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Antoni Zwoliński, ludwisArZ wArsZAwski 
Z prZełomu XiX i XX wieku* 

Dzieje sztuki ludwisarskiej w  Warszawie okresu zaborów jak dotąd są znane 
jedynie wyrywkowo. Nasza wiedza na temat poszczególnych pracowni, ludzi, 
którzy nimi kierowali, jak również obiektów, które były efektem ich pracy, czyli 
przede wszystkim dzwonów, wciąż wymaga wielu uzupełnień faktograficznych. 

Na szczególną uwagę wśród ówczesnych ludwisarzy warszawskich zasługu-
je Antoni Zwoliński (1846–1911?), (il. 1), o którym wspominano już w pierwszych 
szkicowych opracowaniach dotyczących historii tego rzemiosła na ziemiach 
polskich1. Bezpośredni, choć niespokrewniony, dziedzic tradycji toruńsko-war-
szawskiej dynastii odlewników Petersilge w ciągu swojej przeszło czterdziesto-
letniej działalności utrzymywał czołową pozycję wśród „dzwoniarzy” w skali 
nie tylko Warszawy, ale i  całego zaboru rosyjskiego. Nie mając poważniejszej 
konkurencji na tym terenie, był on wyjątkowym dla Królestwa przykładem 
ludwisarza, który przekroczył granicę tradycyjnego rzemiosła, wkraczając na 
drogę regularnej (i stosunkowo wysoko dochodowej) produkcji przemysłowej. 
Jak dotąd chociażby skrótowego opracowania dziejów posiadanego przez niego 
zakładu („jedynej większej polskiej ludwisarni w zaborze rosyjskim”) podjął się 

* Artykuł jest wynikiem badań autora jako wykonawcy w  grancie Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki pt. Materiały do historii ludwisarstwa w  Polsce: inwentaryzacja dzwonów kościelnych 

pochodzących z ziem I Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie w latach 1914–1923 (0039/

NPRH2/H11/81/2012).  
1 Np.: „Biesiada Literacka” z 30 VI 1911, nr 26, s. 512; „Przemysł i Rzemiosło”, 1921, t. 1, nr 2, s. 52. 
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tylko Kazimierz Gierdziejewski w Zarysie dziejów odlewnictwa polskiego z roku 
19542. Jednak zawarte tam informacje faktograficzne są bardzo nieścisłe, a na-
wet błędne. O  samym Zwolińskim Gierdziejewski wzmiankuje zresztą tylko 
w jednym zdaniu, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na wspomnianej ro-
dzinie Petersilge. Co więcej, ogranicza on jego działalność tylko do lat 1870–1888, 
co stoi w  sprzeczności z  przekazami źródłowymi. Mylne informacje podają 
również inni, jak np. Michał Brensztejn w Zarysie dziejów ludwisarstwa na zie-
miach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego z roku 19243. Niniejszy artykuł ma więc 
nie tylko przedstawić szczegółowy opis kariery tego ludwisarza, która stanowi 
kluczowy wycinek dziejów warszawskiego (i zarazem polskiego) odlewnictwa 
w XIX wieku, ale i skorygować te informacje na jego temat, które pojawiły się 
w dotychczasowym dyskursie naukowym4.  

Rodowód Antoniego Zwolińskiego       

Antoni, a  właściwie Michał Antoni Zwoliński (w  życiu zawodowym używał 
tylko drugiego imienia) nie pochodził z rodziny ludwisarskiej, choć ze strony 
ojca miał rzemieślnicze korzenie. Jego pradziadek, zamieszkały w  Sieradzu 
Andrzej Zwoliński (ok. 1736–1814), był z zawodu mistrzem piwowarskim5. Ta-
lent do interesów i przedsiębiorczość umożliwiły mu awans społeczny, uwień-
czony szlachectwem uzyskanym (z rekomendacji kasztelana buskiego Teofila 
Załuskiego) na Sejmie Wielkim w roku 17906. Pradziadek Antoniego był w tym 
czasie najbogatszym mieszkańcem Sieradza, właścicielem kilku nieruchomo-
ści w tym mieście, a jego głównym źródłem zarobkowania był handel7. Status 
majątkowy motywował go do działalności politycznej w czasie, kiedy reforma 
miast królewskich i  dążenia ku zrównaniu prawnego statusu mieszczan ze 
szlachtą należały do ważnych zagadnień życia politycznego8. O jego pozycji na 

2 K. Gierdziejewski, Zarys dziejów odlewnictwa polskiego, Stalinogród 1954, s. 145–146. Ludwisarstwo 

zarówno warszawskie w XIX w., jak i całego zaboru rosyjskiego, nie cieszyło się jak dotąd zbytnim zain-

teresowaniem badaczy, w tym również uczestników konferencji Ludwisarstwo w Polsce (w ramach cyklu 

Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce), zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki w  roku 2002 w  Toruniu – materiały pokonferencyjne zostały opublikowane jako: 

Ludwisarstwo w Polsce, red. K. Kluczwajd, Toruń 2003.  
3 Twierdzi on np., że spółka „A. Zwoliński i  S. Czerniewicz” stała się wyłączną własnością Stanisława 

Czerniewicza już w r. 1909 i właśnie jemu przypisuje powstające od tego roku dzwony: M. Brensztejn, 

Zarys dziejów ludwisarstwa na ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno 1924, s. 132. 

4 Na informacje Gierdziejewskiego dotyczące Zwolińskiego i jego fabryki powoływano się m.in. w: Tajem-

nice starych dzwonów Torunia i Chełmna w 500-tną rocznicę ulania wielkiego Tuba Dei spisane, red. T. Ja-

worski, M. Nasieniewski, K. Przegiętka, Toruń 2014, s. 134. 

5 Księga aktów zgonów parafii rzymskokatolickiej w Sieradzu, 1814, nr 230 (w przypadku akt stanu cywil-

nego w tym artykule patrz: www.metryki.genealodzy.pl). 

6 Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD], Archiwum Sejmu Wielkiego, sygn. 20, k. 12v. 

7 J. Lukowski, Liberty’s Folly: The Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth Century, 1697–1795, 

London 1991, s. 63; Z. Anusik, Mieszkańcy Sieradza w XVII i XVIII wieku – studium demograficzne, „Zeszy-
ty Wiejskie”, 2016, t. 22, s. 397–398.   

8 Patrz: M. Wisińska, Ruch mieszczański w Sieradzkiem w okresie Sejmu Wielkiego, „Rocznik Łódzki”, 1978, 

t. 23, s. 43–73.  
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prowincji świadczył honorowy tytuł sekretarza królewskiego (zwyczajowo 
przyznawany reprezentantom mieszczańskiej elity)9, a jako wójt (przewodni-
czący ławy, czyli sądu miejskiego) wziął on udział w czarnej procesji w roku 
1789 i złożył swój podpis pod Aktem Zjednoczenia Miast10. W tej działalności 
wspomagał go syn i  zarazem dziadek Antoniego, Adam Zwoliński (ok. 1762–
1846). Tak jak ojciec piastował on przez jakiś czas urząd wójta miejskiego, aby 
następnie zostać prezesem wydziału sieradzkiego w Sądzie Apelacyjnym dla 
16 miast wolnych, który powstał w wyniku wielkosejmowej reorganizacji in-
stytucji sądowniczych11. Adam Zwoliński pełnił tę funkcję w latach 1791–1792, 
czyli do momentu przejęcia władzy w Rzeczypospolitej przez konfederację tar-
gowicką12. W roku 1792 wraz z ojcem dołączył on do grona darczyńców składa-
jących się na rzecz wojska narodowego w wojnie z Rosją w obronie Konstytucji 
3 maja13. Następujący niedługo potem upadek Rzeczypospolitej, definitywnie 
przerywający jego karierę sądowniczą, miał kluczowe znaczenie dla dalszych 
losów całej rodziny. Okres pierwszych lat po trzecim rozbiorze Adam Zwoliń-
ski spędził bowiem co prawda w  Sieradzu, jednak wraz ze „wskrzeszeniem” 

9  AGAD, Księgi miejskie Sieradza, nr 61, E, k. 1v i 4. 

10 Akt Zjednoczenia Miast, w: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, oprac. J. Woliński, J. Michalski,  

E. Rostworowski, t. 2, Wrocław 1959, s. 308. 

11 Protokół zebrania wydziałowego i instrukcja dla plenipotenta miast wydziału sieradzkiego, w: Materiały 

do dziejów…, t. 5, s. 153–154; AGAD, Księgi miejskie Sieradza, nr 60, XV G, k. 167v.  

12 AGAD, Komisja Rządząca, sygn. II/97b, s. 63. 

13 T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794): badania historyczne ze stanowi-

ska ekonomicznego i administracyjnego, t. 3, Kraków 1897, s. 438.   

1. Antoni Zwoliński, pocz. XX w., zbiory 
prywatne / Antoni Zwoliński, early 20th c., 
private collection
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państwa polskiego przez Napoleona na przełomie 1806 i 1807 r. starał się o uzy-
skanie jakiejś zgodnej z jego doświadczeniem posady w formującym się wów-
czas polskim aparacie administracyjnym14. Zatrudnienia jednak nie uzyskał, 
być może z  powodu braku odpowiednich koneksji w  nowym układzie sił na 
lokalnej scenie politycznej. W tej sytuacji zdecydował się na wyjazd do War-
szawy, gdzie podjął się pracy rejenta (notariusza)15. Jego ojciec cieszył się wciąż 
dość dużym poważaniem w Sieradzu, o czym świadczy wybór na asesora zgro-
madzenia gminnego powiatów sieradzkiego i szadkowskiego, na którym lokal-
ni obywatele zgłosili akces do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego 
w roku 181216. Zmarł on dwa lata później i nie dane mu już było obserwować 
spektakularnego rozwoju kariery zięcia, Kajetana Dominika Kalinowskiego 
(1775–1828), który z poziomu skromnego, ale ambitnego syna podwarszawskie-
go kowala doszedł do wysokich godności rządowych w Królestwie Kongreso-
wym, będąc członkiem Rady Stanu i dyrektorem w Komisji Rządowej Skarbu 
i Przychodu, zarazem najbliższym współpracownikiem i pierwszym zastępcą 
ministra Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego17.        

Tak bliskie powinowactwo Zwolińskich z  Kalinowskim zadecydowało za-
pewne o tym, że w rzeczonej komisji pracę znalazł starszy z dwóch synów An-

14  AGAD, Komisja Rządząca, sygn. II/97b, s. 62–63.

15 „Kurier Warszawski” z 28 X 1846, nr 287, s. 1361 (nekrolog).  

16 Dziennik Konfederacji Jeneralnej Królestwa Polskiego z 16 VIII 1812, nr 20, s. 191. 

17 J.A. Miączyński, Kalinowski Kajetan Dominik (1775–1828), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Wrocław 

1964–65, s. 458–459.  

2. Matylda ze Zwolińskich Kenigowa, pocz. 
XX w., zbiory prywatne / Matylda Kenigowa 
nee Zwolińska, early 20th c., private collection
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drzeja, czyli Józef Zwoliński (1795–1847)18. Był on niedoszłym lekarzem – prze-
rwał studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim niedługo po ich rozpo-
częciu19. W życiu zawodowym nie osiągnął zbyt wiele, kończąc swoją karierę na 
niewysokim stanowisku kasjera (rendanta) w biurze stemplowym20. To właśnie 
on był ojcem ludwisarza Antoniego, który przyszedł na świat 28 grudnia roku 
1846 w Warszawie przy ulicy Długiej nr 587. Jego matką była Paulina Irena (lub 
Irena Paulina) z de Seifertów (Seiffertów, Zayfertów), córka urzędnika średnie-
go szczebla w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. Seifertowie byli 
szlacheckim rodem z  Pomorza, pieczętującym się herbem Sartawski i  wyzna-
jącym ewangelicyzm augsburski. Jej matka, z domu Podbielska, wywodziła się 
natomiast z rodziny kupieckiej osiadłej na warszawskiej Pradze21. Antoni Zwo-
liński urodził się jako co najmniej siódme dziecko swoich rodziców, w okresie, 
kiedy jego ojciec był ciężko chory, zresztą na rok przed jego śmiercią22. Przed-

18 Drugi syn Andrzeja, Alojzy Zwoliński (ok. 1800–1845) ożenił się z właścicielką kamienicy przy ul. Piwnej 

na Starym Mieście w Warszawie i jego dochody pochodziły prawdopodobnie z wynajmu lokali. Księga 

aktów ślubu parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela, 1839, nr 44; Księga aktów zgonu parafii 

rzymskokatolickiej św. Andrzeja w Warszawie, 1845, nr 4.   
19 R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831: słownik biograficzny, Wrocław 1977, s. 343.  

20 „Kurier Warszawski” z 11 XII 1847, nr 331, s. 1577 (nekrolog).  

21 Księga aktów chrztu parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 1847, nr 622; infor-

macje dotyczące przodków Michała Antoniego Zwolińskiego ze strony matki uzyskane od rodziny.    

22 Księga aktów zgonu parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 1847, nr 649. Wydaje się, 

że wieku dorosłego dożyły tylko dwie siostry: Matylda (1844–1894) i Kamilla (1845–1915), z których pierwsza 

pozostała panną, a druga była żoną nauczyciela Tomasza Żylińskiego. Żylińscy mieszkali w Mariampolu.     

3. Ogłoszenie reklamowe fabryki Zwolińskiego i Czerniewicza opublikowane w Kalendarzu Ilustrowanym 
„Kuriera Litewskiego” na rok 1910, Wilno 1910, k. XVI / Advertisement of the Zwoliński and Czerniewicz Factory 
published in Kalendarz Ilustrowany Kuriera Litewskiego na rok 1910, Wilno 1910, k. XVI
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wczesna strata rodzica wpłynęła w  znacznym stopniu na drogę życiową osie-
roconego syna, który znalazł się w tej sytuacji pod opieką przyjaciela rodziny, 
ludwisarza Michała Adolfa Petersilgego (ok. 1816–1896). Matka tego ostatniego, 
Zofia z  Heynów (ok. 1779–1852), była matką chrzestną Antoniego (imię Michał 
otrzymał jednak raczej nie po jej synu, lecz najpewniej po swoim ojcu chrzest-
nym, podporuczniku artylerii wojsk rosyjskich Michale Sawinie). 

Dziedzictwo rodu Petersilge

Michał Adolf Petersilge pochodził z rodziny, która od co najmniej trzech po-
koleń zajmowała się ludwisarstwem. Jego dziadek Mikołaj Petersilge (1717–
1774) był związany z Toruniem, jednym z głównych ośrodków ludwisarskich 
na ziemiach polskich23. Syn Mikołaja i  zarazem ojciec Michała, Jan (podpi-
sywał się jako Johann) Petersilge (1764 lub 1765–1849) osiadł w  Warszawie, 
gdzie około roku 1791 szkolił się jako czeladnik w warsztacie ludwisarskim 
Jana Ehrenfrieda Dietricha24. Później otworzył swój własny zakład (najw-

23 J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne: czasy nowożytne, Warszawa 1984, s. 347; patrz również: 

J.  Teodorowicz-Czerepińska, Zasięg eksportu dzwonów z  Gdańska w  głąb Polski drogami wodnymi, w:   

Sztuka pobrzeża Bałtyku, red. H. Fruba, Warszawa 1978, s. 410–411.  

24 E. Szulc, Materiały do historii warszawskiego złotnictwa, brązownictwa i konwisarstwa zaczerpnięte z ak-

tów stanu cywilnego oraz spisów ludnościowych obu warszawskich parafii ewangelickich z lat 1790–1860, 

„Biuletyn Historii Sztuki”, t. 43, 1981, nr 2, s. 53. 

4. Informacja prasowa o nagrodzie dla fabryki Zwolińskiego i Czerniewicza opublikowana w czasopiśmie 
„Świat” (18 IX 1909, t. 4, nr 38) z fotografią pawilonu wystawowego w Częstochowie / Press release about an 
award for Zwoliński and Czerniewicz Factory published in Świat magazine (18 September 1909, vol. 4, no. 38) 
with a photograph of the exhibition pavilion in Częstochowa
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cześniejszy ze znanych dzwonów wykonanych przez niego pochodzi z roku 
1795)25, którego siedziba znajdowała się zapewne na Nowym Mieście. Musiał 
być dość zamożny lub chociażby  dobrze ustosunkowany w  warszawskim 
środowisku mieszczańskim, skoro pojął za żonę córkę Jakuba Heyna, skarb-
nika, a następnie prezydenta Nowej Warszawy, czyli Nowego Miasta (w roku 
1793 był ostatnim na tym urzędzie), z zawodu kotlarza26. O wysokiej pozycji 
Jana Petersilge w  środowisku zawodowym świadczy pełnienie przez niego 
funkcji starszego cechu odlewników w  Warszawie27. Z  jego zakładu pocho-
dził dzwon, który w roku 1827 zawisł w kościele Dominikanów28. 

Syn Jana Petersilge (jeden z pięciorga dzieci), Michał Adolf przejął zakład 
ojca w  roku 1843 (zdaniem Gierdziejewskiego nastąpiło to dopiero w  roku 
184729), po dziewięcioletniej praktyce za granicą, którą odbył prawdopodob-
nie w Wiedniu. W tym roku „Petersilge, Syn” reklamował się bowiem w pra-
sie warszawskiej jako na nowo osiadły w Warszawie producent „wszelkich 
rozmiarów przedmiotów mosiężnych, ołowianych i cynowych, kotłów i flasz 
dla farbiarzów, a mianowicie na sposób wiedeński dzwonów gustem, odlewą 
i dobrym dźwiękiem odznaczających się”30. Rodzina Petersilge miała mieć ko-
rzenie czeskie31, być może stąd więc brał się habsburski kierunek jego eduka-
cji. W tym czasie siedziba fabryki znajdowała się przy ul. Freta 271, w domu 
należącym do Jana Petersilge32. Kilka lat później „Kurier Warszawski” opub-
likował informacje na temat trzyletniej (do 1850 r.) działalności fabryki Mi-
chała Adolfa, w  której miano w  tym czasie wyprodukować 471 dzwonów 
i  dzwonków o  łącznej wadze 62 282 funtów, czyli nieco ponad 25 255 kilo-
gramów33. Z tej ogólnej liczby do kościołów katolickich w samym Królestwie 
miało trafić aż 444, a właściwie 445 jego produktów (w tym obliczeniu był 
błąd) o łącznej wadze 41 052 funtów. Spośród dzwonów przeznaczonych do 
dzwonnic największe ważyły cztery tysiące funtów, a najmniejsze zaledwie 
150 funtów. Łącznie w fabryce Petersilgego wyprodukowano w tym czasie 33 
dzwony do dzwonnic o wadze 37 920 funtów. Ponadto jego asortyment obej-

25 Dzwon dla parafii w  Skrzeszewie: I. Galicka, H. Sygietyńska, Zabytki sztuki powiatu sokołowskiego,  

w: Dzieje Sokołowa Podlaskiego i  jego regionu, red. J. Kazimierski, Warszawa 1982, s. 329. Zdaniem  

Gierdziejewskiego był to rok 1778. K. Gierdziejewski, Zarys dziejów…, s. 128, 133. Natomiast wg in-

formacji prasowych, podanych najpewniej przez jego syna i następcę, zakład Jana Petersilge powstał 

w Warszawie w 1803 r. „Kurier Warszawski” z 4 IV 1850, nr 90, s. 463.   
26 Księga aktów zgonu parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w  Warszawie, 1852, nr 482 (akt 

zgonu Zofii z Heynów Petersilge, córki Jakuba i Małgorzaty z Szypowskich); Z. Niedziałkowska, Gospo-

darka finansowa Nowej Warszawy za Stanisława Augusta, w: Warszawa XVIII wieku, z. 3, red. J. Kowecki, 

Warszawa 1975, s. 170. 

27 Twory Józefa Dyonizego Minasowicza, t. 3, Lipsk 1844, s. 258. 

28 Ważył 4757 funtów. „Gazeta Warszawska” z 10 XI 1827, nr 303, s. 2999.    

29 K. Gierdziejewski, Zarys dziejów…, s. 145.  

30 „Kurier Warszawski” z 22 IV 1843, nr 107, s. 506.   

31 K. Gierdziejewski, Zarys dziejów…, s. 133. 

32 Na temat właściciela tego domu patrz: „Kurier Warszawski” z 27 VII 1845, nr 196, s. 947.  

33 1 funt nowopolski (w l. 1819–1849) odpowiadał 0,405504 kg. I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do 

badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003, s. 58. 
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mował też dzwony do sygnaturek (23 sztuki, waga 1820 funtów), dzwonki 
sygnałowe przy zakrystiach (104 sztuki, waga 832 funty) oraz małe dzwonki 
ołtarzowe (285 sztuk, waga 480 funtów)34. 

W tym samym roku ukazał się również inny artykuł poświęcony zakłado-
wi Petersilgego, na łamach „Gazety Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej”35. 
Rozpisując się w  samych superlatywach o  nadzwyczajnej wynalazczości 
tego ludwisarza, anonimowy autor odnotowywał wprowadzone przez nie-
go „odkręcanie ucha, na którym wisi serce” tak, aby „toż nie w  jedne tylko 
strony dzwonu w czasie jego istnienia uderzało, a przez to nie spowodowało” 
zmian w tonie. Miał on ponadto wykonywać różnego rodzaju „kotły gorzela-
ne, cylindry, kurki, czyli kranki itp.” w „całkowitym odlewie”, zamiast spajać 
je „z zimnych części pod młotkiem łączonych”, co czyniło tę fabrykę wyjąt-
kową w skali Królestwa Polskiego. Z rzeczonego artykułu dowiadujemy się, 
że Petersilge parał się ponadto wyrobem sikawek wozowych i przenośnych, 
jak również żelazek, moździerzy i lichtarzy, których produkcja również od-
znaczała się innowacyjnymi rozwiązaniami, dotyczącymi przede wszystkim 
wydłużania okresu użytkowości. W podsumowaniu autor artykułu chwalił 
tego ludwisarza za przyczynianie się do „wzrostu przemysłu” i „dobra ogó-
łu”, a nie oglądanie się wyłącznie za zyskiem (które nie miało służyć podej-
mowaniu innowacyjnych rozwiązań).  

„Gazeta Rolnicza” podawała, że w ostatnim czasie doszło do przenosin „skła-
du fabrycznego” z  ulicy Miodowej na Podwale nr 521. Tam też, w  kamienicy 
Muszyńskiego, Petersilge prowadził swój zakład w kolejnych latach, mając po 
sąsiedzku „kantor stręczeń” Pauliny Zwolińskiej (w anonsie prasowym lokali-
zowany „obok fabryki dzwonów”), która trudniła się pośrednictwem w zakre-
sie usług guwernerów i  guwernantek (czyli właśnie stręczeniami w  ówczes-
nym rozumieniu tego słowa)36. Petersilge i Zwolińska (ona zapewne ze swoimi 
dziećmi) mieszkali zresztą właśnie w tym domu, zgodnie z informacjami z roku 
185437. Co jednak ciekawe, w przywołanym powyżej artykule z „Kuriera War-
szawskiego” z tego samego roku co tekst w „Gazecie Rolniczej”, informowano, 
że fabryka znajduje się w innym miejscu, gdyż na posesji nr 1923 przy ulicy 
Przyrynek na rogu Samborskiej, nieopodal kościoła parafialnego Nawiedze-
nia NMP na Nowym Mieście (był to dom własny M. Petersilge). 

Zdaniem Gierdziejewskiego przejęcie fabryki Michała Petersilge przez 
jego wychowanka nastąpiło w roku 1870. Jednak o Zwolińskim jako wytwór-
cy dzwonów z Podwala (nie 521, a 518) wspominał Przewodnik Warszawski na 
rok 1869, a  więc publikujący informacje aktualne na koniec poprzedniego 
roku. Właśnie rok 1868 jako początkowy dla swojej zawodowej działalności 
podawał Zwoliński w  materiałach promujących jego przedsiębiorstwo na 

34 „Kurier Warszawski” z 4 IV 1850, nr 90, s. 463.  

35 „Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa” z 21 IV 1850, nr 16, s. 4–5.  

36 „Kurier Warszawski” z 24 V/5 VI 1852, nr 147, dodatek, s. n.lb.   

37 Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, Warszawa 1854, s. 244, 390. 



89

Antoni Zwoliński, ludwisarz warszawski z przełomu XIX i XX wieku

wystawie przemysłowej w Częstochowie w roku 190938. Co jednak ciekawe, 
Kalendarz Ilustrowany na rok 1873 wśród warszawskich fabrykantów ludwi-
sarskich wymieniał jedynie Michała Petersilge39. W  świetle znanych auto-
rowi źródeł związek między dawnym zakładem jednego i nowym zakładem 
drugiego nie jest więc zbyt klarowny. 

Wspomniana notatka z  Kalendarza Ilustrowanego zawiera istotne infor-
macje na temat zakładu Michała Petersilge na początku lat siedemdziesią-
tych, dając nam wyobrażenie o  tym, z  jakiego rodzaju dziedzictwem Zwo-
liński miał do czynienia. „Fabryka dzwonów” składała się z dwóch warszta-
tów – zapewne właśnie tych przy Podwalu i skrzyżowaniu ulicy Przyrynek 
z  Samborską – a  wartość jej produkcji wynosiła 1500 rubli. Pracowało tam 
tylko dwóch robotników, którzy łącznie zarabiali 360 rubli rocznie. Wartość 
surowych materiałów potrzebnych do produkcji dochodziła do 800 rubli, 
a ogólna wartość zakładu to trzy tysiące złotych. Wszystkie te liczby plaso-
wały fabrykę na pozycji typowej dla „mniejszych” (zamieszczona tam tabela 
dzieliła zakłady na mniejsze i większe) zakładów warszawskich w tym czasie. 

Początek samodzielnej działalności

W roku 1874 Zwoliński reklamował w prasie swoją „fabrykę dzwonów i od-
lewów metalowych” na rogu Samborskiej i  Przyrynek, czyli na dotychcza-
sowej posesji Petersilgego. Oświadczył wówczas, że posiada znaczny zapas 
gotowych dzwonów, których wielkość oscylowała między 0,2 funta („5 na 
funt”) i  tysiącem funtów. Podejmował się zarówno „przelewania starych 
dzwonów”, jak i  robienia „wszelkich odlewów z  mosiądzu, rotgusu [czyli 
spiżu] i  białego metalu”, po „cenach jak najprzystępniejszych”. Swoją ofer-
tę kierował nie tylko do mieszkańców Królestwa Polskiego, ale i Cesarstwa 
Rosyjskiego, podkreślając, że pochodzący stamtąd „interesanci” powinni 
„dokładny adres pisać” w korespondencji, „z wymienieniem ostatniej stacji 
pocztowej”40. W przyszłości zamówienia z Cesarstwa nie były zresztą rzad-
kością wśród zawieranych przez niego transakcji, a  wiadomo, że pierwsze 
dzwony dla kościołów na Litwie Zwoliński wykonywał już w pierwszej poło-
wie lat siedemdziesiątych41. 

Warto w  tym miejscu zaznaczyć, że już w  1872 roku Zwoliński wstąpił 
w  związek małżeński z  Marią Michaliną Rogalewiczówną (1847–1923). Ich 
ślub odbył się w kościele św. Aleksandra w Warszawie42. Ojcem jego żony był 
Antoni Rogalewicz (1822–1886), wywodzący się z litewskiej drobnej szlachty 
i wykształcony na uniwersytecie w Petersburgu gimnazjalny profesor che-

38 „Świat” z 18 IX 1909, t. 4, nr 38, s. 23.   

39 Jana Jaworskiego Kalendarz illustrowany na rok 1873, Warszawa [1872], s. 22. 

40 „Przegląd Katolicki” z 9 IV 1874 (t. 12), nr 15, s. 240.  

41 P. Šverebas, Telšių vyskupijos bažnyčių varpai, Vilnius 2014, s. 138. 

42 Księga aktów ślubu parafii rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Warszawie, 1872, nr 109. 
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mii, znany w  Warszawie popularyzator wiedzy przyrodniczej43. Matka jej 
wywodziła się natomiast z rodziny urzędniczo-kupieckiej, także pochodze-
nia szlacheckiego44. Małżeństwo Zwolińskiego raczej nie było motywowane 
względami materialnymi. Brak podstaw, aby uważać Rogalewicza za czło-
wieka zamożnego45, tym bardziej nie miał on zapewne takich rodzinno-to-
warzyskich koneksji, które mogłyby się przydać zięciowi w jego działalności 
gospodarczej46. Zwoliński miał z żoną zmarłego we wczesnym dzieciństwie 
syna Michała (zm. 1875)47 oraz córkę Matyldę (1875–1961), która odegrała istot-
ną (choć w gruncie rzeczy bierną) rolę w dziejach rodzinnej firmy.       

Do roku 1877 fabryka dzwonów i  odlewów metalowych (lub „metalicz-
nych”) A. Zwolińskiego mieściła się na Nowym Mieście pod numerem 1923, 
kiedy to doszło do jej przenosin w  bardziej przemysłowy rejon Warszawy, 
czyli na ulicę Gęsią nr 2290d (nr policyjny 55) na posesji będącej „domem 
własnym” ludwisarza48. Fabryka Zwolińskiego funkcjonowała tam co naj-
mniej do końca XIX wieku. Wiadomo, że na terenie tej posesji mieszkał on 
sam i jego rodzina49. 

W  latach dziewięćdziesiątych XIX wieku odnotowujemy związek Zwo-
lińskiego z  innym warszawskim przedsiębiorcą ludwisarskim, Fulgentym 
Engliszem (Englischem) (ok. 1840–190850), którego zakład znajdował się po 

43 „Wszechświat” z  16 V 1886, t. 5, nr 20; A. Massalski, Słownik biograficzny: nauczyciele szkół średnich 

rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833–1862, Warszawa 2007, s. 354–355 (tam błędna informacja 

o chłopskim pochodzeniu Rogalewicza). Ojciec Antoniego wywodził się ze wsi Dubina na Wileńszczyźnie, 

walczył jako podporucznik w  powstaniu listopadowym, a  następnie, po internowaniu przez Prusaków,  

pracował w  Warszawie jako rewizor w  Urzędzie Konsumpcyjnym. S. Uruski, Rodzina: Herbarz szlachty 

polskiej, t. 15, Warszawa 1931, s. 215; R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, 

t. 3, Warszawa 1998, s. 389. Córka Maria Michalina otrzymała imię po jego siostrze, która rok przed jej 

narodzinami zmarła z  wycieńczenia po pobycie w  Cytadeli warszawskiej, gdzie znalazła się w  wyniku 

zaangażowania w działalność spiskową. Uczestnicy ruchów niepodległościowych w l. 1832–1855 (Królest-

wo Polskie): przewodnik biograficzny, Wrocław 1990, s. 381; W. Śliwowska, Rogalewiczówna Michalina 

(zm. 1846), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław 1988–1989, s. 398–399.   
44 Jej ojciec był właścicielem nieruchomości w  Warszawie oraz nadleśniczym ekonomii Wyszków pod 

Warszawą, stryj kupcem winnym, a  szwagier ojca bogatym przedsiębiorcą i  właścicielem ziemskim; 

z kolei jej rodzony brat brał udział w powstaniu listopadowym jako podporucznik piechoty. S. Uruski, 

Rodzina: Herbarz szlachty polskiej, t. 13, Warszawa 1916, s. 34–35; R. Bielecki, Słownik biograficzny ofi-

cerów powstania listopadowego, t. 3, Warszawa 1998, s. 241.
45 Nauczyciele rządowi mieli stosunkowo niskie zarobki. A. Massalski, Szkoły średnie rządowe męskie na 

ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833–1862, Kielce 2001, s. 275.

46 Pod względem koneksji na polu gospodarczym Rogalewicz mógł się pochwalić tylko członkostwem 

w  radzie nadzorczej Spółki Jedwabniczej (był specjalistą od jedwabnictwa). „Przegląd Tygodniowy” 

z 12/24 IX 1870, nr 39, s. 318. 

47 Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” z 21 V 1875, nr 117, s. 3. 

48 „Przegląd Katolicki” z 4 X 1877, nr 40, s. 640; „Przegląd Katolicki” z 11 X 1877, nr 41, s. 656.   

49 Tutaj zmarła matka Zwolińskiego, Paulina Irena, w 1882 r. Księga aktów zgonu parafii rzymskokatolickiej 

Narodzenia N. Maryi Panny w Warszawie, 1882, nr 311; ten adres podała również Matylda Zwolińska 

(mieszkająca z  rodzicami) przy okazji ślubu ze Stanisławem Kenigiem w  1894 r. Księga aktów ślubu 

parafii rzymskokatolickiej Narodzenia N. Maryi Panny w Warszawie, 1894, nr 282. Rok później tutaj 

urodził się ich najstarszy syn, Marian Mieczysław Kenig (1895–1959). Księga aktów chrztu parafii rzym-

skokatolickiej Narodzenia N. Maryi Panny w Warszawie, 1896, nr 346.  
50 „Głos Warszawski” z 6 IX 1908, nr 160, s. 4; „Sztuka Bronzownicza i Złotnicza”, r. 1, IX 1908, nr 9, s. 12.   
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sąsiedzku przy ulicy Gęsiej51. Obaj ludwisarze utrzymywali dość bliskie 
relacje towarzyskie, Englisz był bowiem świadkiem na ślubie córki Zwoliń-
skiego ze Stanisławem Janem Kenigiem (1864–1926), który odbył się w War-
szawie w roku 189452. Ponadto żona Zwolińskiego, wspólnie z żoną Englisza 
Aleksandrą z Serwatowiczów, w roku 1882 uczestniczyła w kweście wielko-
tygodniowej w  kościele św. Aleksandra53. Zdaniem Gierdziejewskiego, En-
glisz miał przejąć ludwisarnię Zwolińskiego i zawiązać spółkę z zięciem tego 
ostatniego54. Brak jednak źródeł, które potwierdzałyby taką tezę. Jak się wy-
daje, Zwoliński nigdy nie zawarł spółki z Engliszem, choć mógł z nim blisko 
współpracować, czego prawdopodobnym efektem było m.in. odlanie sześciu 
dzwonów z przeznaczeniem dla parafii w Ufie, Bolimowie oraz Włodzimie-
rzu nad Klaźmą, które w roku 1899 zostały wspólnie poświęcone w kościele 
św. Krzyża przez biskupa Kazimierza Ruszkiewicza. Pierwsze dwa wykonał 
Englisz, a pozostałe Zwoliński55. 

Spółka z Kazimierzem Butwiłowiczem

Pierwszą udokumentowaną spółkę Zwoliński zawarł dopiero w  roku 1900 
z  niejakim Kazimierzem Butwiłowiczem (brak bliższych i  pewnych infor-
macji na jego temat; być może jest on tożsamy z warszawskim urzędnikiem 
Kazimierzem Leopoldem Prus Butwiłowiczem, który w  roku 1891 poślubił 
Helenę z Bogoria Maciejewiczów56 – co ciekawe, jego ojciec był urzędnikiem 
skarbowym57 tak jak ojciec Zwolińskiego). Kapitał zakładowy ich wspól-
nego przedsięwzięcia, mającego nazywać się Fabryka „A. Zwoliński i  S-ka”, 
wynosił 13 tysięcy rubli58. W tym czasie Zwoliński współpracował również 
z  Zakładem Artystyczno-Kościelnym „J. Szpetkowski & Spółka”, wytwórcą 
wyposażenia sakralnego, którego główna siedziba znajdowała się w Alejach 
Jerozolimskich. Tam można było „porozumieć się osobiście” w  sprawach 
związanych z zamówieniami na dzwony Zwolińskiego59. Spółka Zwolińskie-

51 Englisz należał do Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, jak również warszawskiego oddziału 

Cesarskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa („Łowiec Polski” z 3 (15) II 1900, nr 4, s. 9). 

52 Księga aktów ślubu parafii rzymskokatolickiej Narodzenia N. Maryi Panny w Warszawie, 1894, nr 282. 

Drugim świadkiem był warszawski adwokat Stanisław Próchnik.  

53 „Gazeta Warszawska” z 25 III/6 IV 1882, nr 76, s. 1.  

54 K. Gierdziejewski, Zarys dziejów…, s. 146. 

55 Dzwon dla kościoła w  Ufie ważył 800 funtów i  był ozdobiony wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego; 

dzwon, który wysłano do Bolimowa i ochrzczono imieniem Wincenty, ważył tysiąc funtów i pokrywały 

go łacińskie napisy. Z kolei dzwony Zwolińskiego dla Włodzimierza nad Klaźmą to Edward, ważący 800 

funtów, Józef Apolinary – 400 funtów oraz dwa bezimienne, z których pierwszy ważył 200 funtów, 

a o drugim brak informacji. „Kurier Warszawski” z 17 XI 1899, nr 318.  
56 Księga aktów ślubu parafii rzymskokatolickiej św. Antoniego w Warszawie, 1891, nr 4.   

57 Informacja na podstawie inskrypcji nagrobnej Hipolita Butwiłowicza z  Cmentarza Powązkowskiego, 

kwatera 62, rząd 4, miejsce 1.  

58 „Gazeta Handlowa” z 20 VII 1900, nr 164, s. 4.  

59 „Przegląd Katolicki” z 8 (21) VIII 1902, nr 34, s. n.lb. Na temat firmy Szpetkowskiego patrz: A.S. Czyż, 

Niezrealizowane wileńskie zamówienia warszawskiej firmy „J. Szpetkowski i  spółka”: dokument z  archi-

wum antokolskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2014, t. 101, s. 121–127.  
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go z Butwiłowiczem została zawiązana na okres pięciu lat i umowa nie zosta-
ła później przedłużona.

Odlewnia w rękach Stanisława Keniga i Bronisława Leskiego

W  roku 1906 w  prasie pojawiła się informacja sugerująca przejęcie fabryki 
Zwolińskiego przez jego zięcia. Stanisław Kenig zawarł bowiem w  tym cza-
sie spółkę z  Bronisławem Leskim (1863–przed 1919), inżynierem chemii wy-
kształconym na Politechnice Ryskiej (będącym wcześniej dyrektorem fabryki 
chemicznej „J. Jasiński” w  Moskwie, a  następnie kierownikiem technicznym 
we współposiadanej przez siebie fabryce kleju „Leski, Starkmann i  S-ka” 
w Łodzi)60. W efekcie powstała nowa firma odlewnicza „Leski i Kenig, dawniej 
A. Zwoliński”, która oferowała „wykonywanie nowych dzwonów i przelewa-
nie starych po przystępnej cenie”, reklamując się również poza granicami 
Królestwa Polskiego, na Litwie i Kijowszczyźnie. Na początku 1906 roku Leski 
i Kenig ogłaszali się na łamach prasy warszawskiej z ofertą kupna „odpadków 
metali wszelkiego rodzaju, oprócz żelaza”, „płacąc według zawartości metalu 
w tychże”61. Najwidoczniej zbierali w ten sposób materiał na własną produkcję, 
chcąc wzbogacić zasoby Zwolińskiego. Jeszcze w marcu roku 1906 ich zakład 
znajdował się w  Warszawie, ale w  sierpniu miał już nowy adres, czyli wieś 
Strugę na północny wschód od Warszawy, za Markami, w  rejonie, który na 
przełomie XIX i XX wieku przeżywał okres bujnego rozkwitu jako podwar-
szawskie zagłębie przemysłowe62. Wielce przyczyniała się do tego linia kolei 
wąskotorowej, w której pobliżu znajdowała się właśnie fabryka Leskiego i Ke-
niga63. Fabryka zięcia Zwolińskiego funkcjonowała tylko około półtora roku. 
Jej jedynym znanym odlewem był dzwon dla kościoła Opieki Najświętszej Ma-
rii Panny w Radomiu (dostarczony w roku 1908)64. Po tym, jak się wydaje, nie-
zbyt udanym przedsięwzięciu, Leski i Kenig wspólnie założyli jeszcze fabrykę 
chemiczną (Leski był jej dyrektorem zarządzającym, a udział Keniga sprowa-
dzał się prawdopodobnie do wkładu finansowego) specjalizującą się w  „rafi-
nerii cyny z odpadków”, produkcji tlenku cyny, soli cynowych, miedzianych 
i niklowych65. Ona również miała swoją siedzibę w Strudze. 

60 Ogłoszenia nowej firmy: „Dziennik Kijowski” z 11/24 III 1906, nr 33, s. [4]; „Kurier Litewski” z 2/15 III 

1906, nr 50, s. 4; „Kurier Litewski” z 18/31 III 1906, nr 63, s. 4. Na temat Leskiego patrz: Album academi-

cum des Polytechnikums zu Riga 1862–1912, Riga 1912, s. 142.   

61 „Kurier Warszawski” z 20 I 1906, nr 20.

62 Dominowała tam przede wszystkim fabryka tkacka Briggsów, ale w  okolicy powstało również wiele 

cegielni oraz innego rodzaju zakładów przemysłowych. Patrz: E. Wartalska, Fabryka i osada fabryczna 

w Markach w latach 1883–1945, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 35, 1987, nr 4, s. 647–672.   

63 „Kurier Litewski” z 12/25 VIII 1906, nr 181, s. 4.  

64 W. Silnicki, Krótka historia budowy „nowego kościoła” pod wezwaniem „Opieki Najświętszej Maryi Panny” 

w Radomiu, Radom 1910, s. 41. 

65 Przemysł fabryczny w  Królestwie Polskim 1911, nr 4048. Kapitał zakładowy fabryki wynosił 15  tys. 

rubli, a obrót roczny 25 tys. rubli; pracowało tam od 5 do 10 robotników, a zakład dysponował jednym 

silnikiem na ropę o mocy 5 koni mechanicznych. 
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Spółka ze Stanisławem Czerniewiczem

Co ciekawe, właśnie w tej okolicy, a ściślej w znajdującym się bliżej Marek Pu-
stelniku (przy obecnej ulicy Lipowej, a dawnej Dzwonowej), Zwoliński zde-
cydował się ponownie otworzyć swój zakład odlewniczy, tym razem w spół-
ce ze Stanisławem Czerniewiczem. Nowa fabryka została otwarta zapewne 
w roku 1907 (w źródłach z epoki podawany jest też rok 1908, choć wydaje się 
to błędem, gdyż już w  poprzednim roku firma pod szyldem „A. Zwoliński 
i  S.  Czerniewicz” w  Pustelniku realizowała zamówienia)66. Istniała jednak 
już wcześniej, ale początkowo w  Warszawie: w  roku 1906 pojawiały się re-
klamy „odlewni dzwonów A. Zwoliński i  S. Czerniewicz” (z  kantorem przy 
ulicy Chmielnej 38, m. 5 i  własnym numerem telefonu). Miała być ona „bez 
konkurencji” jako jedyna „prowadzona przez specjalistę”67 (co, notabene, 
godziło wprost w fabrykę zięcia i jego wspólnika, którzy specjalistami prze-
cież nie byli). W roku 1907 Czerniewicz uzyskał zgodę warszawskich władz 
gubernialnych na budowę (z kamienia!) jednopiętrowego budynku fabryki 
w Pustelniku, według projektu budowniczego Antoniego Lipskiego68.  

To nowe przedsięwzięcie Zwolińskiego okazało się gospodarczym sukce-
sem. Odlewnia dzwonów „A. Zwoliński i S. Czerniewicz” zatrudniała jeszcze 
w roku 1909 od ośmiu do czternastu robotników, a jej obrót roczny wynosił 
40 tysięcy rubli, miała przy tym jeden motor naftowy o sile 5 koni parowych69. 
Zaledwie rok później (pod koniec roku 1910) podwoiła liczbę robotników 
i silników (dysponując dwoma o mocy 4 koni mechanicznych), a przy 17 ty-
siącach rubli kapitału zakładowego jej roczny przychód wyniósł 120 tysięcy 
rubli, czyli wzrósł trzykrotnie. W tym czasie w swoim asortymencie oprócz 
dzwonów fabryka oferowała także odlewanie rzeźb metalowych70, choć sta-
nowiło to zapewne jedynie margines ogólnej produkcji. Warto przy tym za-
znaczyć, że formalnie właścicielami nowej fabryki byli Czerniewicz i córka 
Zwolińskiego, Matylda Kenigowa. Jej ojciec zachował jednak stanowisko kie-
rownika do spraw technicznych, wspólnik zajmował się natomiast sprawami 
handlowymi71. O  samym Stanisławie Czerniewiczu niewiele wiadomo poza 
tym, że był osobą o dość wysokim statusie społecznym jak na przedsiębior-
cę z pogranicza przemysłu i rzemiosła, co w przypadku firmy produkującej 
dzwony – czyli towar kosztowny i  elitarny – mogło mieć duże znaczenie. 

66 Przewodnik po wystawie przemysłu i  rolnictwa w  Częstochowie: sierpień–wrzesień 1909, Częstochowa 

1909, s. 97 (tutaj podany rok 1907); „Świat” z 18 IX 1909, t. 4, nr 38 (tutaj podany rok 1908). W 1907 r. 

fabryka „A. Zwoliński i S. Czerniewicz” wykonała trzy dzwony dla warszawskiego kościoła św. Augusty-

na (dostarczono je 30 VII, a  uroczyście poświęcono 2 VIII t.r.). W. Szota, Historia dzwonów [artykuł 

na stronie internetowej parafii rzymskokatolickiej św. Augustyna w Warszawie]: http://swaugustyn.pl/

index.php/parafia/historia-dzwonow/ [dostęp: 19 XI 2018]. 
67 „Dzwonek częstochowski”, r. 6, XI 1906, t. 5 (59), s. [115]. 

68 Archiwum Państwowe w Warszawie, Rząd Gubernialny Warszawski w Warszawie, sygn. 6337, k. 1–7v. 

69 Przewodnik po wystawie przemysłu…, s. 97–98. 

70 Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim 1911, nr 1860.

71 Tamże. 
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Sam co prawda nie posiadał chyba majątku ziemskiego i  mieszkał na stałe 
w  Warszawie (zgodnie z  informacjami rodzinnymi miał być „z  zawodu […] 
buchalterem, choć starał się uchodzić za finansistę”72), jednak mógł się po-
chwalić nie tylko ziemiańskimi, ale wręcz arystokratycznymi koligacjami ze 
strony zarówno pierwszej (z domu hrabianki Rostworowskiej), jak i drugiej 
żony (z domu Fudakowskiej, ciotecznej siostry poprzedniej – obie małżonki 
Czerniewicza były wnuczkami senatora kasztelana Ludwika Łempickiego)73. 
Jego zięć, Ludwik Wieniawa Bobbe (Bobbé), pracował jako reprezentant han-
dlowy firmy w Dąbrowie Górniczej74, a około roku 1908 był również krótko 
wspólnikiem firmy75.

W  roku 1909 fabryka Zwolińskiego i  Czerniewicza, określająca się mia-
nem „specjalnej” (określenie, które spotykamy także w  przypadku innych, 
wysoce wyspecjalizowanych zakładów przemysłowych, opierających swoją 
renomę na różnych nowoczesnych rozwiązaniach), wystąpiła na wystawie 
przemysłu i  rolnictwa w  Częstochowie. Została tam zakwalifikowana do 
kategorii „instrumenty muzyczne”76 i zdobyła wielki złoty, czyli najwyższy 
medal. Jury wyróżniło fabrykę „za harmonijne dostrojenie dzwonów, przez 
firmę wprowadzone, a nigdzie dotąd w naszym kraju nie praktykowane; za 
czystość dźwięków, obok pięknej ornamentacji i  starannego wykończenia; 
oraz za ulepszenie okucia nowego systemu i  zastosowanie przekręcenia 
dzwonów, chroniące je od rozbicia”77. Jak widać, wśród argumentów przema-
wiających za przyznaniem tak wysokiej nagrody znalazły się nie tylko inno-
wacyjne rozwiązania techniczne (prasa nazywała fabrykę „postępową”78), 
lecz również walory akustyczne, jak i  wizualne wyrobów. Podstawowym 
atutem było jednak stawiane na pierwszym miejscu „harmonijne dostraja-
nie”, na które nacisk kładła również reklama firmy, która ukazała się w prasie 
w następnym roku. Uwzględniała ona – zgodnie z ówczesną praktyką mar-
ketingową – także podobizny awersu i  rewersu częstochowskiego medalu 
i przedstawiała Zwolińskiego jako „jedynego w kraju specjalistę […] znanego 
z  odlewania wielkich dzwonów”. Wspomniano jednak równocześnie (choć 
już nie w kontekście medalu) o owych „ulepszonych” okuciach, których za-
daniem było „zabezpieczać od rozbicia”, „bardzo ułatwiać dzwonienie” oraz 
„zmniejszać przestrzeń dla dzwonów o  1/3, zapobiegając wstrząśnieniom 

72 S.J. Rostworowski, Monografia rodziny Rostworowskich: lata 1386–2012, t. 2, Warszawa 2013, s. 1608. 

73 Tamże. Świadkiem na drugim ślubie Czerniewicza był hr. Henryk Łubieński (brat cioteczny zarówno pan-

ny młodej, jak i pierwszej żony pana młodego) oraz dożywotni członek austriackiej Izby Panów i zara-

zem bogaty finansista Zdzisław Marchwicki (szwagier matki panny młodej). Księga aktów ślubu parafii 

rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Warszawie, 1906, nr 187.  
74 Przemysł fabryczny… 1911, nr 1860.

75 Przemysł fabryczny… 1909, ogłoszenie nr 514. Proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Mińsku Litews-

kim („gubernialnym”) ks. A. Majewski w swoim podziękowaniu dla Zwolińskiego za „odlew i piękność 

tonu” trzech dzwonów przeznaczonych do budującego się tam kościoła, pisał o „firmie Zwoliński, Cz-

erniewicz i L. Bobbé w Pustelniku”. „Głos Warszawski” z 17 XI 1908, nr 232, s. 3.   
76 Przewodnik po wystawie przemysłu…, s. 96–97. 

77 „Świat” z 18 IX 1909, t. 4, nr 38, s. 23.   

78 Tamże. 
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wieży”. W  rzeczonym anonsie nie zapomniano wspomnieć także o  „wielu 
podziękowaniach”, które „specjalna fabryka” otrzymała zarówno w  Króle-
stwie, jak i w Cesarstwie, mając zapewne na myśli również wcześniejszy do-
robek Zwolińskiego79. 

Przy okazji wystawy częstochowskiej, prasa wymieniała te realizacje, 
z  których firma „A. Zwoliński i  S. Czerniewicz” najwidoczniej była w  tym 
czasie najbardziej dumna (dotyczyły one również działalności Zwolińskiego 
z wcześniejszego okresu). Znalazły się w tej liczbie dzwony z kościoła para-
fialnego św. Augustyna w Warszawie (1907), dwa w katedrze lubelskiej (1873), 
jeden w  katedrze kaliskiej (1880) i  kieleckiej oraz jeden w  kościele św. Zyg-
munta w  Częstochowie i  bliżej niezidentyfikowany w  Łodzi. Spoza terenu 
Królestwa prasa wymieniała kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wil-
nie (trzy dzwony z  190980), kościół św. Mikołaja w  Kijowie, a  także dzwony, 
które zawisły w  odległym Tyflisie [Tbilisi], a  nawet Tomsku. Wspominała 
również o  dzwonie w  zakładach Putiłowskich w  Petersburgu, co mogło ro-
bić szczególne wrażenie ze względu na sławę tej największej w Rosji (a jednej 
z największych w Europie) firmy metalurgiczno-maszynowej, poświadczając 
wysoki status ludwisarni na rynku nie tylko polskim (tj. ograniczonym do 
polskich odbiorców w różnych częściach imperium), ale i rosyjskim81. War-
to w tym miejscu wspomnieć o wystawowym pawilonie firmy Zwolińskiego 
i  Czerniewicza, którego fotografię zamieszczono w  prasie82. Odznaczał się 
on oryginalną dekoracją autorstwa nieznanego projektanta, motywowaną 
względami marketingowymi. Była to drewniana altana, w  której wnętrzu 
zawieszono na jarzmie kilka dzwonów, z największym pośrodku. Balustradę 
zdobiły prześwity, które wycięto w kształcie dzwonów. Zwieńczenie pawilo-
nu miało natomiast formę monopteru – z dzwonem w środku – który przy-
krywał wielki hełm (zapewne drewniany), także w kształcie dzwonu.       

Na początku roku 1911 nazwę fabryki „A. Zwoliński i S. Czerniewicz” zmienio-
no na „S. Czerniewicz, dawniej A. Zwoliński i S. Czerniewicz”83. Brak pewnych 
informacji na temat powodów i okoliczności, w jakich do tego doszło. Całkiem 
prawdopodobne, że gdzieś na przełomie lat 1910 i 1911 Zwoliński zmarł (w grud-
niu 1910 r. ukończył 64 lata), brak bowiem informacji na jego temat po tym okre-
sie. Równocześnie jednak autorowi nie udało się znaleźć jego aktu zgonu ani zlo-
kalizować grobu (a brakuje inskrypcji, która byłaby mu poświęcona na grobie 
matki, w którym spoczęła również jedna z jego sióstr oraz teść84). Nie wiadomo 
również, czy Matylda Kenigowa wciąż pozostawała współwłaścicielką fabryki. 

79 Kalendarz ilustrowany Kuriera Warszawskiego na rok 1910, s. XVI. 

80 M. Brensztejn, Zarys dziejów…, s. 148. 

81 „Świat” z 18 IX 1909, t. 4, nr 38, s. 23.  

82 Tamże.   

83 „Dwutygodnik dyecezalny wileński” z 26 I (8 II) 1911, r. 2, nr 2, s. I [29].  

84 Grób na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, wzniesiony przez brata matki Michała Antoniego dla 

przedwcześnie zmarłej żony Heleny z Gnatowskich de Seifert (oraz dwójki ich dzieci), kwatera 12, rząd 

5, miejsce 22 i 23. Cmentarz Powązkowski: materiały inwentaryzacyjne, t. 1, kw. 1–14, oprac. A. i B. Bier-

natowie, Warszawa 1980, s. 312. 
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Bazując na dorobku i  uznaniu, jakim cieszył się Zwoliński, Czerniewicz 
z  sukcesami kontynuował produkcję. Pomocą służył mu syn z  pierwszego 
małżeństwa, Wiktor Józef, który miał odbyć sześcioletnią praktykę w  od-
lewniach belgijskich85. Zdaniem prasy, to właśnie on był odpowiedzialny za 
harmonijne dostrajanie tonów (za co fabryka uzyskała wielki złoty medal 
w roku 1909), jak również za inne innowacyjne rozwiązania, takie jak wspo-
mniane już okucia i przekręcanie dzwonów. Przy „sumiennym wykonywa-
niu zamówień” miały one „zjednać fabryce tylu nowych odbiorców, że teren 
starej fabryki okazał się za szczupły do terminowego wykonywania wszyst-
kich zleceń, co zmusiło właścicieli do wybudowania nowej fabryki znacznie 
rozszerzonej oraz zastosowania nowych maszyn pomocniczych do obróbki 
dzwonów”86. Można mieć jednak wątpliwości, czy wspomniana rozbudowa 
dotyczyła sytuacji z okresu po usunięciu nazwiska Zwolińskiego z szyldu fa-
bryki. Raczej należy ją sytuować w  przedziale lat 1909–1910, kiedy nastąpił 
tak znaczny wzrost dochodów i zarazem podwojenie liczby robotników. 

W roku 1912 fabryka Czerniewicza wzięła udział w wystawie rzemieślni-
czo-przemysłowej w Łodzi, ponownie zdobywając wielki złoty medal. Zapre-
zentowała wówczas ukończony już dzwon Paweł Pustelnik o wadze (razem 
z sercem) 14 tysięcy funtów, który powstał na zamówienie klasztoru jasno-
górskiego. Jak podkreślała prasa, był on „wprawdzie mniejszy od sławnego 
na całą Polskę «Zygmunta» wawelskiego, przewyższał go jednak ciężarem”87. 
Czerniewicz był wówczas w  trakcie prac nad drugim dzwonem dla Jasnej 
Góry, ważącym nieco więcej, bo 16 tysięcy funtów, jak również dzwonem dla 
kościoła św. Rodziny w Częstochowie. Ten ostatni, ważący 30 tysięcy funtów, 
miał być „jednym z  największych i  najpotężniejszych dzwonów na całym 
świecie”88, choć jest to opinia zdecydowanie na wyrost. Chwaląc fabrykę 
„S.  Czerniewicz” dawniej „Zwoliński i  Czerniewicz”, prasa podkreślała jej 
wysoki poziom, wskazując, że była „znana […] u nas w kraju i za granicą z so-
lidnej i terminowej roboty, wytrzymując konkurencję z firmami światowej 
nawet sławy”, a co więcej, „w ostatnich czasach stanęła na stopie prawdziwie 
europejskiej”89. 

Na początku roku 1913 Czerniewicz, odnosząc się do dorobku zarówno za-
kładu „S. Czerniewicz”, jak i „A. Zwoliński i S. Czerniewicz”, przedstawił na 
łamach „Dwutygodnika dyecezalnego wileńskiego” imponującą listę „obsta-
lunków” (dotyczących najpewniej tylko dzwonów do dzwonnic), które „ostat-
nimi laty fabryka wykonała na Litwie”: oprócz 14 dzwonów przeznaczonych 
do kościołów wileńskich (w  tej liczbie znajdował się zarówno wspomniany 
powyżej kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, jak i pomisjonarski św. Stefa-
na, pobernardyński, św. Michała oraz Domu Serca Jezusowego) wymieniała 

85 „Rozwój: dziennik polityczny, przemysłowy, społeczny i literacki, ilustrowany” z 14 VII 1912, nr 185, s. 4. 

86 Tamże, s. 4. 

87 Tamże, s. 3. Nie jest to jednak prawda, gdyż wawelski dzwon Zygmunt waży ok. 25 tys. funtów. 

88 Tamże, s. 3. 

89 Tamże, s. 4.   
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ona 94 inne instrumenty dla 37 parafii znajdujących się w trzech guberniach: 
wileńskiej, grodzieńskiej i kowieńskiej90. Zważywszy na fakt, że dzwony dla 
Cesarstwa stanowiły zdecydowaną mniejszość w porównaniu z tymi, które 
wykonywano na potrzeby Królestwa Polskiego, rzeczona lista daje pewne 
wyobrażenie o  skali produkcji, która przekładała się na wysokie dochody. 
Wciąż poszerzano też sieć przedstawicieli handlowych – oprócz Warszawy, 
Dąbrowy Górniczej i  Częstochowy, gdzie byli już za czasów „Zwolińskiego 
i  Czerniewicza”, teraz fabryka miała dodatkowo swojego przedstawiciela 
w Wilnie (w osobie C. Osińskiego, reprezentującego w tym mieście także fir-
mę „J. Szpetkowski i s-ka”, z którą dawniej współpracował Zwoliński91), a od 
roku 1914 też w Kownie, co świadczyło o zamiarze dalszego rozwijania dzia-
łalności na rynku litewskim92. 

Kres fabryce „S. Czerniewicz, dawniej A. Zwoliński i S. Czerniewicz” w Pu-
stelniku przyniosła I wojna światowa. W tym czasie w źródłach ślad  po niej się 
urywa, a przyczyny wydają się oczywiste. Przy potężnym zapotrzebowaniu 
wojska na metal do produkcji broni, skutkującym m.in. masowymi rekwizy-
cjami dzwonów, tego typu zakład nie miał prawa się ostać. Jak się wydaje, Wik-
tor Czerniewicz nie podejmował już później działalności odlewniczej. Po kil-
kuletniej służbie wojskowej, dojściu do stopnia rotmistrza i uzyskaniu krzyża 
Orderu Virtuti Militari V kl. (za wojnę polsko-bolszewicką w roku 1920), nadal 
działał jako przedsiębiorca, będąc w  okresie międzywojennym m.in. współ-
właścicielem fabryki zajmującej się „smołobetonowaniem” nawierzchni jezd-
nych93. „Fabryka dzwonów i  odlewów metalowych” w  Pustelniku odrodziła 
się co prawda po wojnie, ale już z nowymi właścicielami w osobach Franciszka 
Lotha i Michała Dziarskiego (początkowo także Antoniego Matyska)94. Powsta-
ła około roku 192195. Nie miała już jednak tego statusu co dawniej i zaprzestała 
działalności przypuszczalnie w latach trzydziestych. 

***
Zmierzając ku końcowi, należy zaznaczyć, że nasza wiedza na temat Zwo-

lińskiego i  jego fabryki jest wyrywkowa ze względu na brak dokumentacji 
źródłowej innej niż doniesienia i anonse prasowe (jakkolwiek bardzo liczne), 
jednak i  tak dużo pełniejsza niż wiedza na temat wyprodukowanych przez 
niego dzwonów. Autorowi jak dotąd udało się zebrać mniej lub bardziej ob-

90 „Dwutygodnik dyecezalny wileński” z 30 I (12 II) 1913, r. 4, nr 2, s. II [30].  

91 „Dwutygodnik dyecezalny wileński” z 10 (23) VIII 1911, r. 2, nr 15, s. I–II [209–210] (ogłoszenia reklamowe 

obu firm z informacją o pośrednictwie Osińskiego, który miał w swoim biurze zarówno „dzwon okazowy” 

Czerniewicza, jak i „okazowe figury” Szpetkowskiego).  

92 „Dwutygodnik dyecezalny wileński” z 25 VII (7 VIII) 1914, r. 5, nr 14, s. 224.  

93 S.J. Rostworowski, Monografia rodziny…, s. 1608. Wiktor Czerniewicz z małżeństwa z Marią Zawadzką 

miał córkę Marię (ur. 1925), która w  1945 r. poślubiła Jerzego Andrzeja de Virion. Ziemianie polscy  

XX wieku, t. 7, Warszawa 2004, s. 174. 

94 „Tygodnik Handlowy” z 15 III 1923, nr 6, s. 226. 

95 Z tego okresu pochodziły najwcześniejsze znane dzwony z tej fabryki (z Iwanowic k. Miechowa): Straty 

wojenne: zabytkowe dzwony utracone w  latach 1939–1945 w  granicach Polski po 1945, t. 1, Woj. kra-

kowskie i rzeszowskie, oprac. J. Gołos, A. Kasprzak-Miler, Poznań 2000, s. 131.  
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szerne informacje tylko o 145 dzwonach, które pochodziły ze związanych ze 
Zwolińskim zakładów, wyprodukowanych na przestrzeni lat 1868–1914, co sta-
nowi zapewne jedynie ułamek ogólnej ich liczby. W tej ustalonej grupie zde-
cydowanie dominują dzwony powstałe na zamówienie w Królestwie Polskim, 
w  dalszej kolejności te przeznaczone na Litwę, jak również kilka dla innych 
terenów Cesarstwa. Są to wszystko – z  wyjątkiem wspomnianych zakładów 
Putiłowskich w Petersburgu – dzwony kościelne, wśród których dominowały 
zamówienia kościołów rzymskokatolickich. Wśród odbiorców jedynie spora-
dycznie pojawiały się świątynie ewangelickie i prawosławne, co nie powinno 
dziwić – w drugim przypadku liczba wiernych i  tym samym zapotrzebowa-
nie były znacznie mniejsze. Ustalono dwa przypadki zamówienia dzwonu na 
teren poza granicami zaboru rosyjskiego: jeden do Galicji (do Brześcian koło 
Sambora96), a drugi aż do Transwalu w południowej Afryce (gdzie miał służyć 
kolonii misyjnej o nazwie „Polonia”, założonej przez polskich ewangelików97). 
Część z tych dzwonów powstała nie tyle w drodze odlania, ile przelania dużo 
starszych obiektów, niekiedy przy zachowaniu dawnego kształtu, napisów 
i dekoracji, wzbogaconych jednak o sygnaturę Zwolińskiego (jak w przypadku 
dzwonu dla katedry lubelskiej). Zdarzały się też przypadki odlewania jedne-
go dzwonu z kawałków kilku poprzednich (np. dzwon dla kościoła Brygidek 
w  Grodnie98). Co do wagi, górną granicę wyznaczają wspomniane dzwony 
dla Jasnej Góry oraz parafii Świętej Rodziny w Częstochowie – ważące odpo-
wiednio 20 i 30 tysięcy funtów – które odlewano już w okresie po (prawdopo-
dobnej) śmierci Zwolińskiego. Warto w tym miejscu odnotować, że w długiej 
karierze Zwolińskiego nie obyło się bez zleceń, które okazały się dla niego 
zawodową porażką. Przykładem jest historia dzwonu dla katedry w  Kaliszu 
z roku 1880, a więc w początkowym okresie jego kariery. Po pierwszym nie-
udanym odlaniu Zwoliński był jeszcze dwukrotnie zmuszony przelewać go 
w  celu poprawienia jakości dźwięku. Rezultat ostatniego podejścia również 
nie przypadł jednak zleceniodawcom do gustu, choć zawieszony dzwon pozo-
stał w użytkowaniu99. Przeszło trzydzieści lat później kolejnego przelania ka-
liskiego instrumentu podjęła się firma „S. Czerniewicz, dawniej A. Zwoliński 
i S. Czerniewicz”. Znane są również przypadki transakcji nieudanych już na 
etapie negocjacji warunków umowy, jak przy okazji zamówienia złożonego 
przez komitet fundacyjny dzwonu dla nowej łódzkiej parafii św. Stanisława 
Kostki – ostatecznie ten ważący pięć tysięcy funtów dzwon został wykonany 
w tamtejszej fabryce maszyn i odlewni żelaza J. Johna100.

96 Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1, Kościoły 

i  klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 5, oprac. J.K. Ostrowski, A. Betlej, 

Kraków 1997, s. 29. 

97 „Głosy kościelne w sprawie Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego” z 16 (28) II 1886, r. 3, nr 4, s. 31–32. 

98 Materiały do dziejów..., cz. 4, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego,  

t. 1, oprac. M. Kałamajska-Saeed, D. Piramidowicz, Kraków 2012, s. 118. 

99 „Wiek” z 26 V (7 VI) 1880, nr 123, s. 3.  

100 Patrz: P. Machlański, Serce Łodzi – historia łódzkiego dzwonu katedralnego, w: Serce Łodzi: historia 

i współczesność, red. P. Machlański, Łódź 2013, s. 84, 86.
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Antoni Zwoliński, ludwisarz warszawski z przełomu XIX i XX wieku

Podsumowując historię działalności Antoniego Zwolińskiego na polu pro-
dukcji dzwonów, należy wyraźnie zaznaczyć, że na przykładzie jego kariery 
możemy zaobserwować ewolucyjną przemianę w pojmowaniu i funkcjono-
waniu ludwisarstwa ewoluującego od rzemiosła do przemysłu. Zwoliński był 
tutaj bezpośrednim łącznikiem między kilkupokoleniową tradycją rodzin-
nego zakładu (właściwie warsztatu) Petersilgów a  nowoczesnym systemem 
produkcji i  marketingu, reprezentowanym przez spółkę „A. Zwoliński i  S. 
Czerniewicz”, a następnie „S. Czerniewicz, dawniej A. Zwoliński i S. Czernie-
wicz”. Równocześnie jednak nawet w tym końcowym okresie renoma firmy 
opierała się na osobistej fachowości i doświadczeniu właściciela (lub współ-
właściciela), czego wymagał wysoce specjalistyczny charakter tego typu 
działalności gospodarczej. Dobrze to rozumiał odpowiedzialny za sprawy 
handlowe Czerniewicz, który ewidentnie wiążąc długofalowe nadzieje z  tą 
dziedziną przemysłu, wykształcił w odpowiednim kierunku swojego syna. 

Przyszli badacze dziejów ludwisarstwa warszawskiego powinni wciąż 
pogłębiać naszą wiedzę o  wyrobach Zwolińskiego. Mowa tutaj przede 
wszystkim o pełniejszej inwentaryzacji (w miarę dostępności z jednej stro-
ny obiektów, a z drugiej strony źródeł), która w dalszej kolejności mogłaby 
dawać podstawę do syntetycznej analizy pod względem formy wizualnej 
(kształtu oraz ornamentacji), jak również walorów akustycznych dzwonów. 
Równocześnie udałoby się w ten sposób ustalić różnego rodzaju zależności 
w historii rozwoju firmy, takie jak np. związek ze wzmożonym ruchem bu-
dowlanym w  zakresie obiektów sakralnych na przełomie XIX i  XX wieku, 
który przy obecnym stanie badań może pozostawać jedynie w sferze hipotez.   

Antoni Zwoliński, ludwisarz warszawski  
z przełomu XIX i XX wieku - streszczenie

Dzieje sztuki ludwisarskiej w Warszawie okresu zaborów są jak dotąd znane 
jedynie wyrywkowo. Wciąż posiadamy mało szczegółową wiedzę na temat 
poszczególnych pracowni, ludzi, którzy nimi kierowali, jak również obiek-
tów, które były efektem ich pracy, czyli przede wszystkim dzwonów. W śro-
dowisku ówczesnych ludwisarzy warszawskich na szczególną uwagę zasłu-
guje Antoni Zwoliński (1846-1911?), o którym wspominano już w pierwszych 
szkicowych opracowaniach dotyczących historii tego rzemiosła na ziemiach 
polskich. Bezpośredni, choć niespokrewniony dziedzic tradycji toruńsko-
-warszawskiej dynastii odlewników Petersilge w ciągu swojej przeszło czter-
dziestoletniej działalności utrzymywał czołową pozycję wśród „dzwonia-
rzy” w skali nie tylko Warszawy, ale i całego zaboru rosyjskiego. Nie mając 
poważniejszej konkurencji na tym terenie, był on wyjątkowym przykładem 
ludwisarza, który przekroczył granicę tradycyjnego rzemiosła, wkraczając 
na drogę regularnej (i stosunkowo wysokodochodowej) produkcji przemy-
słowej. Zwoliński był tutaj bezpośrednim łącznikiem pomiędzy kilkupo-
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koleniową tradycją rodzinnego zakładu (właściwie warsztatu) Petersilgów 
a nowoczesnym systemem produkcji i marketingu, reprezentowanym przez 
spółkę „A. Zwoliński i S. Czerniewicz”, a następnie „S. Czerniewicz, dawniej 
A. Zwoliński i S. Czerniewicz”.

Słowa kluczowe: dzwon, ludwisarstwo, przemysł, rzemiosło, kościół


