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 WSTĘP 

Zespół artystów plastyków „Buczaccy” składa się z trzech osób: 
-Sergiusz Buczacki, pracuje zawodowo od 1969 r. - architekt, malarz, portrecista. 
-Nina Buczacka, pracuje zawodowo od 1972 r. - architekt, konserwator dzieł sztuki. 
-Natalia Buczacka, pracuje zawodowo od 1995 r. - rzeźbiarz, malarz,. 

Kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam stawić czoło każdemu wezwaniu – od wykonania 
prac z dostosowaniem do istniejącej architektury oraz stylu istniejącego wnętrza w obiektach zabytkowych 
do nowoczesnych budowli .

Malarstwo i rzeźba jest największym dorobkiem naszej rodziny artystów. 
Obrazy oraz rzeźby naszego autorstwa znajdują się nie tylko w licznych kościołach i prywatnych galeriach w
kraju i zagranicą a także w Muzeum Miejskim we Wrocławiu, na Fakultecie Papieskim, w Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu itd.

Podczas wieloletniej działalności artystycznej stworzyliśmy cały szereg portretów , które powstały w oparciu
o kilka istotnych reguł.

Portret w technice olejnej utrwala obraz osoby na kilka set lat, przekazywany z pokolenia na pokolenie, jest 
nie tylko historią rodziny a także częścią dziedzictwa narodowego.

Sztuka sakralna zajmuje w naszej twórczości szczególne miejsce.

Tworzenie obrazów o tematyce sakralnej oraz dokładnych kopii najlepszych obrazów znanych mistrzów jest 
naszym priorytetem. 

Gdy konieczne jest dokompletowanie w kościele obrazów świętych w indywidualnym obramowaniu lub 
stworzenie nowych ołtarzy - wykonujemy cały kompleks robót samodzielnie, bez korzystania z usług 
podwykonawców.

Modernizacja wyposażenia i dekoracji wnętrza kościoła jest zadaniem wyjątkowo skomplikowanym.

Przykładowo niektóre projekty wymagają wykonania nowego stałego ołtarza soborowego razem z mównicą 
oraz podstawką pod krzyż, nowych obrazów sakralnych oraz ram w stylu architektonicznym kościoła. W tym
przypadku wykorzystujemy wzory istniejących ozdobnych elementów wyposażenia i na ich podstawie 
dopasowujemy nasze prace stylistycznie i kolorystycznie do wnętrza obiektu.

Przy realizacji używamy takich materiałów jak :

- drewno polichromowane

- drewno polichromowane pozłacane, srebrzone

- piaskowiec o dowolnych odcieniach

- piaskowiec o dowolnych odcieniach pozłacany
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Czasem wymagana jest wymiana starych stacji Drogi Krzyżowej, które zostały wykonane z naruszeniem 
technologii malarstwa, co skutkuje niską jakością prac. Nowe stacje, rzeźbione lub malowane, tworzymy na 
najwyższym poziomie i dopasowujemy do wystroju i stylu kościoła.

Niektóre projekty zakładają wykonanie chrzcielnicy w stylu architektonicznym świątyni. W naszych 
propozycjach w przeważającej większości są to chrzcielnice z piaskowca z misą ze stali nierdzewnej według 
indywidualnego projektu. Kolor piaskowca może przybierać odcienie żółtego, czerwonego, zielonkawego, 
może mieć elementy pozłacane lub srebrzone. 

Każdy obiekt jest inny, dlatego nowy projekt zaczynamy od dokładnego badania środowiskowego, 
omawiamy wszystkie szczegóły, wykonujemy szkice i po zaakceptowaniu zaczynamy realizację według 
uzgodnionego harmonogramu.

Kompleksowa realizacja projektu na poziomie „muzealnym” z użyciem profesjonalnych materiałów, 
zdolnych przetrwać setki lat jest czasochłonna i wymaga dużych nakładów pracy manualnej.

Zazwyczaj realizujemy projekt etapowo, co umożliwia równomierne i rozłożone w czasie finansowanie 
inwestycji.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia niektórych prac naszego autorstwa.
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MALARSTWO

Portrety

Namalowanie portretu z natury lub z aktualnych zdjęć jest od lat sprawdzonym i najbardziej typowym 
postępowaniem w tworzeniu dzieła.

Najlepiej gdy artysta sam zrobi zdjęcia osoby w wybranych pozach i z najlepszym oświetleniem. Gdy jest to 
niemożliwe, do stworzenia szkicu przyszłego obrazu wykorzystuje się nowoczesne technologie, w tym 
symulację komputerową.

Kolorowe fotografie umożliwiają namalowanie bardzo realistycznego portretu przez dokładne odwzorowanie
zdjęcia, natomiast przy wykorzystaniu zdjęć czarno-białych potrzebny jest dodatkowy opis osoby 
portretowanej, na przykład określenie koloru włosów, oczu, karnacji itd. 

Im więcej artysta zna szczegółów dotyczących wyglądu człowieka i jego indywidualnych upodobań, tym 
dokładniejszy będzie portret.

Często na podstawie starych zniszczonych zdjęć z rodzinnych archiwów oraz opisów krewnych i znajomych 
rekonstruujemy wizerunek osoby nieżyjącej od wielu lat..

Niekiedy na podstawie starych zniszczonych zdjęć z rodzinnych archiwum oraz opisów krewnych i 
znajomych rekonstruujemy wizerunek osoby już nieżyjącej od wielu lat.
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Ks. dziekan Marek Dutkowski, olej, płótno 100x80 cm
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Ks. dziekan Marek Dutkowski, detal
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Burgerowie, olej, płótno 80x80 cm

Burgerowie, detal
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Jagoda i Michał Łagiewscy, olej, płótno 80x60 cm, 1997r
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Prof. Kazimierz Myczkowski, olej, płótno 100x80 cm
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Ks. dziekan Józef Molęda, olej, płótno, 100x80 cm
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Natalia Buczacka, olej, płótno 140x180 cm

 
Natalia Buczacka, detal
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Ks. Ignacy Ryndzionek, olej, płótno 80x60 cm, 1994r.
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Biała róża, olej, płótno, 100x80 cm
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Edgar Burger, olej, płótno 80x70 cm
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Ks. kan. Ryszard Staszak, olej, płótno 80x80 cm, 2000r.
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Kard. Henryk Gulbinowicz, olej, płótno 80x60 cm, 1995r.
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Abp Marian Gołębiewski, olej, płótno 90x70 cm, 2005r.
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Papież Benedykt XVI, olej, płótno 90x70 cm, 2007r.
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Dziewczynka z Wrocławia, olej, płótno 60x50 cm
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Edelweiss, Portret z szarotką, olej, płótno 100x70 cm

20



Rektor UP Roman Kołacz, olej, płótno, 100x80 cm
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Ks. prałat Ryszard Mroziuk, olej, płótno 80x80 cm, 1995r.

22



Nina Buczacka, olej, płótno 85x55 cm

23



Kwiaty Lwowa. P. Myczkowska, olej, płótno 100x70 cm

24



Dziewczynka z Hajfy, olej, płótno 50x40 cm
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Dama z pieskiem, olej, płótno 100x80 cm
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Portret weterana, olej, płótno 100x70 cm
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Bp Edward Janiak, olej, płótno 80x70 cm, 1997 r.
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Ryszard Golicz, olej, płótno 80x60 cm
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Portret Kazimierza Myczkowskiego, olej, płótno 140x120 cm

 Marszałek Józef Piłsudski
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Maryja Wojtas, olej, płótno 60x45 cm
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P. Wojtas, olej, płótno 60x50 cm
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Obrazy świętych

W dawnych czasach sztuka sakralna, obrazy, naścienne malowidła stanowiły źródło przeżyć religijnych 
ówczesnych ludzi. 

Mury kościoła były ozdobione obrazami przedstawiającymi sceny z Ewangelii.
Jest to bardzo pomocne w przeżywaniu Mszy Świętej i poznaniu Pisma Świętego.

W naszych pracach opieramy się na najlepszych obrazach sztuki sakralnej wybitnych mistrzów oraz 
ogromnym doświadczeniu z zakresu technik malarstwa, co gwarantuje zachowanie malowidła bez 
widocznych zmian przez kilkaset lat.

Autorskie obrazy wykonujemy po uzgodnieniu szkiców z proboszczem parafii.
W razie potrzeby wykonujemy także ramy i obudowę nastawy ołtarzowej.
Nie mamy ograniczeń w stylu lub w złożoności obrazu - najważniejsze jest dopasowanie do
istniejącego wnętrza świątyni.
Na przykładzie obrazów Św. Jana Pawła II widać że każdy obraz jest inny ponieważ kompozycyjnie jest 
dopasowany do konkretnego kościoła.
Nawet przy wykonaniu kopii w rasie potrzeby robimy korekty co do kompozycji i proporcji obrazu.

MB Dobrej Rady, detal
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Św. Jan Paweł II, Polska misia, Kanada, olej, płótno, 100x70cm, 2014r.
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Jezus Dobry Pasterz.
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Św. Jan Paweł II, Chrząstawa, drewno, olej, złocenie, 215x100 cm.
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Bł. kard. Stefan Wyszyński, drewno, olej, złocenie, 200x90 cm.
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Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, drewno, olej, złocenie, 200x90 cm.
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Ukoronowanie MB, drewno, olej, 150x175 cm.
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Święta Rodzina, 250x275 cm.
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Bóg Ojciec, drewno, olej, 150x175 cm.

41



Chrzest Pana Jezusa, 250x275 cm.

42



Św. Weronika, drewno, olej, 150x175 cm.
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Ecce Homo, 250x175 cm.

44



Matka Boża z Dzieciątkiem.
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MB Niepokalana, 120x80 cm.

46



Św. Józef.

47



Św. Jan Paweł II, Dobrzykowice.

48



Św. Rafał Kalinowski.

49



Św. Trójca, 100x80 cm.
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Św. Jan Paweł II, Świebodzice.

51



Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

52



Św. Jan XXIII, Polska misia, Kanada, 100x70 cm.
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Św. Jerzy.
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MB Nieustającej Pomocy, płótno, olej, złocenie, 100x70 cm.
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Dobry Pasterz, 2011r.
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Św. Sebastian.
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MB Dobrej Rady, drewno, olej, złocenie.
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Św. Antoni.

59



Św. Maksymilian Kolbe.

60



Św. Krzysztof.

61



NMP Niepokalana, 2001 r.
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Obraz Miłosierdzia Bożego, Polska misia w Niemczech, 200x100 cm.
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Św. Rafał Kalinowski przy Ostrej Bramie.

64



Ukrzyżowanie.
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Archidiecezja Wrocławska, Ostrów Tumski.

Przedstawione portrety osób duchownych są eksponowane w pomieszczeniach 

Papieskiego Wydziału Teologicznego, Metropolitalnego Wyższego Seminarium 

Duchownego a także 

w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i 

w Domu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Dyrektor muzeum archidiecezjalnego ks. Józef Pater, 1995r.
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Kardynał Henryk Gulbinowicz, 1996r.

67



Św. Jan Paweł II, Papież 1996 r.

68



Biskup Józef Pazdur, 1995r.

69



Matka generalna SS Św Elżbiety M. Margarita Wiśniewska, 1998r.

70



Biskup Wincenty Urban.

71



Biskup Ignacy Dec, 2004r.

72



Biskup dr Paweł Latusek, 1995r.

73



Biskup Edward Janiak, 2004r.

74



Biskup Stefan Regmunt, 2003r.

75



Ks. rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Ignacy Dec, 1996r.

76



Ks. prof. dr hab. Józef Pater, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, 2006r.

77



Ks. dr Marian Biskup, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego 1996r.

78



Papież Benedykt XVI, 2006r.

79



Arcybiskup Marian Gołębiewski, 2006r.

80



Biskup Jan Tyrawa, 2002r.

81



Ks. rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Andrzej Tomko, 2014r.
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Biskup Andrzej Siemieniewski, 2006r.

83



Arcybiskup Marian Gołębiewski, 2004r.
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Siostra Klara Dorota Wolff.
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Siostra Matylda Merkert.
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OBIEKTY SAKRALNE

Kościół parafialny pw. św. Faustyny we Wrocławiu

Nowy kościół wybudowany w latach 1998-2003 wg projektu architekta Zdzisława Mieczkowskiego (1937-
2017) był konsekrowany w 2016r.Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Józef Kupny, metropolita 
wrocławski.

Ogromne powierzchnie wnętrza potrzebowały plastycznego rozwiązania z wykorzystaniem elementów sztuki
sakralnej.

Inspirowane stylem gotyckim sklepienia, okna i witraże określiły rozmiary oraz kształt sakralnych obrazów.

Z kilku szkiców zdobienia bocznych ścian proboszcz parafii ks. kanonik Marek Dudkowski zatwierdził 
namalowanie sześciu obrazów połączonych po dwa, jeden nad drugim tak, aby one kompozycyjnie były 
podobne do nastaw ołtarzowych. 

Górne obrazy 150x175 cm są w szerokich ramach w kształcie gotyckiej łuki o wymiarach 195x210 cm. 
Dolne obrazy prostokątne o wymiarach 250x175 cm umieszczone w ramach 290x210 cm. Dyptych ma około
5 m wysokości.
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Nastawa ołtarzowa „Chrzest” nad chrzcielnicą
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Obraz Boga Ojca
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Chrzest Pana Jezusa

90



Chrzest Pana Jezusa, detal
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Nastawa ołtarzowa „Święta Rodzina”

92



Ukoronowanie Matki Bożej

Ukoronowanie Matki Bożej, detal
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Święta Rodzina
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Święta Rodzina, detal

95



Obraz w pracowni
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Nastawa ołtarzowa „Ecce Homo”
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Święta Weronika
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Święta Weronika, detal
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Obraz „Ecce Homo”

100



Obraz „Ecce Homo”, detal
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W pracowni, S. Buczacki przy obrazie
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Św. Józef
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Ks. Kan. Dziekan Marek Dutkowski, proboszcz parafii
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Chrzcielnica, piaskowiec
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Gajków, Dobrzykowice

Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty w Gajkowie

Istnienie kościoła w Gajkowie potwierdzone zostało w 1276 r., parafii w 1310 r. 

Obecny kościół pw. św. Małgorzaty był wybudowany w latach 1711-1713 przez Jacoba Straube, staraniem 
Ignatiusa Magneta, mistrza wrocławskich Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.

Po zniszczeniach wojennych w latach 1945-1947 odbudowano prezbiterium i dach świątyni a w 1963 r. 
ustawiono ołtarz główny.

Tymczasowo w miejscu antepedium została wybudowana ściana z cegły a w 1992 r. oklejona fasadowymi 
płytkami.

Antepedium przed rekonstrukcją

W 2006 roku zapadła decyzja stworzenia kompleksowego stałego wyposażenia prezbiterium które spełnia 
wszystkie wymagania.

Wykonane nowe antepedium w którym z pojemnikami na kwiaty a także mensę, obudowę tabernakulum z 
figurkami aniołków oraz świecznikami. Całość wykonana z piaskowca.
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Antepedium po rekonstrukcji

Nastawa ołtarzu głównego została wzbogacona po bokach o dwa obrazy: św. Jana Pawła II oraz Miłosierdzia
Bożego.

Styl architektury nowych elementów został wzorowany na architekturze nastawy ołtarzu głównego.

Jako podstawowy materiał dla realizacji projektu był wybrany trwały piaskowiec zdobiony złoceniem. 

Z piaskowca zostały wykonane: 

ołtarz soborowy, mównica, 

antepedium, mensa i cześć nastawy ołtarzu głównego,

barierki, półki pod stacje Drogi krzyżowej.

Drewno polichromowane i pozłacane było wykorzystane dla:

ram nowych bocznych obrazów nastawy ołtarzowej,

nowych figurek aniołków, mównicy przewodniczącego oraz podstawki pod krzyż. 
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Wnętrze kościoła po kompleksowej renowacji 2021r
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Widok na ołtarze 2021r

Mównica i ołtarze 2021r
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Poświęcenie ołtarza 2010r.

Udekorowanie tabernakulum 2021r.
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Św. Jan Paweł II, obraz w nastawie
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Rozbudowa ołtarza głównego, lewe skrzydło
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Rozbudowa ołtarza głównego, prawe skrzydło
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Kolumna ze zdejmowaną górną częścią dla noszenia
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Christophorus Hellmann, mistrz Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, rekonstrukcja
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Kopie aniołków w pracowni
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Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dobrzykowicach

Wybudowany przez zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą w latach 1753 - 1757.

Liczne oryginalne elementy dekoracji wnętrza wykonane w drewnie z szarą i zielonkawą polichromią oraz 
złoceniem.

W tych kolorach zrobiliśmy nowy drewniany ołtarz soborowy, mównicę główną i dodatkową, podstawkę pod
krzyż oraz ramy dla nowych obrazów świętych.

Obrazy Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II wykonane w technice olejnej.

Na placu przy pracowni artystów.
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Wnętrze kościoła

118



Ołtarz, mównicy i podstawka pod krzyż razem

Ołtarz soborowy
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Św. Jan Paweł II
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Świerki, Bartnica

Kościół pw. św. Jana Pawła II w Bartnicy 

Wybudowany w 2012r. jest dumą małej wioski liczącej 175 mieszkańców.

Jak powiedział ks. proboszcz Tadeusz Duda "jest to kościół polskich świętych".

Projektowanie wnętrza kościoła oraz wykonanie poszczególnych detali w materiale zaczęło się tuz po 
zatwierdzeniu projektu budowlanego w 2011r.

W miarę posuwania się prac wykończeniowych były montowane elementy wyposażenia świątyni. oraz 
dekoracje.

Ze względu na trudne górskie warunki klimatyczne takie jak duże wahania temperatury i wilgotności 
zrezygnowano z użycia drewna a całość dekoru została wykonana z trwałego piaskowca ze złoceniem. 

Ornamenty roślinne w postaci gałęzi lauru, który jest oznaką zwycięstwa, kształtują nastawy ołtarzowe.

W górnej części nastawy centralnego ołtarzu znajduje się Oko Opatrzności z pozłacanego piaskowca.

Obrazy św. Jana Pawła II i św. Faustyny namalowane farbami olejnymi na płótnie na wodoodpornej tarczy.

Ołtarz soborowy i mównica zrobione ze zbrojonego sztucznego konserwatorskiego piaskowca ze złoceniami 
są wyjątkowo mocne i długowieczne.

Z tegoż materiału z dodatkowym zbrojeniem wykonane dekoracyjne ogrodzenia balkonu. 

Stację Drogi Krzyżowej umieszczone w rzeźbionych ramach z roślinnym ornamentem.

Po obu stronach głównego wejścia na fasadzie zamontowane monumentalne rzeźbione kompozycję - „Dobry
Pasterz” i „Pieta”.

W piątą rocznicę poświęcenia kościoła przy bocznej elewacji został odsłonięty pomnik Św. Jana Pawła II.
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Kościół św. Jana Pawła II
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Dobry Pasterz

123



Pieta
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Płaskorzeźby na fasadzie kościoła
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Pomnik św. Jana Pawła II przy kościele

126



 

Montaż ołtarza

Wnętrze kościoła. Widok z balkonu
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Ołtarz i mównica

Antepedium ołtarzu
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Mównica
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Alegoria ewangelistów
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Stacje Drogi Krzyżowej w kościele

Stacje Drogi Krzyżowej w pracowni
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Fragment nastawy ołtarzowej Jana Pawła II
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Św. Jan Paweł II
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Balaski ogrodzenia balkonu
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Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Świerkach.

Ta barokowa świątynia została wybudowana w 1748 r. na miejscu drewnianego kościoła. Wymagała pilnego 
remontu ze względu na powstałe szkody górnicze.

30 lat temu pełen energii proboszcz Tadeusz Duda wspierany przez ks. dziekana Józefa Molendę rozpoczął 
wieloletnia pracę remontowe i budowlane na obiektach parafialnych.

W zabytkowym kościele zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy brakujące wyposażenie i elementy 
sztuki sakralnej.

Istniejące elementy architektoniczne były wzorcem dla całego kompleksu ołtarzu soborowego.

Zestaw składa się z ołtarza soborowego, mównicy z pulpitem o regulowanej wysokości, ukrzyżowania na 
dekoracyjnej kolumnie, podstawki pod paschał, stolika oraz barierek.

Całość wykonana z litego drewna z marmoryzacją i złoceniem dekoracyjnych nakładek.

Ołtarz, mównica i krucyfiks w prezbiterium
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Barierki, podstawka pod paschał, mównica, ołtarz soborowy i krucyfiks stanowią całość z ołtarzem głównym

Antepedium w pracowni

136



Ołtarz soborowy, mównica, krucyfiks na tle ołtarza głównego po rekonstrukcji
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Mównica z podniesionym pulpitem jest odpowiednia dla osób wzrostu powyżej średniego

Mównica ze złożonym pulpitem wygodna dla niewysokich osób i dzieci
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Krucyfiks i stolik

139



Pod wszystkimi restaurowanymi rzeźbami przyściennymi są zamontowane barokowe konsole z
polichromowanego drewna
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Ks. dziekan Józef Molenda, opiekun parafii,

2010r. olej, płótno 100x70cm, dziekanat Głuszyca
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Dobry Pasterz, 2009r. 

olej, płótno 100x70cm, dziekanat Głuszyca
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MB Fatimska. Pozłacany piaskowiec dla ekspozycji na zewnątrz kościoła
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Kudowa - Zdrój

Kudowa - Czermna

Kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła i Kaplica Czaszek

W grudniu 2003 r. Ks. Biskup Józef Pazdur intronizował Obraz Matki Bożej Dobrej Rady w kościele 
parafialnym św. Bartłomieja Apostoła w Czermnej. 

To była autorska kopia namalowanego przez nas obrazu „Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady” w 
Sulistrowiczkach.

Obraz jest wykonany na płótnie farbami olejnymi ze złoceniem.

Ks. kan. Romuald Brudnowski, proboszcz parafii, zwrócił się do nas z prośbą zagospodarowania przestrzeni 
wokół kościoła z zaakcentowaniem głównej atrakcji turystycznej - Kaplicy Czaszek.

Tak powstał projekt udekorowania fasady kaplicy a także ozdobnych kierunkowskazów oraz Drogi 
Krzyżowej na ścieżce łączącej kościół z plebanią.

Płaskorzeźby na frontonie kaplicy wykonane z piaskowca z pozłacanymi elementami .

W górnej części kompozycji znajduje się Oko Opatrzności.

Pod nim dwie figury aniołów, siedzących nad czaszką. 

Jeden anioł trzyma Św. Hostię, drugi - Klepsydrę. 

Całość podkreśla szarfa z napisem KAPLICA CZASZEK w trzech językach.

Kierunkowskazy oraz Stację Drogi Krzyżowej na bogato zdobionych kolumnach wykonane z piaskowca.
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MB Dobrej Rady, olej, płótno, 2003 r.

Kaplica Czaszek, 2004r
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Kaplica Czaszek, 2005r.

Płaskorzeźba na frontonie kaplicy
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Montaż płaskorzeźby

Kierunkowskaz
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Droga Krzyżowa
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Stacje Drogi Krzyżowej na dziedzińcu pracowni
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Kudowa - Słone.

Kościół filialny pw. Narodzenia NMP w Słonem.

W kościele zostały zaprojektowane i wykonane : ołtarz soborowy, mównica oraz krucyfiks na dekoracyjnej 
kolumnie.

W tym projekcie scena narodzenia NMP umiejscowiona na antepedium ołtarzu soborowego.

Po bokach znajdują się figury rodziców NMP - św. Joachima i św. Anny.

Całość wykonana z litego drewna z polichromią, marmoryzacją polerowaną na wysoki połysk oraz 
pozłacaniem rzeźbionych elementów. 

Ołtarz przed poświęceniem
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Poświęcenie ołtarza
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Ołtarz, mównica i krzyż razem, drewno rzeźbione, pozłacane, polichromia. Na dole - marmoryzacja
(polichromia ) mensy
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Chrząstawa Wielka

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół Niepokalanego Poczęcia wybudowany w stylu neogotyckim.

Dlatego "Ołtarz Polskich Świętych" został zaprojektowany w nawiązaniu do architektury wnętrza.

Kształt nowych obrazów, poza postaci, złote tło oraz roślinność przypominają XIX wieczne obrazy 
znajdujące się w ołtarzach kościoła. 

Wszystkie obrazy malowane farbami olejnymi na złotym tle, płótno podobrazia naklejone na drewniane 
wodoodporne tarcze specjalnej konstrukcji.

To zapobiega deformacji, pękaniu i powstaniu zmarszczek na płótnie a także robi obraz odpornym na 
perforację.

Centralną postacią tryptyku jest Św. Jan Paweł II w białym ornacie na tle Bazyliki św. Piotra na Watykanie.

Po prawej stronie znajduj się obraz Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle Jasnej Góry.

Niestety beatyfikacja Bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w związku z pandemią. odbyła się dopiero 12 września
2021 r

Obraz Bł. ks. Jerzego Popiełuszki na tle pejzażu z mapą Polski znajduje się po lewej stronie tryptyku.

Obok ołtarza Św. Filomeny stoi nowa bogato zdobiona chrzcielnica w gotyckim stylu.

Sama chrzcielnica wykonana ze złocistego piaskowca ze złoceniami metalem w płatkach, misa - ze stali 
nierdzewnej.

Nierdzewna pokrywka udekorowana pozłacanymi elementami z lipowego drewna.

Polichromowana scena chrztu zdobiona kamieniami cennych minerałów.
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Nad kolumnami przy wejściu zamontowane rzeźbione w piaskowcu herby Chrząstawy i Archidiecezji 
Wrocławskiej.

Dla elewacji plebanii wykonane z piaskowca dwie płaskorzeźby: "BONUS PASTOR"- Dobry Pasterz oraz 
"IMMACULATA" - Niepokalana.

Płaskorzeźby na elewacji plebanii
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Dobry Pasterz, 

piaskowiec
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MB Niepokalana, 

piaskowiec,
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Widok na „Ołtarz Polskich Świętych”
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Obrazy Polskich Świętych

Widok wnętrza kościoła
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Św. Jan Paweł II, 

olej,złocenie na drewnie 
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Bł. kard. Stefan Wyszyńskiolej, 

złocenie na drewnie, 
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Bł. ks. Jerzy Popiełuszko,

olej,złocenie na drewnie
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Montaż obrazów
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Herb Archidiecezji Wrocławskiej,

piaskowiec
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Herb Chrząstawy,

piaskowiec
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Usytuowanie herbów

Nowa „gotycka” chrzcielnica z piaskowca w pracownie, w kościele
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Ks. kan. Wiesław Ciesielski, 2015r.

 olej, płótno 100x70cm
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Biały Kościół

Kościół pw. Nawiedzenia NMP

Biały Kościół jest jedną z najstarszych wsi w okolicach Strzelina, wzmiankowaną po raz pierwszy w 1284 r. 
jako „Alba Ecclesia”. 

W czasie działań wojennych, na początku maja 1945 r. wybuch nagromadzonej amunicji zamienił kościół w 
ruinę.

Kościół odbudowano dopiero w latach 1984-1994 z zachowaniem oryginalnego romańskiego stylu. 

Z wyposażenia wnętrza zachowały się tylko nieliczne kamienne elementy. 

Ks. dr. Janusz Prejzner, proboszcz parafii, zaproponował nam wykonanie projektu i realizację doposażenia 
wnętrza kościoła w stylu romańskim.

Ustalono, że wszystkie elementy powinny być wykonane w kamieniu i w kolorze ocalałych 
architektonicznych detali.

W pierwszej kolejności został wykonany antepedium ołtarza soborowego w kształcie krzyżu romańskiego. 
Na krzyżu umieszczona została płaskorzeźba z barankiem - symbolem Pana Jezusa. 

Kamienną podstawkę pod krucyfiks na mensie udekorowano gałęziami winorośli.

Mównica z alegorycznymi postaciami czterech ewangelistów na froncie powstała z piaskowca.

Barierki wykonane są również z piaskowca, których tralki udekorowane są stylizowanymi kiściami 
winogron.

Nastawa ołtarzowa wykonana jest na kształt postaci dwóch aniołów, klęczących przy ukrzyżowaniu.
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Wnętrze kościoła po rekonstrukcji

Barierki, mównica, antepedium i podstawka pod krzyż na mensie.
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Alegoria czterech ewangelistów na froncie mównicy
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Mównica i barierki od strony ołtarza

N. Buczacka przy glinianym modelu anioła
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Droga Krzyżowa, St. II, 

piaskowiec
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Droga Krzyżowa, St. III, 

piaskowiec
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Sulistrowiczki

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady

W 1992 roku rozpoczęto budowę kaplicy, czego inicjatorem był ks. Ryszard Staszak, a duchowym 
opiekunem i autorem licznych pomysłów – ks. biskup Józef Pazdur. 

Nastawa ołtarzowa (retabulum) z drewna lipowego przedstawia Drzewo Jessego - artystyczne wyobrażenie 
drzewa genealogicznego Chrystusa.

Ze spoczywającego na ziemi Jessego (ojciec króla Dawida) wyrasta pień drzewa o gałęziach zakończonych 
wizerunkami królów żydowskich oraz innych przodków Chrystusa. Na wierzchołku umieszczono obraz 
Maryi z Dzieciątkiem, jako Matkę Bożą Dobrej Rady.

Obraz wykonano farbami olejnymi na drewnianej tarczy, aureolę - z 24-karatowego złota w płatkach. 
Potężna rama wyrzeźbiona została z drewna lipowego i także udekorowana złotem.

W centrum pnia drzewa wbudowano tabernakulum z drewnianym dekorem pokrytym złotem.

Nad kompleksem ołtarzowym w trójkącie wśród witraży znajduje się drewniana płaskorzeźba Boga Ojca.

W prezbiterium znajduje się drewniana figura św. Józefa. 

Obraz MB Dobrej Rady w złoconej ramie
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Nadstawa ołtarzowa i płaskorzeźba ”ABBA NASZ OJCZE”
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MB Dobrej Rady, olej na drewnie, złocenie
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Ołtarz Matki Bożej Dobrej Rady z nadstawą
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Ks. bp. Józef Pazdur, 1995r. 

olej, płótno 80x80cm
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Ks. kan. Ryszard Staszak, 1998r. 

olej, płótno 80x80cm
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Oleśnica

Kościół pw. NMP Matki Miłosierdzia

Na zamówienie ks. proboszcza Jana Sucheckiego w latach 1997-2001 namalowaliśmy 14 obrazów Stacji 
Drogi Krzyżowej dla nowego kościoła w Oleśnicy.

Kilka lat później okazało się, że ks. Prałat Jan Suchecki ma przejąć obowiązki dziekana i proboszcza w 
parafii pw. św. Maurycego we Wrocławiu.

Ks. proboszcz zdecydował o stworzeniu w krótkim czasie dodatkowych dwóch nastaw ołtarzowych: Św. 
Faustyny Kowalskiej oraz Bł. Michała Sopoćko.

Postacie zostały namalowane w naturalnych rozmiarach, dlatego obrazy mają powyżej 2m wysokości.

W 2009 prace zostały skończone. 

Droga krzyżowa, Stacje 1, 2, 6
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Droga krzyżowa, Stacje 8, 10, 11

Droga krzyżowa, Stacje 12, 13, 14
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Bł. Michał Sopoćko, nastawa ołtarzowa 2009 r.
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Bł. Michał Sopoćko, detal
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Św. Faustyna Kowalska, nastawa ołtarzowa 2009 r.
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Św. Faustyna Kowalska, detal
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Św. Pier Giorgio Frassati, 120x80 cm
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Świebodzice

Kościół parafialny Świętych Piotra i Pawła

Nowe ołtarze boczne zostały zaprojektowane i wykonane w stylu i kolorystyce istniejącego ołtarza 
głównego.

Ołtarze Miłosierdzia Bożego i MB Częstochowskiej wykonano z litego drewna z użyciem polichromii z 
polerowaniem na wysoki połysk oraz złoceniami ozdobnych rzeźbionych elementów.

Obrazy Miłosierdzia Bożego, św. Jana Pawła II i św. Faustyny namalowano w technice olejnej i wstawiono 
w specjalnie zaprojektowane bogato zdobione pozłacane ramy.

Widok wnętrza kościoła z ołtarzem Miłosierdzia Bożego
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Ołtarz Miłosierdzia Bożego
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Obraz Miłosierdzia Bożego
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Obraz św. Jana Pawła II
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Obraz św. Jana Pawła II, detal
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Poświęcenie

Obrazy Św. Jana Pawła II i Św. Faustyny Kowalskiej w kościele

191



Jastrzębie k. Namysłowa

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Początkowo w miejscu, gdzie znajduje się obecna świątynia, wybudowany był kościół drewniany, którego 
pochodzenie datowane było na 1353 rok. W 1826 roku został wybudowany kościół murowany, otynkowany. 
W 1904 roku został rozbudowany.

Na początku XXI wieku przeszedł kapitalny remont.

Wygląd obiektu po pracach remontowych potwierdza możliwość przeprowadzenia renowacji na najwyższym
poziomie bez względu na rangę kościoła czy wielkość miejscowości.

Po kompleksowym remoncie i konserwacji kościoła zaistniałą potrzeba dodatkowego wyposażenia wnętrza 
w ołtarz soborowy oraz ambonkę.

Przy pracach trzeba było uwzględnić bardzo małe wymiary prezbiterium, a także architekturę i kolorystykę 
ołtarza głównego. 

Został zaprojektowany i wykonany ołtarz soborowy z mensą odpowiednich rozmiarów oraz mównica z 
wygodnym pulpitem 60x60 cm. Krucyfiks na solidnej podstawie zmieściliśmy w bardzo ograniczonej 
przestrzeni.

Wszystkie elementy wykonano z litego drewna, zabezpieczono warstwą wodoodporną. Dzięki zastosowanej 
technologii drewno nie zmienia parametrów w nieogrzewanym kościele.

Marmoryzacja polerowana jest na wysoki połysk, a rzeźbione elementy są pozłacane i zabezpieczone 
lakierem.

Podstawka ambonki pełni funkcję termoizolacji, polichromia podstawki pokryta została lakierem odpornym 
na ścieranie.

Krzyż jest polerowany i pozłacany oraz wyposażony w specjalny uchwyt do przenoszenia. Pomimo sporych 
rozmiarów jest wyjątkowo lekki, ponieważ został wykonany z lekkich gatunków drewna, a jego grubość to 
zaledwie 1 cm.
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Widok wnętrza kościoła z przodu

Widok wnętrza kościoła z prawej strony
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Widok wnętrza kościoła z lewej strony

Ołtarz soborowy bez obrusa podczas montażu
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INSTYTUCJE

Muzeum Miejskie Wrocławia

Henriette von Koenigsdorf
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Henriette von Koenigsdorf, detal
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Św. Leopold
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Scena rodzajowa
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Scena rodzajowa. detale
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Otto Wagner
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Ludwik Hirszfeld
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Ludwik Hirszfeld, detal
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Król Kurkowy Tadeusz Myczkowski 

61x46 cm
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Król Kurkowy Tadeusz Myczkowski detal
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Król Kurkowy Zygmunt Wolf 

100x70cm

205



Król Kurkowy Zygmunt Wolf detal
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Król Kurkowy Jan  Poratyński, 

40x60cm
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Król Kurkowy Tomasz Kulczycki 

60x60cm
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Król Kurkowy Tomasz Kulczycki, detal
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Męski portret
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Męski portret, detal
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Portret
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Męski portret, detal
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Adolf Menzel, popiersie,

marmur
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Max Born, popiersie,

marmur
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Adolf Anderssen, popiersie,

marmur
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Herb Bractwa Kurkowego Wrocławia,

piaskowiec
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Herb Wrocławia,

piaskowiec
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Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pałac w Pawłowicach.

Wybudowany w 1892r. Pałac w Pawłowicach w pierwszej dekadzie XXI w. został wyremontowany i 
przekształcony w ośrodek kultury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Profesor Jerzy Monkiewicz mówił: "Jako wieloletni i częsty bywalec Pałacu miałem stałe uczucie niedosytu, 
wynikające z braku wystroju jego odrestaurowanych wnętrz".

Za zgodą rektora prof. Romana Kołacza, prof. Jerzy Monkiewicz postanowił odnaleźć obrazy, które należały 
do kolekcji rodziny Kornów, byłych właścicieli pałacu.

Okazało się, że spośród byłych bogatych zbiorów Kornów w Polsce pozostało już niewiele dostępnych 
obrazów, a te które istnieją są rozproszone po muzeach na całym świecie.

Po otrzymaniu oficjalnego pozwolenia z Muzeum Narodowego w Warszawie na sporządzenie kopij i ich 
ekspozycję rozpoczęliśmy skopiowanie pięciu dzieł.

Praca została skończona w 2012r.

Więcej na stronie https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,11463247,kup-obraz-i-zostaw-w-palacu-
zyskasz-niesmiertelnosc.html

Pałac Pawłowicki, 30x60cm
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Portret Berty Schroeter, Ernst Resch, 

140x90cm (kopia)
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Młoda ogrodniczka, Christian Wilhelm Ernst Dietrich, 

95x70cm (kopia)
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Ogród w Kissingen, Adolf Mencel, 

100x70cm (kopia)
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Martwa natura, Philipp Sauerland, 

80x65cm (kopia)

223



Król Fryderyk Wilhelm III nad grobem matki, Anton Aleksandr von Verner, 170x225cm (kopia)

Prof. Jerzy Monkiewicz z obrazami, które wiszą w pałacu w Pawłowicach (Fot. Maciej Świerczyński /
Agencja Gazeta)
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Rektor prof. dr hab. Roman Kołacz, 

60x80cm
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CIEKAWOSTKI

   -W 2001 roku Urząd miasta Mysłowice zamówił projekt i wykonanie fontanny dla remontowanego 
Rynku.

Według własnego projektu wykonaliśmy dolną i górną nieckę oraz postać św. Jana Chrzciciela - patrona 
miasta.

Fontanna w Mysłowicach.
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N. Buczacka, autor fontanny.
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N. Buczacka przy gipsowym modelu św. Jana.
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   -Reprodukcje z obrazów naszego autorstwa o tematyce sakralnej zostały wykorzystane jako ilustracje do 
Pisma Świętego w podręcznikach do religii dla szkół podstawowych i gimnazjów. 

Cud w Kanie Galilejskiej, olej, płótno, 80x140 cm.

Jezus nauczający, olej, płótno 60x150 cm.
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   -Obraz Jezusa Miłosiernego dla nastawy ołtarza głównego w nowym kościele pw. Miłosierdzia Bożego w
Głogowie ma 3 metry wysokości.

Dla tak dużego malowidła była specjalnie zrobiona wodoodporna tarcza o wymiarach 3x1,5 metra. 

Obraz Miłosierdzia Bożego, Głogów, olej, płótno na drewnie, 300x150 cm.

Kościół w Głogowie, widok na ołtarz główny.
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   -W 2005 roku ks. kardynał Henryk Gulbinowicz zwrócił się do nas z niezwykłą prośbą o namalowanie 
jego portretu jako biednego mnicha naprawiającego swoje ubranie. W okienku namalowano symboliczne 
gałęzie jesiennego drzewa. Podobno ks. kardynał przewidział trudne ostatnie lata swojego życia.

Kard. Gulbinowicz, detal.
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Kard. Gulbinowicz, 

olej, płótno, 60x40 cm, 2005 r.
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Wykonaliśmy także portrety rodziny księdza kardynała namalowane na podstawie zdjęć z rodzinnego 
archiwum: portret ojca kardynała - Antoniego Gulbinowicza, matki - Walerii Gulbinowicz-Gajewskiej oraz 
portret siostry - Wacławy Gulbinowicz-Rodner.

Antoni Gulbinowicz, olej, płótno, 60x40 cm.
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Waleria Gulbinowicz-Gajewska, 

olej, płótno, 60x40 cm.
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Wacława Gulbinowicz-Rodner, 

olej, płótno, 70x50 cm.
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   -W naszym dorobku jest również portret prof. Ludwika Hirszfelda namalowany na zamówienie Urzędu 
Miasta. Ten wybitny uczony i światowej sławy lekarz, biolog, immunolog wdrożył oznaczenie grup krwi, 
czynnik Rh oraz odegrał kluczową rolę w rozwoju badań nad chorobami zakaźnymi i szczepieniami. 

Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. W 1950 roku był nominowany do Nagrody Nobla.

Ludwik Hirszfeld, 

olej, płótno, 80x60 cm.
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   -Konstanty Parczewski – przywódca powstania listopadowego w powiecie wileńskim w randze majora. 

Bronił „wschodnie wjazdy” do Wilna przed Rosjanami.

Portret został zamówiony przez Polonię w Wilnie.

Konstanty Parczewski, zdjęcie, na podstawie którego powstał obraz olejny.
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Konstanty Parczewski - powstaniec listopadowy, 

olej, płótno, 100x70 cm.
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   -Karol Marcinkowski – powstaniec listopadowy w stopniu podporucznika, polski lekarz, społecznik, 
filantrop.

Oryginalny obraz Karola Marcinkowskiego na koniu na tle Poznania znajdował się w prywatnych zbiorach i 
został utracony w czasie wojny.

Zachowało się tylko czarno - białe zdjęcie tego obrazu.

Panorama Poznania, na tle której znajduje się postać Marcinkowskiego pozostała prawie niezmieniona do 
dziś, co dało możliwość odtworzenia obrazu maksymalnie zbliżonego do oryginału.

Karol Marcinkowski, zdjęcie zaginionego obrazu.
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Karol Marcinkowski, rekonstrukcja, 2004r.
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  -Strzeleckie Bractwo Kurkowe we Wrocławiu kontynuuje tradycje Towarzystwa Strzeleckiego ze Lwowa.

Na przykładzie portretu „Króla Kurkowego” Tomasza Kulczyckiego można zobaczyć jak na podstawie opisu
i rysunku powstaje obraz w kolorze.

Król Kurkowy- Tomasz Kulczycki, opis i rysunek w książce.
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Król Kurkowy- Tomasz Kulczycki, 

olej, płótno, 60x60 cm.
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   -Podczas działań wojennych portret Mistrza zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą Christophorusa 
Hellmanna był używany jako tarcza dla ćwiczeń w strzelectwie.

Górna część głowy była kompletnie zniszczona.

W trakcie prac konserwatorskich i za pomocą nowoczesnej symulacji komputerowej była dokonana 
rekonstrukcja utraconej części twarzy.

W byłem klasztorze zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą we Wrocławiu obecnie znajduje się 
Ossolineum.

Portret Christophorusa Hellmanna przed konserwacją, detal.
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Portret Christophorusa Hellmanna podczas konserwacji.
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Portret Christophorusa Hellmanna po konserwacji.
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Portret Christophorusa Hellmanna po konserwacji, detal.
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   -Obrazy dla pałacu w Sokolnikach o wymiarach 210 na 420 cm były malowane na trzech podobraziach 
każdy i na miejscu łączone w całość.

Polowanie, jesień, olej, płótno, 210x420 cm.

Polowanie, zima, olej, płótno, 210x420 cm.
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Na fotografii S. Buczacki na tle obrazów przedstawiających polowanie z sokołami, obok - obraz św.
Sebastiana, patrona Bractwa Kurkowego dla Muzeum Miejskiego we Wrocławiu.

Kartusz z sokołem dla pałacu w Sokolnikach, piaskowiec, 95x90 cm,
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   -W 1996 r. dla kościoła pw. Chrystusa Króla we Wrocławiu były namalowane dwa obrazy: Matki Boskiej 
Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko, patrona wszystkich dzieci, z chłopczykiem w polskim stroju na
tle tego kościoła.

Gdy w lipcu 1997 r. przyszła powódź stulecia, wszystkie domy w parafii zostały zalane oprócz kościoła.

Później parafianie mówili, że to św. Jan Bosko obronił ich świątynię przed powodzią.

Św. Jan Bosko 1996r.
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   -W 2005 roku pan Sławomir Wojtas zdecydował o stworzeniu rodzinnej galerii portretów w swojej nowej 
posiadłości.

Maryja Wojtas.
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Jako przykład rekonstrukcji portretów z rodzinnego archiwum przedstawiamy obraz Maryi Wojtas z kresów 
wschodnich oraz Pauliny Wojtas z Warszawy.

Maryja Wojtas, foto z archiwum rodziny.

P. Wojtas, zdjęcie paszportowe.
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P. Wojtas.
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