
Manekinowa spuścizna Zająców 
 

Stare porzekadło mówi, że ...od przybytku ponoć głowa nie boli, drugie jednak od razu dodaje, że od 

nadmiaru można dostać zawrotów głowy. Sprawdza się to w zupełności w przypadku zespołu zabytków 

związanych z Polską Fabryką Manekinów, która mieściła się w latach trzydziestych ubiegłego wieku 

w Zamysłowie, małej podrybnickiej wiosce, włączonej w 1948 r. jako dzielnica do Rybnika. To tutaj, 

w podwórzu rodzicielskiego domu, dwóch młodych, przedsiębiorczych, obdarzonych niezwykłymi talentami 

braci założyło pracownię, jakiej trudno byłoby szukać nie tylko w najbliższej okolicy, ale chyba i jedynej w całej 

ówczesnej Rzeczypospolitej. Młodym ludziom zamarzyło się produkowanie czegoś, czego nie było wówczas na 

polskim rynku – można za to było sprowadzić, oczywiście za niemałe pieniądze, niezwykle przydatny handlowcom 

towar, np. z Wiednia lub Berlina. 

Manekiny wabią klientów  

Nie bez przyczyny rozpowszechnił się pogląd, że reklama jest dźwignią handlu, ugruntowany powstaniem 

w II połowie wieku XIX wielkich i luksusowych domów towarowych, wabiących klientelę doskonale 

przygotowanymi i zrealizowanymi wystawami sklepowymi. Elementem istotnym w efektownej prezentacji 

towarów była ich ekspozycja na odpowiednio ukształtowanych i dostosowanych do potrzeb towaru 

manekinach. Walory nawet najpiękniejszej sukni czy płaszcza nikną, gdy wiszą na wieszakach, wciśnięte 

pomiędzy inne. W pełni zaś oddziaływają na zmysły klienta, gdy umiejętnie udrapowane na manekinie, 

przyciągają wzrok barwą i fakturą tkaniny, wymyślnym albo modnym krojem, zdobieniem, wreszcie dobranymi, 

a niezbędnymi dodatkami – kapeluszami, torebkami, rękawiczkami, czy biżuterią. Szybko docenili ten sposób 

docierania do klientów nawet drobni kupcy. Ambicją wielu z nich było posiadanie chociaż jednej figury w oknie 

swego sklepu, jednak była to dość skomplikowana, i co tu ukrywać, kosztowna sprawa. W czasach, gdy tworzywa 

sztuczne – tak teraz ułatwiające masową produkcję – jeszcze nie istniały, dostępne były jedynie wyroby z drewna, 

gipsu, porcelany, tkaniny i włosia. To z tych surowców powstawały kosztowne i ciężkie manekiny, wymagające siły 

i starania przy eksploatacji. Z biegiem czasu udoskonalano je, jednak, mimo tego, często psuły się, stając się 

udręką dla dekoratorów sklepowych. 

Doświadczył tego również Józef Zając z Zamysłowa, pracujący jako dekorator w domu towarowym Beygi 

w Rybniku. Młody człowiek, po kursach dekoratorskich w Wiedniu i Berlinie, pracował we wspomnianym 

sklepie w latach dwudziestych, po powrocie rodziny Zająców po plebiscycie w 1921 r. z Westfalii. Kiedy 

z powodzeniem udało mu się naprawić uszkodzone fragmenty manekinów, dorabiając wymyślonym przez 

siebie sposobem zepsute części pomyślał, że przecież można by zacząć pracować na własną rękę. Wspólnie 

z młodszym bratem Janem, rozpoczęli produkcję manekinów i różnorodnych akcesoriów sklepowych. Do ich 

wytwarzania zaczęli z powodzeniem wykorzystywać technikę papier-mache, która dawała sporo nowych 



możliwości. Przede wszystkim jednak umożliwiała zastąpienie ciężkich, trudnych do przemieszczania i ekspozycji 

tradycyjnych figur, nowymi – lżejszymi, a przy tym łatwiejszymi w naprawie. 

 

Zamysłowskie figury 

Młodzi Zającowie rozpoczęli samodzielną produkcję w 1931 r. Uzdolnieni plastycznie i niezwykle pracowici bracia 

w krótkim czasie stworzyli bogatą ofertę handlową. 

Zaproponowali szeroki asortyment figur damskich, 

męskich i dziecięcych. Początkowo, figury kobiece posturą 

i stylistyką twarzy nawiązywały do sylwetek ówczesnych 

elegantek. Szybko zostały jednak zastąpione przez stojące 

i siedzące, smukłe i eteryczne nimfy o wyszukanych 

fryzurach i nieskazitelnym makijażu, którym ruchome ręce 

pozwalały nadawać uwodzicielskie pozy. Znakomicie 

prezentowały się na nich zwłaszcza kreacje wieczorowe. 

O ponadczasowym pięknie ich sylwetek świadczy to, że 

mogłyby skutecznie konkurować ze współczesnymi 

modelkami. Mężczyźni zaś byli traktowani nader 

realistyczne. Starsi i młodsi, grubi i chudzi, eleganci 

z wąsami i bez – słowem, tworzyli galerię postaci, których 

podobizny wzięto z najbliższego otoczenia. W tej chwili, 



gdy modna jest szczupła i wysportowana sylwetka, w żadnym ze sklepów nie ma manekina przedstawiającego 

niskiego i otyłego mężczyznę. A przecież tacy ludzie są, i takich – z ułomnościami , niedoskonałych – tworzyli Józef 

i Jan Zającowie. Odrębną grupę stanowiły figury dziecięce. Rozkoszne bobaski z loczkami fikające nóżkami, 

maluszki, które można było postawić obok figury modnie ubranej mamy. 

 

 

Zamysłowskie figury 

Młodzi Zającowie rozpoczęli samodzielną produkcję w 1931 r. Uzdolnieni plastycznie i niezwykle pracowici bracia 

w krótkim czasie stworzyli bogatą ofertę handlową. Zaproponowali szeroki asortyment figur damskich, męskich 

i dziecięcych. Początkowo, figury kobiece posturą i stylistyką twarzy 

nawiązywały do sylwetek ówczesnych elegantek. Szybko zostały jednak 

zastąpione przez stojące i siedzące, smukłe i eteryczne nimfy 

o wyszukanych fryzurach i nieskazitelnym makijażu, którym ruchome 

ręce pozwalały nadawać uwodzicielskie pozy. Znakomicie prezentowały 

się na nich zwłaszcza kreacje wieczorowe. O ponadczasowym pięknie ich 

sylwetek świadczy to, że mogłyby skutecznie konkurować ze współczesnymi 

modelkami. Mężczyźni zaś byli traktowani nader realistyczne. Starsi 

i młodsi, grubi i chudzi, eleganci z wąsami i bez – słowem, tworzyli galerię 

postaci, których podobizny wzięto z najbliższego otoczenia. W tej chwili, 

gdy modna jest szczupła i wysportowana sylwetka, w żadnym ze sklepów 

nie ma manekina przedstawiającego niskiego i otyłego mężczyznę. 

A przecież tacy ludzie są, i takich – z ułomnościami, niedoskonałych – 

tworzyli Józef i Jan Zającowie. Odrębną grupę stanowiły figury dziecięce. 

Rozkoszne bobaski z loczkami fikające nóżkami, maluszki, które można 



było postawić obok figury modnie ubranej matki, dziewczynki i chłopcy o różnym wzroście i wieku i silnie 

zindywidualizowanym wyglądzie – to kolejna część oferty, z jaką występowała Polska Fabryka Manekinów 

w Zamysłowie. 

Producenci robili nie tylko figury zbliżone wielkością do naturalnych. Reklamowali się też wykonywaniem 

chodzących, reklamowych „olbrzymów”, które z pewnością wzbudzały sensację wśród przechodniów 

przemyślnym sposobem poruszania się i wyglądem. 

W kategorii figur mieszczą się też poszczególne partie ludzkiej 

sylwetki: głowy, popiersia, biusty, korpusy, ręce, dłonie, nogi i stopy – 

realistyczne i stylizowane. Służyły one bądź jako części wymienne, 

pozwalające uatrakcyjniać figurę, bądź były samodzielnymi 

obiektami ekspozycyjnymi do prezentacji drobnej galanterii 

odzieżowej – kapeluszy, rękawiczek, pończoch, skarpet, krawatów itp. 

Oprócz manekinów wszelkich typów, bracia Zającowie 

produkowali też inne przedmioty do okazjonalnych dekoracji 

wystaw sklepowych, nie tylko odzieżowych, ale i innych branż, np. 

spożywczych. W sprzedaży mieli np. zajączki wielkanocne z koszami 

jajek – w wersji męskiej i żeńskiej, świnki, flamingi, dowcipne 

rozzłoszczone gęsi, próbujące dopaść grubasa; choinki, 

bożonarodzeniowe świece i dzwonki na gałązce świerkowej, Mikołaje z prezentami i mnóstwo innych, trudnych 

do wyliczenia. Powstawały one w oparciu o dostępne wzorniki, kopiowane i dopasowywane do potrzeb 

odbiorców, często indywidualnych, bądź były projektowane przez Józefa i Jana. 

 

Występująca w nazwie „fabryka” może sugerować, że u Zająców pracował spory zespól pracowników, 

a oni sami chodzili – jako fabrykanci – wśród nich nadzorując wykonywanie pracy. Nic bardziej mylnego. Owa 

fabryka, to był niewielki warsztat zatrudniający kilka osób, a sami bracia – powalani gotowanym samodzielnie 

klejem, ubieleni gipsem, uwijali się wśród innych, by w terminie wykonać zamówienia. Sami modelowali 

prototypy i wykonywali gipsowe formy do figur lub ich części. Podobnie jak pozostali, żmudnie wyklejali ich 

wnętrza rozmoczoną masą papierową, by następnie papierowe, utwardzone klejem surowe korpusy szlifować 

i powlekać cienką warstewką gipsu, którą znów należało precyzyjnie wygładzić. Dopiero po tak czasochłonnych 

zajęciach, można było przystąpić do „makijażu” wyprodukowanych elegantek. Czynili to zawsze mistrzowie 

w swym fachu – Józef i Jan Zającowie.  



 

Sukcesy i porażki  

Początek maja roku 1939 przyniósł braciom największy sukces. Decyzja o udziale w Targach Krajowych 

w Poznaniu z prezentacją swoich możliwości, miała przynieść następne zlecenia i nowych klientów. W tłumie 

wystawców zostali dostrzeżeni przez ówczesnego wicepremiera i ministra skarbu, Eugeniusza Kwiatkowskiego, 

który zachwycił się jakością i poziomem oferowanego produktu. Nakazał też wstrzymanie importu podobnych 

figur, wskazując na Zająców, jako jedynie upoważnionych do produkcji i dystrybucji manekinów. Radość 

z sukcesu była krótka. Trzy miesiące później wybuch II wojny światowej przekreślił wszystko. Ucieczka przed 

Niemcami w stronę Lwowa, a następnie ukrywanie się obu braci i tułaczka, bo w ich domu na Zamysłowie 

kwaterowali hitlerowcy, przerwała świetnie zapowiadającą się przyszłość firmy. Braciom wydawało się, 

że kilkuletnią wojenną przerwę uda się pomyślnie zakończyć po wyzwoleniu w 1945 r. 

Zmiana realiów politycznych zaważyła znacząco na ich losie. Nie mogli powrócić do takich rozmiarów 

produkcji, jak przed wojną. Jako elementy obce – kapitalistyczne – dysponujące własnym warsztatem, byli na 

cenzurowanym... Początkowo pracowali nadal wspólnie, jednak pojawiające się coraz większe trudności 

w zaopatrzeniu i zbycie wyprodukowanych figur sprawiły, że tylko starszy z braci – Józef – pracował nadal 

w warsztacie. Nie wolno mu było samodzielnie prowadzić produkcji, musiał działać pod szyldem Cechu Rzemiosł 

Różnych w Wodzisławiu Śląskim, w ramach spółdzielni rzemieślniczej. Kontrole skarbówki, a w konsekwencji 

tzw. domiary, zniszczyły dobrze prosperujący, unikalny na skalę ogólnopolską, zakład. Młodszy z braci, Jan, 

mający żyłkę kupiecką, przez wiele lat prowadził wraz z żoną Bronisławą w Rybniku sklep tekstylny. Jednak po 

powrocie ze sklepu zdejmował garnitur handlowca, ubierał poplamione gipsem ubranie robocze i wraz 

z bratem, oddawał się tworzeniu lub naprawie ukochanych figur. 

 



Nowy wymiar przebrzmiałej  świetności  

Na początku lat 90. XX w., rozpoczęła się kolejna, tym razem muzealna przygoda manekinów. Chodząc 

codziennie ulicami Rybnika mijałam nijakie wystawy sklepowe, na których z rzadka widoczne były mocno 

sfatygowane manekiny. Zaskoczeniem dla mnie była zasłyszana gdzieś informacja, że zostały wyprodukowane 

w Rybniku. Po pewnym czasie udało mi się nawiązać kontakt z panem Janem Zającem, jego brat Józef już 

wtedy nie żył. W drzwiach Działu Historii Rzemiosła stanął starszy, pełen werwy mężczyzna, który od progu 

gromkim głosem zapytał: po co mi manekiny, przecież w tej chwili są doskonalsze, plastikowe lale, bardziej trafiające 

w gusta klientów? 

Przez kilka lat wiedliśmy zawzięte spory o celowość pozyskania do zbiorów muzealnych wyrobów 

pochodzących z warsztatu braci Zająców. Tak nieufną postawę pana Jana w pełni uzasadniały niedobre 

doświadczenia z przeszłości. Początkowy opór i rezerwa powoli przeszły w etap ostrożnej zażyłości, gruntowanej 

wielogodzinnymi dyskusjami w urokliwym ogrodzie państwa Zająców. Wreszcie, w roku 1996, do zbiorów Działu 

trafiły pierwsze figury, papieroplastyki i formy do ich wytwarzania. Nadal pan Jan nie mógł wyjść z zadziwienia, 

dlaczego gromadzimy całe te rupiecie, i nadal – mimo całej, dającej się wyczuć sympatii – nie chciał mówić 

o technicznych stronach produkcji. 

Urokliwe golaski znalazły natychmiast swe miejsce na wystawie stałej. Komentarze były różne – od 

zachwytów i potraktowania ich jako dzieł sztuki użytkowej, do oburzenia nieprzyzwoitą nagością i sugestiami co 

do ich odziania. Przypadkowa wizyta katowickiej telewizji sprawiła, że nakręcony wówczas materiał 

wyemitowany został we wszystkich możliwych kanałach, łącznie z zagranicznymi. Pikanterii tej krótkiej audycji 

przydał fakt wykorzystania jej i opatrzenia dowcipnym komentarzem przez Jacka Fedorowicza – muzealna 

ekspozycja została przedstawiona jako makieta pomnika polskiego naturyzmu, przewidzianego na plaży 

w Chałupach. 

Za sprawą telewizji rybnickie manekiny weszły do obiegu 

muzealnego. Nie tylko stały się znanymi obiektami wystawowymi, 

pozwoliły też na zadzierzgnięcie, trwających już lata, muzealnych 

przyjaźni. Wzięły udział, budząc zachwyt, w zorganizowanej z 

ogromnym rozmachem przez Muzeum Narodowe w Poznaniu 

wystawie Moda dwudziestolecia międzywojennego 1918–1939 

(2001). Otwierający wystawę dyrektor Muzeum, prof. dr hab. 

Wojciech Suchocki, wskazał na niezwykły zbieg okoliczności – 

manekiny prezentowane w Poznaniu w maju 1939 r. wróciły na 

czas jubileuszowych Targów w roku 2001 do tego miasta. Doczekały 

się też noty w katalogu towarzyszącym wystawie. 

 



Kolejne wypożyczenia miały miejsce do Muzeum Teatralnego w Warszawie na wystawę Z dziejów Polek 

(2003/2004), a następnie do Muzeum Sopotu na wystawę Modna pani w kurorcie (2004). Kilka damskich głów 

pożyczyliśmy też na wystawę do Muzeum Narodowego w Warszawie, a w roku 2016   głowy z rybnickiej pracowni, po 

niezwykle udanej konserwacji wykonanej  przez Marka Dronszczyka, otwierały wystawę konserwatorską w Muzeum 

Historii Katowic. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że na wspomnianą konserwację zarobiły ich „koleżanki” z wystawy 

stałej – nasze manekiny wystąpiły w amerykańskim filmie historycznym, a ich „gaża”, wystarczyła na restaurację 

kilkunastu głów. Obecnie, dwa najstarsze manekiny damskie czekają na dłonie konserwatora, by w przyszłości stanąć 

na wystawie stałej przygotowywanej przez Muzeum Historii Polski w  Warszawie  Wędrówki wystawiennicze nie 

służą jednak dobrej kondycji manekinów. Kruchość materii, z jakiej powstały, ogranicza ich przemieszczanie. 

Stoją sobie za to na ekspozycji stałej, dziwiąc się oglądającym je ludziom. 

 

 



Kolejne muzealne nabytki 

Następne wyroby manekiniarskie, pojedynczo lub po kilka sztuk trafiały do kolekcji w kolejnych 

latach. Prawdziwe zatrzęsienie nastąpiło w roku 2009. W związku z koniecznością opuszczenia pomieszczeń 

i całkowitej likwidacji dawnego warsztatu, pracownicy Działu Historii Rzemiosła podjęli decyzję o przemieszczeniu 

pozostałości do własnych magazynów. 

Mordercza praca zespołu w czerwcowym skwarze, w kurzu i pyle, zaowocowała niezwykłymi znaleziskami. 

W różnych zakamarkach znajdowaliśmy przedmioty, o których od wielu lat nie pamiętali ich właściciele. Nie 

było czasu na ich selekcję. W koszach znosiłyśmy ręce i nogi, głowy i korpusy... Momentami czułyśmy się tak, jak 

w czasie rewolucji we Francji – tylko krwi nie było. 

Przemieszczone do ciasnego magazynu zabytki nie miały szans na prawidłowe rozpoznanie 

i zabezpieczenie. Kolejna przeprowadzka w roku 2010 r. – i nareszcie możliwość – po następnych, 

niespodziewanych kataklizmach – na opracowanie nabytków. 

Cóż zatem trafiło do naszych zbiorów? Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ ciągle zajęci jesteśmy 

porządkowaniem i liczeniem, liczeniem i porządkowaniem i znowu liczeniem... 

I znowu, jak jakiś czas temu, pracownicy merytoryczni – niezależnie od statusu i stanowiska – wykonują 

zgodnie brudną robotę. Dosłownie, bo trzeba się przedrzeć przez warstwy kurzu z wielu dziesiątek lat, kocich 

i mysich odchodów i zapachów, oraz różnych innych niespodzianek. 

Przez kilka miesięcy koleżanki, Krystyna Kawa, Katarzyna Kalkowska i stażystka Agata Bunalska, pracowały 

w magazynie czyszcząc, sortując, nanosząc numery inwentarzowe na liczące dziesiątki i setki sztuk zespoły zabytków. 

Na bieżąco były one fotografowane przez kolejną osobę z zespołu – Celestynę Chlubek-Adamczyk, a Waldemar 

Gorki walczył z zespołem niezwykle interesujących dokumentów, związanych z prowadzeniem warsztatu 

w latach 1957–1971, zainwentaryzował ich prawie 2000. Mnie przypadło, w zdecydowanej większości, 

opracowywanie kart naukowych. W ciągu trzech miesięcy tego roku zostało opisanych około 1500 zabytkowych 

papieroplastyk – rzadkich materiałów dekoratorskich z lat 30.–40. XX w. Przed nami są podobne prace nad 

dziesiątkami głów, rąk, nóg, narzędzi, fotografii i stosami korespondencji reklamowej, przygotowanej do wysłania 

przed wojną. 

Nieco nudna statystyka jest jednak konieczna, aby unaocznić rozmiary pracy wykonywanej przez 

pracowników Działu. Niewidoczna dla postronnego obserwatora, nie pozwala w pełni docenić włożonego w nią 

wysiłku i wiedzy. Jednak unikalna na skalę ogólnopolską kolekcja jest tego warta. Jest świadectwem rzadkich 

umiejętności i jakości wyrobów rękodzielniczych oraz niezwykłej skromności ludzi, którzy z sercem, tworząc 

wysokiej klasy dzieła sztuki użytkowej, starali się po prostu wykonać je dobrze. 
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