13 i 14);

Barylewska-Szymańska 1993, 

s. 152;

Buchholz-Todoroska 1995,  

sień, b.pg.;

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 14.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118577 i 118581;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/253 

i MHMG/Uph/H/309;

fot. arch. UB/BE&W, nr 04961722;

rys. inwentaryzacyjny dużej 

jadalni, Deurer 1944 a, s. 15;

rys. inwentaryzacyjny herbaciarni,  

Deurer 1944 a, s. 14;

rys. inwentaryzacyjny małego 

salonu, Deurer 1944 a, s. 16 

(krzesło odnotowane w spisie  

jako 9b nie jest naniesione na 

plan pomieszczenia);

rys. inwentaryzacyjny sieni,  

Deurer 1944 a, s. 13.



368

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Komplet krzeseł z wyściełanymi trapezoidalnymi siedzeniami 

i ażurowymi oparciami. Przednie nogi toczone, tylne wygięte 

do tyłu, przechodzące płynnie w boczne ramiaki oparcia, za-

kończone wolutami. Oskrzynie wąskie, zdobione laskowaniem. 

Siedzenie pokryte włosienicą. Deska oparcia dekorowana in-

tarsjowaną płyciną. Łączyna w formie spiralnie skręconej liny. 

Eksponowane w dużej sypialni, a co najmniej trzy w herbaciarni. 

W spisie i na rysunku inwentaryzacyjnym dużej sypialni istnie-

je rozbieżność – nr 14 to krzesło, a na rysunku komoda.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Garnitur bardzo zbliżonych krzeseł w ofercie Peacock’s Finest 

w Londynie w 2020 r.71

71 www.peacocksfinest.com/product-page/set-of-twelve-regency-dining-chairs  

(dostęp: 9.07.2020).

 V.57	 	Krzesła	
 5 szt.

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
angielski (?) 

drewno, 
włosienica, 
stolarka, 
toczenie, 
snycerka, 
tapicerowanie

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 7;

Deurer 1944 b, s. 2 (herbaciarnia, nr 1, 5, 

6 i 8; zapis dotyczył zapewne tych mebli 

z wyłączeniem krzeseł – patrz karta 43), 

s. 8 i 9 (duża sypialnia, nr 1, 14 [sic!], 17, 

18, 18a, 20 i 22);

Szymańska 1996, herbaciarnia, nr 24.

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118571; 

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05278764;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.
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 V.58	 	Krzesła	
 2 szt.

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

Krzesła znane jedynie z archiwalnego rysunku przedstawiają-

cego rzut małej sypialni.

Eksponowane w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b,  

s. 8 (mała sypialnia, 

nr 4 i 6).

 V.59	 	Taboret	  k. XVIII w.

warsztat 
angielski (?)

Taboret o owalnym, deskowym (?) siedzeniu. Wsparty na smu-

kłych, prostych nogach. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

Niewymieniony w spisie Jakoba Deurera. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia prawdopodobnie prze-

wieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, 

duża jadalnia, nr 16.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118586.

drewno 

wymiary nieznane

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny małej 

sypialni, Deurer 1944 a, s. 16.

drewno (mahoń?), stolarka

wymiary nieznane

fot. HI



371

V. Meble

 V.60	 	Stołek	kantorowy

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, skóra (?),  
stolarka, 
tapicerka

wymiary 
nieznane

Prostokątny stołek kantorowy. Z wyściełanym siedzeniem, wspar-

ty na wysokich, smukłych, rozszerzających się lekko ku górze 

nogach, połączonych w dolnej partii wiązaniem oskrzyniowym 

z graniastymi, prostymi łączynami. Nogi obwiedzione rowkiem. 

Eksponowany w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 1 

(kantor, nr 4);

Szymańska 1996,  

kantor, nr 3.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118596;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/221;

rys. inwentaryzacyjny 

kantoru, Deurer 1944 a, 

s. 13.

fot. MG

fot. HI
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 V.61	 	Podnóżek

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka, 
toczenie, 
tapicerka

wymiary 
nieznane

Podnóżek kwadratowy, wyściełany, wsparty na czterech niskich 

toczonych nóżkach, z profilowanym oskrzynieniem. 

Eksponowany w dużej sypialni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 9  

(duża sypialnia, nr 19a);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 7.

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813092;

rys. inwentaryzacyjny duża 

sypialnia, Deurer 1944 a, s. 16.
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 V.62	 	Ławy	
 2 szt.

�ok.�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański

Prostokątne ławy, z deskowymi siedzeniami, na sześciu 

toczonych tralkowych nogach, połączonych u dołu wiąza-

niem oskrzyniowym o prostych profilowanych łączynach, 

zakończonych kulistymi stopkami. Oskrzynienie profilowa-

ne, siedzisko o profilowanych krawędziach.

Eksponowane w sieni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1  

(sień, nr 10 i 15);

Barylewska-Szymańska 1993, 

s. 150;

Buchholz-Todoroska 1995, 

sień, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/216;

rys. inwentaryzacyjny sieni, 

Deurer 1944 a, s. 13.

drewno, stolarka, 
toczenie

wys. ok. 60 cm, 
szer. 200 cm, głęb. 35 cm

fot. MG
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 V.63	 	Stół

 pocz. XVIII w.

warsztat gdański (?)

drewno, stolarka, 
toczenie, snycerka, 
fornirowanie (?)

wys. ok. 90 cm, 
szer. 120 cm,  
głęb. 70 cm

Stół z prostokątnym blatem, na spiralnych nogach, zakończo-

nych stopkami w formie spłaszczonych kul. Nogi połączo-

ne wiązaniem w kształcie litery X, ze spiralnymi łączynami. 

W prostokątnym oskrzynieniu szuflada. Pomiędzy kostkami 

nóg a oskrzyniami rzeźbione ażurowe narożniki z liści akantu.

Eksponowany w sieni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1  

(sień, nr 16);

Barylewska-Szymańska 

1993, s. 150; 

Buchholz-Todoroska 1995,  

sień, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 105794;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/217;

rys. inwentaryzacyjny sieni,  

Deurer 1944 a, s. 13;

fot. MG fot. HI
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 V.64	 	Stół

BIBLIOGRAFIA:

Secker 1919, s. 6;

Deurer 1944 b, s. 3  

(salon, nr 22);

Buchholz-Todoroska 1995, 

salon, b.pg.

Stół z blatem drewnianym, marmoryzowanym, o płynnym wy-

kroju i profilowanym obrzeżu. Nogi kabriolowe, pokryte wraz 

z oskrzynieniem pozłacaną płaskorzeźbioną dekoracją roślinną. 

Pod oskrzynieniem podwieszone ażurowe girlandy kwiatowe. 

Eksponowany w salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/244;

rys. inwentaryzacyjny 

salonu, Deurer 1944 a, 

s. 15;

fot. MG

�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, stolarka, snycerka, 
polichromia

wymiary nieznane



376

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Stół typu leaf-drop table, prostokątny, z uchylnymi klapami na 

długich bokach. Nogi toczone, zbieżne, u góry z kostkami, zakoń-

czone u dołu stopkami „pantoflami” na okrągłych podkładkach.

Eksponowany w sieni I piętra. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Bliską analogią jest stół sygnowany przez londyńskiego stolarza 

Thomasa Phipsa z 3. ćw. XVIII w. ze zbiorów Bronisława Krystalla, 

obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie (nr inw. SZMb 

2634 MNW). Stół ten, jak potwierdza to lakowa pieczęć, prze-

chodził w XVIII w. przez gdańską komorę celną72 .

72 Na analogię zwrócił uwagę Stefan S. Mieleszkiewicz.  

Krystall 2015, s. 266, 348 i 349, kat. 739, il. na s. 267.

 V.65	 	Stół

�3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
angielski 
lub gdański

drewno 
mahoniowe, 
stolarka

wys. ok. 110 cm, 
szer. 80 cm, 
głęb. 35 cm  
(złożony)

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 4  

(sień I p., nr 1);

Barylewska-Szymańska 1993, 

s. 152.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118573;

rys. inwentaryzacyjny sieni I p., 

Deurer 1944 a, s. 15.

fot. HI
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 V.66	 	Stół

�4.�ćw.�XVIII�w., 
warsztat angielski, 
lub 1.�ćw.�XIX�w., 
warsztat gdański

drewno (mahoń), 
stolarka

wymiary nieznane

Stół typu leaf-drop table (?). Blat owalny, rozkładany, po-

większany poprzez dokładanie w partii środkowej dwóch 

prostokątnych elementów. Wsparty na sześciu prostych no-

gach, których podstawa ukształtowana w formie spłaszczo-

nej stopy.

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 27;

Deurer 1944 b, s. 4  

(duża jadalnia, nr 17);

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 11.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej jadalni, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. HI
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 V.67	 	Stolik	

 k. XVIII w.

warsztat angielski 
lub gdański

drewno 
mahoniowe, 
stolarka

wymiary nieznane

Stolik z blatem okrągłym lub owalnym po podniesieniu 

półokrągłych klap. Wsparty na czterech prostych, grania-

stych, zbieżnych do dołu nogach z kostkami u góry wy-

dzielonymi platką. Oskrzynie na długich bokach proste, na 

krótkich łukowate. 

Eksponowany w herbaciarni. 

Mebel nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapewne 

ewakuowany w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane. 

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 7;

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 26.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118571;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/230.

fot. MG

fot. HI
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 V.68	 	Stolik	

 k. XVIII lub pocz. 
XIX w.

warsztat gdański (?)

drewno 
mahoniowe, 
stolarka

wymiary nieznane

Stół typu pembroke table, z owalnym blatem 

po rozłożeniu, z szufladą na jednym z krótkich 

boków. Nogi proste, graniaste, lekko rozszerza-

jące się do góry. 

Eksponowany w dużej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 9  

(duża sypialnia, nr 12).

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05278764;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.
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 V.69	 	Stół	
 przed kanapę

�2.�ćw.�XIX�w.

warsztat angielski 
lub gdański

drewno 
mahoniowe, 
metal (mosiądz?), 
stolarka, toczenie, 
fornirowanie

wymiary nieznane

Stół przed kanapę. Blat prostokątny, o zaokrąglo-

nych narożach, rozkładany. Ustawiony na czterech 

spiralnych kolumienkach, zwężających się ku 

górze, wspartych na dwójnogach połączonych 

spiralną łączyną. W oskrzynieniu dwie szuflady. 

Nóżki o przekroju prostokątnym, faliście wycięte, 

zakończone rolkami.

Eksponowany w herbaciarni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 7;

Deurer 1944 b, s. 2 

(herbaciarnia, nr 7; zapis 

może dotyczyć tego 

mebla);

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 22.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118570;

rys. inwentaryzacyjny 

herbaciarni, Deurer 

1944 a, s. 14;
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 V.70	 	Stolik

 k. XVIII w.

warsztat gdański 

drewno 
mahoniowe (?), 
stolarka

wys. ok. 70 cm, 
szer. 80 cm,  
głęb. 40 cm

Prostokątny stolik z rozkładanym blatem, składają-

cym się z dwóch płyt połączonych nożycowymi 

zawiasami, zapewne służący do gry. Nogi proste, 

wysmukłe, lekko rozszerzające się ku górze, z kost-

kowymi stopkami. Oskrzynienie proste, wysokie, 

obwiedzione u dołu wraz z kostkami nóg wąską 

profilowaną listwą, być może mieszczące szufladę 

lub schowek. 

Eksponowany w pokoju owadów. 

W spisie Jakoba Deurera wymieniony jest sto-

lik służący do gry w szachy. Nie można obecnie 

stwierdzić, czy zapis dotyczy tego mebla, czy inne-

go znanego ze zdjęć archiwalnych, na którym też 

widać kasetę do gry w szachy. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia prawdo-

podobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, 

s. 5 (pokój owadów, nr 5; 

w spisie ewakuacyjnym 

odnotowano jeden 

stół, z ikonografii wiemy 

o dwóch);

Barylewska-Szymańska 

1993, s. 154;

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój owadów, 

b.pg. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118575;

rys. inwentaryzacyjny 

pokoju owadów, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. HI
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 V.71	 	Stolik	pomocniczy

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
stolarka

określony jako 
mały

Stolik z prostokątnym blatem. Nogi proste, wysmukłe, o przekroju 

kwadratowym, przednie spięte z tylnymi listwowymi łączynami. 

W oskrzynieniu szuflada z mosiężną antabką. 

Eksponowany w pokoju kwiatów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój kwiatów, nr 5). 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/270;

rys. inwentaryzacyjny 

pokoju kwiatów, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. MG
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 V.72	 	Stolik	przyścienny

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

drewno 
mahoniowe (?), 
stolarka

wymiary 
nieznane

Stolik przyścienny z prostokątnym blatem, od frontu z zaokrą-

glonymi narożami. Oskrzynienie wysokie, z szufladą od fron-

tu. Wsparty na czterech prostych, graniastych, zbieżnych do 

dołu nogach. 

Eksponowany w herbaciarni. 

Mebel nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapewne 

ewakuowany w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane. 

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 7;

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 25.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/231.

fot. MG
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 V.73	 	Stolik drewno (mahoń?), marmur,  
stolarka, kamieniarka

wys. ok. 90 cm

Stolik z prostokątnym blatem. Wsparty na czterech smukłych, roz-

szerzających się lekko ku górze nogach o stopie w formie kostki. 

Oskrzynienie proste, blat kamienny (marmurowy) o profilowanych 

krawędziach. 

Eksponowany w dużej jadalni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 4 

(duża jadalnia, nr 2);

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 12.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/254;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej jadalni, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. MG

fot. HI

 pocz. XIX w.

warsztat 
gdański (?)
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 V.74	 	Stolik	
 do liczenia pieniędzy 

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański 

drewno, 
kamień, 
stolarka, 
kamieniarka

wymiary 
nieznane

Stolik z kwadratowym kamiennym blatem, ujętym drew-

nianą listwową galeryjką, wysuniętym poza oskrzynienie. 

Wsparty na czterech smukłych, prostych, graniastych 

nogach, rozszerzających się lekko ku górze. Pomiędzy 

nogami kwadratowa półka. Oskrzynienie proste, dolna 

listwa profilowana. 

Eksponowany w kantorze.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Secker 1919, s. 4;

Mannowsky [1933], s. 7;

Deurer 1944 b, s. 1 

(kantor, nr 8);

Szymańska 1996,  

kantor, nr 4.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118596;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/224;

rys. inwentaryzacyjny 

kantoru, Deurer 1944 a, 

s. 13.

fot. MG

fot. HI
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Stolik z okrągłym uchylnym blatem. Wsparty na toczonym trzonie, 

w górnej partii kanelowanym i dekorowanym liśćmi akantu, osa-

dzonym na trójnogu. Nogi zakończone szponami ujmującymi kulę. 

W górnej części trzonu tzw. klatka (ang. birdcage mechanism), po-

zwalająca na pochylenie lub obrót blatu. 

Eksponowany w salonie, a później w małym salonie.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Podobny egzemplarz znajdował się w sopockich zbiorach Friedri-

cha Basnera73.

73 Wichmann 1925, tab. 60c.

 V.75	 	Stolik

�poł.�XVIII�w.

warsztat 
angielski

drewno 
mahoniowe, 
stolarka, 
toczenie, 
snycerka

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7  

(mały salon, nr 10).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/311;

rys. inwentaryzacyjny małego 

salonu, Deurer 1944 a, s. 16.

fot. MG
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 V.76	 	Stolik

�2.�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
stolarka, 
toczenie, 
polichromia

wymiary 
nieznane

Stolik z okrągłym uchylnym blatem, o płynnie wyciętym, profilowa-

nym obrzeżu, wspartym na toczonym tralkowym trzonie, rozwidlonym 

u dołu w trójnóg. Nogi faliście wycięte, o przekroju kwadratowym. 

Eksponowany w pokoju kwiatów. 

Mebel nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera (odnotowuje stół 

o prostokątnym blacie), zapewne ewakuowany w 1944 r., miejsce 

zdeponowania nieznane.

BIBLIOGAFIA:

brak. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/275;

rys. inwentaryzacyjny pokoju 

kwiatów, Deurer 1944 a, s. 15. 

fot. MG
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 V.77	 	Stolik

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
angielski 
lub gdański

drewno 
mahoniowe, 
stolarka, 
toczenie, 
snycerka

wymiary 
nieznane

Stolik z okrągłym uchylnym blatem. Wsparty na toczonej tralkowej 

podporze ze spiralnym nodusem, osadzonej na trójnogu. Nogi eso-

wate, na gładkich wyoblonych stopkach. 

Eksponowany w dużej sypialni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 9 

(duża sypialnia, nr 16);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05278764;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. UB/BE&W
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 V.78	 	Stolik	
 do gry

�2.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?) 
lub saski (?)

drewno 
(mahoń?), 
stolarka, 
snycerka

wys. ok. 85 cm

Stolik do gry. Prostokątny, z blatem złożonym z dwóch nałożonych na siebie płyt 

połączonych zawiasami, po rozłożeniu zbliżony do kwadratu z półokrągłymi naroża-

mi. Oskrzynienie proste, u dołu faliście wycięte, mieszczące szufladkę. Wsparty na 

czterech narożnych kabriolowych nogach, w górnej partii poszerzonych, zdobionych 

płaskorzeźbioną wicią akantową, u dołu zakończonych stopkami w formie racic. Po-

wierzchnia blatu wyklejona suknem, z pojedynczymi owalnymi wgłębieniami przy 

obrzeżu każdego boku i okrągłymi w narożach.

Eksponowany w małej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 6 

(mała jadalnia, nr 8);

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 15.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118576;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/284;

rys. inwentaryzacyjny 

małej jadalni, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. MG
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Stolik z prostokątnym rozkładanym blatem o rozszerzonych narożach, 

złożonym z dwóch nałożonych na siebie płyt połączonych zawiasa-

mi. Nogi kabriolowe, wsparte na łapach zwierzęcych, dekorowane 

w górnej poszerzonej partii motywem liścia akantu. 

Eksponowany zapewne w małej jadalni74, następnie w pokoju owadów. 

W spisie Jakoba Deurera wymieniony jest stolik do gry w szachy. 

Nie można obecnie stwierdzić, czy zapis dotyczy tego mebla, czy 

znanego ze zdjęć archiwalnych, na którym też widać kasetę do gry 

w szachy. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

prawdopodobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

74 Mogły też istnieć dwa takie same stoły tworzące parę.

 V.79	 	Stolik	
 do gier

�poł.�XVIII�w.

warsztat 
angielski 
lub gdański

drewno 
mahoniowe (?), 
stolarka, 
snycerka

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 5 (pokój owadów, 

nr 5; w spisie ewakuacyjnym 

odnotowano jeden stół, z ikonografii 

znane są dwa); 

Szymańska 1996, mała jadalnia, nr 13.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. MG, nr MHMG/Uph/H/258;

rys. inwentaryzacyjny pokoju owadów, 

Deurer 1944 a, s. 15.

fot. MG



391

V. Meble

 V.80	 	Stolik �poł.�XVIII�w. warsztat 
angielski 
lub gdański

drewno, 
stolarka, 
snycerka

wymiary 
nieznane

Stolik z prostokątnym rozkładanym blatem o rozszerzonych narożach, 

złożonym z dwóch nałożonych na siebie płyt połączonych zawiasami. 

Blat prostokątny, rozkładany, z rozszerzonymi narożami. Nogi kabrio-

lowe, wsparte na szponach ujmujących kulę, dekorowane w górnej 

części płaskorzeźbionymi liśćmi akantu. 

Eksponowany w małej sypialni. Ten sam mebel eksponowano w małej 

jadalni i salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 5);

Szymańska 1996, mała 

jadalnia, nr 14. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/291;

rys. inwentaryzacyjny 

małej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. MG
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Stolik-ekran. Okrągły blat i półkolista półeczka – uchyl-

ne, wsparte na ruchomych podpórkach, osadzonych 

na parze dwójnogów. Elementy konstrukcji grania-

ste, ramy proste, dwójnogi łukowate na stopkach 

podkładkach. 

Eksponowany w małej sypialni. 

Być może ujęty w spisie Jakoba Deurera (poz. 8, 

„Nachttisch”), ale niezaznaczony na planie pomiesz-

czenia, gdzie pod numerem 8a oznaczono wieszak 

na garderobę. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia prawdopodobnie przewiezio-

ny do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Analogiczny stolik publikowany przez Georga Himmel-

hebera. Zbliżony stolik-ekran zachowany w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Warszawie (różni się prosto-

kątnym zarysem blatu i półki)75.

75 Himmelheber 1988, il. 16 i 17, s. 28 i 29, poz. 1617, 

s. 331; Biedermeier 2017, s. 231, poz. V.64, na obie 

analogie zwrócił uwagę Stefan S. Mieleszkiewicz.

 V.81	 	Stolik-ekran �1.�ćw.�XIX�w. warsztat 
gdański 

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane

fot. MG

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8  

(mała sypialnia, nr 8);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/293.
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 V.82	 	Stolik-ekran	

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
stolarka

wymiary 
nieznane

Stolik-ekran. Prostokątny blat i półka – uchylne, wsparte na ru-

chomych podpórkach. Osadzone na dwóch podporach wspar-

tych na parze łukowatych dwójnogów. 

Eksponowany w dużej sypialni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8  

(duża sypialnia, nr 5 i 5a);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 11.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118594;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00832585;

rys. inwentaryzacyjny dużej 

sypialni, Deurer 1944 a, s. 16.

fot. HI
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 V.83	 	Stolik	
 do łóżka

drewno mahoniowe, 
stolarka, ślusarka, toczenie

wymiary nieznane

Stolik do łóżka. Blat prostokątny, wydłużony, o profilowanym 

obrzeżu, zamocowanym na graniastym słupku przesuwającym 

się wewnątrz sześciobocznego trzonu, osadzonego na czterech 

połączonych ze sobą esowatych nogach z niewielkimi metalo-

wymi rolkami. Trzon w partii nóg nieznacznie poszerzony. 

Eksponowany początkowo w małej sypialni, później w dużej 

sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8 

(duża sypialnia, nr 4);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 7.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. HI, nr 118595;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05192359;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. HI

fot. HI

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
angielski 
lub gdański
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 V.84	 	Stolik	
 do robótek ręcznych

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno (m.in. 
mahoń?), metal 
(mosiądz?), 
stolarka, 
fornirowanie, 
intarsja

wymiary 
nieznane

Stolik do robótek ręcznych z prostopadłościennym korpusem, 

wspartym na dwóch podporach, w partii dolnej rozgałęziających 

się w dwójnogi na rolkach. Blat prostokątny, podnoszony do 

góry, umocowany z jednej strony zawiasami do oskrzynienia. 

W blacie otwór na klucz. Wewnątrz liczne przegródki do prze-

chowywania utensyliów do szycia. 

Eksponowany w dużej sypialni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 9  

(duża sypialnia, nr 21).

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813092;

rys. inwentaryzacyjny dużej 

sypialni, Deurer 1944 a, s. 16.

fot. UB/BE&W
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 V.85	 	Stolik	toaletowy	

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, tafla 
lustra, stolarka, 
snycerka

wymiary 
nieznane

Stolik toaletowy o prostopadłościennym korpusie, z uchylnym 

wiekiem, osadzony na dwóch podporach wspartych na parze 

wolutowych dwójnogów. Podpory zamknięte faliście wyciętym 

zwieńczeniem, tworzące ramę dla lustra. 

Eksponowany w dużej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 14;

Deurer 1944 b, s. 9  

(duża sypialnia, nr 19);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813092;

rys. inwentaryzacyjny dużej 

sypialni, Deurer 1944 a, s. 16.

fot. UB/BE&W
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 V.86	 	Umywalka

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno 
(mahoń?), 
stolarka

wymiary 
nieznane

Umywalka w formie stolika o prostych bokach i łukowato wy-

brzuszonym froncie, wspartym na czterech smukłych, prostych 

nogach o przekroju trójkątnym, połączonych u dołu krzyżakiem, 

pośrodku z okrągłą podstawką pod dzban z wodą. W wysokim 

oskrzynieniu w dolnej partii płytka szufladka z niewielką gałką. 

Na blacie okrągłe zagłębienie na miskę (umieszczone central-

nie) i mydelniczkę (przy tylnej krawędzi blatu, po prawej stronie). 

Eksponowana w małej sypialni. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowana wraz lustrem (nota V.107), 

cynową misą i cynową mydelniczką. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewieziony do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8  

(mała sypialnia, nr 2);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 4. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/292;

rys. inwentaryzacyjny małej 

sypialni, Deurer 1944 a, s. 16.

fot. MG
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 V.87	 	Stolik	konsolowy

�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański

drewno, 
marmur, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia, 
pozłacanie (?), 
kamieniarka

wys. ok. 70 cm, 
szer. 80 cm, 
głęb. 35 cm

Stolik konsolowy z blatem marmurowym w kształcie zbliżonym 

do trapezu, o falistym zarysie profilowanego obrzeża. Wsparty na 

dwóch esowato wygiętych nogach, dekorowanych płaskorzeź-

bioną dekoracją, złożoną z wici roślinnych i owoców, łączyna 

o łukowatym kształcie, dekorowana rzeźbionym pękiem owo-

ców i wici roślinnych. Nogi przechodzą płynnie w oskrzynienie 

o falistym wykroju, także bogato ozdobione gronami owoców 

i wicią roślinną. 

Eksponowany w małej jadalni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 6  

(mała jadalnia, nr 5 i 5a);

Barylewska-Szymańska 1993, 

s. 154;

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 16.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118576 i 118584;

rys. inwentaryzacyjny małej 

jadalni, Deurer 1944 a, s. 15.

fot. HI
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 V.88	 	Konsole	
 para 

�3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański

drewno, 
marmur, 
stolarka, 
snycerka, 
pozłacanie, 
kamieniarka

wymiary 
nieznane

Para konsol. Blaty kamienne (marmurowe), zbliżone kształtem 

do półkola o falistej linii krawędzi, profilowane. Wsparte na 

opracowanych snycersko podporach, rozdzielających się na 

dwa dekorowane rocaille’ami i motywami roślinnymi wsporniki, 

które płynnie przechodzą w ażurowe oskrzynie, dekorowane 

motywami roślinnymi i rocaille’ami. 

Eksponowane w małej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b,  

s. 6 (mała jadalnia,  

nr 18, 18a, 20 i 20a);

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 11.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W,  

nr 05274188 

i 00813098;

rys. inwentaryzacyjny 

małej jadalni, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. UB/BE&W fot. UB/BE&W
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 V.89	 	Stoliki	konsolowe	
 para

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański

drewno, 
marmur, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia, 
złocenie, 
kamieniarka

wymiary 
nieznane

Para stolików konsolowych. Blaty kamienne (mar-

murowe), kształtem zbliżone do półokrągłych, 

o falistych, profilowanych obrzeżach. Wsparte na 

dwóch wygiętych nogach, ozdobionych pełno-

plastyczną dekoracją roślinną, stanowiącą w gór-

nej partii podparcie oskrzynienia, dekorowanego 

półplastycznym ornamentem geometrycznym 

i roślinnym, złożonym z pionowo ustawionych 

liści akantu. 

Eksponowane w dużej jadalni na filarach między-

okiennych pod lustrami.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 4 

(duża jadalnia, nr 3 i 4);

Barylewska-Szymańska 

1993, s. 152;

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 13.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118582;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/255;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej jadalni, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. MG

fot. HI
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 V.90	 	Stolik	konsolowy

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
marmur, 
stolarka, 
snycerka, 
pozłacanie, 
kamieniarka

wymiary 
nieznane

Stolik konsolowy. Złocony, z półokrągłym mar-

murowym blatem, na dwóch filarowych nogach, 

połączonych wiązaniem złożonym z bocznych 

łączyn łukowatych i środkowej prostej. Nogi 

graniaste, zwężające się ku dołowi, wspierają-

ce niewielkie spłaszczone arkady wydzielone 

w dolnej partii oskrzynienia. Nogi dekorowa - 

ne motywem kampanul, oskrzynienie plecionką  

i perełkowaniem. 

Eksponowany w pokoju owadów.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 5 

(pokój owadów, nr 6);

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój owadów, 

b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/259;

rys. inwentaryzacyjny 

pokoju owadów, Deurer 

1944 a, s. 15.

fot. MG
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 V.91	 	Konsola

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański 

drewno, kamień 
lub sztukateria, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia, 
pozłacanie (?)

wymiary 
nieznane

Konsola z blatem o płynnym wykroju, wsparta na dwóch pod-

porach o florystycznych kształtach, przechodzących płynnie 

w rzeźbione oskrzynienie, uformowane ze splecionych łodyg 

i wici roślinnych. 

Eksponowana w pokoju owadów. 

Mebel nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapewne 

ewakuowany w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 1995, 

pokój owadów, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/260;

rys. inwentaryzacyjny pokoju 

owadów, Deurer 1944 a, s. 15.

fot. MG
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 V.92	 	Stolik	konsolowy

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański 

drewno, 
marmur, 
stolarka, 
snycerka, 
polichromia, 
kamieniarka 

wymiary 
nieznane

Stolik konsolowy z wielobocznym marmurowym blatem 

o profilowanych krawędziach. Rzeźbiony, malowany lub 

lakierowany na biało. Wsparty na dwóch nogach dekoro-

wanych ornamentem cekinowym, połączonych łączyną 

w formie girlandy, na której umieszczona rzeźbiona figura 

psa. Oskrzynienie profilowane, w formie architektonicznego 

belkowania, pokryte dekoracją roślinną, krawędzie dekoro-

wane perełkowaniem. 

Eksponowany w pokoju muzycznym.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 6 

(pokój muzyczny, nr 7);

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój muzyczny, 

b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/279;

rys. inwentaryzacyjny 

pokoju muzycznego, 

Deurer 1944 a, s. 15.

fot. MG
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 V.93	 	Stoliki	
konsolowe	

 2 szt. 

 lata 80. XVIII w.

warsztat 
gdański 

Stoliki konsolowe o półkolistych (?), marmurowych blatach. 

Eksponowane w salonie na filarach międzyokiennych, pod lu-

strami (nota V.104). 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

 V.94	 	Stolik

Stolik z prostokątnym blatem i oskrzynieniem. Słabo 

widoczny na archiwalnym zdjęciu. 

Eksponowany w sieni I piętra.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 4  

(sień I p., nr 3);

Buchholz-Todoroska 1995, 

sień I p., b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118583;

rys. inwentaryzacyjny sieni I p.,  

Deurer 1944 a, s. 15.

fot. Hauskalender 1968

fot. Hauskalender 1968

fot. HI

drewno, marmur, stolarka, 
snycerka, kamieniarka

szer. ok. 80 cm

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 3 (salon, 

nr 10, 10a, 10b, 13, 13a i 13b);

Buchholz-Todoroska 1995, 

salon, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Hauskalender 1968;

rys. inwentaryzacyjny salonu, 

Deurer 1944 a, s. 15. 

 XVIII w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

drewno, stolarka

wymiary nieznane
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 V.95	 	Stoły	
 3 szt.

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane

Stoły nieznane z przekazów ikonograficznych. 

Do czasu ewakuacji stały w bibliotece, która nie była udostępniana zwiedzającym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7  

(biblioteka, nr 4, 5 i 6).

IKONOGRAFIA:

brak.

 V.96	 	Stolik	i	lustro	

 XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

drewno 

wymiary 
nieznane

Stolik i lustro znane jedynie z archiwalnego rysunku przedsta-

wiającego rzut małego salonu.

Eksponowane w małym salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7  

(mały salon, nr 6 i 6a).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny małego 

salonu, Deurer 1944 a, s. 16.
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 V.97	 	Łóżko	
z	baldachimem

 XVIII/XIX w.

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane

Łóżko z baldachimem, przyścienne, wsparte na czterech wysokich, grania-

stych, smukłych, rozszerzających się lekko ku górze nogach, u góry z pod-

cięciem. Boki prostokątne, w dolnej partii profilowane. W narożach słupki 

podtrzymujące profilowany gzyms baldachimu. 

Eksponowane w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8  

(mała sypialnia, nr 3 i 3a);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 3.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/290;

rys. inwentaryzacyjny 

małej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. MG
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 V.98	 	Łóżko	
	 	 z	baldachimem

 XVIII/XIX w.

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane

Łóżko z baldachimem, przyścienne, wezgłowie wyż-

sze od przyczółka przedniego, łukowato wygięte na 

zewnątrz. Wsparte na czterech wysokich, graniastych, 

smukłych, rozszerzających się lekko ku górze nogach. 

Baldachim podwieszony do ramy umocowanej do ścia-

ny i sufitu.

Eksponowane w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b,  

s. 8 (mała sypialnia,  

nr 3 i 3a).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118595;

rys. inwentaryzacyjny małej 

sypialni, Deurer 1944 a, s. 16.

fot. HI
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Łóżko z baldachimem, przyścienne, wezgłowie wyższe od 

przyczółka przedniego, łukowato wygięte na zewnątrz. Wsparte 

na czterech nogach, złoconych i ukształtowanych w formie łap 

zwierzęcych. Nad nogami, na bokach łóżka, intarsjowane (?) ro-

zety, umieszczone w czarnym, zagłębionym, ośmiobocznym 

polu. Boki proste, z intarsjowaną (?), prostokątną, ciemną ramką. 

Baldachim podwieszony na ścianie. 

Eksponowane w dużej sypialni razem z drugim łóżkiem. Zaginęło 

jedno z nich, drugie zachowane w zbiorach Muzeum Narodo-

wego w Gdańsku (MNG/SD/19/Mb).

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Łóżko z esowato wygiętymi przyczółkami, na rzeźbionych 

i pozłacanych nogach w formie zwierzęcych łap, jednak bez 

umieszczonych powyżej kostek, znajdowało się w sopockich 

zbiorach Friedricha Basnera76.

76 Wichmann 1925, tab. 65a.

 V.99	 	Łóżko	
	 	 z	baldachimem	

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański 

drewno (mahoń, 
heban), stolarka, 
fornirowanie, 
snycerka, 
intarsja, 
złocenie

wys. 90 cm; 
szer. 90 cm;  
dł. 190 cm

BIBLIOGRAFIA:

Secker 1919, s. 12;

Deurer 1944 b, s. 8  

(duża sypialnia, nr 2 i 6);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 9;

Betlejewska 2001, 

s. 125, il. 183, s. 126,  

il. 184, s. 128.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118594;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00832585;

rys. inwentaryzacyjny 

dużej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. HI
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fot. UB/BE&W
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 V.100	 	Lustro

�3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, tafla 
lustra, stolarka, 
snycerka, 
złocenie

wymiary 
nieznane

Lustro wiszące w prostokątnej, drewnianej, pozłacanej ramie. 

Poszerzone ramiaki, górny tworzący zwieńczenie i dolny –  

fartuszek, rzeźbione w motywy roślinne i rocaille’owe. Ramiaki 

boczne profilowane. 

Eksponowane w sieni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 1 (sień, nr 12);

Buchholz-Todoroska 1995, sień, b.pg.

fot. HI
IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 105794.
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Lustro wiszące w prostokątnej, drewnianej, pozłacanej ramie. 

Poszerzone ramiaki, górny tworzący zwieńczenie i dolny – fartu-

szek, rzeźbione w motywy rocaille’owe. Ramiaki boczne proste, 

profilowane. 

Eksponowane w małej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

 V.101	 	Lustro drewno, tafla lustra, 
stolarka, snycerka, złocenie

wymiary nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 6  

(mała jadalnia, nr 21);

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 19.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118584;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/285.

fot. MG

fot. HI

�3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)
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Lustro wiszące w prostokątnej, drewnianej, złoconej ramie. 

Zwieńczenie ażurowe, w formie rozbudowanego rocaille’u, w któ-

rym przedstawione siedzące putto oraz ptak sięgający dziobem 

do kiści winogron. Dolny ramiak dekorowany rzeźbionymi ro-

caille’ami i motywami roślinnymi. Ramiaki boczne profilowane, 

dekorowane wicią roślinną z kwiatami. 

Eksponowane w małej jadalni, na ścianie wschodniej. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Zbliżone do niektórych luster Thomasa Chippendale’a77.

77 Stefan S. Mieleszkiewicz zwrócił uwagę, że „silnie wydłużona 

rama z rzeźbiarką dekoracją skoncentrowaną w zwieńczeniu 

i fartuszku zbliżona jest do niektórych luster Thomasa 

Chippendale’a, m.in. z Collection of Mrs. Arhur B. Lisle” 

(Comstock 1968, s. 59, poz. 31).

 V.102	 	Lustro

 1770–1780

warsztat 
gdański 
lub angielski 

drewno, tafla 
lustra, stolarka, 
snycerka, 
złocenie

wys. ok. 120 cm, 
szer. 60 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 6  

(mała jadalnia, nr 19);

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118576 i 118584.
fot. HI

fot. HI
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 V.103	 	Lustro

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, tafla 
lustra, stolarka, 
snycerka, 
polichromia, 
złocenie

wymiary 
nieznane

Lustro wiszące w prostokątnej, drewnianej, pozłaca-

nej ramie, zwieńczonej wazą z girlandami kwiatowymi 

spływającymi na boczne ramiaki. Ramiaki głęboko pro-

filowane, dekorowane astragalem (?) i perełkowaniem. 

Eksponowane w sieni I piętra. 

Nieuwzględnione w spisie Jakoba Deurera. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Buchholz-Todoroska 1995, 

sień I p., b.pg.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118573.
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 V.104  Lustra 
 2 szt. 

 lata 80. XVIII w.

warsztat 
gdański 

drewno, tafla 
lustra, stolarka, 
snycerka, 
złocenie

wymiary 
nieznane

Lustra wiszące w prostokątnych, drewnianych ramach, 

biało lakierowanych i częściowo złoconych, podobnie 

jak pozostałe elementy wystroju. Zwieńczenia ażurowe, 

z herbem rodziny Uphagenów (?) w snycersko opraco-

wanym rozbudowanym obramieniu. Ramiaki boczne 

profilowane, zapewne pokryte złoconym ornamentem. 

Eksponowane w salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 3  

(salon, nr 11b i 13b).

fot. Hauskalender 1968

IKONOGRAFIA:

fot. arch.  

Hauskalender 1968.



415

V. Meble

 V.105  Lustra 
 2 szt. 

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański 

drewno, tafla 
lustra, stolarka, 
snycerka, 
polichromia, 
złocenie 

wymiary 
nieznane

Lustra wiszące w prostokątnych, drewnianych, po-

lichromowanych i częściowo pozłacanych ramach. 

Zwieńczenia wysokie, ażurowe, złożone z asymetrycz-

nej wici roślinnej lub rocaille’u. Dolne ramiaki ażurowe, 

z dekoracją złożoną z rocaille’ów i gałązek z pąkami 

kwiatów. Ramiaki boczne profilowane, dekorowane 

perełkowaniem oraz gałązkami z pąkami kwiatów. 

Eksponowane w małej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 6  

(mała jadalnia, nr 19 i 21).

fot. UB/BE&W fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813098 i 05274188.
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 V.106	 	Lustro	

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, tafla 
lustra, stolarka, 
fornirowanie

wymiary 
nieznane

Lustro wiszące w prostokątnej, drewnianej, fornirowanej ramie, 

podzielonej na dwie strefy, w dolnej tafla lustrzana, w górnej 

płycina dekorowana ostrołukami (?). Ramiaki gładkie. 

Eksponowane w dużej sypialni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 (duża 

sypialnia, nr 5a).

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118594.
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 V.107	 	Lustro	

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno 
(mahoń?), tafla 
lustra, stolarka

wymiary 
nieznane

Lustro wiszące w drewnianej, fornirowanej, prostokątnej ramie, 

zwieńczonej trójkątnym spłaszczonym przyczółkiem. Ramiaki 

gładkie, naroża ramy akcentowane kwadratowymi nakładkami, 

tzw. kostkami. 

Eksponowane w małej sypialni wraz ze stolikiem toaletowym. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowane wraz z umywalnią (nota 

V.86). 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 8 (mała 

sypialnia, nr 2, 2a i 2b);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 5.

fot. MG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/292.
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 V.108	 	Lustro

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, tafla 
lustra, stolarka, 
fornirowanie, 
snycerka

wymiary 
nieznane

Lustro wiszące w prostokątnej drewnianej ramie z kostkami w narożach oraz 

prostokątnym zwieńczeniu, wypełnionym przecinającymi się ostrołukami 

u góry i łukami kotarowymi u dołu. U dołu wąski ażurowy fartuszek o falistym 

zarysie, złożony z wąskich pionowych listewek.

Eksponowane w herbaciarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 (herbaciarnia, nr 11);

Szymańska 1996, herbaciarnia, nr 23.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, nr MHMG/Uph/H/233.

fot. MG
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 V.109  Para luster 
 typu tremo

Para luster typu tremo. W kształcie silnie wydłużonych prostokątów, w prostych ramach. 

W dolnej partii szafki ujęte po bokach frontu szerokimi pilastrami, u dołu z szeroką listwą 

cokołową, nakryte drewnianymi blatami. Pilastry zdobione czarnymi, ośmiobocznymi, 

wydłużonymi polami. Pośrodku frontów intarsjowane muszle w owalnej rezerwie. 

Eksponowane w dużej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8 i 9 (duża 

sypialnia, nr 8, 9, 10 i 11).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813092;

rys. inwentaryzacyjny  

dużej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. UB/BE&W

�1.�ćw.�XIX�w. warsztat 
gdański

drewno 
(mahoń?), 
stolarka, 
fornirowanie, 
intarsjowanie

wymiary 
nieznane
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 V.110	 	Lustro

 V.111	 	Lustra,	tafle	szklane,	ramy,	
elementy	dekoracyjne	luster

�1.�ćw.�XIX�w.�(?) warsztat 
gdański (?)

drewno, tafla 
lustra, stolarka 

wymiary 
nieznane

Lustro nieznane z przekazów ikonograficznych. 

Eksponowane w małym salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

zione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(mały salon, nr 6a).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XVIII i XIX w.

miejsce 
powstania 
nieokreślone

drewno, tafle 
szkła, stolarka, 
snycerka, szkło

wymiary 
nieznane

Trzy małe lustra zapakowano do skrzyni nr 4. 

Dużą taflę lustra, dwa elementy dekoracyj-

ne lustra (nie jest jasne, czy są to elementy 

należące do stałego wystroju, czy też części 

bliżej nieokreślonych luster) zapakowano do 

skrzyni nr 12. Lustro i trzy ramy od luster za-

pakowano do skrzyni nr 13. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewiezione do majątku rodzi-

ny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tcze-

wa. Brak danych pozwalających połączyć te 

obiekty z lustrami znanymi z ikonografii. 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 15 (skrzynia nr 4, 

bez numeru), s. 16 

(skrzynia nr 12 i 13, 

bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.
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 V.112  Prasa �ok.�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

Prasa z prostopadłościennym korpusem z szufladą. Wspar-

ta na czterech tralkowych, wielobocznych, rozszerzających 

się ku górze nogach, przewiązanych wiązaniem w kształcie 

litery X. Łączyny wiązania deskowe, esowate. Powyżej 

konstrukcja podtrzymująca śrubę prasy, złożona z dwóch 

pionowych elementów połączonych zwieńczeniem z wy-

łamanym profilowanym gzymsem. Dekorowana intarsją.

Eksponowana w sieni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

różne gatunki drewna, metal, 
stolarka, fornirowanie, 
intarsjowanie, toczenie

wymiary nieznane

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 1 (sień, nr 9);

Buchholz-Todoroska 1995, 

sień, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 105794;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/215;

rys. inwentaryzacyjny sieni, 

Deurer 1944 a, s. 13.

fot. MG

fot. HI
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 V.113	 	Ekran	kominkowy	

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka, 
snycerka, 
złocenia, 
tapicerka 

wymiary 
nieznane

Ekran kominkowy w formie stojącego prostokąta. Rama profilo-

wana, dekorowana ornamentem roślinnym i plecionką, pozłaca-

na. Zwieńczenie ażurowe o motywach roślinnych. Tapicerowany 

tkaniną użytą do pokrycia ścian w salonie.

Eksponowany w salonie.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 3 (salon, nr 2);

Buchholz-Todoroska 1995, 

salon, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118564;

rys. inwentaryzacyjny salonu, 

Deurer 1944 a, s. 3.

fot. HI
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 V.114	 	Chłodziarka	
 do wina

 k. XVIII w.

warsztat 
angielski

mahoń, 
stolarka, okucia 
mosiężne

wymiary 
nieznane

Chłodziarka do wina z owalnym korpusem zwężającym się do 

dołu. Z uchwytami po bokach i płaską pokrywą, wsparty na 

czterech wysokich, graniastych nogach, odchylonych na ze-

wnątrz, z mosiężnymi rolkami. 

Eksponowana w dużej jadalni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 28;

Mannowsky [1933], 

s. 10;

Deurer 1944 b, s. 4 

(duża jadalnia, nr 9);

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 17.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/252.

fot. MG
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 V.115  Wieszak 
 na peruki

 XVIII lub pocz. 
XIX w.

warsztat 
gdański

stal, kucie

wymiary 
nieznane

Wieszak na peruki. Na trójnogu, na któ-

rym osadzono trzon zwieńczony gałką 

na perukę. Nogi wygięte z płaskowników, 

w dolnej części trzonu niewielka prosto-

kątna półka. 

Eksponowany w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewieziony do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8 

(mała sypialnia, nr 1).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/307;

rys. inwentaryzacyjny 

małej sypialni, Deurer 

1944 a, s. 16.

fot. MG
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 V.116  Wieszak 
 na ubrania i peruki

 XVIII lub pocz. 
XIX w.

warsztat 
gdański

drewno, stal, 
stolarka, 
toczenie

wymiary 
nieznane

Wieszak na ubrania i peruki. Na trójno-

gu osadzony toczony drewniany trzon, 

zwieńczony gałką na perukę. W połowie 

wysokości trzy toczone ramiona, powyżej 

cztery metalowe wieszaki. 

Eksponowany w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewieziony do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8 (mała sypialnia, nr 8a);

Szymańska 1996, mała sypialnia, nr 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, nr MHMG/Uph/H/307;

rys. inwentaryzacyjny małej sypialni,  

Deurer 1944 a, s. 16.

fot. MG



426

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 V.117  Tablice 
 2 szt.

 XVIII lub pocz. 
XIX w.

warsztat 
gdański

drewno 
stolarka

wymiary 
nieznane

Tablice o prostokątnych ramach, zwieńczonych trójkątnymi 

szczytami z otworem w formie czwórliścia. 

Eksponowane w kantorze. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/222.

fot. MG
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 V.118	 	Żardiniera

 XVIII 
lub XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
stolarka 

wymiary 
nieznane

Żardiniera nieznana z przekazów ikonograficznych. 

Do czasu ewakuacji stała w bibliotece, która nie była 

udostępniana zwiedzającym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 7 

(biblioteka, nr 8).

IKONOGRAFIA:

brak.
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 V.119  Szafa

�ok.�poł.�XVIII�w.

warsztat gdański

drewno, stolarka

wymiary nieznane

Szafa prostopadłościenna, na czterech wyso-

kich nogach, drzwi dwuskrzydłowe. Zwieńcze-

nie wolutowe. 

Eksponowana w piekarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 13).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 V.120  Szafa

 XVIII lub XIX w. (?)

warsztat gdański

drewno, stolarka

określona jako 
mała

Szafa znana jedynie z archiwalnego rysunku 

przedstawiającego rzut kuchni. 

Eksponowana w kuchni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

rys. APG

MEBLE Z POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 61).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 13.
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 V.121  Kredens �1.�ćw.�XVIII�w. warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka, 
toczenie

wymiary 
nieznane

Kredens z nastawą, wsparty na konsolo-

wych nóżkach. W dolnej kondygnacji z dwu-

skrzydłowymi drzwiczkami o profilowanych 

prostokątnych płycinach. Nastawa płytsza, 

w formie regału z półkami do ustawiania ta-

lerzy i ściankami o falistym wykroju przednich 

obrzeży, zwieńczenie profilowane, rozszerza-

jące się w górnej części, wsparte na kręco-

nych kolumienkach. 

Eksponowany w kuchni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodzi-

ny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 2);

Szymańska 1996, 

kuchnia, nr 1.

rys. APGfot. UB/BE&Wfot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813093; 

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.
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 V.122	 	Regał  XVIII/XIX w. warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka

wymiary 
nieznane

Regał wiszący, z trzema półkami. 

Eksponowany w piekarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

 V.123	 	Regał  XVIII/XIX w. warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka

wymiary 
nieznane

Regał stojący, prostopadłościenny, ustawiony na czterech 

niskich, klockowych nogach, z czterema półkami. 

Eksponowany w piekarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 12).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 14).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

STRATY WOJENNEMEBLE Z POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH

rys. APG

rys. APG
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 V.124	 	Regał	
 na talerze

 XVIII/XIX w. warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka

wymiary 
nieznane

Regał wiszący, o prostych bokach, z czterema półkami 

i czterema poprzecznymi profilowanymi listwami podtrzy-

mującymi talerze.

Eksponowany w kuchni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17  

(kuchnia, nr 55);

Szymańska 1996, kuchnia, nr 4.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

rys. inwentaryzacyjny piekarni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

 V.125	 	Stół  XVIII w. warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka

wymiary 
nieznane

Stół z półkolistym (?) blatem z klapami, oskrzynienie deko-

rowane podwieszonym, faliście wyciętym fartuszkiem. 

Eksponowany w piekarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17  

(piekarnia, nr 21).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

rys. inwentaryzacyjny piekarni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

fot. HI

fot. HI
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 V.126	 	Stół

 V.127	 	Stół

 XVIII w.

Stół z prostokątnym blatem, nogi proste, graniaste. W wy-

sokim, prostym oskrzynieniu szuflada. 

Eksponowany w kuchni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 54).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII w.

Stół z nieregularnym (przyciętym?) blatem. Nogi kabriolowe, 

oskrzynienie o płynnie wyciętym dolnym obrzeżu. 

Eksponowany w kuchni.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

drewno, stolarka, 
polichromowanie

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 58; być 

może zapis odnosi się 

do tego mebla).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593.

wymiary 
nieznane

warsztat 
gdański

warsztat 
gdański

drewno, stolarka wymiary 
nieznane

STRATY WOJENNEMEBLE Z POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH

fot. HI

rys. APG



433

V. Meble

 V.128	 	Stół	
 kuchenny

 XVIII w.

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka, 
polichromia

wymiary 
nieznane

Stół kuchenny z prostokątnym blatem. Na kabriolo-

wych nogach, oskrzynienie o płynnie wyciętym dol-

nym obrzeżu. 

Eksponowany w kuchni.

Zapewne ewakuowany w 1944 r., miejsce zdepono-

wania nieznane.

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, 

kuchnia, nr 5.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Keyser 1942, 

s. 105. 





VI. Zegary i barometry

Zegary 
i barometry

VI
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 VI.1  Zegar 
 szafowo-podłogowy 

 1780–1810

obudowa 
i mechanizm – 
warsztat 
nieznany, 
Anglia 

drewno, mahoń 
(obudowa), 
stal, mosiądz 
(mechanizm), 
stolarka, 
fornirowanie, 
odlew

wymiary 
nieznane

Zegar szafowo-podłogowy. Podstawa szersza od trzonu, niska. Trzon 

prostopadłościenny. Drzwi wąskie, wysokie, zamknięte półkoliście, 

z dwoma niewielkimi zawiasami i szyldem zbliżonym w kształcie 

do rombu. Na frontowych narożach korpusu dwie kolumny, kane-

lowane do około 1/3 wysokości poprzez wpuszczenie w drewno 

prętów mosiężnych, bazy i kapitele mosiężne.

Głowica typu pagoda top, szersza od korpusu, ujęta na narożach 

kolumienkami analogicznymi jak w korpusie. W ściance frontowej 

zamknięte półkoliście, przeszklone drzwiczki, na obramieniu mały 

szyld w kształcie zbliżonym do rombu. Powyżej nakładana dekoracja 

w formie pasa, powtarzająca półkolisty kształt drzwiczek.

Zwieńczenie profilowane, o łagodnych spływach, z nakładaną pla-

styczną dekoracją z metalu w polu i trzema pełnoplastycznymi kulami 

flankującymi zwieńczenie. Tarcza z nałożonym pierścieniem godzi-

nowym. Oznaczenia godzin – rzymskie, minut – arabskie. W polu 

tarczy sekundnik, w szczycie wskazówka przełącznika bicia. Naroża 

tarczy oraz szczyt z nałożonymi dekoracyjnymi aplikacjami.

Zegar należał zapewne do pierwotnego wystroju domu Uphage-

nów i znajdował się w początkach działalności muzeum, ok. 1911 r., 

w małej jadalni. Od lat 30. XX w. w tym miejscu zawieszone było 

lustro w rokokowej ramie. 

Niewymieniony w spisie wywozowym. 11 kwietnia 1944 r. wraz z in-

nymi elementami wyposażenia prawdopodobnie przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, mała jadalnia, nr 20;

Nawrocki 2014, s. 43.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118566.

fot. HI
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 VI.2  Zegar 
 szafowo-podłogowy

 1740–1765

obudowa –  
Gdańsk lub okolice, 
mechanizm – 
warsztat nieznany, 
Gdańsk (?)

drewno dębowe (?) 
(obudowa), stal, 
mosiądz 
(mechanizm), 
stolarka, 
fornirowanie, 
kucie, odlew

wys. ok. 253 cm

Zegar szafowo-podłogowy. Podstawa, trzon i dolna część 

głowicy sfazowane. Podstawa o płynnym wykroju, szersza od 

trzonu, rozszerzona w dolnej części. Trzon prostopadłościen-

ny. Głowica o uskokowym zwieńczeniu. W ściance frontowej 

zamknięte półkoliście, przeszklone drzwiczki. W ściankach 

bocznych otwory dźwiękowe, zamknięte półkoliście. Tarcza 

z czterema plakietami z personifikacjami pór roku. Mecha-

nizm typu angielskiego, z ośmiodniową rezerwą chodu, 

z napędem obciążnikowo-strunowym. 

Eksponowany w sieni na parterze. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Richard Dähne uważał, że był to wyrób angielski.

BIBLIOGRAFIA:

Dähne [1913], s. 21;

Deurer 1944 b, s. 1 (sień, nr 1);

Buchholz-Todoroska 1995, 

sień główna, b.pg.;

Nawrocki 2014, s. 31–44.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118562;

rys. inwentaryzacyjny sieni, 

Deurer 1944 a, s. 13.
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 VI.3  Zegar 
 szafowo-podłogowy

 XVIII w.

miejsce powstania 
nieznane

drewno (obudowa), 
mosiądz, stal 
(mechanizm), 
stolarka, kucie, 
odlewanie

wymiary nieznane

Zegar szafowo-podłogowy. Znany jedynie z archiwalnego ry-

sunku przedstawiającego rzut kantoru. 

Eksponowany w kantorze. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

prawdopodobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Nie można wykluczyć, że tożsamy z zegarem znanym 

z małej jadalni. A być może był to inny zegar, zakupiony 

w 1912 r. na aukcji zbiorów Lessera Giełdzińskiego w domu 

aukcyjnym Rudolfa Lepkego w Berlinie do wyposażenia  

Domu Uphagena.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 1 

(kantor, nr 10);

Jastrzembska-Olkowska 

2019, s. 207.

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kantoru, Deurer 1944 a, 

s. 13.
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 VI.4  Zegar 
 kurantowy

Zegar o korpusie w formie antykizującej wazy, wspartej na 

kanelowanym cokole. Głowica cylindryczna, zwieńczona 

pełnoplastyczną postacią Chronosa, który w trakcie wygry-

wania melodii poruszał kosą. Tarcza emaliowana (?) na biało, 

otoczona pełnoplastycznym wieńcem. Wyposażony w me-

chanizm bijący godziny i kwadranse, zapewne z napędem 

sprężynowym oraz mechanizmem grającym. 

Eksponowany w salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 3 

(salon, nr 20);

Buchholz-Todoroska 

1995, salon, b.pg.;

Januszajtis 1996, 

s. 38–40;

Mieleszkiewicz 2005, 

s. 352.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 4c3;

rys. inwentaryzacyjny 

salonu, Deurer 1944 a, 

s. 15.

 ok. 1786 (?)

Johann Ernst 
Weichenthal 
(ok. 1740–1807), 
Gdańsk

drewno polichromowane, 
złocone (obudowa), stal, mosiądz 
(mechanizm)

wys. ok. 250 cm

fot. HI
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Zegar na podłużnej podstawie o zaokrąglonych bocznych ścian-

kach, wspartej na czterech niskich nóżkach, dekorowanej sce-

nami alegorycznymi i rogami obfitości. Powyżej umieszczona 

grupa rzeźbiarska przedstawiającą Dianę powożącą rydwanem 

zaprzężonym w dwa jelenie. Przedstawiona w szacie spowijają-

cej biodra i osłaniającej część tułowia, prawą ręką ujmuje lejce, 

w lewej trzyma łuk. Tarcza zegara wpisana w koło rydwanu. Sy-

gnowany: „J. B. le Blanc, Rue des Vieux Augustins à Paris”. Tarcza 

biało emaliowana z cyframi rzymskimi. Zegar ośmiodniowy. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym wymieniono siedem zegarów: angiel-

ski, kolejny wykonany z brązu, zegar z kloszem szklanym oraz 

cztery zegary bez kloszy szklanych. Zapakowano je do skrzyń 

nr: 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Prawdopodobnie pośród nich znajdował się 

ten obiekt. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

Identyczny zegar oferowany przez dom aukcyjny Van Dreven 

Antique Clocks z Amsterdamu78.

78 www.artlistings.com/Clocks/Mantel-clocks/Very-fine-Empire-

mantel-clock.-chariot-with-deer-and-goddess-Diana.-Paris-

ca.-1810 (dostęp: 30.05.2020).

 VI.5  Zegar 
 stołowy

brąz, szkło, odlew, złocony 
w ogniu, emaliowanie

wys. 47, dł. 56 cm,  
głęb. 17 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 (skrzynia nr 4), s. 16 

(skrzynia nr 5, 6, 7, 8 i 9);

Szymańska 1996, duża jadalnia, nr 20.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/254.

fot. MG

fot. HI

 ok. 1810

J.B. le Blanc, 
Francja
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 VI.6 Zegar 
 stołowy 

 pocz. XIX w.

warsztat 
nieznany, 
Francja (?)

brąz, szkło, 
odlew, złocony 
w ogniu, 
emaliowanie

wymiary 
nieznane

Zegar z personifikacją rzeki (?). Ustawiony na owalnej podsta-

wie o profilowanych krawędziach, wspartej na spłaszczonych 

kulistych nóżkach, pokrytej reliefową dekoracją o formach ro-

ślinnych (?). Powyżej sześcioboczny cokół, którego ścianka 

przednia ozdobiona nakładaną dekoracją, złożoną z girland 

i wstęg. Powyżej w obudowie, przesuniętej z osi lekko w prawo, 

zbliżonej do sześcioboku, mechanizm zegara z okrągłą tarczą. 

Na obudowie, z lewej strony, siedząca postać kobieca w szacie 

okrywającej tułów, biodra i nogi, w prawej ręce trzyma wiosło, 

lewa oparta obok przewróconego na bok naczynia. 

Zegar znajdował się od lat 30. XX w. w małej jadalni domu Upha-

gena. Wcześniej eksponowany w dużej sypialni.

W spisie ewakuacyjnym wymieniono siedem zegarów: angiel-

ski, kolejny wykonany z brązu, zegar z kloszem szklanym oraz 

cztery zegary bez kloszy szklanych. Zapakowano je do skrzyń 

nr: 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Prawdopodobnie pośród nich znajdował się 

ten obiekt. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 (skrzynia nr 4), s. 16 

(skrzynia nr 5, 6, 7, 8 i 9);

Szymańska 1996, mała jadalnia, nr 21.

fot. HI

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118584 

i 118594;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813098.
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 VI.7  Zegar 
 portalowy

 pocz. XIX w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

mosiądz, 
alabaster (?), 
odlew

wymiary 
nieznane

Zegar z okrągłą tarczą, zwieńczony plastyczną figurą mężczyzny 

z uniesioną do góry prawą ręką. Kolumny alabastrowe (?). 

Eksponowany w pokoju muzycznym. 

W spisie ewakuacyjnym wymieniono siedem zegarów: angiel-

ski, kolejny wykonany z brązu, zegar z kloszem szklanym oraz 

cztery zegary bez kloszy szklanych. Zapakowano je do skrzyń 

o nr: 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Prawdopodobnie pośród nich znajdował się 

ten obiekt. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b,  

s. 15 (skrzynia nr 4),  

s. 16 (skrzynia nr 5, 6, 7, 8 i 9).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 67435.

fot. HI
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 VI.8  Zegar 
 stołowy

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

miejsce 
powstania 
nieznane

metal

wymiary 
nieznane

Zegar słabo widoczny na fotografii archiwalnej. Z okrągłą tarczą 

i mechanizmem zawieszonym na dwóch wolutach. Ustawio-

ny na schodkowej podstawie, wspartej na czterech nóżkach  

w formie kul. 

Eksponowany w dużej sypialni. 

W spisie ewakuacyjnym wymieniono siedem zegarów: angiel-

ski, kolejny wykonany z brązu, zegar z kloszem szklanym oraz 

cztery zegary bez kloszy szklanych. Zapakowano je do skrzyń 

o nr: 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Prawdopodobnie pośród nich znajdował 

się ten obiekt. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b,  

s. 15 (skrzynia nr 4),  

s. 16 (skrzynia nr 5, 6, 7, 8 i 9).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813092.

fot. UB/BE&W
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 VI.9  Barometr

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański

drewno, szkło, 
stolarka, 
snycerka 

wymiary 
nieznane

Barometr o profilowanym zwieńczeniu, zamkniętym półkoliście, 

dekorowanym płaskorzeźbioną wicią roślinną. W górnej części 

skali kartusz wykonany z jaśniejszego materiału. 

Eksponowany w sieni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Richard Dähne podał, że był to wyrób gdański, ponieważ wi-

doczna była inskrypcja z nazwiskiem wytwórcy, nie przytoczył 

jej jednak. 

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 21–22;

Deurer 1944 b, s. 1 (sień, nr 13);

Buchholz-Todoroska 1995, sień 

główna, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/214;

rys. rozmieszczenia obrazów, 

Deurer 1944 a, s. 18 (sień, nr 13).

fot. MG
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 VI.10  Barometr

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, szkło, 
stolarka, 
snycerka

wymiary 
nieznane

Barometr o zwieńczeniu w formie prosto-

kąta o ściętych narożach. 

Eksponowany w kantorze. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewieziony do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 2 

(kantor, nr 13).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118596;

rys. rozmieszenia 

obrazów, Deurer 1944 a, 

s. 18 (kantor, nr 13).

fot. HI





VIi. Instrumenty muzyczne

Instrumenty 
muzyczne

VII
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Klawesyn 2-manuałowy79. Ustawiony na pięciu graniastych, 

zbieżnych do dołu nogach, z kostkami u góry wydzielonymi 

platką. Skrzynia malowana w kolorze jasnoróżowym, boki deko-

rowane ornamentem geometryczno-roślinnym, słabo widocznym 

na archiwalnych fotografiach. Krawędź pokrywy profilowana.

Eksponowany w pokoju muzycznym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

79 Na podstawie opinii prof. Benjamina Vogla. 

 VII.1  Klawesyn  k. XVIII w.

warsztat 
niemiecki (?)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 6 

(pokój muzyczny, nr 2);

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój muzyczny, 

b.pg.;

Szyszka 1996, s. 32.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 67435;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/277.

fot. MG

fot. HI

drewno, mosiądz, stolarka, 
malowanie, odlew

wys. ok. 90 cm
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VII. Instrumenty muzyczne

 VII.2  Harfa

 k. XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

drewno, 
mosiądz, 
stolarka, 
snycerka,  
odlew

wymiary 
nieznane

Harfa pedałowa. Podstawa wieloboczna, 

profilowana. Kolumna w dolnej części de-

korowana liśćmi akantu, szyja w miejscu 

łączenia z kolumną w formie woluty. Pu-

dło rezonansowe wieloboczne.

Eksponowana w pokoju muzycznym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewieziona do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 6  

(pokój muzyczny, nr 3);

Buchholz-Todoroska 1995,  

pokój muzyczny, b.pg.;

Szyszka 1996, s. 32.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 67435;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/278.

fot. MG





VIIi. Figury porcelanowe

Figury 
porcelanowe

VIII
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 1783–1800

Johann Georg Müller 
(czynny 1763–1789), model 
nr 71180 z 1783, KPM Berlin, 
Niemcy

Grupa figuralna na cokole o kanelowanej powierzchni, ozdobio-

nej trzema gładkimi prostokątnymi płycinami. Podstawa i zwień-

czenie cokołu profilowane. Krawędzie pokryte złoceniem. Grupa 

złożona z dwóch postaci. Mężczyzna (Endymion) siedzi, nad 

nim pochyla się kobieta (Luna) z diademem ozdobionym pół-

księżycem na głowie. Ubrani w antykizujące stroje. Za plecami 

putto. Z przodu, u ich stóp, leży pies. Uszkodzenia: brak lewej 

stopy i palców prawej ręki Endymiona, utrącony fragment laski. 

Eksponowana w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni nr 3 pięć porcelano-

wych grup figuralnych. Nie można powiązać znanych z ikono-

grafii figur z listą wywozową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewieziona do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Analogiczny obiekt wystawiony w działającym online domu 

aukcyjnym Auctionata Paddle 8 AG w Berlinie81.

 VIII.1  Luna  
i Endymion

porcelana, dekoracja 
reliefowa, farby i złocenia 
naszkliwne

wys. bez cokołu 21,5 cm

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 13 

i 14 (skrzynia nr 3).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/168. 

80 Köllmann, Jarchow 1987, t. 1, s. 307.

81 Aukcja 23 stycznia 2017 r., poz. 0021, www.liveauctioneers.

com/item/50011061_kpm-group-of-figures-luna-and-

endymion-germany-c (dostęp: 17.05.2020).

fot. MG
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 po 1785

Johann Georg Müller  
(czynny 1763–1789), model 
71382, KPM Berlin, Niemcy

 VIII.2  Apollo i Dryope 
z Amorem

porcelana, dekoracja 
reliefowa, farby i złocenia 
naszkliwne

wys. bez cokołu 25 cm

Grupa figuralna na cokole o kanelowanej powierzchni, ozdo-

bionej trzema gładkimi, prostokątnymi płycinami. Podstawa 

i zwieńczenie cokołu profilowane. Krawędzie pokryte złoce-

niem. Grupa złożona z trzech postaci. Kobieta (Dryope) siedzi 

zwrócona ku stojącemu mężczyźnie (Apollo), który spogląda 

na Amora ukrywającego się za jej plecami. Z przodu, u jej stóp, 

leży owieczka. Lewa ręka pasterki utrącona. 

Eksponowana w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni nr 3 pięć porcelano-

wych grup figuralnych. Nie można powiązać znanych z ikono-

grafii figur z listą wywozową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewieziona do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Analogiczna figura wystawiana w Dorotheum w 2014 r.83

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13 

i 14 (skrzynia nr 3).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/167.

82 Köllmann, Jarchow 1987, t. 1, s. 307. 

83 Dorotheum, aukcja Glass und Porzellan, 17 czerwca 2014 r., 

poz. 275, www.dorotheum.com/de/l/3735902/  

(dostęp: 07.05.2020).

fot. MG
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 1780–1800

Johann Georg 
Müller (czynny 
1763–1789), model 
nr 65284 z 1780, 
KPM Berlin, Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, farby 
i złocenia 
naszkliwne

wys. 19 cm, 
szer. 13 cm

wys. z cokołem 
26 cm

Figura na cokole o kanelowanej powierzchni, ozdo-

bionej trzema gładkimi prostokątnymi płycinami. 

Podstawa i zwieńczenie cokołu profilowane. Kra-

wędzie pokryte złoceniem. Mężczyzna (Jupiter) 

siedzi z prawą nogą wysuniętą do przodu. Okryty 

barwnym pallium spiętym na piersi. Na głowie ko-

rona. Po jego prawej stronie orzeł. 

Eksponowana w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni nr 3 

cztery figury porcelanowe. Nie można powiązać 

znanych z ikonografii figur z listą wywozową. Za-

pewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementa-

mi wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Figura Jupitera pochodząca z Museum Schloß 

Fasanerie w Eichenzell koło Fuldy publikowana 

w pracy Ericha Köllmanna i Margarete Jarchow85. 

Analogiczna figura, monochromatyczna, w zbio-

rach Stadtmuseum w Berlinie (nr inw. II 60/314 B)86.

 VIII.3  Jupiter

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 14 

(skrzynia nr 30).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/170. 

84 Köllmann, Jarchow 1987, t. 1, s. 306.

85 Köllmann, Jarchow 1987, t. 2, s. 376, il. 183a.

86 www.sammlung-online.stadtmuseum.de/Details/

Index/1576441 (dostęp: 16.05.2020).

fot. MG
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Figura na cokole o kanelowanej powierzchni, ozdo-

bionej trzema gładkimi prostokątnymi płycinami. 

Podstawa i zwieńczenie cokołu profilowane. Kra-

wędzie pokryte złoceniem. Kobieta (Wenus) siedzi 

na ściętym pniu, naga, z draperią przykrywającą 

łono. U stóp dwa gołębie. 

Eksponowana w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni nr 3 

cztery figury porcelanowe. Nie można powiązać 

znanych z ikonografii figur z listą wywozową. Za-

pewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementa-

mi wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Figura Wenus pochodząca z Museum Schloß Fasa-

nerie w Eichenzell koło Fuldy publikowana w pracy 

Ericha Köllmanna i Margarete Jarchow88.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 14 

(skrzynia nr 3).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/169.

 VIII.4  Wenus

 1780–1800

Johann Georg 
Müller (czynny 
1763–1789), model 
nr 59987 z 1780,  
wg Jeana-Baptiste’a  
Pigalle’a (1714–1785),  
KPM Berlin, Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, farby 
i złocenia 
naszkliwne

wys. z cokołem 
ok. 26 cm

87 Köllmann, Jarchow 1987, t. 1, s. 306.

88 Köllmann, Jarchow 1987, t. 2, s. 376, il. 183b.

fot. MG
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 1780 (?) – 1800

Johann Georg  
Müller (czynny  
1763–1789),  
model nr 59889,  
wg Jeana-Baptiste’a  
Pigalle’a (1714–1785),  
KPM Berlin, Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, farby 
i złocenia 
naszkliwne

wys. z cokołem 
ok. 26 cm

 VIII.5  Merkury

Figura na cokole o kanelowanej powierzchni, 

ozdobionej trzema gładkimi, prostokątnymi 

płycinami. Podstawa i zwieńczenie cokołu 

profilowane. Krawędzie pokryte złoceniem. 

Mężczyzna (Merkury) ukazany w pozycji sie-

dzącej – wiąże sandały, nagi, okryty draperią, 

w petasosie na głowie (skrzydełka utrącone). 

U stóp przy prawej nodze leży kaduceusz. 

Eksponowana w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni 

nr 3 cztery figury porcelanowe. Nie można 

powiązać znanych z ikonografii figur z listą 

wywozową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

na do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 14 

(skrzynia nr 3).

89 Köllmann, Jarchow 1987, t. 1, s. 306.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/169.

fot. MG
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Figura na cokole o kanelowanej powierzchni, 

ozdobionej trzema gładkimi prostokątnymi 

płycinami. Podstawa i zwieńczenie cokołu 

profilowane. Krawędzie pokryte złoceniem. 

Kobieta (Junona) siedzi naga, w pelerynie 

na ramionach, jej fragment przykrywa łono. 

W prawym ręku berło, u stóp, po lewej, paw. 

Eksponowana w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni 

nr 3 cztery figury porcelanowe. Nie można 

powiązać znanych z ikonografii figur z listą 

wywozową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

na do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Analogiczna figura w zbiorach Stadtmuseum 

w Berlinie (nr inw. VI 17082)91.

 1780 (?) – 1800

Johann Georg 
Müller (czynny 
1763–1789), model 
nr 65190, KPM 
Berlin, Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, farby 
i złocenia 
naszkliwne

wys. 19,5 cm,  
szer. 11,5 cm

 VIII.6  Junona

90 Köllmann, Jarchow 1987, t. 1, s. 306.

91 www.sammlung-online.stadtmuseum.de/Details/Index/1576438  

(dostęp: 16.05.2020).

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 14 

(skrzynia nr 3).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/170.

fot. MG
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 VIII.7	 Personifikacje	
	 	 czterech	pór	roku

 ok. 1790

KPM Berlin, 
Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wys. ok. 15 cm

Figury puttów personifikujących cztery pory roku. Na niskich 

prostokątnych podstawach. Każde z atrybutem, okryte draperią. 

Eksponowane w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni nr 3 pięć porcelano-

wych grup figuralnych. Nie można powiązać znanych z ikono-

grafii figur z listą wywozową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezione do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa. 

Figura personifikująca Wiosnę z analogicznego zespołu znaj-

dowała się w gdańskich zbiorach Louisa Bergholda i w 1912 r. 

wystawiona została na aukcji u Rudolfa Lepkego w Berlinie. Ana-

logiczne figury, wykonane w XX w., wystawione w internetowym 

domu aukcyjnym Historia Auctionata w Berlinie w 2019 r.92

92 Antiquitäten 1912, s. 56, poz. 608, tab. 21. Aukcja Porcelain, 

Glass, Clocks, Sculpture, 22 sierpnia 2019 r., poz. 2076,  

www.liveauctioneers.com/item/74371636_allegories-of-the-

four-seasons-kpm-berlin-around (dostęp: 1.07.2020).

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13 i 14 

(skrzynia nr 3).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. PAN BG, Al/

II/131, il. 10 i 21.

fot. PAN BG fot. PAN BG fot. PAN BG
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 VIII.8  Sroka 
	 	 ze	ślimakiem	

 ok. 1766

Johann Baptist 
Pedrozzi  
(1711–1778), 
model nr 168a93, 
z 1763, KPM 
Berlin, Niemcy

porcelana, farby 
naszkliwne

wys. ok. 28 cm

Na cokole w formie ściętego pnia drzewa siedzi ptak z opusz-

czonym ogonem i głową zwróconą w dół, ku pełzającemu po 

pniu ślimakowi. 

Eksponowana w pokoju kwiatów. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 3 i oznaczona:  

II 120. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Analogiczna figura sroki publikowana w pracy Ericha Köllmanna 

i Margarete Jarchow94.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13 (skrzynia 

nr 3, poz. II 120).

93 Köllmann, Jarchow 1987, t. 1, s. 308.

94 Köllmann, Jarchow 1987, t. 1, s. 54, il. 22; t. 2, s. 350, il. 141.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/172.

fot. MG
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Grupa figuralna na owalnej podstawie pokrytej pla-

stycznymi rocaille’ami i drobnymi kwiatkami. Dwie 

nagie, okryte draperiami, uskrzydlone postacie 

dziecięce, ukazane w uścisku. Jedna z nich (Psy-

che) siedzi, druga (Amor) przyklęka obok. 

Eksponowana w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni nr 3 

pięć porcelanowych grup figuralnych. Nie moż-

na powiązać znanych z ikonografii figur z listą 

wywozową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Analogiczny obiekt w zbiorach Victoria & Albert 

Museum w Londynie (nr inw. C.918-1919)95 oraz 

w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu96. 

95 www.collections.vam.ac.uk/item/O333260/

cupid-and-psyche-figure-group-meissen-

porcelain-factory/ (dostęp: 13.06.2020).

96 Gabryś 2019, s. 367, nr kat. 334, na analogię 

wskazała Barbara Pośpieszna.

 VIII.9  Amor (Kupidyn) 
  i Psyche 

model 2336 
z 1755, Miśnia, 
Niemcy

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13 i 14 

(skrzynia nr 3);

Buchholz-Todoroska 

1995, salon, b.pg.

porcelana, farby 
naszkliwne, złocenia (?)

wys. ok. 20 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/166.

fot. MG

�ok.�poł.�XVIII�w.
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Grupa figuralna. Na owalnej podstawie, pokrytej  

plastycznymi rocaille’ami i wyobrażeniami drob-

nych kwiatków, ukazane dwa putta. Jedno stoi,  

rzeźbiąc popiersie kobiety, drugie w pozycji sie-

dzącej, z paletą malarską w lewej dłoni. 

Eksponowana w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni nr 3 

pięć porcelanowych grup figuralnych. Nie można 

powiązać znanych z ikonografii figur z listą wywo-

zową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziona do ma-

jątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło 

Tczewa.

Analogiczny obiekt w zbiorach Victoria & Albert 

Museum w Londynie (nr inw. C.921-1919)97.

97 www.collections.vam.ac.uk/item/O333257/painting-and-sculpture-figure-

group-meyer-friedrich-elias/ (dostęp: 12.06.2020).

 VIII.10  Alegoria 
	 	 malarstwa	i	rzeźby

 ok. 1755–1765

Friedrich Elias 
Meyer (1723–1785), 
model z 1755–1760, 
Miśnia, Niemcy 

porcelana, farby 
naszkliwne, 
złocenia (?)

wys. ok. 25 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13 i 14 

(skrzynia nr 3);

Buchholz-Todoroska 

1995, salon, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/166.

 

fot. MG

https://de.wikipedia.org/wiki/1723
https://de.wikipedia.org/wiki/1785
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 IX.1  Talerz

 1630–1650

dynastia 
Ming|Qing, 
okres 
przejściowy, 
Chiny

porcelana, 
malowana 
podszkliwnie 
kobaltem

wys. 6 cm, 
śr. 36,5 cm  
(wymiary 
talerza 
z Muzeum 
Narodowego 
w Gdańsku)

Talerz typu kraak porcelain98. W lustrze, w ośmiobocz-

nym medalionie, malowana dekoracja przedstawiająca 

skalisty krajobraz z kwiatem chryzantemy i świerszczem. 

Kołnierz podzielony na segmenty, wypełnione chiński-

mi symbolami szczęścia. 

Eksponowany na ścianie w sieni I piętra. Być może 

także w herbaciarni (fot. arch. HI, nr 118570). 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 

sześć talerzy do zawieszenia na ścianie, odpowiada 

to liczbie obiektów eksponowanych w sieni i można 

założyć, że są to te same przedmioty. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

ny do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Analogiczny talerz znajduje się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Gdańsku99.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11: 

skrzynia nr 2, poz. II 4 f,  

II 4 b, II 4 d, II 4 e (?), II 4 g 

i II 77 a.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. HI, nr 118583;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.

fot. HI

fot. UB/BE&W

98 Rozpoznanie i datowanie talerzy w sieni I piętra na podstawie 

opinii Barbary Pośpiesznej.

99 Kilarska 2003, s. 44, nr kat. 1.
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 IX.2  Talerz 

 1630–1650

dynastia 
Ming|Qing, 
okres 
przejściowy, 
Chiny

porcelana, 
malowany 
podszkliwnie 
kobaltem

wymiary 
nieznane

Talerz typu kraak porcelain. W lustrze malowana deko-

racja o formach roślinnych z kwiatem chryzantemy i tra-

wami. Kołnierz podzielony na segmenty wypełnione 

symbolami szczęścia: między innymi – liściem artemizji, 

główką berła ruyi i brzoskwinią. 

Eksponowany na ścianie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 

sześć talerzy do zawieszenia na ścianie, odpowiada to 

liczbie obiektów eksponowanych w sieni i można zało-

żyć, że mowa tu o tych samych obiektach. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11: 

skrzynia nr 2, poz. II 4 f, II 4 b,  

II 4 d, II 4 e, II 4 g i II 77 a.
fot. HI

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118583;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 IX.3  Talerz 

 pocz. XVII w.

dynastia Qing, 
okres Kangxi, 
Chiny

porcelana, 
malowany 
podszkliwnie 
kobaltem

wymiary 
nieznane

Talerz typu kraak porcelain. W lustrze w ośmiobocz-

nym medalionie malowana kompozycja czterech róż 

lub kamelii na „dziurawej” skale. Kołnierz podzielony 

na segmenty, wypełnione chińskimi symbolami szczę-

ścia: różą, liściem artemizji i chryzantemą (?). 

Eksponowany na ścianie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 

sześć talerzy do zawieszenia na ścianie, odpowiada 

to liczbie obiektów zawieszonych w sieni i można za-

łożyć, że są to te same przedmioty. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

ny do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11: 

skrzynia nr 2, poz. II 4 f,  

II 4 b, II 4 d, II 4 e (?), II 4 g 

i II 77 a.

fot. HI

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118583;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 IX.4  Talerz 

 XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

ceramika, 
malowana 

wymiary 
nieznane

Talerz, w lustrze malowana dekoracja przedstawiająca 

krajobraz. Kołnierz dekorowany luźno rozmieszczoną 

dekoracją roślinną. 

Eksponowany na ścianie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 

sześć talerzy do zawieszenia na ścianie, odpowiada to 

liczbie obiektów eksponowanych w sieni i można zało-

żyć, że mowa tu o tych samych obiektach. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11: 

skrzynia nr 2, poz. II 4 f,  

II 4 b, II 4 d, II 4 e (?), II 4 g 

i II 77 a.

fot. HI

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118583;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 IX.5 Talerz 

 pocz. XVIII w.

Hanau 
lub Frankfurt 
nad Menem, 
Niemcy

fajans, 
malowany 
podszkliwnie 
kobaltem

wymiary 
nieznane

Talerz z lustrem dekorowanym ośmiobocznym medalio-

nem, wypełnionym malowanymi scenami w ogrodzie. 

Kołnierz podzielony na segmenty, wypełnione uprosz-

czonymi chińskimi symbolami szczęścia. 

Eksponowany na ścianie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 

sześć talerzy do zawieszenia na ścianie, odpowiada 

to liczbie obiektów eksponowanych w sieni i można 

założyć, że są to te same przedmioty. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

ny do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11: 

skrzynia nr 2, poz. II 4 f,  

II 4 b, II 4 d, II 4 e (?), II 4 g 

i II 77 a.

fot. HI

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118583;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 IX.6  Talerz 

�1.�poł.�XVIII�w.

dynastia Qing,  
okres Kangxi lub  
Yung-chêng 
(Yungzheng), Chiny, 
lub Miśnia, Niemcy

porcelana, malowany 
podszkliwnie kobaltem 
i żelazem

wymiary nieznane

Talerz o lustrze pokrytym malowaną dekoracją w typie 

chińskiego Imari z kwiatem chryzantemy i drzewkiem 

śliwy. Na kołnierzu motywy czterech gałązek kwiato-

wych, przedzielone pojedynczym motywem kwiato-

wym. Na wrębie bordiura w typie blue trelis. 

Eksponowany na ścianie w sieni I piętra. Być może 

także w herbaciarni (fot. arch. HI, nr 118570). 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 

sześć talerzy do zawieszenia na ścianie, odpowiada 

to liczbie obiektów eksponowanych w sieni i można 

założyć, że są to te same przedmioty. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

ny do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11: 

skrzynia nr 2, poz. II 4 f,  

II 4 b, II 4 d, II 4 e (?), II 4 g 

i II 77 a.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118583;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 IX.7 Wazon

 XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane 

Wazon o owoidalnym korpusie, szerokiej 

szyi i rozchylonym wylewie. Pokryty ma-

lowaną dekoracją w typie dalekowschod-

nich ogrodów sezonowych, przedstawia 

kwiaty peonii i chryzantemy na „dziura-

wej” skale. 

Eksponowany w herbaciarni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia prawdopodobnie 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

 IX.8  Misa 

Duża ośmioboczna misa na niskim, cy-

lindrycznym pierścieniu podstawy, o kor-

pusie rozszerzającym się ku górze. Na 

zewnętrznej powierzchni oraz na okrą-

głym lustrze naczynia malowana deko-

racja figuralna w stylu chińskim okresu 

przejściowego. 

Eksponowana w herbaciarni.

Elżbieta Kilarska zwróciła uwagę na po-

dobieństwo misy z Domu Uphagena do 

zachowanej misy ze zbiorów Muzeum 

Narodowego w Gdańsku100. 

100 Kilarska 2003, s. 64.

 pocz. XVIII w.

warsztat De Paeuw, Gerrit Pietersz 
Kam (?), Delft, Niderlandy

fajans, malowany podszkliwnie 
kobaltem

wys. ok. 17 cm, śr. wylewu 39 cm  
(wymiary analogicznej misy 
z Muzeum Narodowego w Gdańsku)

fot. BFM

ceramika, 
malowana

wymiary 
nieznane

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr 619.038.
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 IX.8  Misa 

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 1;

Kilarska 2003, s. 64. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/151  

i MHMG/Uph/H/152.

fot. MG

fot. MG





X.	Wazony	dekoracyjne

Wazony 
dekoracyjne

X
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 X.1	 	Garnitur	dekoracyjny	
 trzy wazony

 pocz. XVIII w.

warsztat 
De Metaale 
Pot, Delft, 
Niderlandy 

fajans, 
malowany 
podszkliwnie 
kobaltem

wymiary 
nieznane

Garnitur składający się z owoidalnego, ośmiobocznego i kanelowanego wazonu z ko-

pulastą pokrywą z figurką lwa Fo i dwóch ośmiobocznych, kanelowanych wazonów 

fletowych. Dekoracja malarska w postaci trzech piór pawich, w rezerwie naprzemien-

nie z motywem kwiatowego wazonu. U podstawy i pod wylewem każdego naczynia 

motyw lambrekinu. 

Eksponowany na szafie w sieni. Na archiwalnym zdjęciu małej jadalni (fot. arch. HI, 

nr 118576) widoczny jest wazon z pokrywą i dwa fletowe o bardzo zbliżonej formie, 

być może są to te same obiekty.

Nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewakuowany w 1944 r., miejsce 

zdeponowania nieznane. 

Wazony o zbliżonej dekoracji w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku101. Analogicz-

ne wazony owoidalne z pokrywami i taką samą dekoracją malarską w prywatnych zbio-

rach prof. Wojciecha Kowalskiego102 oraz w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego103. 

101 Kilarska 2003, s. 116, nr kat. 101–102.

102 Fajanse 2013, s. 119, nr kat. 99, na analogię wskazała Barbara Pośpieszna.

103 Frontczak 2009, s. 72–83, nr kat. 10–16, na analogię wskazała B. Pośpieszna.

BIBLIOGRAFIA: 

Buchholz-Todoroska 

1995, sień główna, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/213.

fot. MG
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X. Wazony dekoracyjne

 X.2	 	Garnitur	dekoracyjny	
 pięć wazonów

 pocz. XVIII w.

warsztat  
De Dubbelde 
Schenkkan, 
Louwys 
Victorsz.  
(Louis Victor) 
(1670–1720) (?),  
Delft, 
Niderlandy

fajans, 
malowany 
podszkliwnie 
kobaltem

wys. ok. 70 cm

Trzy owoidalne wazony z kopulastymi pokrywami o kulkowych 

uchwytach i dwa fletowe bez pokryw. Dekorowane drobnym  

rzutem roślinnym (strooipatroon), podstawy i pod wylewami –  

ornamentem lambrekinowym. 

Eksponowany w sieni I piętra. 

Nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewaku-

owany w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

Niemal identyczne wazony znajdują się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Gdańsku104.

104 Kilarska 2003, s. 117, nr kat. 104.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118573 
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Dwa wazony tykwowe. Dekorowane drobnym rzu-

tem roślinnym (strooipatroon), podstawy i pod wy-

lewami – ornamentem lambrekinowym. 

Eksponowane na szafie w sieni I piętra. 

Nieuwzględnione w spisie Jakoba Deurera, zapew-

ne ewakuowane w 1944 r., miejsce zdeponowa-

nia nieznane.

Wazony o zbliżonej dekoracji znajdują się w zbio-

rach Muzeum Narodowego w Gdańsku105.

105 Kilarska 2003, s. 117, nr kat. 104.

 X.3  Dwa wazony 
 z garnituru dekoracyjnego

 pocz. XVIII w.

warsztat 
De Dubbelde 
Schenkkan, 
Louwys Victorsz.  
(Louis Victor) 
(1670–1720) (?), 
Delft, Niderlandy

fajans, malowany 
podszkliwnie 
kobaltem

wys. ok. 70 cm BIBLIOGRAFIA:

brak.

fot. UB/BE&W

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118583;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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X. Wazony dekoracyjne

 X.4  Dwa wazony 
 z garnituru dekoracyjnego

 pocz. XVIII w.

warsztat  
De Metaale Pot, 
Delft, Niderlandy 

fajans, malowany 
podszkliwnie 
kobaltem

wymiary nieznane

Dwa wazony owoidalne, ośmioboczne, kanelowa-

ne, bez pokrywy. Dekoracja malarska w postaci 

trzech piór pawich, w rezerwie naprzemiennie z mo-

tywem kwiatowego wazonu w rezerwie. U podsta-

wy i pod wylewem motyw lambrekinu. 

Eksponowany w sieni I piętra. 

Nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapew-

ne ewakuowany w 1944 r., miejsce zdeponowania 

nieznane.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118583.
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 X.5  Wazon 

 po 1818

Johann Daniel 
Schöne (1767–1843), 
model z 1818, 
Miśnia, Niemcy

porcelana, farby 
naszkliwne

wymiary nieznane

Wazon w formie antycznego krateru. Na okrągłej stopie, dekorowanej 

plastycznym, ułożonym promieniście żłobkowaniem, przechodzącej 

poniżej korpusu w plastyczny, profilowany pierścień. Korpus w dolnej 

partii silnie wybrzuszony, z dwoma uchwytami dekorowanymi pla-

stycznym ornamentem roślinnym, powyżej walcowaty, rozszerzający 

się przy krawędzi. Korpus dekorowany malowaną gałązką rozwinię-

tej róży i pąkami. 

Eksponowany w małym salonie. 

Nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewakuowa-

ny w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane. Analogiczny obiekt 

pochodzący z lat 20. XX w. z odmienną dekoracją na rynku anty-

kwarycznym w 2018 r.106 

106 Auktionshaus Mehlis GmbH, 90. Auction of Antiques and art, 26 maja 2018 r., 

poz. 3139, www.mehlis.eu/de/catalogs/9018/item/3139/ (dostęp: 10.05.2020).

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, 

mały salon, nr 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/162.
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X. Wazony dekoracyjne

fot. MG
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Dwie owalne teryny z malowaną dekoracją kwiatową. Pierścień 

podstawy niski, prosty. Brzusiec pękaty, ozdobiony malowany-

mi na dłuższych bokach wiązankami rozkwitłych róż. Na obu 

krótszych bokach malowane luźno rozrzucone gałązki z pąkami 

kwiatów róży oraz łukowate uchwyty, ozdobione plastyczną de-

koracją roślinną złożoną z gałązek i pąków kwiatowych. Poniżej 

krawędzi reliefowa dekoracja ze stylizowanych festonów i or-

namentu piórkowego. Nakrywa owalna, krawędź obwiedziona 

wąskim pasem zróżnicowanym kolorystycznie (złoconym?), 

powyżej reliefowa dekoracja, analogiczna do tej na brzuścu. 

Nakrywa ozdobiona malowaną dekoracją złożoną z gałązek, 

kwiatów i pąków róż. Łukowaty, wypłaszczony uchwyt z pla-

styczną dekoracją roślinną. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 sześć teryn 

do zupy, w skrzyni nr 26 cztery teryny z pokrywami. Nie można 

powiązać tych obiektów z terynami znanymi z kart muzealnych 

i zdjęć archiwalnych. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Analogiczny obiekt, ale inaczej malowany, wystawiony w domu 

aukcyjnym Lempertza w Kolonii w 2020 r.107

107 Aukcja nr 1150, Preußen-Auktion / Wiener Porzellan aus einer 

Privatsammlung, 16 maja 2020 r., poz. 187, www.lot-tissimo.com/

de/grose-terrine-aus-einem-tafelservice-mit-feldblumenporzellan-

polychromer/_/i/16709927 (dostęp: 10.05.2020).

 XI.1  Naczynia z serwisu 
obiadowego 

 trzy teryny, półmiski i talerze

 A. Teryny 
 2 szt.

�ok.�1780‒1790

KPM Berlin, 
Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, farby 
naszkliwne, 
złocenia

wys. 23 cm,  
szer. 24,5 cm

fot. HI
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XI. Zastawa stołowa – ceramIka

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 12: skrzynia nr 2,  

poz. II 50 a, II 50 c, II 50 b, II 54  

(pokrywa oznaczona II 56 c),  

II 53 c (pokrywa oznaczona II 56 b),  

II 79 i II 131, s. 19: skrzynia nr 26, 

poz. II 8, II 63 a, II 63 b i II 75 a;

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 26.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/155.

fot. MG
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Owalna teryna z malowaną dekoracją kwiatową. Zbliżo-

na do dwóch poprzednich, różni się wymiarami, szcze-

gółami dekoracji i budową uchwytu pokrywy. Pierścień 

podstawy niski, prosty. Brzusiec pękaty, ozdobiony ma-

lowanymi na dłuższych bokach kwiatami rozkwitłej róży. 

Na obu krótszych bokach malowane luźno rozrzucone 

gałązki z pąkami kwiatów i łukowate uchwyty ozdo-

bione plastyczną dekoracją roślinną złożoną z gałą-

zek i pąków kwiatowych. Poniżej krawędzi reliefowa 

dekoracja ze stylizowanych festonów i ornamentu 

piórkowego. Nakrywa owalna, krawędź obwiedziona 

wąskim pasem zróżnicowanym kolorystycznie (złoco-

nym?), powyżej reliefowa dekoracja analogiczna do 

tej na brzuścu. Nakrywa ozdobiona malowaną dekora-

cją złożoną z gałązek, kwiatów i pąków róż. Łukowaty 

uchwyt z plastyczną dekoracją roślinną. 

Eksponowana w dużej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 

sześć teryn do zupy, w skrzyni nr 26 cztery teryny z po-

krywami. Nie można powiązać tych obiektów z tery-

nami znanymi z kart muzealnych i zdjęć archiwalnych. 

Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Bardzo zbliżona, o nieco innym owalnym korpusie 

i inaczej malowana, oferowana w domu aukcyjnym 

Lempertza w Kolonii w 2020 r.108

 B. Teryna
wys. 17 cm (?)

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 12: skrzynia nr 2, poz. II 50 a,  

II 50 c, II 50 b, II 54 (pokrywa oznaczona II 56 c), 

II 53 c (pokrywa oznaczona II 56 b), II 79 i II 131, 

s. 19: skrzynia nr 26, poz. II 8, II 63 a, II 63 b i II 75 a;

Szymańska 1996, duża jadalnia, nr 27.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118586;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/156.

108 Aukcja 16 maja 2020 r., poz. 188, www.connect.invaluable.com/lempertz/

auction-lot/api_2A74B0086D?utm_source=barnebys&utm_medium=referral&utm_

campaign=barnebys&utm_content=2020-05-16 (dostęp: 15.05.2020).

fot. MG
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Naczynia okrągłe i owalne, kołnierze o falistej 

krawędzi wylewu, pokryte reliefowym ornamen-

tem. Na powierzchni lustra dekoracja w formie 

przedstawień wiązek róż z liśćmi i pąkami. Koł-

nierz dekorowany wyobrażeniami małych gałązek 

z kwiatami i pąkami. Na kołnierzu małe gałązki 

z pojedynczymi kwiatami i pąkami, a także za-

pewne wyobrażenia insektów109. 

Przechowywane i czasowo eksponowane w sza-

fie stojącej w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano kilkaset ta-

lerzy i półmisków (nota XI.16). Nie można powią-

zać wymienionych w spisie obiektów ze znanymi 

z fotografii archiwalnych. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezione 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

 C.  Talerze 
	 	 i	półmiski	

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 10 

(skrzynia nr 1), s. 11 i 12 

(skrzynia nr 2), s. 13 

(skrzynia nr 3), s. 19 

(skrzynia nr 26). 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.

109 www.the-saleroom.com/en-us/auction-catalogues/lempertz/catalogue-id-kunsth10091/

lot-fde561a8-7579-4748-ad16-a8b900e83b46 (dostęp 7.06.2020).

fot. UB/BE&W
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 XI.2  Naczynia z serwisu 
obiadowego 

 teryna, taca pod terynę, talerz głęboki

 A. Teryna

Teryna umieszczona na owalnej tacy. Wsparta na sześciu wo-

lutowych nóżkach. Korpus owalny, puklowany, dwa łukowate 

uchwyty pokryte plastyczną dekoracją w formie liści. Pokrywa 

wysklepiona i puklowana podobnie, jak korpus, krawędź wylewu 

falista, podkreślona malowaną obwódką. U podstawy pokry-

wa ozdobiona plastycznym reliefem typu Alt-Ozier, na którego 

powierzchni malowany odwrócony motyw girlandy kwiatowej. 

Uchwyt w formie plastycznego kwiatu kalafiora i liści. 

Eksponowana w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 sześć teryn 

do zupy, w skrzyni nr 26 cztery teryny z pokrywami. Nie można 

powiązać tych obiektów z terynami znanymi z kart muzealnych 

i zdjęć archiwalnych. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa. 

�ok.�1750,�Miśnia,�
Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 12: skrzynia nr 2,  

poz. II 50 a, II 50 c, II 50 b, II 54  

(pokrywa oznaczona II 56 c), II 53 c 

(pokrywa oznaczona II 56 b), II 79 i II 131, 

s. 19: skrzynia nr 26, poz. II 8, II 63 a,  

II 63 b i II 75 a;

Szymańska 1996, mała jadalnia, nr 24.

fot. MG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118584;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/160;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05274188.



487

XI. Zastawa stołowa – ceramIka

fot. UB/BE&W
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Taca owalna. Dno tacy pokryte malowanymi kwiatami w typie 

deutsche Blumen. Na kołnierzu, pokrytym plastycznym reliefem 

typu Alt-Ozier, girlanda kwiatowa. Krawędź lekko falista, zróżni-

cowana kolorystycznie, zapewne złocona. Uchwyty formowane 

na kształt liści kapusty i podmalowane. 

Eksponowana wraz z teryną w małej jadalni. 

Nieuwzględniona w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewaku-

owana w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

Talerz głęboki. Niski pierścień podstawy, dno ozdobione de-

koracją kwiatową w typie deutsche Blumen. Kołnierz z dekora-

cją reliefową w typie Alt-Ozier i malowaną dekoracją kwiatową 

w postaci czterech symetrycznie umieszczonych wyobrażeń 

gałązek i wiązanek kwiatowych. Krawędź lekko falista, zróżni-

cowana kolorystycznie, zapewne złocona. 

Eksponowany w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano znaczną liczbę talerzy 

(nota XI.16), nie ma możliwości powiązania znanych z ikonografii 

obiektów z tą listą. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziony do majątku rodziny Ga-

ebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa. 

 B. Taca 
 pod terynę

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, 

mała jadalnia, nr 24.

 C. Talerz 

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, 

mała jadalnia, nr 25.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118584;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/160;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05274188.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118584;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05274188.

fot. MG

fot. UB/BE&W

fot. UB/BE&W
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 XI.3  Talerze 
 z serwisu obiadowego

Siedem okrągłych, głębokich talerzy. Niski pierścień podstawy, 

dno ozdobione dekoracją kwiatową. Kołnierz z dekoracją relie-

fową w typie Dulong i malowaną dekoracją kwiatową w posta-

ci czterech symetrycznie umieszczonych gałązek i wiązanek 

kwiatowych. Krawędź lekko falista, zróżnicowana kolorystycznie, 

zapewne złocona. 

Eksponowane w małej jadalni. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano znaczną liczbę talerzy 

(nota XI.16), nie ma możliwości powiązania znanych z ikonografii 

obiektów z tą listą. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziony do majątku rodziny Gae-

bel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa. 

Talerze z analogiczną dekoracją reliefową wystawiono w domu 

aukcyjnym Sotheby’s w Amsterdamie w 2011 r.110

110 Aukcja 14–17 marca 2011 r., www.sothebys.com/en/ 

auctions/ecatalogue/lot.964.html/2011/appel-am1100  

(dostęp: 27.05.2020).

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996,  

mała jadalnia, nr 25.

 ok. 1765

Miśnia, Niemcy

porcelana, dekoracja reliefowa,  
farby i złocenia naszkliwne 

wymiary nieznane

fot. HI

fot. UB/BE&W

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118584;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 05274188.
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 XI.4  Talerze 
 z serwisu obiadowego – ok. 22 szt.

Talerze okrągłe, głębokie, krawędź kołnierza dekorowana ażuro-

wym perełkowaniem oraz reliefowym ornamentem piórkowym. 

W lustrze dekoracja w formie bukietu kwiatów w typie deutsche 

Blumen oraz wyobrażenia pojedynczych gałązek kwiatów i in-

sektów na kołnierzu111. 

Eksponowane w szafie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano kilkaset talerzy (nota XI.16). 

Nie można powiązać wymienionych w spisie obiektów ze zna-

nymi z fotografii archiwalnych. 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

111 Zob. Ponert 1985, s. 158–159, nr kat. 144, na analogię wskazała 

Barbara Pośpieszna.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 10 (skrzynia nr 1), s. 11 

i 12 (skrzynia nr 2), s. 13 (skrzynia nr 3), s. 19 

(skrzynia nr 26). 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.

fot. UB/BE&W

 ok. 1770

model 674 
(Königsglatt), 
KPM Berlin, 
Niemcy 

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wymiary 
nieznane
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 XI.5 Teryny 
 2 szt.

�ok.�1780‒1790

zapewne Miśnia 
lub KPM Berlin, 
Niemcy

porcelana, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wymiary 
nieznane

Dwie teryny o owalnych korpusach z nakrywami. Uchwyty kor-

pusu i nakrywy o stylizowanych formach roślinnych. Na korpu-

sie malowana dekoracja w formie luźno rozrzuconych gałązek 

z pąkami kwiatów róży. Poniżej krawędzi reliefowa dekoracja 

ze stylizowanych festonów i ornamentu piórkowego (?). 

Eksponowane w szafie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 26 cztery 

teryny z pokrywami. Nie można powiązać tych obiektów z te-

rynami znanymi z kart muzealnych i zdjęć archiwalnych. Zapew-

ne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 19 (skrzynia nr 26, poz. II 8, 

II 63 a, II 63 b i II 75 a).

fot. UB/BE&W

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 XI.6  Teryna 

 k. XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

fajans kremowy 
(delikatny)

wymiary 
nieznane 

Teryna na ceramicznej owalnej tacy. Korpus naczynia owalny, 

pękaty, na owalnej, wysklepionej stopie, nakryty kopulastą po-

krywą, zwieńczoną plastycznie uformowanym pąkiem. Korpus 

i pokrywa puklowane, uchwyty o plastycznych formach sple-

cionych gałązek. 

Eksponowana w kuchni. 

Być może tożsama z przechowywaną w szafie kuchennej i zapa-

kowaną w trakcie ewakuacji do skrzyni nr 15. Zapewne 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 16 (skrzynia nr 15).

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593.
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 XI.7  Teryna  pocz. XIX w. miejsce 
powstania 
nieznane

fajans kremowy 
(delikatny)

wymiary 
nieznane 

Teryna na owalnej tacy. Stopa owalna, wąska, uchwyty pro-

ste. Pokrywa wysklepiona, dekorowana reliefem z liści akantu, 

z uchwytem w formie grzybka. 

Eksponowana w kuchni.

Być może tożsama z przechowywaną w szafie kuchennej i zapa-

kowaną w trakcie ewakuacji do skrzyni nr 15. Zapewne 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

 XI.8  Taca 
 pod terynę 

 ok. 1780–1790

KPM Berlin, 
Niemcy

porcelana, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wymiary 
nieznane

Taca owalna, na niskim pierścieniu pod-

stawy, kołnierz prawdopodobnie puklo-

wany. Uchwyty uniesione ponad korpus, 

w formie gałązek. Prawdopodobnie po-

kryta malowaną dekoracją. 

Eksponowana w szafie w sieni I piętra.

Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewiezio-

na do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 16 

(skrzynia nr 15).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593. fot. HI

fot. UB/BE&W
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Taca romboidalna, o pofalowanej krawędzi, przechodzącej na węższych 

końcach w uchwyty o rocaille’owej formie. Dno pokryte reliefem w typie 

preußisch-musikalisches Dessin, barwnie malowanym wyobrażeniem bu-

kietu kwiatów w typie deutsche Blumen i pojedynczymi znacznie mniej-

szymi gałązkami oraz przedstawieniami drobnych insektów112 . 

Eksponowana w salonie. 

Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

112 Zob. Stahlbusch 2009, s. 109, Abb. Tellerform, na analogię  

wskazała Barbara Pośpieszna.

 XI.9 Taca 
 pod terynę

 ok. 1761 lub 1762

model reliefu nr 32, 
prawdopodobnie 
Johanna Joachima 
Kändlera  
(1706–1775) 
lub Friedricha 
Eliasa Meyera 
(1723–1785),  
Miśnia, Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, farby 
i złocenia 
naszkliwne

wymiary nieznane

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/ 

Uph/H/159.

fot. MG

https://pl.wikipedia.org/wiki/1706
https://pl.wikipedia.org/wiki/1775
https://de.wikipedia.org/wiki/1723
https://de.wikipedia.org/wiki/1785
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 XI.10	 	Sosjerka

 XVIII (?) 
lub XIX w. (?)

miejsce powstania 
nieznane

porcelana

wymiary nieznane

Nieznana z przekazów ikonograficznych. 

Miejsce ekspozycji nieznane.

W spisie ewakuacyjnym odnotowana w skrzyni nr 2, oznaczona: 

II 5. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 12 

(skrzynia nr 2, poz. 

II 5).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XI.11	 	Pojemnik	do	masła

 XVIII (?) 
lub XIX w. (?)

miejsce powstania 
nieznane

porcelana

wymiary nieznane

Pojemnik bez pokrywy. Nieznany z przekazów ikonograficznych. 

Miejsce ekspozycji nieznane.

W spisie ewakuacyjnym odnotowany w skrzyni nr 2, nieoznaczo-

ny. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11 

(skrzynia nr 2).

IKONOGRAFIA:

brak.
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Cztery identyczne figurki przedstawiające bożka Pana. Brodata 

postać nagiego mężczyzny, przesłonięta do pasa wyobrażeniem 

liści szuwarów, okalających owalną formę otwartego pojemnika. 

W lewej ręce, uniesionej na wysokość ust, bożek trzyma kiść 

winogron. Prawa zgięta w łokciu i przyciśnięta do piersi, w dłoni 

fletnia. Naczynia na przyprawy niezachowane. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji zapakowano do skrzyni nr 3 cztery figury 

porcelanowe. Nie można powiązać znanych z ikonografii figur 

z listą wywozową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Ga-

ebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa. 

Analogiczne obiekty w zbiorach Viktoria & Albert Museum 

w Londynie (nr inw. C.243-B-1921), stanowiły część tzw. ser-

wisu Möllendorfa113.

113 www.collections.vam.ac.uk/item/O1139365/mollendorf-service-cruet- 

cover-and-kandler-johann-joachim/ (dostęp: 7.05.2020).

 XI.12	 	Figuralne	pojemniki	
 na przyprawy – 4 szt.

 ok. 1761

Johann Joachim 
Kändler  
(1706–1775), 
Miśnia, Niemcy 

porcelana, farby 
naszkliwne

wys. 18 cm, 
szer. 15 cm, 
głęb. 10 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 14 (skrzynia nr 3);

Szymańska 1996, duża jadalnia, nr 31.

fot. HI

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118582;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/165.

https://pl.wikipedia.org/wiki/1706
https://pl.wikipedia.org/wiki/1775
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fot. MG
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Talerze płaskie. 

Eksponowane na otwartych półkach kre-

densu w kuchni. 

W trakcie ewakuacji zapakowano do 

skrzyni nr 15 dziewięć talerzy. Nie jest wy-

kluczone, że są one w części tymi samymi 

talerzami, które znamy ze zdjęcia archiwal-

nego. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewiezione 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Go-

rzędzieju koło Tczewa.

 XI.13  Talerze 
 9 szt.

 XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

fajans (?)

wymiary 
nieznane 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 16  

(skrzynia nr 15).

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813093.
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 XI.15	 	Półmisek

 XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

porcelana, farby 
naszkliwne

wymiary 
nieznane

Półmisek okrągły, o wysokim rozchylo-

nym kołnierzu. 

Eksponowany w małej jadalni. 

Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewiezio-

ny do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118566 

i 118576.

fot. HI

fot. HI

 XI.14	 	Półmiski	
 do mięs – 18 szt. (?)

 XVIII w. miejsce 
powstania 
nieznane

fajans wymiary 
nieznane 

Półmiski w różnych kształtach – owalne, okrągłe, część o falistej 

krawędzi. 

W kuchni eksponowano wiele półmisków do mięsa. Przecho-

wywano je w szafie (6 szt.) oraz na regale (12 szt.?). 

Nie można powiązać znanych z ikonografii półmisków z listą 

wywozową. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 16 (skrzynia 

nr 15), s. 17 (skrzynia nr 16, 

kuchnia, poz. 56–57).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr fm820733;

fot. arch. HI, nr 118593.
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 XI.16  Talerze 
 co najmniej 393 szt. 

 XVIII i XIX w. miejsce 
powstania 
nieznane

porcelana, 
być może 
w niewielkiej 
liczbie obiektów 
fajans

wymiary 
nieznane 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni oznaczonej nr. 1 co najmniej 258 talerzy. Jeśli zapis II 1–83 ro-

zumieć jako zespół 83 talerzy, to ogólna liczba zapakowanych obiektów wynosiła 341. Zostały one oznaczone: 

II 62 cm, II 62 ab, II 62 ax, II 62 do, II 62 ca, II 62 ci, II 62 e, II 62 d, II 62 dc, II 62 dm, II 62 a, II 62 g, II 62 i, II 62 h, 

II 62 bv, II 62 bk, II 62 ck, II 62 bn, II 62 bi, II 62 aj, II 62 ar, II 62 ag, II 62 bh, II 62 od, II 62 bs, II 62 bc, II 62 cp, 

II 62 bp, II 1–83, II 62 az, II 62 as, II 62 db, II 62 dd, II 62 dp, II 62 dg, II 62 di, II 62 df, II 62 de, II 62 dh, II 62 bw, 

II 62 bz, II 62 ce, II 62 cf, II 62 bc, II 62 bf, II 62 ai, II 62 ak, II 62 br, II 62 bx, II 62 by, II 62 al, II 62 cb, II 62 cq, 

II 62 as, II 62 l, II 62 cu, II 62 b, II 62 c, II 62 bm, II 62 bl, II 62 cn, II 62 cc, II 62 cv, II 62 cl, II 62 u, II 62 f, II 62 af, 

II 62 cg, II 62 dl, II 62 m, II 62 bt, II 62 bu, II 62 x, II 62 ae, II 62 bg, II 62 bc, II 62 bg (sic!), II 62 bc, II 62 bg 

(sic!), II 62 bc, II 62 bg (sic!), II 62 ad, II 62 s, II 62 r, II 62 t, II 62 ct, II 62 cw, II 62 cr, II 62 cy, II 62 cx, II 62 ch, 

II 62 eo, II 62 aa, II 62 z, II 62 n, II 62 o, II 62 cz, II 62 p, II 62 g, II 62 ah, II 62 ap, II 62 ag, II 62 an, II 62 ao, 

II 62 da, II 62 bd, II 62 av, II 62 aw, II 62 am, II 64 dh, II 64 cx, II 64 cn, II 64 co, II 64 cv, II 64 v, II 64 dn, II 64 am, 

II 64 ak, II 64 cb, II 64 cf, II 64 l, II 64 h, II 6 v, II 6 q, II 6 aq, II 6 e, II 6 z, II 6 av, II 6 a, II 6 m, II 6 n, II 6 u, II 6 b, 

II 6 al, II 6 l, II 6 aa, II 6 ao, II 6 r, II 6 k, II 6 au, II 6 ac, II 6 g, II 6 s, II 6 f, II 6 w, II 6 ab, II 6 at, II 48 a, II 48 b, II 64 j, 

II 64 u, II 64 i, II 64 c, II 64 db, II 64 t, II 64 dd, II 64 dg, Museum III, II 81 c, II 9 h, II 9 g, II 9 c, II 9 f, II 9 b, II 9 a, 

II 62 bb, II 62 au, II 62 ba, II 62 at, II 62 w, II 62 v, II 62 dk, II 62 ac, II 62 y, II 62 h, II 137, II 64 ae, II 64 bk, II 64 bf, 

II 64 bh, II 64 bi, II 64 a, II 64 bu, II 64 dw, II 64 bz, II 64 dv, II 64 by, II 64 h, II 64, II 64 ba, II 64 eh, II 64 dk, 

II 64 ad, II 64 ch, II 64 sm, II 64 cw, II 64 df, II 64 bg, II 64 bw, II 64 bu, II 64 bl, II 64 cm, II 64 dz, II 64 dy, II 64 

(sic!), II 64 ab, II 64 r, II 64 c, II 64 a, II 64 d, II 64 b, II 64 r, II 78, II 78 (sic!), II 78 h, II 78 b, II 78 d, II 78 f, II 78 e, 

II 78 c, II 78 g, II 78 a, II 78 i, II 78 l, II 78 m, II 78 k, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, 

nr 21, nr 22, nr 23, nr 24, nr 25, II 1/125, II 61, II 88 by, II 88 ar, II 88 ah, II 88 bx, II 88 bf, II 88 b, II 88 d, II 88 r, 

II 88 by, II (sic!), II 104, II 160 b, II 236, II 81 d, II 82 c, II 82 k i II 82 f. 

Do skrzyni nr 2 zapakowano: 14 talerzy określonych jako – „duże, okrągłe”. Oznaczone: II 66 o, II 66 i, II 66 g, 

II 66 e, II 66 f, 4 c, II 66 d, II 66 k, II 66 h, II 66 l, II 66 b, II 66 a, II 72 a i II 72 b. Zapakowano także dwa talerze 

bez numerów, określone jako białe, duże, oraz trzy talerze określone jako okrągłe, oznaczone: II 52 a, II 52 b  

i II 49 c. Dodatkowo zapakowano trzy duże talerze, oznaczone: 1, 2 i 3., bliżej nieokreślone talerze: 5, 6, 7, 8, 

9, 10 i 11, oraz dwa zniszczone talerze.

W skrzyni nr 3 ewakuowano pojedynczy talerz: II 6. 

W skrzyni nr 26 ewakuowano talerze: II 6 r, II 6 a, II 6 p, II 6 x, II 6 c, II 6 a (sic!), II 6 h, II 6 ag, II 6 i, II 6 n, II 6,  

II 6 a (sic!), II 6 ak, II 6 ae, II 6 ad, II 6 (sic!), II 6 ak (sic!), II 6 an, II 9 l, II 9 d, II 49 h, II 49 d, II 49 b, II 49 a, II 49 i, 

II 49 k, II 49 l i II 49 g.

Nie ma obecnie możliwości powiązania tych obiektów ze znanymi z kart muzealnych i zdjęć archiwalnych.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b,  

s. 10 (skrzynia nr 1),  

s. 11 i 12  

(skrzynia nr 2),  

s. 13 (skrzynia nr 3),  

s. 19 (skrzynia nr 26).

IKONOGRAFIA:

brak.
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 XI.17	 	Półmiski

 XVIII i XIX w.

miejsce 
powstania 
nieznane

porcelana, 
być może 
w niewielkiej 
liczbie obiektów 
fajans

wymiary 
nieznane 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano w skrzyni nr 2 18 półmi-

sków do pieczeni, oznaczonych: 56, 57, II 51 a, II 51 c, II 51 e, 

II 51 b, II 51 d, II 300, II 65 a, II 65 b, II 65 c, II 65 d, II 97 a, I 4 a, II 96, 

II 55 a, II 55 b i II 97 b. Zapakowano także 17 małych półmisków 

do pieczeni, oznaczonych: II 53 d, II 53 l, II 53 k, II 53 i, II 53 g, 

II 53 p, II 53 r, II 53 h, II 53 f, II 53 m, II 53 b, II 53 a, II 53 r (sic!), 

II 53 h (sic!), II 53 o, II 53 e i II 53. Zapakowano również bliżej 

nieokreślony półmisek oznaczony: 4.

Do skrzyni nr 3 zapakowano małe półmiski do pieczeni: II 5 b, 

II 5 m, II 5 g i 1/165, oraz nieokreślone półmiski: II 42 i II 60 d.

Do skrzyni nr 26 zapakowano półmiski do pieczeni oznaczone: 

II 112, 5, II 5 f, II 5 k, II 5 c, II 5 a, II 5 e, II 5 i II 5 d, oraz nieokreślone 

półmiski: II 10 a i II 10 d.

Jeden półmisek zapakowano też do skrzyni nr 50, poz. 11.

Nie ma obecnie możliwości powiązania tych obiektów ze zna-

nymi z kart muzealnych i zdjęć archiwalnych. 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11 i 12: skrzynia 

nr 2, poz. 56, 57, II 51 a, II 51 c, 

II 51 e, II 51 b, II 51 d, II 300, II 65 a, 

II 65 b, II 65 c, II 65 d, II 97 a, I 4 a, 

II 96, II 55 a, II 55 b, II 97 b, II 53 d, 

II 53 l, II 53 k, II 53 i, II 53 g, II 53 p, 

II 53 r, II 53 h, II 53 f, II 53 m, II 53 b, 

II 53 a, II 53 r (sic!), II 53 h (sic!), 

II 53 o, II 53 e i II 53, 4, s. 13: 

skrzynia nr 3, poz. II 5 b, II 5 m, 

II 5 g, 1/165, II 42 i II 60 d, s. 19: 

skrzynia nr 26, poz. II 112, 5, II 5 f, 

II 5 k, II 5 c, II 5 a, II 5 e, II 5, II 5 d,  

II 10 a i II 10 d, s. 20: skrzynia nr 50, 

poz. 11. 

IKONOGRAFIA:

brak.
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Talerze okrągłe, krawędź kołnierza dekorowana ażurowym pe-

rełkowaniem oraz reliefowym ornamentem piórkowym. W lustrze 

dekoracja w formie bukietu kwiatów w typie deutsche Blumen. 

Na kołnierzu wyobrażenia pojedynczych gałązek kwiatów oraz 

insektów114.

Przechowywane i eksponowane czasowo w szafie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano kilkaset talerzy (nota XI.16). 

Nie można powiązać wymienionych w spisie obiektów ze zna-

nymi z fotografii archiwalnych. 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

114 Zob. Ponert 1985, s. 158–159 (nr kat. 144), na analogię 

wskazała Barbara Pośpieszna.

 XI.18  Talerze 
 z serwisu deserowego – ok. 22 szt.

 ok. 1770

model 674 
(Königsglatt), 
KPM Berlin, 
Niemcy, 

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wys. 3,5 cm, 
śr. 24,7 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 10 (skrzynia nr 1),  

s. 11 i 12 (skrzynia nr 2), s. 13 (skrzynia nr 3),  

s. 19 (skrzynia nr 26). 

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 XI.19	 	Filiżanki	ze	spodkami	
 z serwisu – co najmniej 30 szt.

�ok.�1820‒1830

KPM Berlin, 
Niemcy

porcelana, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wymiary 
nieznane

Filiżanki do kawy ze spodkami. Korpusy cylindryczne, o roz-

chylonym wylewie. Uchwyty taśmowe, sięgające ponad wylew. 

Dekorowane malowanymi przedstawieniami wedut (?) w pro-

stokątnych rezerwach o fazowanych narożnikach. Krawędzie 

wylewu i rezerwy obwiedzione złotymi obwódkami. 

Przechowywane i eksponowane czasowo w szafie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano jedynie podstawki i filiżanki 

w skrzyni nr 2 oraz dwie filiżanki w skrzyni nr 26. Nie można 

powiązać znanych z ikonografii filiżanek ze spisem. Zapewne 

ewakuowane w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11 (skrzynia nr 2,  

poz. II 88 i II 116), s. 19 (skrzynia nr 26, 

poz. II 39 a i II 39 b).

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 XI.20  Koszyki 
 2 szt.

 1760–1770

Miśnia, Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wys. 9 cm (?)

Dwa owalne naczynia w formie koszy. Niski pierścień podstawy, kołnierz roz-

chylony, silnie wzniesiony w górę, uformowany w kształcie ażurowej plecionki 

o falistej krawędzi. Na przecięciach plecionki plastyczne rozetki. Na krótszych 

bokach łukowate uchwyty w kształcie przeplecionych i na końcach podmalo-

wanych gałązek. Na lustrze malowane motywy trzech małych pojedynczych 

kwiatów róży oraz z boku duży bukiet róż w typie deutsche Blumen. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

Nieuwzględnione w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewakuowane w 1944 r., 

miejsce zdeponowania nieznane.

Podobne koszyki w zbiorach Muzeum pałacu króla Jana III Sobieskiego 

w Wilanowie115.

115 Szelegejd 2012, s. 103, 260, 283, 285 i 291, il. 32, il. na s. 279, il. barw. na s. 150.

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, 

duża jadalnia, nr 28.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118586;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/ 

Uph/H/154.

fot. MG

fot. HI
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 XI.21  Koszyki 
 3 szt.

Trzy okrągłe naczynia w formie koszy. Niski pierścień podstawy, kołnierz roz-

chylony, silnie wzniesiony w górę, uformowany z ażurowej plecionki o falistej 

krawędzi. Na przecięciach plecionki plastyczne i podmalowane rozetki. Na 

bokach łukowate uchwyty w kształcie przeplecionych i podmalowanych 

gałązek. Dno dekorowane motywem w typie deutsche Blumen. 

Eksponowane w dużej jadalni i małym salonie. 

Nieuwzględnione w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewakuowane w 1944 r., 

miejsce zdeponowania nieznane.

Podobny koszyk w zbiorach Muzeum pałacu króla Jana III Sobieskiego  

w Wilanowie116.

116 Szelegejd 2012, s. 103, 260, 283, 285 i 291, il. 32, il. na s. 279, il. barw. na s. 150.

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, 

duża jadalnia, nr 29.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118586;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/ 

Uph/H/158.

fot. MG

 1760–1770

Miśnia, Niemcy

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wys. 9 cm, 
szer. 17,8 cm, 
głęb. 17,4 cm (?) 
(wg wymiarów 
koszyka 
ze zbiorów 
wilanowskich)
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Koszyk na owoce. Korpus o profilowanym, dzwonowatym kształ-

cie, na wysklepionej niskiej stopie z cokolikiem. Pierwotnie usta-

wiony na cylindrycznej podstawie o kanelowanej powierzchni 

z prostokątnymi rezerwami. Na stopie dekoracja reliefowa 

w formie podwieszanych girland z liści wawrzynu. Korpus ko-

sza w dolnej części węższy, dekorowany pasem perełkowania, 

powyżej reliefowo opracowanymi liśćmi akantu. Górna część 

korpusu ażurowa, w formie przeplatających się elips, dekoro-

wanych w połowie wysokości rozetkami. W dwóch umieszczo-

nych symetrycznie owalach pełnoplastyczne liście akantu. Na 

przeciwległych bokach dwa uchwyty w formie stylizowanego 

fragmentu meandra. 

W herbaciarni eksponowano podstawę, która mogła być pier-

wotnie częścią kosza. Kosz prezentowano w małej jadalni. 

Nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewaku-

owany w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

Analogiczny kosz (z podstawą) wystawiany był w antykwariacie 

Lempertza w Kolonii117, być może zakupiony do zbiorów Stadt-

museum w Berlinie118.

 XI.22  Koszyk  
na owoce 

 z serwisu deserowego

 1791–1794

BIBLIOGRAFIA:

Szymańska 1996, 

herbaciarnia, nr 2, mała 

jadalnia, nr 27.

porcelana, 
dekoracja 
reliefowa, 
farby i złocenia 
naszkliwne

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118576, 118581 

i 118584;

fot. arch. MG, nr MHMG/Uph/H/153 

i MHMG/Uph/H/161.

KPM Berlin, 
Niemcy

wys. 19,5 cm, 
szer. 28 cm

fot. MG

117 Aukcja nr 1105, Preussen, 21 kwietnia 2018 r., www.lempertz.com/en/catalogues/lot/1105-

1/138-a-berlin-kpm-porcelain-dessert-basket-on-stand.html (dostęp: 7.05.2020).

118 www.sammlung-online.stadtmuseum.de/Details/Index/1523734 (dostęp: 7.05.2020).
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fot. MG

fot. HI
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 XI.23  Naczynia 
 do lodów – 2 szt.

Naczynia do lodów lub sorbetów z serwisu deserowego. Cy-

lindryczne, ustawione na niskim pierścieniu podstawy, z dwo-

ma łukowatymi uchwytami w formie liści. Korpus dekorowany 

malowanym bukietem róż. Poniżej krawędzi delikatna reliefowa 

dekoracja ze stylizowanych festonów i ornamentu piórkowego. 

Krawędź obwiedziona wąskim pasem zróżnicowanym kolory-

stycznie (złoconym?). Pokrywa płaska, otoczona wyższym obra-

mieniem, ozdobionym delikatną reliefową dekoracją, identyczną 

jak pod wylewem korpusu i dodatkowo przedzieloną małą ma-

lowaną gałązką z pąkami róży, górna krawędź obwiedziona wą-

skim pasem zróżnicowanym kolorystycznie (złoconym?). Uchwyt 

umieszczony centralnie, uformowany plastycznie na kształt sple-

cionych gałązek z przylegającymi doń liśćmi i w centralnym 

punkcie przewiązany wstążką. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

Nieuwzględnione w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewaku-

owane w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane. 

Analogiczne, ale inaczej malowane pojemniki do lodów wysta-

wione w domu aukcyjnym Lempertza w Kolonii w 2014 r.119 

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 30.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118578;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/157.

119 Aukcja nr 1039, Silber, Dosen und Miniaturen, 14 listopada 2014 r., www.lempertz.com/

de/kataloge/lot/1039-2/724-a-berlin-kpm-neoclassical-ice-bucket-with-bouquets-and-

scattered-flowers.html (dostęp: 7.05.2020).

 ok. 1775

KPM Berlin, 
Niemcy 

porcelana, dekoracja 
reliefowa, farby i złocenia 
naszkliwne

wys. ok. 24 cm

fot. HI

fot. MG
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 XI.24  Cukiernica 
 do cukru pudru

 XVIII (?) 
lub XIX w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

Cukiernica do cukru pudru, nieznana 

z przekazów ikonograficznych. 

Miejsce ekspozycji nieznane.

W spisie ewakuacyjnym odnotowana 

w skrzyni nr 2. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b,  

s. 11 (skrzynia nr 2,  

poz. II 17).

 XI.25  Trzon patery (?)

 XVIII w. (?)

miejsce  
powstania 
nieznane

porcelana, farby 
naszkliwne

wymiary 
nieznane

Trzon patery w kształcie ściętego pnia drzewa. Podstawa szersza, 

z plastyczną dekoracją z wyobrażeniami traw i być może insekta, 

zwieńczenie rozchylone, pokryte ażurową dekoracją plastyczną. 

Trzon pokryty dekoracją imitującą korę. 

Eksponowany w małej jadalni. 

W czasie ewakuacji prawdopodobnie zapakowany do skrzyni 

nr 3. Nie miał oznaczeń. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz z in-

nymi elementami wyposażenia przewieziony do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13 

(skrzynia nr 3).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118566.

porcelana

wymiary 
nieznane

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI
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Trzon patery na podstawie wyobrażającej skałę. 

Dwoje dzieci (dziewczynka i chłopiec) okrytych 

draperią podtrzymuje trzon w formie pnia drzewa, 

zwieńczonego okrągłym profilowanym elementem. 

Pierwotnie tu osadzona była niezachowana patera. 

Eksponowany w niszy pieca w pokoju kwiatów. 

Nieuwzględniony w spisie Jakoba Deurera, zapew-

ne ewakuowany w 1944 r., miejsce zdeponowania 

nieznane. 

Analogiczne obiekty – publikowany przez Nicho-

lasa Zumbulyadisa120 oraz wystawiony w domu 

aukcyjnym Bonhams w Los Angeles121.

120 Zumbulyadis 2006, s. 75, Fig. 93, na analogię wskazała Barbara Pośpieszna.

121 Aukcja 15 listopada 2016 r., poz. 420, www.bonhams.com/auctions/23448/

lot/420/ (dostęp: 17.05.2020).

 XI.26  Trzon patery 

 ok. 1760–1770

model Carl 
Christoph  
Punct (?–1765), 
mal. Johann 
Gottfried Müller 
(aktywny  
1744–1777),  
Miśnia, Niemcy 

porcelana, farby 
podszkliwne 
lub naszkliwne

wymiary nieznane

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/171. 

fot. MG
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Dzbanek o gruszkowatym korpusie, z płaską nakrywą 

i prawdopodobnie plastycznym uchwytem. Ucho taśmo-

we, w kształcie nieco wygiętej u dołu litery J. Na korpusie 

malowana dekoracja w typie fête galante lub fête champêtre 

według Antoine’a Watteau, przedstawiająca postacie kobie-

ce w scenerii ogrodowej przy drzewie. 

Eksponowany w szafie w sieni I piętra. 

W trakcie ewakuacji do skrzyni nr 3 zapakowano dzbanek 

do kawy oznaczony: II 102 a. Nie można powiązać obiektu 

znanego z ikonografii z wymienionym w spisie. Zapewne 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Analogiczny obiekt wystawiony w domu aukcyjnym Lem-

pertza w Kolonii w 2010 r.122 

122 Kunstgewerbe Decorative Arts, 19. November 2010, Köln, Lempertz Auktion 968, s. 28, 

poz. 32 www.yumpu.com/de/document/view/3577270/kunstgewerbe-decorative-arts-

19-november-lempertz (dostęp: 17.05.2020).

 XI.27  Dzbanek 
 do kawy

 ok. 1768–1770

KPM Berlin (?), 
Niemcy

porcelana, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wymiary nieznane, 
na podst. analogii 
można przyjąć 
wys. 21,6‒23,5 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13  

(skrzynia nr 3, poz. II 102 a).

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.

http://www.yumpu.com/de/document/view/3577270/kunstgewerbe-decorative-arts-19-november-lempertz
http://www.yumpu.com/de/document/view/3577270/kunstgewerbe-decorative-arts-19-november-lempertz


512

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 XI.28  Dzbanek 
 do herbaty

�1.�ćw.�XIX�w.

Miśnia, Niemcy 

porcelana, 
farby i złocenia 
naszkliwne

wymiary 
nieznane

Dzbanek z serwisu śniadaniowego (fr. déjeuner). Korpus owo-

idalny, na okrągłej stopie, pokrywa kopulasta, spłaszczona, 

zwieńczona szyszką. Uchwyt sięgający ponad korpus, wylew rur-

kowaty, zakończony główką zwierzęcia. Korpus malowany na 

ciemniejszym tle. W części górnej fryz z motywem liści i kwiatów. 

Pokrywa, wylew, stopa i ucho złocone. 

Eksponowany w szafie w sieni I piętra. 

W trakcie ewakuacji do skrzyni nr 3 zapakowano dzbanek ozna-

czony: II 102 b i dwa dzbanki z pokrywami, oznaczone: II 161 

i II 101. Nie można powiązać obiektów znanych z ikonografii 

z wymienionymi w spisie. Zapewne 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewieziony do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13 (skrzynia 

nr 3, poz. II 102 b, II 161 i II 101).

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.
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 XI.29	 	Filiżanki	ze	spodkami	
 tzw. Sammeltassen – co najmniej 25 szt.

�1.�ćw.�XIX�w.

zapewne Miśnia 
i KPM Berlin, 
Niemcy

porcelana, farby 
naszkliwne, 
złocenia (?)

wymiary 
nieznane

Filiżanki o zróżnicowanych formach i dekoracji malarskiej. 

Przechowywane i czasowo eksponowane w szafie w sieni I piętra. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano jedynie zapakowanie pod-

stawki i filiżanki do skrzyni nr 2 oraz dwóch filiżanek do skrzyni 

nr 26. Nie można powiązać znanych z ikonografii filiżanek ze 

spisem. Zapewne ewakuowane w 1944 r., miejsce zdepono-

wania nieznane.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 11  

(skrzynia nr 2, poz. II 88 i II 116), 

s. 19 (skrzynia nr 26, poz. II 39 a  

i II 39 b).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961724.

fot. UB/BE&W
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 XI.30  Czarki 
 na nóżkach – 2 szt.

�1.�ćw.�XIX�w.

KPM Berlin, 
Niemcy

porcelana, farby 
i złocenia (?) 
naszkliwne

wymiary 
nieznane

Czarki o półkolistych korpusach i rozchylonych brzegach, na 

zwężających się ku górze okrągłych stopach. Na korpusie z przo-

du i z tyłu dwie prostokątne rezerwy o fazowanych narożnikach, 

z malowaną dekoracją pejzażową, z prawej strony okazałe drze-

wo. Obramienie rezerw zapewne złocone, tak jak krawędzie. 

Eksponowane w małym salonie. 

Nieuwzględnione w spisie Jakoba Deurera, zapewne ewaku-

owane w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

Forma naczyń jest identyczna, jak w czarkach z serwisu wy-

produkowanego w latach 1817–1823 w wytwórni berlińskiej 

i pokrytych dekoracją botaniczną123. 

123 Lack, Baer 1986.

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996,  

mały salon, nr 7.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/163.

fot. MG
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 XI.31 Czarki 
 7 szt.

 XVIII (?) 
lub XIX w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

porcelana

wymiary 
nieznane

Siedem czarek, jedna określona jako służąca do owo-

ców, druga opisana jako mała. 

Miejsce ekspozycji nieznane.

W spisie ewakuacyjnym odnotowane w skrzyni nr 2. 

Sześć z nich oznaczono: II 10 c, II 58, II 59, II 60 a, 

II 60 r i 1/149. Nie ma obecnie możliwości powiązania 

tych obiektów z czarkami znanymi ze zdjęć archiwal-

nych. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 12 (skrzynia 

nr 2, poz. II 10 c, II 58, II 59, 

II 60 a, bez numeru, II 60 r 

i 1/149).

IKONOGRAFIA:

brak.





XIi. Zastawa stołowa – srebra

Zastawa 
stołowa – 
srebra

XII
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Kufel o cylindrycznym korpusie, pokrytym dekoracją 

figuralną przedstawiającą scenę myśliwską, w pokry-

wie zapewne wmontowany medal lub moneta. 

Eksponowany w serwantce kątowej w dużej jadalni124. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowano 

do dużej skrzyni z kantoru Domu Uphagena trzy ku-

fle, oznaczone: Up. S. 3, Up. S. 68 i Up. S. 69, praw-

dopodobnie był to jeden z nich. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

ny do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, 

należały do rodziny Uphagenów.

 XII.1 Kufel

srebro złocone, kucie, 
odlew cyzelowany, 
rytowanie

wys. ok. 25 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], s. 8;

Verzeichnis 1944, [s. 1], 

poz. 12;

Frąckowska 2013, 

s. 320, nr kat. X/1.

fot. HI

fot. Frąckowska 2013

 ok. 1660

Christian 
Schubert I, 
Gdańsk

124 Kufel był prezentowany na wystawie w Muzeum Miejskim (Stadtmuseum) w Gdańsku 

w 1924 r. jako własność rodziny Uphagenów, zob. Frąckowska 2013, s. 320, nr kat. X/1.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567;

Frąckowska 2013, 

s. 320, nr kat. X/1.
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fot. Frąckowska 2013

 XII.2  Kufel

Kufel o cylindrycznym korpusie, o konstrukcji dwuwar-

stwowej, pokryty dekoracją figuralną przedstawiającą 

scenę z historii starożytnej (?), na stopie i pokrywie pa-

noplia. Pokrywa z pełnoplastyczną dekoracją figuralną 

przedstawiającą Atenę, uchwyt taśmowy. 

Eksponowany w serwantce kątowej w dużej jadalni125. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowano 

do dużej skrzyni z kantoru Domu Uphagena trzy ku-

fle, oznaczone: Up. S. 3, Up. S. 68 i Up. S. 69, praw-

dopodobnie był to jeden z nich. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

ny do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, 

należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 8;

Verzeichnis 1944, [s. 1], 

poz. 12;

Frąckowska 2013, 

s. 373, nr kat. XXVII/3.

fot. HI

 1685–1701

Andreas 
Meckens II, 
Gdańsk

srebro, złocone, kucie, 
odlew cyzelowany, 
rytowanie

wys. ok. 25 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567;

Frąckowska 2013, 

s. 373, nr kat. XXVII/3.

125 Kufel był prezentowany na wystawie w Muzeum Miejskim (Stadtmuseum) w Gdańsku 

w 1924 r. jako własność rodziny Uphagenów, zob. Frąckowska 2013, s. 373, nr kat. XXVII/3.



520

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Kufel o cylindrycznym korpusie o konstrukcji dwuwar-

stwowej, pokryty dekoracją figuralną przedstawiającą 

Aleksandra Wielkiego i rodzinę króla Dariusza, na sto-

pie i pokrywie panoplia. Pokrywa z pełnoplastyczną 

dekoracją figuralną przedstawiającą Atenę, uchwyt 

taśmowy. 

Eksponowany w serwantce kątowej w dużej jadalni126. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowano do 

dużej skrzyni z kantoru Domu Uphagena trzy kufle, 

oznaczone: Up. S. 3, Up. S. 68 i Up. S. 69, prawdopo-

dobnie był to jeden z nich. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło 

Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, 

należały do rodziny Uphagenów. 

Zbliżony kufel znajduje się w zbiorach Muzeum Na-

rodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuk Użytkowych 

(nr inw. MNP Rm 2260 MT).

126 Kufel był prezentowany na wystawie w Muzeum 

Miejskim (Stadtmuseum) w Gdańsku w 1924 r. jako 

własność rodziny Uphagenów, zob. Frąckowska 

2013, s. 345, nr kat. XX/10.

fot. Frąckowska 2013

 XII.3  Kufel  ok. 1690

Benedict 
Clausen, 
Gdańsk

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], s. 8;

Verzeichnis 1944, [s. 1], poz. 12;

Frąckowska 2013, s. 344, nr kat. XX/8, 

s. 345, nr kat. XX/10.

srebro, złocone, kucie, odlew cyzelowany, 
rytowanie

wys. 26 cm (?), śr. stopy: 18,7 cm (?) 
(wg wymiarów kufla ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu)

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567;

Frąckowska 2013, 

s. 344, nr kat. XX/8, 

s. 345, nr kat. XX/10.

fot. HI
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 XII.4  Kubki 
 2 szt.

 XII.5  Teryna

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie wymiary 
nieznane

Kubki rozszerzające się ku górze, wylew profilowany. 

Co najmniej jeden z nich eksponowany w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane do dużej skrzyni z kantoru Domu Upha-

gena, oznaczone: Up. S. 101 i Up. S. 102. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], s. 8;

Verzeichnis 1944, [s. 1], 

poz. 13.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567.

�2.�poł.�XVIII�w. warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie 

wymiary 
nieznane

Teryna na profilowanej niskiej stopie, korpus rozszerzający się ku górze, uchwyty 

wolutowe, przechodzące w dekorację na korpusie. Pokrywa węższa, kopulasta, 

z plastycznym uchwytem w formie kwiatu (?). 

Eksponowana w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowano do dużej skrzyni z kantoru 

Domu Uphagena dwie teryny, oznaczone: Up. S. 1 i Up. S. 2, prawdopodobnie 

była to jedna z nich. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], s. 8;

Verzeichnis 1944, [s. 1], 

poz. 10.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

fot. HI

fot. HI
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 XII.6  Teryna 

 XII.7  Zestaw 
do przypraw 

 2 szt.

�2.�poł.�XVIII�w. warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Teryna na profilowanej niskiej stopie, korpus rozszerzający się ku górze, z rocaille’owymi 

uchwytami, przechodzącymi w dekorację na korpusie. Pokrywa węższa, kopulasta, 

z plastycznym uchwytem w formie kwiatu (?). 

Eksponowana w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowano do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena dwie teryny, oznaczone: Up. S. 1 i Up. S. 2, prawdopodobnie była to jedna 

z nich. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 10.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie wymiary 
nieznane

Dwa zestawy do przypraw. 

Eksponowane zapewne w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczone: Up. S. 99 i Up. S. 100. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 14.

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI
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 XII.8  Koszyk �2.�poł.�XVIII�w. warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
wycinanie

wymiary 
nieznane

Koszyk owalny, ażurowy, o rozchylonych ściankach korpusu, naśladujących naczynia 

wyplatane. Kołnierz o falistym obrysie, dekorowany na dłuższych bokach nałożoną 

na krawędzi dekoracją roślinną lub rocaille’ową. 

Eksponowany w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowano do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena owalny koszyk, oznaczony: Up. S. 14, prawdopodobnie zapis dotyczy tego 

obiektu. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

 XII.9  Taca (?)  XVIII w. (?) warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie wymiary 
nieznane

Taca owalna, zagłębiona, o dekorowanej falistej krawędzi. 

Eksponowana w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

Nie można połączyć znanego z fotografii obiektu z pozycją spisu wywozowego. Za-

pewne ewakuowana w 1944 r., miejsce zdeponowania nieznane.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA:

Mannowsky [1933], 

s. 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

fot. HI

fot. HI
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 XII.10  Talerze 
 4 szt.

 XII.11  Samowar 

�1.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
złocenie (?)

wymiary 
nieznane

Talerze koliste, o gładkim lustrze, niskim wrębie i szerokim, gładkim kołnierzu z pro-

filowanym brzegiem. 

Co najmniej jeden z nich eksponowany w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczone: Up. S. 6, Up. S. 7, Up. S. 8 i Up. S. 9. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 15.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?) 

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Samowar nieznany z przekazów ikonograficznych. 

Eksponowany zapewne w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowany do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczony: Up. S. 90. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wypo-

sażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 11.

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI
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 XII.12  Puszka 
  do suszu herbacianego –  

2 szt.

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Puszki do suszu herbacianego z łyżkami. 

Eksponowane zapewne w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczone: Up. S. 96 i Up. S. 97. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 26.

IKONOGRAFIA:

brak.

 XII.13  Dzbanek 
 do śmietany

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Dzbanek do śmietany. 

Eksponowany zapewne w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowany do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczony: Up. S. 95. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wypo-

sażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 20.

IKONOGRAFIA:

brak.
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 XII.14  Cukiernice 
 para

Para cukiernic owoidalnych, ustawionych na czterech niewiel-

kich wolutowych nóżkach. Korpus gładki, dekorowany na fron-

cie plakietką, zapewne z motywem rocaille’u. Pokrywa gładka, 

z plastycznym elementem dekoracyjnym o formach roślinnych, 

na krawędzi niewielki uchwyt z motywów kwiatowych lub ro-

caille’u. 

Eksponowane w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowano do dużej 

skrzyni z kantoru Domu Uphagena trzy owalne cukiernice, 

oznaczone: Up. S. 70, Up. S. 71 i Up. S. 72, prawdopodobnie 

były wśród nich te obiekty. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały 

do rodziny Uphagenów.

Obiekty zbliżone lub takie same, wykonane przez warsztat Em-

manuela Ellerholtza I znajdują się w zbiorach Muzeum Narodo-

wego w Warszawie i Muzeum Gdańska127.

127 Srebra 2007, s. 407, nr kat. I.22.4, s. 408, nr kat. I.22.5. 

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], s. 8;

Verzeichnis 1944, [s. 1], poz. 19.

 XII.16  Czarki 
 do cukru – 2 szt.

fot. HI

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567.

�2.�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?), 
Emmanuel  
Ellerholtz I (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wys. ok. 10 cm, 
szer. ok. 14 cm, 
głęb. ok. 10 cm
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 XII.15  Cukiernica 
z łyżeczką

�2.�poł.�XVIII�w. warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Cukiernica z łyżeczką. Korpus owalny, ustawiony na czterech nóżkach w formie kul 

lub wolut (?). Pokrywa kopulasto wysklepiona, z uchwytem w kształcie gałki. 

Eksponowana w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowano do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena niewielką cukiernicę z łyżeczką, oznaczoną: Up. S. 93, prawdopodobnie 

zapis dotyczy tego obiektu. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 22.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

 XII.16  Czarki 
 do cukru – 2 szt.

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Czarki na trzech nóżkach, z łyżkami. 

Eksponowane zapewne w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczone: Up. S. 91 i Up. S. 92. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 21.

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI
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 XII.17  Cukiernica 
 do cukru pudru

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Cukiernica w formie owalnej lub wielobocznej puszki z wydłu-

żoną szyją, zamknięta półkolistą, wycinaną ażurowo pokrywą. 

Eksponowana zapewne w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowana do dużej 

skrzyni z kantoru Domu Uphagena, oznaczona: Up. S. 98. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzie-

ju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 25.

 XII.18  Paterka �2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie wymiary 
nieznane

Paterka określona jako płaska. 

Eksponowana zapewne w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowana do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczona: Up. S. 10. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wypo-

sażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 16.

IKONOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

fot. HI
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 XII.19  Paterki 
 2 szt.

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie wymiary 
nieznane

Paterki określone jako płaskie i owalne. 

Eksponowane zapewne w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczone: Up. S. 12 i Up. S. 13. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do rodziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], 

s. 8;

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 17.

IKONOGRAFIA:

brak.

 XII.20  Łyżki 
  z przedstawieniami 

apostołów – 12 szt. 

�2.�poł.�
XVIII w. (?)

warsztat 
gdański (?)

srebro, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Łyżki z popiersiami lub całopostaciowymi przedstawieniami apo-

stołów. Trzonki profilowane, czerpaki okrągłe. 

Eksponowane w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane do dużej skrzyni 

z kantoru Domu Uphagena, nie posiadały oznaczeń. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Srebra w serwantce, jak podał Walter Mannowsky, należały do ro-

dziny Uphagenów.

BIBLIOGRAFIA: 

Mannowsky [1933], s. 8;

Verzeichnis 1944, [s. 1], 

poz. 9.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567.

fot. HI





XIIi. 
Zastawa stołowa – szkło

Zastawa 
stołowa – 
szkło

XIII



532
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 XIII.1  Taca 
 środka stołu

 XIII.2  Waza

 k. XVIII w. (?) miejsce 
powstania 
nieznane

drewno, tafla 
lustra, mosiądz, 
odlew

wymiary 
nieznane

Taca o drewnianym obramieniu, wypełniona taflami lustra, 

wsparta na czterech balustradowych nogach. Miejsca osadzenia 

nóg zaakcentowane pionowymi balustradowymi sterczynami, 

między nimi symetrycznie umieszczone ażurowe sterczyny 

o formach roślinnych. Obramienie dekorowane nakładanymi 

aplikacjami o formach roślinnych, głów ludzkich i pegazów.

Eksponowana w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 4. Nie została 

oznaczona. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 (skrzynia nr 4, 

bez numeru).

 XVIII w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

szkło

wymiary 
nieznane

Nieznana z przekazów ikonograficznych. 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W czasie ewakuacji zapakowana została do skrzyni 

nr 3, oznaczona: II 47. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 14 (skrzynia nr 3, 

poz. II 47).

IKONOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

fot. HI
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XIII. Zastawa stołowa – sZkło

 XIII.3  Koszyki szklane 
 4 szt.

�2.�poł.�XVIII�w.

Niderlandy (?), 
Anglia (?)

szkło 
bezbarwne

wymiary 
nieznane

Koszyki szklane, lekko rozszerzające się ku górze, wykonane z plecionki 

szklanej, na krawędzi dwa uniesione ku górze, półokrągłe uchwyty. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

Być może odnotowane w spisie Deurera koszyki (poz. II 84 a, zapakowany do 

skrzyni nr 3, poz. II 84 b, zapakowany do skrzyni nr 26) są obiektami znanymi 

z ikonografii. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 14 (skrzynia 

nr 3, poz. II 84 a), 

s. 19 (skrzynia nr 26, 

poz. II 84 b).

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. HI, 

nr 118577;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/173.

fot. MG

fot. HI
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 XIII.4  Naczynia 
w formie muszli 

 12 szt.

Naczynia w formie muszli. Nieznane z przekazów ikonograficznych. 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W czasie ewakuacji zapakowane zostały do skrzyni nr 3, oznaczone: 

II 151 l, II 151 d, II 151 f, II 151 a, II 151 c, II 151 g, II 151 e, II 152 r, II 152 b, 

II 155 a, II 155 b i II 155 c. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13 

(skrzynia nr 3, poz. II 151 l, 

II 151 d, II 151 f, II 151 a, 

II 151 c, II 151 g, II 151 e, 

II 152 r), s. 14 (poz. II 152 b, 

II 155 a, II 155 b i II 155 c).

 XVIII w. (?) miejsce 
powstania 
nieznane

szkło

wymiary 
nieznane

 XIII.5  Misa 
 2 szt.

 XVIII w. (?) miejsce 
powstania 
nieznane

szkło 
bezbarwne

wymiary 
nieznane

Misa o silnie rozszerzonym korpusie, krawędź falista. 

Eksponowana w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

brak.
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XIII. Zastawa stołowa – sZkło

 XIII.6  Misa  XVIII w. (?) miejsce 
powstania 
nieznane

szkło 
bezbarwne

wymiary 
nieznane

Misa o wybrzuszonym puklowanym korpusie, krawędź falista. 

Eksponowana w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

 XIII.7  Miseczka 
 (szalka)

 XVIII w. (?) miejsce 
powstania 
nieznane

szkło

wymiary 
nieznane

Nieznana z przekazów ikonograficznych.

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W czasie ewakuacji zapakowana została do skrzyni nr 3, ozna-

czona: II 44. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

IKONOGRAFIA:

brak.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944, spis, 

s. 13 (skrzynia nr 3, 

bez numeru).

fot. HI
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 XIII.8  Miseczka 
 (szalka)

 XVIII w. (?)

miejsce powstania 
nieznane

szkło

wymiary nieznane, 
określona jako mała

Nieznana z przekazów ikonograficznych.

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 2. Nie 

posiadała oznaczenia numerowego. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezio-

na do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944, spis, 

s. 11 (skrzynia nr 2, 

bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XIII.9  Puchar

 XVIII w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

szkło barwione, 
srebro (?)

wymiary 
nieznane

Puchar z pokrywą. Trzon balustradowy, czasza rozszerzająca 

się ku górze. Pokrywa kopulasta, z wysoką gałką. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

Być może tożsamy z pucharem ze szkła rubinowego odnoto-

wanym w spisie jako zapakowany do skrzyni nr 3, oznaczony: 

II 76. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 14 (skrzynia nr 3, 

poz. II 76).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

fot. HI
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XIII. Zastawa stołowa – sZkło

 XIII.10  Puchar

 XVIII w. (?)

miejsce powstania 
nieznane

szkło bezbarwne, 
szlifowane

wymiary nieznane 

Puchar na szerokiej stopie, czasza rozszerzająca się 

ku górze, pokryta szlifowaną dekoracją geometryczną.

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia prawdopodobnie przewieziony do majątku rodzi-

ny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

 XIII.11  Kielich

 XVIII w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

szkło 
bezbarwne, 
szlifowane

wymiary 
nieznane 

Kielich z czaszą rozszerzającą się ku górze, pokrytą 

szlifowaną dekoracją. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

Nie można stwierdzić, w którym miejscu odnotowany 

w spisie Deurera128. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia prawdopodobnie przewie-

ziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

128 Patrz noty zbiorcze: XIII.15–XIII.17.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 19–20 

(skrzynia nr 26 i 50–51).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118577.

fot. HI

fot. HI
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Wysokie kieliszki do wina, z balustradowym trzonem, czasza rozszerzająca 

się ku górze, gładka. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

Nie można stwierdzić, w którym miejscu odnotowane w spisie Deurera129. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prawdopodobnie 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa. 

129 Patrz noty zbiorcze: XIII.15–XIII.17.

Kieliszki do wina, z balustradowym trzonem, czasza rozszerzająca się ku 

górze. Pokryte szlifowaną dekoracją. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

Nie można stwierdzić, w którym miejscu odnotowane w spisie Deurera130. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prawdopodobnie 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

130 Patrz noty zbiorcze: XIII.15–XIII.17.

 XIII.12  Kieliszki 
 do wina – 2 szt.

 XVIII w. miejsce 
powstania 
nieznane

szkło 
bezbarwne

wymiary 
nieznane 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 19–20 

(skrzynia nr 26 i 50–51).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118577.

 XIII.13  Kieliszki 
 do wina – 3 szt.

 XVIII w. miejsce 
powstania 
nieznane

szkło 
bezbarwne, 
szlifowane

wymiary 
nieznane 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 19–20 

(skrzynia nr 26 i 50–51).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118577.

fot. HI

fot. HI
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XIII. Zastawa stołowa – sZkło

Kieliszki do wina z balustradowym, matowanym trzonem, cza-

sza w dolnej części wąska, w dwóch trzecich wysokości moc-

no rozszerzona. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

Nie można stwierdzić, w którym miejscu odnotowane w spisie 

Deurera131. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia prawdopodobnie przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

131 Patrz noty zbiorcze: XIII.15–XIII.17.

 XIII.14  Kieliszki 
 do wina – 3 szt.

�2.�poł.�XVIII�w. Anglia (?) szkło 
bezbarwne, 
matowane

wymiary 
nieznane 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944, spis, 

s. 19–20 (skrzynia 

nr 26 i 50–51).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

 XIII.15  Kieliszki 
 do wina – 32 szt.

 XVIII i XIX w. miejsce 
powstania 
nieznane

szkło wymiary 
nieznane 

Kieliszki do wina.

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W trakcie ewakuacji jeden cały i dwa uszkodzone bez oznaczeń zapakowane do małej 

stalowej skrzyni nr 51; siedem innych do skrzyni nr 3, oznaczone: II 3 a do II 3 f. Do tej 

samej skrzyni zapakowano również 21 kieliszków do czerwonego wina, oznaczonych: 

147. Do skrzyni nr 50 jeden kieliszek do czerwonego wina. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 13  

(skrzynia nr 3, poz.  

II 3 a – II 3 f), s. 20 

(skrzynia nr 50, bez 

numeru, skrzynia 

nr 51, bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI fot. HI fot. HI
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 XIII.16  Kieliszki 
 do likieru – 44 szt.

 XIII.17  Kieliszki 
 do sektu – 48 szt.

 XVIII i XIX w.

miejsce 
powstania 
nieznane

szkło

wymiary 
nieznane 

Kieliszki do likieru. 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W trakcie ewakuacji 35 szt. zapakowano do skrzyni nr 26, dwa 

do skrzyni nr 50, a siedem do skrzyni nr 51. Wszystkie odnoto-

wano w spisie bez oznaczeń. 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 19 (skrzynia nr 26, 

bez numeru), s. 20 

(skrzynia nr 50–51, 

bez numeru). 

IKONOGRAFIA:

brak.

 XVIII i XIX w.

miejsce 
powstania 
nieznane

szkło 

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 20 (skrzynia nr 50, 

poz. II 71)

IKONOGRAFIA:

brak.

Kieliszki do sektu.

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W czasie ewakuacji zapakowane zostały do skrzyni nr 50, ozna-

czone: II 71. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.
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XIII. Zastawa stołowa – sZkło

 XIII.18  Kufel

 XVIII w. (?)

miejsce 
powstania 
nieznane

szkło 
bezbarwne, 
dmuchane, 
szlifowane, 
rytowane

wymiary 
nieznane

Kufel cylindryczny, z kopulastą pokrywą 

zwieńczoną kulą, uchwyt taśmowy. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia prawdopodobnie 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118577.

 XIII.19  Szklanice 
 do piwa – 12 szt.

 XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

szkło

wymiary 
nieznane 

Szklanice do piwa

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W trakcie ewakuacji 11 szt. zapakowano do małej stalowej skrzy-

ni nr 51, nieoznaczone. Kolejną, z pokrywą, zapakowano do 

skrzyni nr 3, oznaczono: II 67. 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 13 (skrzynia 

nr 3, poz. II 67), 

s. 20 (skrzynia nr 51, 

bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI
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 XIII.20  Talerze 
 7 szt. 

 k. XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

szkło 
bezbarwne

wymiary 
nieznane

Talerze o dnie dekorowanym promieni-

stym żłobkowaniem, kołnierz ażurowy. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia prawdopodobnie 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 19 (skrzynia nr 26, 

poz. II 81), sześć 

talerzy odnotowano 

jako oznaczone tym 

samym numerem.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/173.
fot. MG
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XIII. Zastawa stołowa – sZkło

 XIII.21  Talerze 
 49 szt.

 datowanie, 
autor i miejsce 
powstania 
nieznane

szkło

wymiary 
nieznane

Talerze.

W czasie ewakuacji zapakowane do: skrzyni nr 2, oznaczone: 

II 150 l, II 150 b, II 150 c, II 150 d, II 150 i, II 150 k, II 150 g, 

II 150 s; skrzyni nr 3, oznaczone: II 82 i, II 82 g, II 82 a, II 82 h, 

II 82 d, II 82 b, II 150 r (dwa talerze tak oznaczono), II 150 f, 

II 150 n, II 150 m, II 150 a, II 150 k, II 150 p, II 150 o, II 150 q, 

II 46 (9 obiektów) i II 46 d, II 46 l, II 46 h, II 46 k, II 46 c, II 46 b, 

II 46 a, II 46 d (ponownie), II 46 l (ponownie), II 46 f, II 46 g; do 

skrzyni nr 51, oznaczone: II 150 (2 szt.).

Miejsce ekspozycji nieznane.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 12: skrzynia nr 2, 

poz. II 150 l, II 150 b, II 150 c,  

II 150 d, II 150 i, II 150 k, II 150 g,  

II 150 s; s. 13: skrzynia nr 3, 

poz. II 82 i, II 82 g, II 82 a, II 82 h, 

II 82 d, II 82 b, II 150 r (dwa talerze 

tak oznaczono), II 150 f, II 150 n, 

II 150 m, II 150 a, II 150 k, II 150 p, 

II 150 o, II 150 q, II 46 (9 obiektów) 

i II 46 d, II 46 l, II 46 h, II 46 i, 

II 46 k, II 46 c, II 46 b, II 46 a, II 46 d 

(ponownie), II 46 l (ponownie), 

II 46 f, II 46 g, II 76 l, bez 

numeru; s. 19: skrzynia nr 26, 

poz. II 81 (6 szt.); s. 20: skrzynia 

nr 51, poz. II 150 (2 szt.). 

IKONOGRAFIA:

brak.





XiV. Zastawa stołowa – cyna, mosiądz

Zastawa 
stołowa – 
cyna,  
mosiądz

XIV
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 XIV.1 Dzbanek 
 do kawy

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?), 
Anglia (?)

cyna, drewno, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Dzbanek do kawy o gładkim gruszkowatym korpusie, na profi-

lowanej podstawie. Pokrywa płaska, zwieńczona drewnianym 

uchwytem w formie wazy. Dziobek graniasty. Uchwyt drewniany, 

malowany na czarno. 

Eksponowany w herbaciarni. 

Trudno określić, gdzie zapakowany w czasie ewakuacji, być 

może do skrzyni nr 3. Prawdopodobnie 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewieziony do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, 

s. 13: skrzynia nr 3, 

poz. II 102 a (?).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/238.

 

fot. MG
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XiV. Zastawa stołowa – cyna, mosiądZ

 XIV.2 Dzbanek 
 do herbaty

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?), 
Anglia (?)

cyna, drewno, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Dzbanek do herbaty o gładkim, kulistym korpusie, na profilowanej podstawie. 

Pokrywa wyniesiona w części środkowej, zwieńczona uchwytem w formie 

wazy. Dziobek graniasty. Uchwyt drewniany, malowany na czarno. 

Eksponowany w herbaciarni. 

W czasie ewakuacji do skrzyni nr 4 zapakowano trzy dzbanki do herbaty, nie 

posiadały one oznaczeń. Nie można powiązać znanych z ikonografii dzban-

ków z listą wywozową. Prawdopodobnie 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/238.

fot. MG
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 XIV.3 Dzbanek 
 do herbaty

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?), 
Anglia (?)

cyna, drewno, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Dzbanek do herbaty o gładkim, kulistym korpusie. Na czterech 

nóżkach o formach roślinnych, przechodzących na korpus. Po-

krywa płaska, zwieńczona uchwytem w formie wazy. Dziobek 

graniasty. Uchwyt drewniany, malowany na czarno. 

Eksponowany w herbaciarni. 

W czasie ewakuacji do skrzyni nr 4 zapakowano trzy dzbanki 

do herbaty, nie posiadały one oznaczeń. Nie można powiązać 

znanych z ikonografii dzbanków z listą wywozową. Prawdo-

podobnie 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/239.

fot. MG
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 XIV.4 Taca  czas powstania nieznany, 
warsztat gdański (?)

Taca nieznana z przekazów ikonograficznych.

Miejsce ekspozycji nieznane.

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 4, oznaczona: II 95. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4,  

poz. II 95).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XIV.5  Samowar miedź (?), kucie

wymiary nieznane 

Samowar o cylindrycznym korpusie, z dwoma uchwytami moco-

wanymi do korpusu, ustawiony na czworobocznej stopie. 

Eksponowany w kuchni. 

Nie można stwierdzić, czy znany ze zdjęcia archiwalnego samowar 

jest tym odnotowanym i zapakowanym do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17  

(kuchnia, nr 53).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

rys. inwentaryzacyjny kuchni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

�4.�ćw.�XVIII�
lub�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański

fot. HI

cyna wymiary 
nieznane
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 XIV.6 Samowar mosiądz, kucie, odlew

wymiary nieznane 

Samowar na kwadratowej podstawie o ażu-

rowych ściankach, wspartej na niskich nóż-

kach w formie zwierzęcych łap. Korpus kulisty, 

osadzony na wysmukłej stopie rozszerzonej 

w części dolnej, w górnej części przewężo-

ny, z kopulastą pokrywą, na której osadzony 

ażurowy kominek, nakryty kopulastą pokrywą 

zwieńczoną wazą. Do korpusu mocowane 

dwa uchwyty, w dolnej części osadzony kran 

z kurkiem w formie liry. 

Eksponowany w herbaciarni. 

Być może jest to jedna z „4. Stck. [sic!] Teema-

schinen” wymienionych w spisie Jakoba 

Deurera i zapakowanych do skrzyni nr 4. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodzi-

ny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4). 

fot. MG

�1.�ćw.�XIX�w. warsztat 
gdański

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/240.
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 XIV.7  Samowar mosiądz, czerwona (?) 
farba, kucie, odlew, 
malowanie

wymiary nieznane 

Samowar o owoidalnym korpusie. Na czte-

rodzielnej podstawie, wspartej na silnie 

spłaszczonych kulach, oparte cztery ta-

śmowe nóżki unoszące korpus, przewężony 

w górnej części, nakryty kopulastą pokrywą 

zwieńczoną wazą. Do korpusu przytwierdzo-

ne dwa półkoliste uchwyty, a w dolnej części 

kran z kurkiem w formie wazy osadzonej na 

wolutowej obręczy. 

Eksponowany w herbaciarni. 

Być może jest to jedna z „4. Stck. [sic!] Teema-

schinen” wymienionych w spisie Jakoba 

Deurera i zapakowanych do skrzyni nr 4. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodzi-

ny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H /243.

 k. XVIII w. warsztat 
gdański (?)

fot. MG
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 XIV.8  Samowar

Samowar z owalną tacą. Taca z wysokim ażurowym 

kołnierzem, dekorowanym motywem nakładających 

się na siebie łuków oraz palmetkami, wsparta na wo-

lutowych nóżkach. Podgrzewacz na prostokątnej 

ażurowej podstawie, schodkowo zwężającej się ku 

górze, wspartej na nóżkach w formie spłaszczonych 

kul. Korpus lekko rozszerzający się ku górze, na ni-

skim trzonie, przykryty stożkowatą pokrywą, ażuro-

wą w górnej części, zwieńczoną wazą. Do korpusu 

przytwierdzone uchwyty z wielokrotnie załamanej 

pod kątem prostym taśmy metalowej. W dolnej czę-

ści korpusu kranik. 

Eksponowany w małym salonie. 

Być może jest to jedna z „4. Stck. [sic!] Teemaschinen” 

wymienionych w spisie Jakoba Deurera i zapakowa-

nych do skrzyni nr 4. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziony do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4).

fot. MG

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański

mosiądz, kuty, 
wycinany, 
odlewany

wymiary 
nieznane 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H /337.



553

XiV. Zastawa stołowa – cyna, mosiądZ

 XIV.9  Samowary 
 4 szt.

�4.�ćw.�XVIII� 
lub pocz. 
XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz (?), 
kucie

wymiary 
nieznane 

Samowary określone jako uszkodzone. Nieznane 

z przekazów ikonograficznych.

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W trakcie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 4. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4).

IKONOGRAFIA:

brak.
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Czajnik z podgrzewaczem i tacą. Taca pro-

stokątna, o zaokrąglonych narożach i pofalo-

wanym wysokim kołnierzu. Podgrzewacz na 

trzech taśmowych nogach. Czajnik z esowa-

tym wylewem, uchwyt w części środkowej 

z kościaną (?) okładziną. 

Eksponowany w herbaciarni. 

W czasie ewakuacji zapakowany zapewne 

do skrzyni nr 4. Zapis „Messingwasserkessel 

m[it] Kochständer” dotyczy prawdopodobnie 

tego obiektu. 11 kwietnia 1944 r. wraz z inny-

mi elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

 XIV.10  Czajnik 
 na podgrzewaczu 

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, nr MHMG/

Uph/H /241.

fot. MG

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański

mosiądz, 
kość (?), kucie

wymiary 
nieznane 
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 XIV.11  Czajnik 
 na podgrzewaczu 

�4.�ćw.�XVIII�
lub�1.�ćw.�
XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

miedź (?)

wymiary 
nieznane

Nieznany z przekazów ikonograficznych. 

Eksponowany w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17  

(piekarnia, bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.





XV. Sprzęty oświetleniowe

Sprzęty 
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 XV.1  Latarnia 

�3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

mosiądz, szkło, 
odlew

wymiary 
nieznane

Latarnia sieniowa, czworoboczna. Ściany i dno przeszklone, 

ujęte w mosiężne kątowniki. Zwieńczenie ścian korpusu pół-

koliste, z ażurową dekoracją w formie wolut i palmetek. Z naroży 

wyprowadzone pręty, zbiegające się w spłaszczonej kuli, do 

której przytwierdzona niewielka obręcz służąca do zawieszenia 

latarni. Łańcuch do mocowania latarni zachowany. 

Eksponowana w sieni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Według Heleny Kowalskiej latarnia sieniowa przekazana została 

ze zbiorów Muzeum Miejskiego.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 1 (sień, nr 18);

Buchholz-Todoroska 1995,  

sień główna, b.pg;

Kowalska mps, s. 10 i 13.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 105794.

fot. HI



559

XV. Sprzęty oświetleniowe

 XV.2  Świecznik wiszący

 k. XVIII –  
pocz. XIX w.

warsztat 
nieznany, 
północne 
Niemcy (?), 
Szwecja (?)

mosiądz, szkło, 
odlewanie, 
wycinanie, 
szlifowane

wymiary 
nieznane

Świecznik złożony z czterech metalowych obręczy różnej wiel-

kości, umieszczonych jedna nad drugą, ażurowych, z wycinaną 

dekoracją geometryczną, druga od dołu dekorowana wycina-

nymi palmetami. Pomiędzy obręczami sznury z paciorkami ze 

szlifowanego szkła. Do dolnej przytwierdzone sześć zwiniętych 

spiralnie ramion z podwieszonymi szklanymi wisiorami. Tulejki 

proste, metalowe. Profitki okrągłe, z przytwierdzonymi wokół 

krótkimi sznurami szklanych paciorków. Najwyżej umieszczo-

ny pierścień zwieńczony spiralnymi ramionami, ozdobionymi 

wisiorami ze szlifowanego szkła. Mocowany do sufitu za po-

mocą łańcucha. 

Od 1919 r. eksponowany w małej jadalni. 

W czasie ewakuacji zapakowany zapewne do skrzyni 

nr 20, w której wywieziono pięć „kryształowych świeczników”. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzie-

ju koło Tczewa.

Świecznik pochodził ze zbiorów Lessera Giełdzińskiego, za-

kupiono go na aukcji w domu aukcyjnym Rudolfa Lepkego 

w Berlinie w grudniu 1912 r. specjalnie do wyposażenia Domu 

Uphagena.

BIBLIOGRAFIA:

Lepke 1912, s. 96, poz. 841, s. 98, il. 841; 

Deurer 1944 b, s. 18 (skrzynia nr 20);

Szymańska 1996, mała jadalnia, nr 23;

Jastrzembska-Olkowska 2019, s. 207.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118584.

fot. HI
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 XV.3  Świecznik wiszący 

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
nieznany, 
Niemcy (?)

brąz, szkło, 
kucie, 
wycinanie, 
złocenie, 
szlifowanie

wymiary 
nieznane

Świecznik złożony z czterech obręczy różnej wielkości, umiesz-

czonych jedna nad drugą. Obręcze (poza drugą od góry) ozdo-

bione meandrem, a poniżej podwieszone paciorki i wisiory ze 

szlifowanego szkła. Ramiona przytwierdzone do dwóch środ-

kowych obręczy, między którymi sznury z perełkami. Profitki 

okrągłe, ozdobione soplami ze szlifowanego szkła. 

Eksponowany w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji zapakowany zapewne do skrzyni 

nr 20, w której wywieziono pięć „kryształowych świeczników”. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzie-

ju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 18 (skrzynia nr 20);

Szymańska 1996, duża jadalnia, nr 23. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118586 i 118578.

fot. HI
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 XV.4  Świecznik wiszący 

�3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
nieznany, 
Anglia

szkło 
dmuchane, 
ciągnięte, 
szlifowane, 
złocone

wymiary 
nieznane

Świecznik wiszący. Trzon rozbudowany, balustradowy. W części 

środkowej osadzone dziesięć łukowatych, karbowanych ramion. 

Tulejki cylindryczne, profitki lekko rozszerzone, o falistej krawę-

dzi. W zwieńczeniu i na dole szklane kopułki z podwieszonymi 

szklanymi paciorkami. 

Eksponowany w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 50. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Przez Richarda Dähnego określony jako wyrób warsztatu we-

neckiego. Według ustnej opinii dr Käthe Klappenbach z Pałacu 

Sanssouci (Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-

-Brandenburg) był to świecznik angielski. 

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 24;

Deurer 1944 b, s. 20 (skrzynia nr 50);

Buchholz-Todoroska 1995, salon, b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118564 i 118565.

fot. HI
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 XV.5  Świecznik wiszący 

 k. XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

mosiądz (?), 
szkło, odlewanie, 
złocenie, 
szlifowanie

wymiary 
nieznane

Na prostym trzonie świecznika umieszczone dwie 

szklane czasze, w dolnej osadzone metalowe, eso-

wate ramiona. Profitki talerzowe, tulejki cylindryczne. 

Zmontowany z różnych elementów, być może dosto-

sowany do niskiego pomieszczenia. 

Eksponowany w pokoju kwiatów. 

W czasie ewakuacji zapakowany zapewne do skrzyni 

nr 20, w której wywieziono pięć kryształowych świecz-

ników. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 18  

(skrzynia nr 20); wymieniono  

tu pięć wiszących „świeczników 

kryształowych”, być może zapis 

odnosi się również do tego obiektu.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118574.

fot. HI
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XV. Sprzęty oświetleniowe

 XV.6  Ampla 

 k. XVIII w.

miejsce 
powstania 
nieznane

metal (mosiądz?, 
brąz?), szkło, 
odlewanie, 
szkło 
dmuchane

wymiary 
nieznane

Ampla kulista, przewężona w części górnej. Górna krawędź 

okuta metalem, na korpusie trzy plakietki w formie głów (?), na 

których osadzone łańcuchy do zawieszenia. Od spodu okucie 

w formie szyszki. 

Eksponowana w sieni I piętra. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 4. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 (skrzynia nr 4);

Buchholz-Todoroska 1995, sień I p., b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118583.

fot. HI
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 XV.7  Świeczniki 
  mocowane do obramień 

luster – 2 szt.

 ok. 1800

warsztat 
gdański (?)

metal 
(mosiądz?), 
szkło, odlew, 
szlifowanie

wymiary 
nieznane 

Świeczniki pięcioświecowe. Przytwierdzone w połowie wy-

sokości lustra, złożone z półkolistej obręczy, dekorowanej 

plastycznym ornamentem geometrycznym. Do górnej kra-

wędzi przymocowane pięć prostych tulejek, profitki okrągłe, 

z podwieszonymi szklanymi paciorkami. Od dołu listwy przy-

twierdzony rząd szklanych szlifowanych okrągłych paciorków 

i podłużnych sopli. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 4 (duża jadalnia, nr 34 i 35);

Szymańska 1996, duża jadalnia, nr 24.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118582.

fot. HI
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XV. Sprzęty oświetleniowe

 XV.8  Lustro 
  ze świecznikiem 
 2 szt. 

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
nieznany, 
Anglia 

drewno, 
mosiądz, 
tafla lustra, 
pasmanteria, 
snycerka, 
złocenie, 
odlewanie 

śr. ok. 60 cm

Lustro okrągłe, wypukłe, w profilowanej ramie, profil środkowy 

z ornamentem perełkowym. Ramę wieńczy przedstawienie orła 

z rozpostartymi skrzydłami na niewysokim postumencie deko-

rowanym liśćmi akantu. U dołu ramy płaskorzeźbiona dekoracja 

o formach roślinnych oraz dwa wygięte esowato ramiona, obok 

nich osadzone spiralnie skręcone taśmy, zakończone rozetką. 

Ramiona dekorowane zawieszonymi ozdobnymi chwostami. 

Eksponowane w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 4 i oznaczone: 30 

i 31. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 (skrzynia nr 4, nr 30 i 31);

Szymańska 1996, duża jadalnia, nr 21.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567 i 118577. 

fot. HI

fot. HI
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 XV.9  Świeczniki 
  ścienne 
 2 szt. 

Świeczniki dwuramienne, osadzone na trzonie złożonym 

z wiązki trofeów wojennych. W połowie wysokości, na coko-

le dekorowanym liśćmi akantu, plastyczne wyobrażenie orła 

trzymającego w dziobie łańcuszek podtrzymujący ramiona 

świecznika. Łukowate, ze szklanymi elementami dekoracyjnymi 

podwieszonymi pod profitkami, obok nich osadzone spiralnie 

skręcone taśmy, zakończone rozetką. Dekorowane sznurami 

z niewielkimi chwostami. 

Eksponowane w dużej jadalni oraz w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

Analogiczne świeczniki wystawiono na aukcji Christie’s w Lon-

dynie w 2018 r.132 

132 Aukcja Kenneth Neame: Including Arts of India, English and European 

Furniture and Works of Art, European and Chinese Ceramics, 

Chinese and Old Master Paintings, 13 czerwca 2018 r., poz. 141, 

www.lotsearch.de/lot/a-pair-of-regency-style-giltwood-twin-branch-

wall-lights-36443429?perPage=80&page=2 (dostęp: 15.07.2020).

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 5  

(pokój owadów, nr 8 i 20);

Szymańska 1996,  

duża jadalnia, nr 22.

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
nieznany, 
Anglia

drewno, 
mosiądz, 
pasmanteria, 
snycerka, 
złocenie

wymiary 
nieznane

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588 i 118567.

fot. HI

fot. HI

fot. HI
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XV. Sprzęty oświetleniowe

 XV.10  Świeczniki 
  ścienne 
 3 szt.

�3.�ćw.�XVIII�w.

miejsce 
powstania 
nieznane

drewno, 
tafla lustra, 
metal, szkło 
szlifowane

wymiary 
nieznane

Świeczniki o korpusie w formie zbliżonej do stojącego pro-

stokąta, krótsze boki profilowane, płynnie wycięte. Osadzony 

w nim reflektor wykonany z lustrzanego szkła, fazowany (?), de-

korowany szlifowanym przedstawieniem stylizowanego kwiatu. 

W dolnej części osadzone proste metalowe ramię z niską tulejką 

do umieszczania świec. 

Eksponowane w pokoju muzycznym. 

W czasie ewakuacji zapakowane zapewne do skrzyni nr 4, opi-

sane jako „3 kl[eine] Wandspiegel”. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezione do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 (skrzynia nr 4);

Buchholz-Todoroska 1995,  

pokój muzyczny, b.pg. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 67435.

fot. HI
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 XV.11  Świeczniki 
stojące 

 para

�4.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
nieznany, 
Anglia

szkło, mosiądz, 
dmuchane, 
ciągnięte, 
szlifowane, 
złocenie

wymiary 
nieznane

Świeczniki trójświecowe. Ustawione na prosto-

padłościennym cokole, szklanym, pokrytym de-

koracją, wspartym na wypłaszczonej podstawie 

o ściętych narożach i płynnie wyciętych, cof-

niętych bokach, ustawionej na czterech kulach. 

Trzon szklany, balustradowy. Powyżej rozszerzenia 

trzonu osadzone dwa szklane, esowate, karbowa-

ne ramiona, na których zamocowane baniaste tu-

lejki i płaskie profitki z podwieszonymi szklanymi 

wisiorkami, analogiczna tulejka z profitką na zwień-

czeniu trzonu. 

Eksponowane w salonie. 

W czasie ewakuacji zapakowane zapewne do 

skrzyni nr 3, opisane jako „Kristall-Leuchter”. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gae-

bel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 24;

Deurer 1944 b, s. 14 

(skrzynia nr 3).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118564;

fot. arch. PAN BG, Al/II/131,  

il. 28 i 29.

fot. HI

fot. PAN BG
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fot. PAN BG
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DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 XV.12 Świeczniki 
 6 szt.

�2.�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Świeczniki jednoświecowe, trzony balustradowe, na 

szerszej, wysokiej stopie. Do dwóch z nich istniały 

nakładane ramiona. Nieregularnie, esowato wygięte, 

z dwiema profitkami. 

Prezentowane w szafie kątowej w dużej jadalni. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane 

do dużej skrzyni z kantoru Domu Uphagena, ozna-

czone: Up. S. 105–110 oraz Up. S. 111–112 (ramiona). 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 7 i 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

 XV.13  Świeczniki 
 2 szt.

fot. HI
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XV. Sprzęty oświetleniowe

 XV.13  Świeczniki 
 2 szt.

 k. XVIII w.

warsztat 
angielski (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Para świeczników dwuramiennych. Trzon balustradowy, na 

okrągłej stopie. W górnej części osadzone dwa zwinięte spi-

ralnie ramiona z okrągłymi profitkami i rozszerzającymi się ku 

górze tulejkami. 

Eksponowane na stolikach konsolowych w dużej jadalni. 

Nie można połączyć znanych z fotografii obiektów z pozycjami 

spisu wywozowego. Zapewne ewakuowane w 1944 r., miejsce 

zdeponowania nieznane. 

BIBLIOGRAFIA: 

Szymańska 1996, duża jadalnia, nr 25.

fot. HI

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118582.
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 XV.14  Świecznik 

 XV.15 Świeczniki 

�2.�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

srebro, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

�2.�poł.�XVIII�w.

warsztat 
gdański (?)

srebro, 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Świecznik słabo widoczny na zdjęciu archiwalnym. Jednoświecowy.

Eksponowany w szafie kątowej w dużej jadalni. Należał, według 

Waltera Mannowskiego, do rodziny Uphagenów. 

Być może tożsamy z „ein silberner Handleuchter” odnotowanym 

w spisie wywozowym. W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapa-

kowany do dużej skrzyni z kantoru Domu Uphagena, oznaczony: 

Up. S. 15. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposaże-

nia przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

W spisie wywozowym odnotowano zespoły świeczników: cztery małe srebrne, ko-

lejne cztery małe srebrne, cztery pary srebrnych świeczników. Wszystkie zapewne 

jednoświecowe. Ponadto odnotowano dwa świeczniki dwuramienne oraz cztery 

świeczniki opisane jako cylindryczne na okrągłych stopach. 

Miejsce ekspozycji nieznane.

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowane do dużej skrzyni z kantoru Domu 

Uphagena, oznaczone: Up. S. 113–116, Up. S. 117–120, Up. S. 124, 124 a, Up. S. 123, 

123 a, Up. S. 121 i 121 a, I, II, III, IV. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wypo-

sażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 23.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118567.

BIBLIOGRAFIA: 

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 1, 2, 3, 

4, 5 i 6, [s. 2], bez 

oznaczenia pozycji.

IKONOGRAFIA:

brak.

 XV.16  Świecznik stojący

fot. HI
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XV. Sprzęty oświetleniowe

 XV.16  Świecznik stojący

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

mosiądz (?), 
odlew

wymiary 
nieznane

Świecznik jednoświecowy, na okrągłej sto-

pie o uniesionych krawędziach. Trzon gład-

ki, z mechanizmem do wysuwania świecy, 

u podstawy oraz u nasady profitki profilowany, 

przewężony. Profitka o wzniesionych krawę-

dziach. Uchwyt taśmowy. 

Eksponowany w dużej sypialni. 

W czasie ewakuacji prawdopodobnie zapako-

wany do skrzyni nr 51, w której umieszczono 

pięć świeczników opisanych jako „Messing-

leuchter”. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 20 

(skrzynia nr 51);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 12.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/287.

fot. MG
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 XV.17  Świeczniki 
stojące 

 para

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

mosiądz (?), 
odlew

wymiary 
nieznane

Świeczniki jednoświecowe, na okrągłej stopie 

o uniesionych krawędziach, dekorowanej na 

krawędzi poprzecznym żłobkowaniem. Trzon 

gładki, osadzony na wyniesionej do góry czę-

ści podstawy, z mechanizmem do wysuwa-

nia świecy, u podstawy oraz u nasady profitki 

profilowany, przewężony. Profitka o wzniesio-

nych krawędziach. Uchwyt taśmowy. 

Eksponowane w dużej i małej sypialni. 

W czasie ewakuacji prawdopodobnie zapa-

kowane do skrzyni nr 51, w której umiesz-

czono pięć świeczników opisanych jako 

„Messingleuchter”. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewie-

zione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 20 

(skrzynia nr 51);

Szymańska 1996, duża 

sypialnia, nr 13.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/287.

fot. MG
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 XV.18  Świecznik 
  stojący

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

mosiądz (?), 
odlew

wymiary 
nieznane

Świecznik jednoświecowy, na stopie o wznie-

sionych krawędziach. Trzon w formie tralki, 

osadzony na wyniesionej do góry części 

podstawy, w połowie wysokości ażurowy, 

z dzwonkiem połączonym z mechanizmem 

uruchamiającym. Powyżej dalszy fragment 

trzonu, u dołu profilowany i przewężony, dalej 

gładki. Profitka o wywiniętej krawędzi. 

Eksponowany w dużej sypialni. 

W czasie ewakuacji prawdopodobnie zapa-

kowany do skrzyni nr 4, w której umieszczo-

no świecznik opisany jako „Leuchter m[it] 

Glocke”. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4);

Szymańska 1996,  

duża sypialnia, nr 14. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/288.

fot. MG
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 XV.19  Świeczniki  
 stojące 

 para

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

mosiądz (?), 
odlew

wymiary 
nieznane

Para świeczników jednoświecowych. Stopa o wzniesionych 

krawędziach, z taśmowym uchwytem. 

Eksponowane w sieni I piętra. 

W czasie ewakuacji prawdopodobnie zapakowane do skrzyni 

nr 51, w której umieszczono pięć świeczników opisanych jako 

„Messingleuchter”. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 20 (skrzynia nr 51). 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118573.

fot. HI
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 XV.20  Świeczniki 
  stojące 
 para

 k. XVIII w. warsztat 
gdański (?)

mosiądz (?), 
drewno (?),  
odlew, 
malowany

wymiary 
nieznane

Świeczniki jednoświecowe, na wielo-

bocznych drewnianych (?) podstawach. 

Stopy okrągłe, zwężające się ku górze, 

dekorowane kanelowaniem. Trzon ba-

lustradowy w części gładki, malowany, 

a częściowo pokryty dekoracją, w dolnej 

części laskowaniem, powyżej rozszerze-

nia trzonu oraz profitka pokryte dekoracją 

palmetową. 

Eksponowane w sieni. 

W czasie ewakuacji prawdopodobnie 

zapakowane do skrzyni nr 3, w której 

umieszczono dwie pary świeczników opi-

sane jako małe i duże. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 14 

(skrzynia nr 3).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/218.

fot. MG
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 XV.21  Świeczniki 
stojące 

 para

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

mosiądz (?), 
odlew,  
malowany

wymiary 
nieznane

Świeczniki jednoświecowe, na wielobocz-

nych, drewnianych (?), gładkich podstawach. 

Stopy okrągłe, trzon balustradowy, w części 

gładki, malowany, w części pokryty dekoracją 

palmetową i laskowaniem. Świece osadzone 

w krótkich tulejkach. 

Eksponowane w pokoju muzycznym. 

W czasie ewakuacji prawdopodobnie zapako-

wane do skrzyni nr 3, w której umieszczono 

dwie pary świeczników opisane jako mała 

i duża. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewiezione do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 14 

(skrzynia nr 3);

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój muzyczny, 

b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/280.

 XV.22  Świeczniki 
stojące 

 para lub dwie pary

fot. MG
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 XV.22  Świeczniki 
stojące 

 para lub dwie pary

Świeczniki jednoświecowe, na stopach 

w formie czwórliścia, pokrytych dekoracją 

o formach zbliżonych do roślinnych. Trzon 

balustradowy, w części środkowej rozszerzo-

ny w formie zbliżonej do kielicha kwiatowego. 

Tulejki wysokie, przewężone w części środ-

kowej, z opaskami. Profitki o falistej krawędzi. 

Eksponowane w herbaciarni i sieni I piętra. 

W czasie ewakuacji prawdopodobnie zapako-

wane do skrzyni nr 51, w której umieszczono 

cztery cynowe świeczniki. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Buchholz-Todoroska 

1995, sień I. p., b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 118573;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/242.

fot. MG fot. MGfot. HI

 k. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

cyna (?), srebro (?), 
odlew

wymiary nieznane
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 XV.23  Świeczniki stojące 
 para 

�3.�ćw.�XVIII�w.

warsztat 
gdański

metal (?), 
drewno (?)

wymiary 
nieznane

Świeczniki jednoświecowe, na trzech nóż-

kach w formie zwierzęcych łap (?), wspartych 

na trójramiennej podstawie. Korpus balustra-

dowy, z profitką i baniastą tulejką na świece. 

Eksponowane w pokoju owadów. 

Nie można stwierdzić, do której skrzyni 

zostały zapakowane w czasie ewakuacji. 

11 kwietnia 1944 r. prawdopodobnie wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewie-

zione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Buchholz-Todoroska 

1995, pokój owadów, 

b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/

Uph/H/269.

fot. MG
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XV. Sprzęty oświetleniowe

 XV.24  Świecznik stojący

�4.�ćw.�XVIII�
lub�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

metal (?)

wymiary 
nieznane

Świecznik nieznany z przekazów ikonograficznych.

Eksponowany na wiszącym regale w piekarni. 

Nie można stwierdzić, do której skrzyni został zapakowa-

ny w czasie ewakuacji. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziony do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 15 i 16).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XV.25  Świeczniki stojące 
 3 szt.

�4.�ćw.�XVIII�
lub�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

metal (?)

wymiary 
nieznane

Świeczniki jednoświecowe, różnych rozmiarów. Z okrągłymi 

profitkami. 

Eksponowane w kuchni. 

Nie można stwierdzić, do której skrzyni zostały zapakowa-

ne w czasie ewakuacji. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 3, 5 i 29).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

rys. APG

rys. APG

rys. APG
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 XV.26  Nożyczki do świec

�2.�poł.�XVIII�w.�(?)

warsztat gdański (?)

srebro, kucie, 
odlewanie

wymiary nieznane

Nożyczki do świec z tacą.

Eksponowane zapewne w serwantce kątowej 

w dużej jadalni. Według opinii Waltera Mannow-

skiego znajdowały się tam srebra należące do ro-

dziny Uphagenów. 

W czasie ewakuacji 10 lutego 1944 r. zapakowa-

ne do dużej skrzyni z kantoru Domu Uphagena, 

oznaczone: Up. S. 94. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezione 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Verzeichnis 1944, 

[s. 1], poz. 24.

IKONOGRAFIA:

brak.
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XV. Sprzęty oświetleniowe

 XV.27  Ekran do lichtarza

�1.�ćw.�XIX�w.

miejsce powstania 
nieznane

mosiądz (?), tkanina, 
pasmanteria,  
szkło, odlew, haft

określony jako 
mały

Ekran prostokątny, osadzony na balustradowym 

trzonie. Dekorowany haftowanym (?) przedsta-

wieniem figuralnym, obramienie wykonane z pa-

smanterii, z dwoma zawieszonymi wisiorami ze 

szlifowanego szkła. 

Eksponowany w dużej sypialni. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 4. 

Nie został oznaczony. 1 kwietnia 1944 r. wraz z in-

nymi elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4,  

bez numeru).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813092.

 XV.28  Lampka 

 XVIII lub XIX w.

warsztat gdański (?)

cyna, odlewanie

wymiary nieznane 

Lampka przechowywana w szafie kuchennej. 

W trakcie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 15. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziona do majątku rodziny Ga-

ebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 16 

(skrzynia nr 15,  

bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. UB/BE&W





XVi. Sprzęty związane z higieną

Sprzęty 
związane  
z higieną

XVI
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 XVI.1  Pojemnik 
toaletowy

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz, 
srebro (?)

wymiary 
nieznane

Pojemnik sześcioboczny, ustawiony na czterech niskich nóż-

kach w formie zwierzęcych łap. Pokrywa z uchwytem. 

Eksponowany w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/305.

fot. MG



587

XVi. Sprzęty związane z higieną

 XVI.2  Pojemnik 
toaletowy

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz, 
srebro (?)

wymiary 
nieznane

Pojemnik owalny, wsparty na czterech niskich nóżkach w formie 

kul. Korpus gładki. Pokrywa profilowana. 

Eksponowany w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/306.

fot. MG
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 XVI.3  Pojemnik toaletowy

�1.�ćw.�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz

wymiary 
nieznane

Pojemnik w formie sarkofagu, na profilowanym cokole, usta-

wiony na czterech niskich nóżkach w formie zwierzęcych łap. 

Korpus rozszerzony w części środkowej o wyoblonych ścian-

kach. Pokrywa profilowana, zwężająca się uskokowo. 

Eksponowany w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/306.

fot. MG
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 XVI.4  Spluwaczka

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz 

wymiary 
nieznane

Spluwaczka okrągła, z wywiniętym kołnierzem, wsparta na 

trzech nóżkach w formie zwierzęcych łap. 

Eksponowana w małym salonie. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/338.

fot. MG
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 XVI.5  Spluwaczka

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz 

wymiary 
nieznane

Spluwaczka owalna, z wywiniętym kołnierzem, na trzech nóż-

kach w formie zwierzęcych łap. 

Eksponowana w sieni I piętra. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118573.
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 XVI.6  Miska i mydelniczka

�1.�ćw.�XIX�w.

warsztat 
gdański

cyna, odlewana

wymiary 
nieznane

Miska i mydelniczka okrągłe, z profilowanym płaskim kołnierzem, 

osadzone w blacie umywalki. 

Eksponowane w małej sypialni. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzie-

ju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA:

Deurer 1944 b, s. 8  

(mała sypialnia, nr 2 a, 2 b);

Szymańska 1996,  

mała sypialnia, nr 4. 

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/292.

fot. MG





XVIi. Varia

Varia

XVII
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 XVII.1  Tabakierka

 przed 1784

autor nieznany, 
Dania (?)

jaspis, złoto, 
brylant

wymiary 
nieznane

Tabakierka o sześciennym korpusie, z geometrycznymi podzia-

łami, zróżnicowanymi kolorystycznie. 

Eksponowana w serwantce kątowej w dużej jadalni. 

Nie można połączyć znanego z fotografii obiektu z pozycją spi-

su wywozowego. Zapewne ewakuowana w 1944 r., miejsce 

zdeponowania nieznane.

W pamiętniku Johann Uphagen zapisał, że w 1784 r. otrzymał 

od ministra spraw zagranicznych królestwa Danii Andreasa 

Petera Grafa von Bernstorffa jaspisową tabakierkę, oprawną 

w złoto i ozdobioną brylantem. Cytujący pamiętnik Richard 

Dähne podał, że przechowywana była w narożnej szafie 

w dużej jadalni. Być może jest to przedmiot znany z archi-

walnej fotografii. 

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 31.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567.



595

XVII. VarIa

 XVII.2  Tabakierka

�4.�ćw.�
XVIII�w.�(?)

autor nieznany, 
Saksonia (?)

złoto

wymiary 
nieznane

Korpus tabakierki o zaakcentowanych narożach, ścianki lekko 

wybrzuszone (?), pokrywa wypukła. 

Eksponowana w serwantce kątowej w dużej jadalni.

Nie można połączyć znanego z fotografii obiektu z pozycją spi-

su wywozowego. Zapewne ewakuowana w 1944 r., miejsce 

zdeponowania nieznane.

W pamiętniku Johann Uphagen zapisał, że otrzymał od księ-

cia elektora Saksonii Fryderyka Augusta I złotą tabakierkę. 

Podarunkowi towarzyszył list hrabiego Camilla Marcoliniego. 

Cytujący pamiętnik Richard Dähne podał, że przechowywa-

na była w narożnej szafie w dużej jadalni. Być może jest to 

przedmiot znany z archiwalnej fotografii. 

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 31.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118567.
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 XVII.3  Kaseta i piony 
 do gry w trik-traka 

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

Kaseta do gry w trik-traka zamykana za zamek, w ściance obu-

dowy dziurka do klucza. Obramienia pola do gry i schowka na 

piony dekorowane rezerwami z macicy perłowej o formie owali, 

na narożach o formie serc i z ramkami z pasków macicy perłowej. 

Pole do gry wykonane ze zróżnicowanej kolorystycznie intarsji. 

Piony do gry białe (15 szt.) i czarne (14 szt?), zapewne drew-

niane, toczone. 

Eksponowana w pokoju owadów. 

W spisach ewakuacyjnych określona jako kaseta do gry w szachy. 

Prawdopodobnie szachownica znajdowała się na wierzchnich 

ścianach kasety, niewidocznych na fotografii archiwalnej. Być 

może oznaczona numerem I 132. 11 kwietnia 1944 r. wraz z in-

nymi elementami wyposażenia prawdopodobnie przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

Richard Dähne podał, że należała do Johanna Uphagena.

drewno, macica perłowa, 
intarsje, inkrustacje,  
okucia mosiężne

wymiary nieznane
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BIBLIOGRAFIA: 

Dähne, s. 29;

Deurer 1944 b, s. 9  

(poz. I 132);

Buchholz-Todoroska, 

1995, pokój owadów, 

b.pg.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG,  

nr MHMG/Uph/H/271

fot. MG
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 XVII.4  Mikroskop 

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz (?), 
drewno, szkło

wymiary 
nieznane

Mikroskop na profilowanej podstawie, tubus 

mosiężny (?).

Eksponowany w pokoju owadów. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni 

nr 3. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia przewieziony do ma-

jątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

Richard Dähne napisał, że należał do Johan-

na Uphagena.

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 29;

Deurer 1944 b, s. 14 

(skrzynia nr 3, bez 

numeru).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/269.

fot. MG
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 XVII.5  Luneta 

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

drewno, metal, 
szkło

wymiary 
nieznane

Luneta słabo widoczna na archiwalnej fotografii.

Eksponowana w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118588.

fot. HI
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 XVII.6  Kaseta  
 z pistoletami

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

stal, drewno, 
srebro (?)

wymiary 
nieznane

Kaseta z dwoma pistoletami skałkowymi 

i utensyliami, drewniana. Pistolety o ozdob-

nych kanelowanych kolbach. 

Eksponowana w pokoju owadów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia prawdopodobnie przewieziona 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzę-

dzieju koło Tczewa.

Richard Dähne odnotował, że należała do 

Johanna Uphagena.

BIBLIOGRAFIA: 

Dähne [1913], s. 29.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/Uph/H/272. fot. MG



601

XVII. VarIa

 XVII.7  Kaseta  
na amunicję

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

drewno (?)

wymiary 
nieznane

Nieznana z przekazów ikonograficznych. 

Znajdowała się stała w bibliotece, niedostępnej dla 

zwiedzających. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 7 

(biblioteka, nr 7).

IKONOGRAFIA: 

brak.

 XVII.8  Pudło  
 na cylinder

�XIX�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

materiał 
nieznany

wymiary 
nieznane

Nieznane z przekazów ikonograficznych.

Miejsce ekspozycji nieznane.

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposa-

żenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Ma-

łym Gorzędzieju koło Tczewa. 

W spisie ewakuowanych przedmiotów opisane jako 

własność Uphagena (nie podano imienia).

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 9.

IKONOGRAFIA: 

brak.
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 XVII.9  Teczki 
  z dokumentami 
 3 szt.

 czas i miejsce 
powstania 
nieznane

papier

wymiary 
nieznane

Teczki zawierały dokumenty dotyczące rodziny Uphagenów. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 4. Nie zostały 

oznaczone. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4,  

bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XVII.10  Teczka 
  z rycinami

�XVIII�w.�(?)

miejsce 
powstania 
nieznane

papier

wymiary 
nieznane

Teczka oraz przechowywane w niej ryciny nieznane z przekazów 

ikonograficznych.

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 4. Nie zostały 

oznaczone. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15 

(skrzynia nr 4,  

bez numeru).

IKONOGRAFIA: 

brak.
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 XVII.11  Przybory 
do pisania 

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

drewno, cyna, 
szkło

wymiary 
nieznane

Zestaw składał się z dwóch cynowych cylindrycznych pojem-

ników, piasecznicy i osuszacza.

Eksponowany w kantorze. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

fot. MG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, nr MHMG/Uph/H/174.
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 XVII.12  Przybory 
do pisania

�XVIII�w.�(?),�
XIX�w.�(?)

miejsce 
powstania 
nieznane

porcelana

wymiary 
nieznane

Nieznane z przekazów ikonograficznych. 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W spisie ewakuacyjnym odnotowano 

zapakowanie ich do skrzyni nr 2. Nie 

zostały oznaczone. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 12 

(skrzynia nr 2).

 XVII.13  Obrus

Obrus niebiesko-biały. Dekorowany panoramą Gdańska 

i przedstawieniami cnót: Concordii, Caritas i Prudentii 

z atrybutami. Z inskrypcjami: „Pax optima rerum”; „Es muß 

[sic!] Friede sein / Inwendig Deinen Mauern und Glück 

in Deinen Palästen”.

Eksponowany na stole w dużej jadalni. 

Zapewne ewakuowany w 1944 r., miejsce zdeponowa-

nia nieznane. 

W 1911 r. przekazany przez gdański cech tkaczy. 

BIBLIOGRAFIA: 

Uphagenhaus-Museum 

1911;

Secker 1919, s. 6.

fot. HI

IKONOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118577 

i nr 118578.

 1717

Gdańsk

przędza lniana, tkana, 
barwiona

wymiary nieznane
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 XVII.14  Kilimy 
 2 szt.

�1.�ćw.�XIX�w.

miejsce 
powstania 
nieznane

przędza 
wełniana (?), 
barwiona,  
wyszywany

wymiary 
nieznane

Dwa prostokątne kilimy barwnie wyszywane o moty-

wach kwiatowych. 

Eksponowane w dużej sypialni. 

Zapewne ewakuowane w 1944 r., miejsce zdepono-

wania nieznane.

Zakupione do zbiorów Domu Uphagena w 1918 r.

fot. Meyer 1956

fot. Meyer 1956

BIBLIOGRAFIA: 

Bericht 1916/1920, s. 91.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Meyer 1956, s. 34.
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 XVII.15  Kilim 

�1.�ćw.�XIX�w.

miejsce 
powstania 
nieznane

przędza 
wełniana (?), 
barwiona,  
wyszywany

wymiary 
nieznane, 
określony  
jako mały

Prostokątny kilim barwnie wyszywany. 

Eksponowany w małym salonie i dużej sypialni. 

Zapewne ewakuowany w 1944 r., miejsce zdepono-

wania nieznane.

Zakupiony do zbiorów Domu Uphagena w 1918 r. 

BIBLIOGRAFIA: 

Bericht 1916/1920, s. 91.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118594;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00832585.

fot. UB/BE&W
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 XVII.16  Kilim 

�1�ćw.�XIX�w.

miejsce 
powstania 
nieznane

przędza 
wełniana (?), 
barwiona,  
wyszywany

wymiary 
nieznane, 
określony  
jako duży

Prostokątny kilim barwnie wyszywany 

o motywach kwiatowych. 

Eksponowany w małym salonie. 

Zapewne ewakuowany w 1944 r., miejsce 

zdeponowania nieznane.

Zakupiony do zbiorów Domu Uphagena 

w 1919 r.

BIBLIOGRAFIA: 

Bericht 1916/1920, 

s. 91.

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 04961722.
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XVIIi. Sprzęty gospodarcze

Sprzęty 
gospodarcze

XVIII
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 XVIII.1  Czajniki 
 7 szt. 

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź, kucie, 
lutowanie

wymiary 
nieznane

Czajniki o zróżnicowanych kształtach, 

ustawione na trójnogach, z pękatymi 

brzuścami i kabłąkowatymi uchwytami, 

wylewy wygięte esowato. Nakryte kopu-

lastymi pokrywami z kulistymi gałkami. 

Eksponowane w kuchni. 

Nie można wskazać, które ze znanych ze 

zdjęć archiwalnych czajników ewakuowa-

ne zostały w 1944 r. W czasie ewakuacji 

zapakowane do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewiezione do mająt-

ku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju  

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17  

(kuchnia, nr 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 47);

Szymańska 1996, kuchnia, nr 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny kuchni,  

Deurer 1944 a, s. 18. 

fot. HI
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rys. APG

fot. UB/BE&W
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 XVIII.2  Naczynia 
  do gotowania 
 7 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź, kucie 

wymiary 
nieznane

Naczynia o zróżnicowanych wielkościach i kształtach. 

Eksponowane w kuchni. 

Nie można wskazać, które ze znanych ze zdjęć archiwalnych 

naczyń ewakuowane zostały w 1944 r. W czasie ewakuacji 

zapakowane do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z in-

nymi elementami wyposażenia przewiezione do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 20, 21, 

22, 23, 24, 25 i 26);

Szymańska 1996, 

kuchnia, nr 7 i 10.

fot. HI

rys. APG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny kuchni,  

Deurer 1944 a, s. 18.



615

XVIII. Sprzęty goSpodarcze

 XVIII.3  Naczynie 
  do gotowania

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

brąz, odlew

określony  
jako mały

Naczynie do gotowania nieznane z przekazów ikono-

graficznych. 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W trakcie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 4. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15  

(skrzynia nr 4, bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XVIII.4  Kocioł 

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź, kucie

wymiary 
nieznane, 
określony  
jako duży

Kocioł eksponowany w kuchni. 

W trakcie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17  

(kuchnia, nr 47).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny kuchni, 

Deurer 1944 a, s. 18.
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 XVIII.5  Brytfanna 
  do ryb 

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź, kucie

wymiary 
nieznane 

Brytfanna do ryb eksponowana w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 36 a).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XVIII.6  Brytfanny 
 3 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź, kucie

wymiary 
nieznane 

Dwie z nich określono jako brytfanny do ryb i jajek. 

Eksponowane w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 29 b,  

36 a i 66).

IKONOGRAFIA:

brak.
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 XVIII.7  Forma 
  do puddingu

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź (?), kucie

wymiary 
nieznane 

Forma okrągła lub owalna, z wysoką pokrywą. 

Eksponowana w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 7).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII.8  Formy 
  do ciast 
 5 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź, kucie

wymiary 
nieznane 

Formy o zróżnicowanych ozdobnych kształtach i zróżnico-

wanej średnicy i wysokości. 

Eksponowane w kuchni. 

W spisie wywozowym odnotowano w skrzyni nr 16 jedną 

formę do ciasta, z fotografii archiwalnej znamy pięć form do 

ciasta. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wypo-

sażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 29 a);

Szymańska 1996, 

kuchnia, nr 11.

IKONOGRAFIA:

brak.

rys. APG
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 XVIII.9  Wafelnica

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal, kucie, 
odlew 

wymiary 
nieznane 

Wafelnica w formie czwórliścia. 

Eksponowana w kuchni, zawieszona na 

ścianie. 

W czasie ewakuacji zapakowana do 

skrzyni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 49).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII.10  Rożen

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal, kucie

wymiary 
nieznane 

Rożen eksponowany w kuchni. 

W trakcie ewakuacji zapakowany do 

skrzyni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 65).

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI

rys. APG
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 XVIII.11  Ruszt

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal, kucie 

wymiary 
nieznane 

Ruszt w kształcie zbliżonym do prostokąta, po jednej stronie 

zakończony półkoliście, złożony z przecinających się stalowych 

prętów o przekroju kwadratowym. 

Eksponowany w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 46).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny kuchni,  

Deurer 1944 a, s. 18.

fot. HI

fot. UB/BE&W
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 XVIII.12  Urządzenie 
  do palenia kawy

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal, kucie, 
walcowanie

wymiary 
nieznane

Urządzenie do palenia kawy w formie walca z uchwy-

tem do obracania. 

Eksponowane w kuchni, zawieszone nad trzonem 

kuchennym. 

Na zdjęciach archiwalnych widoczne jest jeszcze dru-

gie urządzenie do palenia kawy, ustawione na stojaku 

na palenisku. Nie można stwierdzić, które z nich zosta-

ło ewakuowane. W czasie ewakuacji zapakowane do 

skrzyni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elemen-

tami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 45).

fot. HI

fot. HI

rys. APG

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny kuchni,  

Deurer 1944 a, s. 18.
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 XVIII.13  Młynek 
  do kawy

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

metal, kucie, 
walcowanie

wymiary 
nieznane

Młynek do kawy przechowywany w kreden-

sie w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzy-

ni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziony do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 18).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

rys. APG
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 XVIII.14  Talerze cynowe 
 38 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański (?)

cyna, odlewanie

wymiary 
nieznane 

Talerze cynowe przechowywane w szafie kuchennej. 

W trakcie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 15. Inne talerze 

cynowe (34 szt.), określone jako małe oraz trzy duże, zapakowa-

no do skrzyni nr 4. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15  

(skrzynia nr 4, bez 

numeru), s. 16 (skrzynia 

nr 15, bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XVIII.15  Talerz

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

blacha stalowa, 
kucie 

określony  
jako duży 

Talerz. 

Miejsce ekspozycji nieznane. 

W trakcie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 4. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 15  

(skrzynia nr 4, bez 

numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.
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 XVIII.16  Misa

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

blacha stalowa, 
kucie

wymiary 
nieznane 

Okrągła misa blaszana. 

Eksponowana w kuchni. 

W trakcie ewakuacji zapakowana do skrzy-

ni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziona do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17  

(kuchnia, nr 19).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII.17  Misa

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź (?), kucie

wymiary 
nieznane 

Okrągła misa eksponowana w kuchni, zawie-

szona na ścianie. 

W trakcie ewakuacji zapakowana do skrzy-

ni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziona do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17  

(kuchnia, nr 51).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

rys. APG

rys. APG
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 XVIII.18  Miska 

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź (?), kucie

wymiary 
nieznane 

Okrągła miska o rozchylonych krawędziach. 

Eksponowana w kuchni. 

W trakcie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 6).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII.19  Łyżki 
 8 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

cyna, odlewanie

wymiary 
nieznane

Łyżki eksponowane w kuchni, zawieszone 

w kredensie. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzy-

ni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewiezione do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 8–15).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

rys. APG

rys. APG

fot. UB/BE&W



625

XVIII. Sprzęty goSpodarcze

 XVIII.20  Solniczka 

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański 

cyna (?), 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Solniczka stojąca. 

Umieszczona była na stojącym regale w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 1).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII.21  Solniczka 

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

cyna (?), 
odlewanie

wymiary 
nieznane

Solniczka wisząca. 

Eksponowana w piekarni, zawieszona nad stojącym regałem. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 5).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

rys. APG

rys. APG



626

DOM UPHAGENA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 XVIII.22  Solniczka

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

cyna, odlewanie

wymiary 
nieznane 

Solniczka o czworobocznym korpusie o płynnie 

wygiętych krawędziach, na niewielkich spłaszczo-

nych nóżkach, z pokrywą. Ścianka tylna korpusu 

przechodząca w płynnie modelowane zwieńcze-

nie, z otworem służącym do zawieszenia solniczki 

na ścianie. 

Eksponowana w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 

16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami 

wyposażenia przewieziona do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 (kuchnia, 

nr 40);

Szymańska 1996, kuchnia, nr 8.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny kuchni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

 XVIII.23  Moździerze 
 2 szt.

�XVIII�lub�XIX�w. warsztat 
gdański

brąz 
lub mosiądz, 
odlew

wymiary 
nieznane

Moździerze o zróżnicowanej wielkości. Korpus walcowaty, nieznacz-

nie rozszerzony ku górze, większy z dwoma uchwytami. 

Eksponowane na stojącym regale w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 (piekarnia, 

nr 2 i 3).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny piekarni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

rys. APG

rys. APG

fot. UB/BE&W
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 XVIII.24  Lejek

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

cyna (?), 
odlewanie

wymiary 
nieznane 

Lejek eksponowany w kuchni, zawieszony na ścianie. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 50).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII.25  Przetak 

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź (?), kucie

wymiary 
nieznane 

Okrągły przetak z symetrycznie umieszczonymi uchwytami. 

Eksponowany w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziony do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 52).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

rys. APG

rys. APG
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 XVIII.26  Tarka

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal (?), kucie

wymiary 
nieznane 

Tarka z półokrągłym uchwytem. 

Eksponowana w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzy-

ni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewieziona do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 39).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813093; 

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, s. 18.

 XVIII.27  Tasaki do mięsa 
 2 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal, drewno, 
kucie

wymiary 
nieznane 

Tasaki do mięsa eksponowane na stole 

w kuchni, rękojeść drewniana, ostrze stalowe, 

kształtem zbliżone do prostokąta. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzy-

ni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewiezione do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 59 i 60).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, s. 18.
fot. HI

rys. APG

fot. UB/BE&W
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 XVIII.28  Beczółki 
 2 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański 

drewno, 
toczenie (?)

wymiary 
nieznane

Beczółki, zróżnicowane wielkością, wykona-

ne z drewna. 

Eksponowane na stojącym regale w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzy-

ni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi 

elementami wyposażenia przewiezione do 

majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 10 i 11).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII.29  Pojemniki 
 2 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański 

blacha stalowa, 
kucie

wymiary 
nieznane

Pojemniki wykonane z blachy, zapewne z pokrywami. 

Eksponowane na wiszącym regale w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. 

wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione do majątku rodziny 

Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 18 i 19).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

rys. APG
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 XVIII.30  Puszka

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal (?), kucie

wymiary 
nieznane 

Puszka rozszerzająca się ku górze, z pokrywą. 

Eksponowana w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17  

(kuchnia, nr 4).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny kuchni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

 XVIII.31  Koszyki 
 3 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

materiał 
nieznany, 
wiklina (?)

wymiary 
nieznane

Koszyki eksponowane na stojącym regale w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 6, 7 i 8).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny piekarni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

rys. APG

rys. APG

rys. APG

rys. APG
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 XVIII.32  Miara 
  do mąki

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

drewno, 
bednarstwo

wymiary 
nieznane

Miara do mąki eksponowana na stojącym regale w pie-

karni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziona do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 9).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny piekarni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

 XVIII.33  Miarki 
 2 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź, kucie

wymiary 
nieznane 

Miedziane miarki z uchwytami. 

Eksponowane w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 (kuchnia, 

nr 27 i 28).

IKONOGRAFIA:

rys. inwentaryzacyjny kuchni, 

Deurer 1944 a, s. 18.

rys. APG

rys. APG
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 XVIII.34  Pojemnik 
  na wodę

�XVIII�w.

warsztat 
gdański

miedź, mosiądz, 
kucie, odlew

wymiary 
nieznane 

Pojemnik na wodę z profilowaną podstawą, zwężającą się ku 

górze. Korpus rozszerzający się ku górze, z jednym profilem w 3/4 

wysokości, powyżej uskokowo zwężający się, z dwoma uchwy-

tami w formie obręczy osadzonych w stylizowanych paszczach 

lwów (?). Nakryty profilowaną pokrywą zakończoną gałką. 

Eksponowany w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewieziony 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17  

(kuchnia, nr 37);

Szymańska 1996, kuchnia, nr 2.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813093.

fot. UB/BE&W
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fot. HI
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 XVIII.35  Pojemnik 
  do wody

�XVIII�w.

warsztat 
gdański

miedź, mosiądz, 
kucie, odlew

wymiary 
nieznane 

Pojemnik na zwężającej się stopie, o profilowanym roz-

szerzającym się w części środkowej korpusie, zakryty 

niewielką płaską pokrywą z okrągłą gałką. 

Eksponowany w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 38);

Szymańska 1996,  

kuchnia, nr 3.

rys. APG

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny 

kuchni, Deurer 1944 a, 

s. 18.
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 XVIII.36  Czerpaki 
  do wody 
 2 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

miedź (?), kucie

wymiary 
nieznane

Czerpaki cylindryczne, z taśmowym uchwytem. 

Eksponowane w kuchni, zawieszone na ścianie. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 42 i 48).

fot. HI

rys. APG rys. APG

fot. UB/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny kuchni, 

Deurer 1944 a, s. 18.
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 XVIII.37  Przybory 
  kominkowe 
 2 szt.

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz, odlew

wymiary 
nieznane

Szczypce do węgli i łopatka do popiołu 

o profilowanych, ozdobnych uchwytach. 

Eksponowane w pokoju muzycznym. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi ele-

mentami wyposażenia prawdopodobnie 

przewiezione do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

fot. MG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/ 

Uph/H/281.
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 XVIII.38  Szczypce 
  do węgli

�XVIII�w.�(?)

warsztat 
gdański (?)

mosiądz, odlew

wymiary 
nieznane

Szczypce o profilowanym, ozdobnym uchwycie. 

Eksponowane w pokoju kwiatów. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia praw-

dopodobnie przewiezione do majątku rodziny Gaebel w Małym 

Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, 

nr MHMG/ 

Uph/H/276.

fot. MG
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 XVIII.39  Narzędzia 
 do podtrzymywania ognia – 5 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal, kucie 

wymiary 
nieznane 

Pogrzebacz i szczypce do węgli (3 szt.) oraz szufelka. 

Eksponowane w kuchni, na trzonie kuchennym i zawieszone 

na ścianie. 

Nie można określić, czy znane ze zdjęcia archiwalnego na-

rzędzia są tymi, które odnotowano w wykazie ewakuacyjnym. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 (kuchnia, 

nr 41, 43, 44, 64 i 63).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, nr 00813093;

rys. inwentaryzacyjny kuchni, 

Deurer 1944 a, s. 13 i 18.

fot. HI rys. APG

fot. UB/BE&W
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 XVIII.40  Szczypce 
 do ognia – 3 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal, kucie

wymiary 
nieznane

Szczypce do ognia eksponowane w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 

1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia przewiezione 

do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, bez numeru).

IKONOGRAFIA:

brak.

 XVIII.41  Miech �XVIII�lub�XIX�w. warsztat 
gdański

stal (?), drewno, 
skóra, kucie, 
wycinanie

wymiary 
nieznane 

Miech eksponowany w kuchni. 

W czasie ewakuacji zapakowany do skrzyni nr 16. 

11 kwietnia 1944 r. wraz z innymi elementami wy-

posażenia przewieziony do majątku rodziny Gaebel 

w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 62).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813093.

fot. HI

fot. UB/BE&W
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 XVIII.42  Piecyki 
 na węgiel drzewny – 2 szt.

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

stal, drewno, 
ślusarstwo, 
toczenie

wymiary 
nieznane 

Piecyki na trzech nogach, pierwszy cylindryczny, z drewnianym 

uchwytem oraz pokrywą, drugi mniejszy, o ażurowym cylin-

drycznym korpusie. 

Eksponowany na trzonie kuchennym w kuchni. 

Nie można określić, czy znany ze zdjęcia archiwalnego piecyk 

jest tym, który odnotowano w wykazie ewakuacyjnym. W czasie 

ewakuacji zapakowane do skrzyni nr 16. 11 kwietnia 1944 r. wraz 

z innymi elementami wyposażenia przewiezione do majątku ro-

dziny Gaebel w Małym Gorzędzieju koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(kuchnia, nr 36 b).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. UB/BE&W, 

nr 00813093.

fot. UB/BE&W
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 XVIII.43  Waga

�XVIII�lub�XIX�w.

warsztat 
gdański

drewno, metal, 
stolarka, kucie

wymiary 
nieznane

Waga szalkowa, zawieszona na drewnianym stojaku usta-

wionym na sześciennej podstawie. 

Eksponowana na stole w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 20).

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593;

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.

 XVIII.44  Kasetka 
 na odważniki 

�XVIII�lub�XIX�w. warsztat 
gdański

blacha stalowa, 
odważniki 
mosiężne (?), 
kucie, odlewanie

wymiary 
nieznane

Kasetka z trzema odważnikami. 

Eksponowana na stole w piekarni. 

W czasie ewakuacji zapakowana do skrzyni nr 16. 11 kwiet-

nia 1944 r. wraz z innymi elementami wyposażenia prze-

wieziona do majątku rodziny Gaebel w Małym Gorzędzieju 

koło Tczewa.

BIBLIOGRAFIA: 

Deurer 1944 b, s. 17 

(piekarnia, nr 17).

fot. HI

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 118593; 

rys. inwentaryzacyjny 

piekarni, Deurer 1944 a, 

s. 18.
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Historyk sztuki i architektury, badacz kultury materialnej, kierownik Domu Uphagena, 

oddziału Muzeum Gdańska. Zajmuje się historią architektury gdańskich kamienic doby 

nowożytnej i XIX/XX w., architektury okresu międzywojennego oraz kulturą materialną 

doby nowożytnej w Gdańsku. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych 

z tej tematyki, między innymi: Architekt Adolf Bielefeldt. Działalność na terenie Gdańska 

i Sopotu, [w:] Architekt Adolf Bielfeldt (1876–1934), Gdańsk 2003; Gdańsk na fotografii 

lotniczej z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu, Marburg– 

Wrocław 2010; Profesora Kloeppla dyskurs z nowoczesnością, [w:] Nowoczesność 

w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku, Gdańsk 2015; „Muzealny 

kombinat”. Muzeum Historii Miasta Gdańska w latach 1970–1989, [w:] Od Ratusza do 

Muzeum. Początki Muzeum Gdańska (1970–1989), Gdańsk 2020. Uczestniczył w pro-

jektach badawczych: „Atlas historyczny miasta Gdańska” (pod kierunkiem prof. dr. hab. 

Wiesława Długokęckiego) oraz „Dom gdański i jego mieszkańcy od średniowiecza 

do połowy XIX w.” (pod kierunkiem prof. dr. hab. Edmunda Kizika).

Wojciech 
Szymański 

O autorze
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www.lempertz.com/en/catalogues/lot/1105-1/138-a-

berlin-kpm-porcelain-dessert-basket-on-stand.html 

(dostęp: 7.05.2020).

www.lempertz.com/de/kataloge/lot/1039-2/724-a-

berlin-kpm-neoclassical-ice-bucket-with-bouquets-and-

scattered-flowers.html (dostęp: 7.05.2020).

www.liveauctioneers.com/item/50011061_kpm-group-

of-figures-luna-and-endymion-germany-c  

(dostęp: 17.05.2020).

www.liveauctioneers.com/item/74371636_allegories-of-

the-four-seasons-kpm-berlin-around (dostęp: 1.07.2020).

www.lot-tissimo.com/de/grose-terrine-aus-

einem-tafelservice-mit-feldblumenporzellan-

polychromer/_/i/16709927 (dostęp: 10.05.2020).

www.lotsearch.de/lot/a-pair-of-regency-style-giltwood-

twin-branch-wall-lights-36443429?perPage=80&page=2 

(dostęp: 15.07.2020).

www.mehlis.eu/de/catalogs/9018/item/3139/  

(dostęp: 10.05.2020).

www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?s

earchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Augusti

n+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;p

os=107, (dostęp: 5.07.2020).

www.nga.gov/collection/art-object-page.43340.html 

(dostęp: 19.05.2020).

www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw68806/

Lavinia-Spencer-ne-Bingham-Countess-Spencer?LinkID

=mp12188&role=sit&rNo=2 (dostęp: 23.04.2020).

www.peacocksfinest.com/product-page/pair-of-george-

iii-chippendale-bomb%C3%A9-tea-caddies  

(dostęp: 9.07.2020).

www.peacocksfinest.com/product-page/set-of-twelve-

regency-dining-chairs (dostęp: 9.07.2020).

www.phyllislucasgallery.com/baofninemi.

html?viewfullsite=1 (dostęp: 23.04.2020).

www.research.britishmuseum.org/research/collection_

online/collection_object_details.aspx?objectId= 

1669821&partId=1&searchText=the+waggon&images= 

true&page=1 (dostęp: 24.04.2020).

www.research.britishmuseum.org/research/collection_ 

online/collection_object_details.aspx?objectId= 

3188642partId=1&searchText=view+near+westminster+ 

bridge+&images=true&from=ad&fromDate=1700&to= 

ad&toDate=1810&page=1 (dostęp: 23.04.2020).

www.research.britishmuseum.org/research/

collection_online/collection_object_details.

aspx?objectId=1552634&partId=1&searchText= 

Erminia&images=true&page=1 (dostęp: 13.05.2020).

www.research.britishmuseum.org/research/

collection_online/collection_object_details.

aspx?objectId=1522209&partId=1 (dostęp: 24.04.2020).

www.sammlung-online.stadtmuseum.de/Details/

Index/1576441 (dostęp: 16.05.2020).

www.sammlung-online.stadtmuseum.de/Details/

Index/1576438 (dostęp: 16.05.2020).

www.sammlung-online.stadtmuseum.de/Details/

Index/1523734 (dostęp: 7.05.2020).

www.sda.pl/zoppot-mit-der-danziger-rhede-gesehen-

vom-stiewensberge,20631,en.html (dostęp: 14.05.2020).

www.sellingantiques.co.uk/657998/a-bartolozzi-

engraving-print-of-miss-bingham-1786/  

(dostęp: 23.04.2020).

www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.964.

html/2011/appel-am1100 (dostęp: 27.05.2020).

www.teylersmuseum.nl/nl/@@search?SearchableText= 

James+Hogg&path=%2FNewTeylers%2Fnl%2Fcollectie% 

2Fkunst (dostęp: 13.05.2020).

www.the-saleroom.com/en-us/auction-catalogues/

lempertz/catalogue-id-kunsth10091/lot-fde561a8-7579-

4748-ad16-a8b900e83b46 (dostęp 7.06.2020).

www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/

auktionshaus-wendl/catalogue-id-sraukti10000/lot-

14529d57-c594-4ef5-b57d-a3fc0110ae7d  

(dostęp: 8.09.2020).

www.worthpoint.com/worthopedia/1778-antique-

stipple-engraving-474603339 (dostęp: 24.04.2020).

www.yumpu.com/de/document/view/3577270/

kunstgewerbe-decorative-arts-19-november-lempertz, 

(dostęp: 17.05.2020).

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Augustin+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;pos=107
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Augustin+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;pos=107
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Augustin+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;pos=107
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/388825?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Augustin+de+Saint-Aubin&amp;offset=80&amp;rpp=80&amp;pos=107
http://www.yumpu.com/de/document/view/3577270/kunstgewerbe-decorative-arts-19-november-lempertz
http://www.yumpu.com/de/document/view/3577270/kunstgewerbe-decorative-arts-19-november-lempertz
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Indeks osobowy

Bakhuizen (Backhuysen) 

Ludolf 182

Barleben Dore 35

Bartolozzi Francesco 218, 220

Barylewska-Szymańska Ewa 

5, 49

Basner Friedrich 331–332, 

348, 386, 408

Berghold Louis 458

Bernstorff Andreas Peter Graf 

von 594

Bingham Anna 218

Blanc J.B. le, zegarmistrz 440

Blech Ernst 6

Block Julius Caesar 55

Bloemaert Cornelis 134

Bojarska Maria 49

Bonnefoy Jacques 

Dominique 218, 220

Boucher François 184

Brandis August von 7

Brenton Jahleel 232

Breysig Johann Adam 212, 

214, 222, 240, 242, 244, 

246, 248

Buchholz-Todoroska 

Małgorzata 49

Buhse Helmut 25

Carracci Annibale 180

Carsten Albert 6

Chippendale Thomas 346, 

359, 412

Chranicki Jan 47

Ciemnołoński Janusz 44, 54

Cipriani Giovanni Battista 

284, 286

Clausen Benedict 520

Cunliffe Harriet 294

Dähne Richard 9, 17, 190, 

192, 200, 306–309, 312, 

437, 444, 561, 594–596, 

598, 600

Dariusz, król 520

Deisch Matthaeus  

200, 202, 224

Denisow Leontij 38

Deurer Jakob 5, 24, 25, 32, 

34, 35, 37, 48, 182–188, 

194, 196, 199–200, 202, 

204, 206, 208–209, 

314, 328, 330, 334, 343, 

362, 370, 378, 381, 383, 

387, 390, 392, 402, 413, 

474–478, 488, 504–506, 

508, 510, 514, 533, 537–

539, 550–552

Deurer Wolfgang 32, 48

Diepenbeeck Abraham  

van 138

Dodd Robert 226, 228, 230

Domansky Walter 6

Domańska Hanna  

40, 47–48, 54

Dreyer Johann Benjamin 5

Drost Willi 7, 20, 32,  

37–39, 342

Duisburg Carl Ludwig von 55

Eimer Gerhard 212

Ellerholtz Emmanuel I 526

Ferber Karl Adolf 199

Fest M., architekt 7

Fielding Henry 294

Fittler James 232, 234

Frąckowska Anna 55

Fryderyk August I, książę 

elektor Saksonii 595

Fürstenberg Carl 9

Gaebel, rodzina 36, 122, 

124–125, 136, 138, 140, 

176–190, 192, 194, 196, 

198, 210–212, 214, 218, 

220, 222, 224, 226, 228, 

230, 232, 234, 236, 238, 

240, 242, 244, 246, 248, 

250, 252, 254, 256, 258, 

260, 262, 264, 266, 268, 

270, 272, 274, 276, 278, 

280, 282, 284, 286, 288, 

290, 292, 294, 296, 298, 

300, 302–303, 306–309, 

312–316, 318–324, 326, 

329, 331–341, 343–350, 

352, 354–355, 359–360, 

362, 365–366, 368, 370–

377, 379–382, 384–386, 

388–401, 403–408, 410–

432, 436–445, 448–449, 

452–461, 464–470, 482, 

484–486, 488–496, 498–

499, 502, 509, 511–512, 

515, 518–543, 546–555, 

558–568, 570, 572–583, 

586–591, 596, 600–606, 

612, 614–632, 634–641

Gawlicki Marcin 45

Giełdziński Lesser 17, 332, 

438, 559

Goethe Johann Wolfgang 

290

Gölz, współpracownik  

J. Deurera 34

Green Valentin 238

Groddeck Carl 202

Groddeckowie, rodzina 202

Gronert Paul 20

Haldenwang Christian 240, 

242, 244, 246, 248

Hansen L., malarz 192

Haustein Paul 20

Hege Walter 35

Heise Adolf 7

Heise, rodzina 7 

Helmsauer Carl August 258, 

260, 262, 268, 270

Henryk IV, król Francji 

i Nawarry 254

Hepplewhite George 359

Himmelheber Georg 392

Hinckel Johann Daniel 240, 

242, 244, 246, 248

Hogg James 250, 252

Hoppner John 294

Janinet Jean Francois 254

Jarchow Margarete  

454–455, 459

Jardinier Claude Donat 180

Johann Ernst Weichenthal  

11, 59, 439

Jukes Francis 238

Kabrun Jacob 55, 234, 236, 

250, 252, 272, 274, 276, 

278, 280, 282, 284, 286, 

288, 292, 294, 296, 298

Kałędkiewicz Zdzisław 38

Kam Gerrit Pietersz 470

Kamińska Lidia M. 40

Kändler Johann Joachim 

494, 496

Kauffmann Angelika 250, 

252, 288

Keibel, nadradca rządowy 

i budowlany 24, 28, 32

Kilarska Elżbieta 19, 470

Kilarski Jan 38–49, 53

Klappenbach Käthe 561

Klein Daniel 199

Kolbe Margarethe, z d. 

Uphagen 36

Köllmann Erich 454–455, 459

Kölmer Olaf Jensen 200, 224

Kowalska Helena 176, 180, 

182, 184, 194, 199, 204, 

218, 220, 558

Kowalski Wojciech 474

Kroman Jan 44

Krystall Bronisław 376

Le Roy Julien David 88

Lee Sophia 296
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Lenz, architekt 7

Ludwig Christian Gottlieb 

256, 258, 260, 262, 264, 

266, 268, 270

Lütke Ludwig Eduard 256, 

258, 260, 262, 264, 266

Maciakowska Zofia 49

Majewski Witold 40, 44

Mannowsky Walter 7, 19, 34, 

352, 518–527, 529, 582

Mannoyer Jean-Babtiste 194

Marcolini Camillo 595

Marczak Małgorzata 49

Maria Stuart, królowa 

Szkotów 296

Marlow William 238

Marolles Michel de 138, 140

Massalski Ryszard 44

Matham Theodor 138

Meckens Andreas II 519

Mellin Krystyna 48

Meyer Friedrich Elias  

461, 494

Michel Stanisław 48

Mieleszkiewicz Stanisław 

Stefan 312, 320, 331, 337, 

359, 376, 392, 412

Mielżyńscy, ród 5

Miller William 290

Ming, dynastia 464–465

Möllendorf, Wichard Joachim 

Heinrich von 496

Mrozowski Stanisław 44

Müller Carl 180, 184

Müller Johann Georg  

452–457

Müller Johann Gottfried 510

Nelson Horatio 226, 228, 230 

Nieuhoff Johan 78

Nitykowski Heinz 6

Ogorzeja Marian 47

Orłowski Kazimierz 44

Osiński Marian 40, 45, 47–48

Ostrowski Kazimierz 45

Pasquier Jacques Jean 184

Pearce William 236

Pedrozzi Johann Baptist 459

Penner, właściciel majątku 

w Kowalach 38

Phips Thomas 376

Piaskowski Tadeusz 19

Picart Bernard 138, 140

Pigalle Jean-Baptiste  

455–456

Pośpieszna Barbara 460, 464, 

474, 490, 494, 502, 510

Pöthig, student architektury 7

Preschke Hermann 13

Punct Carl Christoph 510

Qing, dynastia 464–466, 469

Radziwiłłowie, ród 320

Reiche, współpracownik  

J. Deurera 34

Renher, pozłotnik 20

Reynolds Joshua 218, 220

Riechert Hans 24, 32, 37

Robertson Georg 234, 236

Romney Georg 292

Rosenberg Friedrich 272, 

274, 276, 278, 280, 282

Rubens Peter Paul 254

Rudolf Lepke 438, 458, 559

Ryland William Wynne 284, 

286, 288

Safianowicz Anna 49

Saint-Aubin Augustin de 184

Salewski, kierownik  

budowy 20

Schöne Johann Daniel 478

Schubert Christian I 518

Schwartz Gottfried 204

Schwartzowie, rodzina 204

Secker Hans Friedrich  

7, 17, 339

Sedgwick William 290

Seligmann Johann M. 134

Servandoni Giovanni  

Niccolò 125

Shearer Thomas 337

Sheraton Thomas 59

Siegmund Gottlieb L., malarz 

portrecista 190, 209

Sikorska Agnieszka 48

Simson Paul 6

Spencer Lavinia 220

Stankiewicz Jerzy 40, 44, 47

Steihler, współpracownik  

J. Deurera 34

Sternfeld Julius 7

Stryowski Wilhelm August  

7, 13, 17

Szumska-Józefiak  

Grażyna 49

Szymański Wojciech 49

Tintoretto Jacopo 176

Treuge Hugo 7

Treuge, rodzina 7

Turski Stanisław 38

Tylicki Jacek 138, 140, 177, 

180, 184, 188, 192, 194, 

206, 209, 211–212

Uphagen Abigail 5

Uphagen Hans 6, 7

Uphagen Hans Eugen Horst 

7, 22, 25, 36

Uphagen Heinrich 6

Uphagen Johann 5, 18,  

28, 58, 138, 594–596,  

598, 600

Uphagen Johann Carl Ernst 

6, 312

Uphagen Karl Wilhelm 6

Uphagen Maria 6

Uphagen Moritz 6

Uphagen Peter, 

potomek rodziny 23

Uphagen Peter, ojciec 

Johanna Uphagena  

200, 224, 312

Uphagenowie, ród 6–7, 9, 

22–23, 36, 47, 55, 188, 190, 

192, 211, 224, 306–309, 

414, 436, 518–527, 529, 

572, 582, 601–602

Veronese Paolo 176

Victorsz. Louwys  

(Louis Victor) 475–476

Vogel Beniamin 55, 448

Volmar Erich 38–39

Walicki Michał 38

Watteau Antoine 511

Wessel Jacob 202, 204

Wielki Aleksander 520

Wierusz-Kowalski Czesław 38

Windter Johann Wilhelm 199

Zabuska Kalina 55, 220,  

274, 296

Zachwatowicz Jan 47

Zumbulyadis Nicholas 510

Żuławski Jacek 45
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AAN  

Archiwum Akt Nowych

APG  

Archiwum Państwowe w Gdańsku

BFM  

Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – 

Bildarchiv Foto Marburg, Philipps-Universität Marburg 

HI  

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – 

Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg 

MG  

Muzeum Gdańska

MKiDN  

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MNG  

Muzeum Narodowe w Gdańsku

NID  

Narodowy Instytut Dziedzictwa

PAN BG  

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

UB  

Ullstein Bild /BE&W 

Wykaz 
skrótów

Indeks 
warsztatów, 
firm 

Centralne Biuro Projektów 

i Studiów Budownictwa 

Osiedlowego 42

De Dubbelde Schenkkan, 

warsztat 475–476

De Metaale Pot, warsztat  

474, 477

De Paeuw, warsztat 470

Dyrekcja Klubów Robotniczej 

Spółdzielni Wydawniczej 

„Prasa” 44

KPM Berlin 452–459, 482, 

490–491, 493, 502–503, 

506, 508, 511, 513–514

Königliche Porzellan 

Manufaktur w Berlinie – 

zob. KPM Berlin

Königlich-Polnische und 

Kurfürstlich-Sächsische 

Porzellan-Manufaktur – 

zob. Miśnia

Miśnia 460–461, 469, 478, 

486, 489, 491, 494, 496, 

504–505, 510, 512–513

Pracownia Rekonstrukcji 

Architektury Zabytkowej 40

Przedsiębiorstwo Państwowe 

Pracownie Konserwacji 

Zabytków 48

Staatliche Bildstelle Berlin 34

Wilhelm Holthaus & Co. 

Weberei Elberfeld 20

Zakład Osiedli  

Robotniczych 42
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  Esej
  Duża jadalnia:  

Muzeum Narodowe w Gdańsku,  

nr neg. MNG GGF/142/FG/12/111/27381/1/A3.

 1. Muzeum Gdańska, nr MHMG/IN/3527. 

 2. Archiwum Państwowe w Gdańsku,  

sygn. 1629/12, s. 1.

 3. Muzeum Gdańska, nr MHMG/Uph/H/6. 

 4. Muzeum Gdańska, nr MHMG/Uph/H/186. 

 5. Muzeum Gdańska, nr MHMG/Uph/H/343/4.

 6. Muzeum Gdańska, nr MHMG/Uph/H/186.

 7. Fot. Staatliche Bildstelle Berlin, Archiwum 

Państwowe w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 8.

 8. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118594.

 9. Muzeum Gdańska, nr MHMG/Uph/H/290. 

 10. Muzeum Gdańska, nr MHMG/Uph/H/155. 

 11. Fot. Gottheil & Sohn, pocztówka, Muzeum Gdańska, 

nr MHMG/Uph/H/180.

 12. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, 

sygn. Al/II/240/3.

 13. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, 

sygn. Al/II/240/4.

 14. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, 

sygn. Al/II/240/5.

 15. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, 

sygn. Al/II/240/1.

 16. Rys. Jakob Deurer, Archiwum Państwowe 

w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 13. 

 17. Rys. Jakob Deurer, Archiwum Państwowe 

w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 16.

 18. Rys. Steihler, 1944 r., Archiwum Państwowe 

w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 81.

 19. Rys. Gölz, 1944 r., Archiwum Państwowe 

w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 19.

 20. Rys. Reiche, 1944 r., Archiwum Państwowe 

w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 18.

 21. Rys. Reiche, 1944 r., Archiwum Państwowe 

w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 34.

 22. Muzeum Gdańska, nr MHMG/Uph/H/347.

 23. Fot. Dore Barleben (?), 1944 r., Archiwum 

Państwowe w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 34.

 24. Fot. Andrzej Wołosewicz (P.P. PKZ), Narodowy 

Instytut Dziedzictwa, sygn. ZR/234/II, M. Wolańska, 

Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu 

prac konserwatorskich. Gdańsk, Dom Uphagena, 

ul. Długa 12. Wyposażenie 1775–1787, Gdańsk 1977.

 25. Fot. Kazimierz Lelewicz, Muzeum Gdańska, 

nr MHMG/IN/334. 

 26. Fot. Kazimierz Lelewicz, Muzeum Gdańska, 

nr MHMG/IN/4255. 

 27. Zbiory prywatne.

 28. Fot. Grzegorz Nosorowski, Muzeum Gdańska,  

bez nr.

 29. Fot. Ewa Grela, Muzeum Gdańska, bez nr.

 30. Fot. Ewa Grela, Muzeum Gdańska, bez nr.

 31. Fot. Ewa Grela, Muzeum Gdańska, bez nr.

  Katalog
  Sień:  

Muzeum Narodowe w Gdańsku, 

nr neg. MNG/GGF/139/FG/509/9559.

 I.1. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 105794.

 I.2. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 105794 

i 118562.

 I.3. Muzeum Gdańska, nr MHMG/Uph/H/215.

 I.4. Muzeum Narodowe w Gdańsku, 

nr neg. MNG/GGF/207/FG/382/505-6713 

i MNG/GGF/207/FG/381/495-6695.

 I.5. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 105794.

  Kantor:  

Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118596.

Spis źródeł ilustracji
Wykorzystany w tekście materiał ikonograficzny 

pochodzi ze zbiorów następujących instytucji i osób:
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SPIS ŹRÓDEŁ ILUSTRACJI

  Herbaciarnia:  

Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118570; 

Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 1629/12, 

s. 22–24.

 I.8. Fot. Dore Barleben, Bildarchiv Foto Marburg, 

nr 612.675, 612.676 i 619.038; Bildarchiv des 

Herder-Instituts, Marburg, nr 118572; Archiwum 

Państwowe w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 22–24.

 I.9. Fot. Dore Barleben, Bildarchiv Foto Marburg, 

nr 118570; Archiwum Państwowe w Gdańsku, 

sygn. 1629/12, s. 24.

 I.10. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118572; 

Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 1629/12, 

s. 22–23.

  Sień I piętra:  

Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118573.

 I.11. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118573.

  Salon:  

Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118565; 

Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 1629/12, 

s. 29–31.

 I.12. Fot. Dore Barleben, Bildarchiv Foto Marburg, 

nr 612.684, 612.698, 612.648 i 612.683; Archiwum 

Państwowe w Gdańsku, sygn. 1629/12, s. 29–31.

 I.13. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118564 

i 118565; Archiwum Państwowe w Gdańsku, 

sygn. 1629/12, s. 28 i 30.

 I.14. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg,  

nr 118585; Archiwum Państwowe w Gdańsku, 

sygn. 1629/12, s. 29.

 I.15. Archiwum Państwowe w Gdańsku,  

sygn. 1629/12, s. 28 i 30.

  Duża jadalnia:  

Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118578; 

Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 1629/12, 

s. 46–47 i 46–50.

 I.16. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg, nr 118586, 

118578 i 118582; Archiwum Państwowe w Gdańsku, 

sygn. 1629/12, s. 46–47 i 49.

 I.17. Archiwum Państwowe w Gdańsku,  

sygn. 1629/12, s. 48.

 I.18. Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg,  

nr 118586; Archiwum Państwowe w Gdańsku, 

sygn. 1629/12, s. 46.
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