
1 

SZLICHTADOWE SANECZKI MARII LESZCZYŃSKIEJ  

Z KOLEKCJI POTOCKICH 

ALDONA CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA 

 

Słynna łaocucka Wozownia Potockich jest jedyną w skali światowej istniejącą in situ 

historyczną magnacką remizą, tak w rozumieniu samego parku wyjazdowych pojazdów 

konnych, jak i budynku stanowiącego częśd łaocuckiej, ordynackiej rezydencji, w którym bez 

zmian od roku 1904 stoją ekwipaże. To zachowanie nie tylko zespołu związanych z tą 

rezydencją wyjazdowych pojazdów, ale też przechowywanie ich w tej samej Zamkowej 

Wozowni jest istotnie wyjątkowe, szczególnie w obliczu wydarzeo, jakie w XX w. dotknęły 

Polskę - II wojny, a potem, generalnie rzecz postrzegając, reformy rolnej, które zaburzyły 

funkcjonujący wcześniej ład, doprowadzając także do unicestwienia większości ziemiaoskich 

siedzib i znajdujących się w nich kolekcji. 

Łaocut ominęły zniszczenia wojenne. Zarówno w stosunku do Zamku, jak i łaocuckiej 

Wozowni nie można chyba zatem mówid o klasycznie pojmowanych wojennych stratach, dom 

łaocucki funkcjonował bowiem stosunkowo normalnie aż do wyjazdu stąd, 23 lipca 1944 r., 

hrabiego Alfreda Antoniego Potockiego. Właściwie zaledwie w kilka dni potem rezydencja 

zaczęła byd traktowana jako muzeum, by formalnie stad się nim parę miesięcy później1.  

Historyczne zbiory łaocuckie należące do Potockich uległy jednak dyslokacji  

i rozproszeniu w wyniku ewakuacji dokonanej przez samego właściciela wiosną 1944. 

Spodziewając się wkroczenia Armii Czerwonej, sukcesywnie, w kilku etapach ewakuował 

ordynat cześd swoich ruchomości do Wiednia, skąd przewieziono je do Księstwa Lichtenstein. 

Z budynków Stajni i Wozowni zabrano wówczas uprzęże i rzędy jeździeckie2. Pojazdy konne w 

Wozowni pozostały. Dzisiaj eksponowana jest ona jako częśd Muzeum - Zamku w Łaocucie3.  

                                                 
1
 W. K. Wojtowicz, Z historii we współczesność, [w:] A. Cholewianka-Kruszyńska, D. Reniszewski, Biblioteka Julińska, Łańcut 2015, 

s. 7. Takim samym zainteresowaniem co zamek nie objęto jednak kompleksu hippicznego ze Stajnią i Wozownią. Wozownię do 

ówczesnego Państwowego Ośrodka Muzealnego w Łańcucie włączono dopiero w 1948 r., A. Cholewianka-Kruszyńska, Stajnie 

 i wozownie w czasach Potockich i w Muzeum – Zamku, [w:] Muzea-rezydencje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Zamoyskich 

w Kozłowce w 2004 r., s. 24-247. Tutaj także o powojennych losach obu budynków hippicznych. 

2
 Pozostawiono jedną uprząż. Rzędy i uprzęże w dużej części powróciły do Łańcuta jako dar wdowy po ostatnim ordynacie w roku 

1959, chociaż w dużej części zdekompletowane i zniszczone. 

3
 Są to 52 pojazdy z Wozowni Zamkowej (tyle rejestruje w niej inwentarz 1932 r.) oraz 3 z tzw. Zwykłej Wozowni. 
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Jedynym ewakuowanym przez 

ordynata pojazdem były, traktowane 

jako rodzinna pamiątka, zabytkowe 

saneczki szlichtadowe królowej Marii 

Leszczyoskiej (1703-1768), żony 

Ludwika XV, stojące w Szorowani 

Paradnej w Stajni. /Fot.1/ Ich losy po 

ewakuacji z Łaocuta są nieznane. Nic 

nie wiadomo także do chwili obecnej 

o włączeniu ich do jakiejś kolekcji czy 

obecności na rynku antykwarycznym. 

Szlichtadowe saneczki królowej 

Francji były jednym z kilku konnych 

pojazdów należących do zasobów 

hippicznego kompleksu w Łaocucie, 

traktowanych jako rodzinne pamiątki. 

W Wozowni, pomiędzy innymi, stało 

sześd powozów i karet po antenatach, 

jakie pozostawili (wcześniej je restaurując) Romanowie Potoccy, kiedy to od podstaw 

urządzali na przełomie wieków XIX i XX kompleks Stajni i Wozowni. Podobnie zresztą 

postąpili, modernizując i restaurując zamek. Tam także III ordynat i jego żona Elżbieta  

z Radziwiłłów pozostawili „pamiątki przeszłości”, by świadczyły o dawnych dziejach przede 

wszystkim rodziny i domu4. Ostatni ordynat dołączył do tych pozostawionych przez jego 

rodziców kolejne. Były to przedmioty należące do dalekich kuzynów Potockich - króla 

Stanisława Leszczyoskiego i jego córki Marii, królowej Francji. Do zamku trafiły fragmenty 

płaszcza kawalera Orderu Św. Ducha, króla Stanisława, a także biżuteria i wachlarz Marii 

Leszczyoskiej, do Zamkowej Stajni zaś jej niezwykle efektowne saneczki szlichtadowe5. 

Z Leszczyoskimi skoligaceni byli Potoccy poprzez Wiktorię, żonę Józefa Potockiego 

HWK (1673-1751), siostrę stryjeczną króla Stanisława. Te królewskie parantele Pilawici-

Potoccy bardzo podnosili. Kiedy w 1729 r. urodził się delfin Francji, syn Marii Leszczyoskiej  

                                                 
4
 Por. A. Cholewianka-Kruszyńska, Łańcut Potockich - rezydencja-muzeum?, [w:] Muzea-rezydencje, s. 209-226. 

5
 A. Cholewianka-Kruszyńska, Królewskie pamiątki z Łańcuta, „Spotkania z Zabytkami”, 2011, nr 1-2, s. 55. 

Szorownia Paradna w Stajniach Zamkowych w Łańcucie. Fot. z l. 30.XXw.  

Zb. Muzeum-Zamek w Łańcucie. Fot.© Marek Kosior/MZŁ 
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i Ludwika XV, Józef Potocki urządził na jego cześd w Stanisławowie, swym prywatnym 

mieście-twierdzy, wielką iluminację, traktowaną jako uroczystośd familijna. Po latach wnuk 

poprzedniego, Józef Potocki, Krajczy Wielki Koronny (1735-1802), na wieśd o śmierci królowej 

Francji wyprawił w Warszawie w roku 1768 w imieniu rodu Potockich poświęcone jej 

uroczystości żałobne. Wnuk Józefa Potockiego, Alfred, pierwszy łaocucki ordynat, umieścił  

w zamku, pośród rodzinnych wizerunków, portrety króla Stanisława i jego córki  

królowej Francji. 

Parantelami z Leszczyoskimi szczycił się także Mikołaj Potocki z Paryża (1845-1921), 

daleki kuzyn, z tulczyoskiej linii, Potockich z Łaocuta, który posiadał w swoim pałacu przy 

Avenue Friedland pamiątki po królowej i jej ojcu. Szczególnie wyjątkowe były pośród nich 

saneczki należące do Marii Leszczyoskiej6. Znalazły bardzo eksponowane miejsce  

w wykwintnej Szorowani w imponujących pałacowych Stajniach, które Mikołaj Potocki 

wzniósł obok Hôtel Potocki. Saneczki ustawiono pośrodku masztarni, na niskim podeście 

ozdobionym umieszczoną przed nim herbową tarczą. I właśnie stamtąd ok. roku 1923 

                                                 
6
 Les Ecuries du Comte Potocki, [w:] Biulletin Mensuel de La France Hippique, 1910, s. 332. 

Saneczki królowej Marii Leszczyńskiej w Szorowni Mikołaja Potockiego w Paryżu . Repr. La France Hippique, 1910, s.33. Fot.© Marek Kosior/MZŁ 
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odziedziczone przez Alfreda Antoniego Potockiego (1886-1958), który był spadkobiercą 

Mikołaja, trafiły do Łaocuta wraz z dużym zespołem jego paryskich ruchomości, pośród 

których były pamiątki po królewskich kuzynach Leszczyoskich. 

W Łaocucie nie było problemu z powtórzeniem takiego jak w Paryżu sposobu 

eksponowania saneczek królowej. W neobarokowych Stajniach Zamkowych urządzona była 

bowiem - także mająca charakter hippicznego salonu - Szorownia, czy nie wytworniejsza 

nawet niż w Stajniach Mikołaja Potockiego. Podobnie jak w paryskiej ustawiono je zatem 

równie paradnie, z tą różnicą, że bez podestu, bezpośrednio na rogóżkowym dywanie 

przykrywającym podłogę, nieopodal efektownego kominka, co zapewne z powodów 

konserwatorskich nie było zbyt fortunne. Saneczki stały się, co zrozumiałe, tak jak w Paryżu, 

największą i najcenniejszą ozdobą łaocuckiej Paradnej Szorowni, a wręcz ze względu na swą 

wyszukaną formę, drogocennym bibelotem. 

Forma była zdominowana przez pełnoplastyczną rzeźbę i relief dekorujące zarówno 

nadsanie, jak i podsanie pojazdu, co charakteryzowało barokowe i rokokowe saneczki 

szlichtadowe. Często bowiem nie tylko dekorowano je rzeźbami, ale wręcz całe nadsanie 

Saneczki królowej Marii Leszczyńskiej w Szorowni Paradnej w Łańcucie. Fot. z l. 30. XX w. Zb. Muzeum-Zamek w Łańcucie. Fot.© Marek Kosior/MZŁ 
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przybierały formę pełnoplastycznych rzeźb najczęściej o kształtach zoomorficznych, postaci 

mitologicznych czy też muszli. Saneczki efektownie przy tym polichromowano i złocono, 

dekorując ornamentami i scenami o różnej tematyce od mitologicznej po krajobrazową. Taką 

widowiskową formę tych małych, dla jednej damy i powożącego nimi kawalera, sani 

warunkowało przeznaczenie ich do szlichtad7 - zabaw na śniegu urządzanych od XVI do poł. 

XIX w. na dziedziocach pałaców i zamków, w pałacowych parkach czy też na placach 

miejskich, kiedy to co najmniej kilka jednokonnych sani, jedne za drugimi, przejeżdżało 

szybko po określonym torze. W malutkim 

pulsarze siedziała dama, a za nią na małym 

koziołku kawaler, który obejmując ją 

ramionami, tym zaprzęgiem powoził i to od 

jego zręczności zależało powodzenie takiej 

brawurowej jazdy. W powożeniu pomagali 

mu biegnący przed koomi laufrzy z batami. 

Najwięcej było w tym jednak zabawy, urody 

i flirtu. Stąd nieodzownym warunkiem tej 

efektownej, wytwornej fety były 

dekorowane niby puzderka saneczki, 

podobnie jak wyczubione konie w barwnej 

uprzęży i bogatych czaprakach.  

Późnorokokowe saneczki Marii Leszczyoskiej były nie tylko kwintesencją stylu, ale 

także wyrafinowanym, o najwyższym artyzmie wykonania dziełem sztuki, jak się wydaje - 

także w swej epoce - wyjątkowym. Miały formę pełnoplastycznej rzeźby wyłaniającego się z 

gęstwiny traw małego trytona, realistycznie przedstawionego jako dmące w muszlę pyzate 

dziecko, do którego esowato zwiniętego, podwójnego (!) rybiego ogona przylegało pulstro w 

formie konchy o wywiniętym górnym brzegu, w partii siedziska ażurowym. Zwracają uwagę 

doskonałe wzajemne proporcje rzeźby trytona i konchy, przez co tworzą one niezwykle 

spójne kompozycyjnie elementy nadsania. Konchę ozdabiały płaskie reliefowe girlandy i 

kokardy; z jej tyłu saneczki miały, charakterystyczny dla nich, siodełkowaty, tapicerowany 

koziołek dla powożącego mężczyzny, podparty rzeźbionym esowatym wspornikiem. Pulstro 

                                                 
7
 Polska nazwa brała się z niemieckiego schlitten - ślizgać się i der Schlitten - sanie oraz włoskiego slitta – sanie. 

Szlichtada wiedeńska, ol. pł.,1 poł XVIII w., Zb. Muzeum-Zamek 

w Łańcucie. Fot.© Marek Kosior/MZŁ 
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tapicerowane było gładkim, strzyżonym aksamitem, a dośd wysoko umieszczone półokrągłe 

siedzisko lamowane było na przedniej krawędzi (podobnie jak brzeg koziołka) skórą nabijaną 

dwiekami. Okute, drewniane płozy z przodu zbiegające się i esowato wygięte do góry 

ozdobiono reliefem oraz rzeźbioną kwiatową girlandą, a zwieoczono palmetkami. Rzeźbione 

wsporniki nadsania dekorowały motywy rocailli, wazonika i kwiatowego festonu, na którym 

królowa opierała stopę, wsiadając do sani. Płozy i wsporniki wzmocnione były dodatkowo 

kutymi listwami. Przy wygięciu płóz z przodu zamocowano kołki z kutego metalu do 

zaczepienia dyszli, a poniżej koziołka wsporniki na niezachowane pantofle dla powożącego - 

wsuwał w nie stopy, przez co łatwiej utrzymywał równowagę. Na koocu każdej płozy 

znajdował się także hamulec z kutego metalu w formie długiego, wygiętego, ruchomego haka 

mocowanego do płozy bolcem z nałożoną rozetką, wzmocniony dodatkowym, nożycowo 

połączonym z nim, krótkim ramieniem, także na koocu z bolcem i rozetką. Hamulec ozdabiała 

na wierzchu muszla, która stanowiła nie tylko element dekorujący, ale zwiększała także 

powierzchnię hamulca w miejscu, w którym naciskany był stopą powożącego. Wówczas 

zakooczony ostro koniec haka wbijał się w śnieg 

Saneczki królowej Marii Leszczyńskiej. Fot. z l. 30.XXw. Zb. Muzeum-Zamek w Łańcucie. Fot.© Marek Kosior/MZŁ 
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Niestety nie znamy kolorystyki saneczek - opis w inwentarzu łaocuckim Saneczki z 

amorkiem starożytne8 nic nam nie mówi. Można domyślad się, że aksamit, którym 

tapicerowane było wnętrze sani oraz koziołek, był ciemnoczerwony, może bordo. Z zewnątrz 

sanie były zaś jednolicie polichromowane, tak, by imitowały rzeźbę z brązu, co uzyskano, 

malując je brązem „sypanym”9. Zapewne jeszcze jako własnośd Mikołaja Potockiego poddane 

zostały konserwacji - w idealnym stanie aksamit wydaje się wtórny, podobnie doskonały stan, 

bez ubytków, powierzchni elementów drewnianych (co widad już na fotografii saneczek w 

Szorowni paryskiej) wskazuje na jej restaurację. Mając jako punkt odniesienia zachowany w 

zbiorach Muzeum - Zamku wielki rogóżkowy dywan z Paradnej Szorowni, można z dużym 

prawdopodobieostwem określid ich wymiary. Były długie na ok. 190 i wysokie na ok. 140 cm. 

Wyjątkowości tym zaginionym saneczkom królowej Francji ze zbiorów Potockich przydaje 

poza tym fakt, że nie posiadają one analogii pośród innych licznie zgromadzonych 

szlichtadowych saneczek we współczesnych światowych muzeach i kolekcjach. 

 

ALDONA CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA 

 

historyk sztuki, kustosz kolekcji pojazdów konnych w Muzeum - Zamek w Łańcucie. Przedmiotem jej badań są 

europejskie wyjazdowe pojazdy zaprzęgowe oraz kultura i funkcjonowanie rezydencji polskich wieku XIX  

w kontekście hippiki, myślistwa i portretowego malarstwa. Jest autorką ponad 70. artykułów zamieszczanych  

w kraju i za granicą oraz kilkunastu książek. Kuratorka kilku monograficznych wystaw, w tym w Muzeum - Zamek 

w Łańcucie: W rodzinnym kręgu i Grand Tour, w ramach Jubileuszu Jana Potockiego w 2015 oraz Portrety 

i wizerunki księżnej Marszałkowej w roku 2016. 

 

                                                 
8
 J. Silber, Inwentarz fideikomisowy (…) 1932, Archiwum Muzeum - Zamek w Łańcucie, s. 101. 

9
 Tzw. proszkowym. Konsultacji udzielił mi uprzejmie p. Stefan Mieleszkiewicz z MNW. 

 


