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Marian Dienstl-Dąbrowa, pułkownik rezerwy, jeden 
z organizatorów armii polskiej na ziemiach włoskich, 
„Łódź w Ilustracji – dodatek niedzielny do Kuriera 
Łódzkiego” 1928, nr 48, s. 2, fot. ze zbiorów 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Polski, podkreślając Jego udział w walce o odzyskanie niepodległości. Obok części 
dokumentalnej i historycznej wystawa prezentuje również – pochodzące z obec-
nych zbiorów Galerii – dzieła dwóch łódzkich artystów, którzy już w latach 20. XX 
wieku pokazywali swoje prace w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: Konstantego Mac-
kiewicza, trzykrotnie prezentującego w tamtym czasie swoje obrazy i projekty de-
koracyjne oraz Stefana Wegnera, przedstawiającego pejzaże z Poronina i portrety 
(warto przy tym zaznaczyć, że był on jednym z krytyków polityki wystawienniczej 
Dienstla-Dąbrowy). 

Postać ppłk. Mariana Dienstla-Dąbrowy została przypomniana kilka lat temu na 
łamach „Kroniki Miasta Łodzi” (nr 3, 2009) przez Irenę Jaworską – starszego specja-
listę ds. dokumentacji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, która od wielu lat zajmuje się 
propagowaniem wiedzy o tej pierwszej łódzkiej samorządowej galerii sztuki współ-
czesnej i o osobie jej ówczesnego kierownika. 

Z informacji dostępnych w archiwalnej prasie, zawartych we wcześniejszych pu-
blikacjach, a take upowszechnianych w Internecie wynika, iż Marian Karol Dienstl-
-Dąbrowa urodził się 3 stycznia1 1882 r. w Przemyślu jako syn Stanisława i Marii 
z Barzanów. Po ukończeniu gimnazjum męskiego w Sanoku (1901), w 1908 roku 
ukończył studia filologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Monachij-
skiego. Kilka źródeł podaje, iż najprawdopodobniej równocześnie studiował historię 
sztuki i malarstwo, których naukę kontynuował następnie we Lwowie, Krakowie, 
Florencji i w Paryżu. W Monachium miał okazję spotkać się ze znanymi lalkarzami 
i reżyserami teatralnymi: Josephem Leonhardem Schmidem oraz Paulem Brannem, 
twórcami słynnego monachijskiego Teatru Marionetek, od których zaczerpnął wie-
le idei, które wykorzystał przy tworzeniu własnej autorskiej sceny w Warszawie. 
W tamtym okresie zajmował się także pracą dziennikarską, pisał recenzje, m.in. 
do „Przeglądu Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego” (1905). W 1907 nakła-
dem wydawnictwa H. Altenberg – E. Wende i spółka z Warszawy została wydana 
pierwsza część dzieła Ryszarda Wagnera „Opera i dramat – Opera a istota muzy-
ki” w tłumaczeniu z języka niemieckiego autorstwa Dienstla-Dąbrowy. Publikacja 
zawierała dodatkowo dwa teksty od tłumacza: „Kościuszko i Polonia” oraz „Zna-
jomość Wagnera w Polsce”. W przygotowaniu były dwie kolejne części dzieła Wa-
gnera: „Widowiska a istota sztuki dramatycznej” oraz „Poezya i muzyka w dramacie 
przyszłości”, także w tłumaczeniu Dienstla. W 1908 roku ogłosił on drukiem „Zna-
czenie Wyspiańskiego dla polskiego zdobnictwa”, który ukazał się nakładem lwow-
skiego Towarzystwa Wydawniczego. 

Od 1909 roku Dąbrowa mieszkał w Warszawie, gdzie współpracował z pismami: 
„Dzień”, „Świat”, „Świat Teatralny”. Współredagował także „Złoty Róg” oraz „Wieś 
i Dwór”. 6 kwietnia 1910 roku w Warszawie ożenił się z Jadwigą Eugenią Stokow-
ską (1881-1952), z którą miał córkę Krystyną Jadwigę (1912-1971)2. W 1910 roku 

1 Niektóre źródła podają jako datę urodzin Dienstla-Dąbrowy także 1 marca.
2 Krystyna wyszła za mąż za Zygmunta Wiktora Kaczyńskiego w Warszawie w czerwcu 1936 roku.

Niewątpliwym impulsem do zorganizowania przez Miejską Galerię Sztuki w Ło-
dzi wystawy poświęconej Marianowi Dienstlowi-Dąbrowie są tegoroczne obcho-
dy 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także przypadający za 
sześć lat jubileusz 100-lecia istnienia instytucji. Galeria postanowiła przypomnieć 
postać ppłk. M. Dienstla-Dąbrowy (1882-1957) – pierwszego, wyłonionego w dro-
dze konkursu, Dyrektora instytucji w latach 1924-1930, człowieka teatru, historyka 
sztuki i  publicysty, zasłużonego w walce o odzyskanie niepodległości. Na wystawie 
pokazane są katalogi z lat 1924-1930 wydane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi, 
a znajdujące się obecnie w zbiorach Działu Dokumentacji Naukowej Muzeum Sztuki 
w Łodzi, materiały archiwalne w postaci zdjęć Dienstla-Dąbrowy oraz wystaw pre-
zentowanych wówczas w Galerii pochodzących ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, jak również fotografie i artykuły z prasy międzywojennej ze zbiorów 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Uzu-
pełniają je materiały źródłowe dotyczące historii instytucji znajdujące się w łódzkim 
Archiwum Państwowym. 
Główny nacisk położony zostanie na tzw. „łódzki okres” Dienstla-Dąbrowy. Projekt 
ma przede wszystkim przybliżyć tę postać nie tylko w kontekście, prawie stuletniej, 
historii Galerii (rocznica przypadnie w 2024 roku), ale również w kontekście historii 



założył pierwszy artystyczny teatr lalkowy – Teatr Kukiełek, którego inauguracja 
odbyła się 11 grudnia 1910 roku w lokalu przy ul. Marszałkowskiej 112. Na repertu-
ar teatru złożyły się sztuki dla dzieci, m.in. „Zachwycenie” Teofila Lenartowicza oraz 
„Trzy życzenia” i „Kopciuszek” hr. Franza von Pocciego. Teatr wystawiał także spek-
takle dla dorosłej widowni: operę Wolfganga Amadeusza Mozarta „Dyrektor teatru”, 
utwór Giovanniego Battisty Pergolesiego „Jak sługa zostaje Panią” oraz Karola 
Huberta Rostworowskiego „Wesele” do tekstów Stanisława Wyspiańskiego, w in-
scenizacji, reżyserii i z dekoracjami samego Dienstla-Dąbrowy. Wystawiał on też 
opery Jacquesa Offenbacha: „Dwaj ślepcy”, „Jaś się śmieje”, „Małgosia płacze”, czy 
„Jasia i Małgosię” – najsłynniejsze dzieło Engelberta Humperdincka. Po zaprezen-
towaniu „Szopki warszawskiej” Or-Ota (Artura Oppmana) 6 stycznia 1912 władze 
rosyjskie zamknęły teatr. Przez pewien czas prowadził jeszcze Warszawski Teatr 
Łątek, z którym występował w Galicji. W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, 
prawdopodobnie występował również krótko we Lwowie. 
Zajmował się reżyserowaniem i inscenizowaniem, ale znany był także, jak już 
wspomniałam, jako scenograf teatralny. Jego projekty scenograficzne były prezen-
towane, m.in. w 1909 w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (sce-
nografie do „Lilli Wenedy” i „Balladyny” Juliusza Słowackiego), a w 1913 podczas 
warszawskiej „Wystawy nowoczesnego malarstwa scenicznego”. 

Podczas I wojny światowej, w 1915 roku jako oficer cesarskiej i królewskiej armii au-
striackiej, dostał się do niewoli rosyjskiej. Przebywał w Ufie i Bugulinie. W 1917 roku 
przedostał się do Moskwy, gdzie współpracował z „Głosem Polskim”. Był wówczas 
także prezesem Towarzystwa Dziennikarzy i Literatów. W 1918 r., w Murmańsku, 
wstąpił do armii polskiej i razem z nią, przez Anglię przedostał się do Francji. Znalazł 
się w sztabie gen. Józefa Hallera, został członkiem polskiej misji wojskowej we Wło-
szech z zadaniem prowadzenia zaciągu do Błękitnej Armii. W Turynie, w latach 1918-
19, wydawał czasopismo „Żołnierz Polski we Włoszech”. W 1919 r. wrócił z armią 

do kraju, gdzie pełnił funkcję szefa Wydziału 
Kulturalno-Oświatowego Dowództwa Fron-
tu Pomorskiego w Toruniu, który wydawał 
miesięcznik „Straż nad Wisłą”. W 1920 roku 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
służąc w Armii Ochotniczej. Został przyjęty 
do Wojska Polskiego dokładnie 20 września 
1920 roku z zatwierdzeniem stopnia pod-
pułkownika nadanego przez Komisję Wery-
fikacyjną, powołany do służby czynnej oraz 
przydzielony do Dowództwa Okręgu Gene-

ralnego „Pomorze”. W 1923 roku został ofice-
rem rezerwy 13 Pułku Piechoty w Pułtusku3.

3 I. Jaworska, Zapomniane zasługi Mariana Dienstl-Dąbrowy. Początki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi [w:] Kronika Miasta Łodzi, 
2009, nr 3, s. 124-142; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Dienstl-D%C4%85browa

Jeszcze jako czynny oficer w latach 1920-23 
współpracował z pismem „Rzeczpospolita”. 
W czasopiśmie „Zwierciadło Dziesięciu Muz” 
(1924) drukował felietony „XI Muza”. W tam-
tym czasie ponownie mieszkał wraz z rodzi-
ną w Warszawie przy ulicy Dobrej 34 m. 7, 
gdzie przebywał do lutego 1924 roku.

Do Łodzi przybył na zaproszenie Prezydenta 
Miasta Mariana Cynarskiego, znanego z za-
interesowań sztukami pięknymi i literaturą, 

inicjatora Nagrody Literackiej Łodzi. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje fakt, iż inicjaty-
wa powołania samorządowej instytucji kultu-
ry w drugim co do wielkości – w latach 20. XX 

wieku – mieście w Polsce, wypłynęła w 1923 roku ze strony władz wojewódzkich, 
reprezentowanych przez Oddział Sztuki i Kultury Województwa Łódzkiego, który 
zwrócił się z tą propozycją do łódzkiego Magistratu4. Jest to tym bardziej godne 
uwagi, że działo się w niezwykle trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, 
zaledwie kilka lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak czyta-
my w Dzienniku Zarządu m. Łodzi z roku 1923: „Magistrat, wychodząc z założenia, 

4 Dziennik Zarządu m. Łodzi, 1923, nr 3.

Marian Dąbrowa-Dienstl, zastępca szefa polskiej misji 
wojskowej przy łuku Septymiusza Sewera na Forum 
Romanum. Rzym, ok. 1919, fot. ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego

Wojna polsko-bolszewicka – grupa literatów, żołnierzy
Armii Ochotniczej. Od lewej widoczni m.in. podpułkownik
M. Dienstl-Dąbrowa, E. Małaczewski, E. Zegadłowicz, 
Wł. Rabski, E. Ligocki, redaktor Wł. Buchner, 
major J. Grabowski,1920, fot. ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego

Otwarcie wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” z Krakowa w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. 
Uczestnicy otwarcia wystawy (siedzą od lewej): prof. Bolesław Fichna, prof. Ignacy Pieńkowski, pani Fichna, 
prezydent Łodzi Marian Cynarski, prof. Józef Mehoffer, Marian Dienstl-Dąbrowa (stoi 3. z prawej) 1 listopa-
da 1924, fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego



„Wystawa mistrzów malarstwa polskiego” w MGS cieszy się ciągle niesłabną-
cą frekwencją zwiedzających, mimo swego kilkutygodniowego pobytu w Łodzi, 
„Łódź w Ilustracji – dodatek niedzielny do Kuriera Łódzkiego” 1926, nr 42, fot. 
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wystawa prac artystów Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, otwarcie 
23 października 1924, fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

że stworzenie w Łodzi stałej wystawy sztuki plastycznej przyczyni się wydatnie do 
ożywienia ruchu artystycznego i kulturalnego w naszem mieście oraz ułatwi arty-
stom – plastykom niezwykle trudne na gruncie łódzkim warunki pracy, postanowił 
podjąć propozycję Wojewódzkiego Oddziału Sztuki i Kultury (…)”5. 

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi została oficjalnie powołana przez Prezydenta Miasta 
Łodzi Mariana Cynarskiego uchwałą z dnia 17 IV 1924 roku „O powierzeniu obo-
wiązków Panu Dienstlowi-Dąbrowie na przeciąg jednego roku prowadzenia stałej 
wystawy sztuk plastycznych”. Pierwsza umowa opiewała na okres od 12 maja 1924 
do 1 października 1925 roku. Druga, a zarazem ostatnia, jaką podpisał z Magistra-
tem, od 1 października 1925 do 1 października 1930 roku.

Zanim M. Dienstl-Dąbrowa zaczął pełnić funkcję dyrektora, ofertę na prowadzenie 
Galerii, złożyło w marcu 1924 roku Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie. W trakcie rywalizacji okazało się, że Dienstl-Dąbrowa przedstawił bardziej 
interesujący program popularyzacji sztuki i współpracy ze środowiskiem artystycz-

5 Ibidem.

nym, dał gwarancje wystaw organizowanych tylko dla naszego miasta: „p. Dien-
stl-Dąbrowa, jak to już widać z zapoczątkowania, zamierza całą duszą oddać się 
sprawie stworzenia placówki artystycznej nie tylko za pomocą wystawy i za pomo-
cą cyklu odczytów, stworzenia czytelni pism artystycznych i nawiązania ścisłego 
kontaktu ze światem artystycznym a Łodzią”6. 

Dąbrowa, aby mieć fundusze na urządzenie pierwszych ekspozycji, zwrócił się do 
Pocztowej Kasy Oszczędności z prośbą o udzielenie kredytu na kapitał obrotowy 
pod zastaw rodzinnego majątku w Stryju. Prośbę tę poparł Wydział Oświaty i Kul-
tury łódzkiego Magistratu. Dąbrowa w tym okresie przeprowadził się do Łodzi i za-
mieszkał wraz z żoną i córką na zapleczu budynku Galerii.

14 maja 1924 roku władze miejskie zaprosiły po raz pierwszy łódzką publiczność 
do nowo odremontowanego pawilonu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w Parku im. 
H. Sienkiewicza. Głównym celem powołania przez władze miasta tej instytucji było 
stworzenie w pawilonie parkowym stałej wystawy obrazów i rzeźb na wzór war-
szawskiej Zachęty, a także ekspozycji wzorów dla przemysłu łódzkiego oraz po-
mieszczenia na Muzeum Nauki i Sztuki, przechodzącego w tamtym czasie na wła-
sność miasta. Marian Dienstl-Dąbrowa podczas ponad sześcioletniego kierowania 
galerią (od 1924 do 1930 roku) zorganizował ponad 60 wystaw. Dużym uznaniem 
ze strony publiczności cieszyły się wystawy polskiego malarstwa XIX i początków 
XX wieku, na których eksponowane były prace: Jana Matejki, Henryka Siemiradzkie-
go, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Artura Grottgera, Józefa Brandta, Juliu-
sza Kossaka, Jacka Malczewskiego, Tadeusza Ajdukiewicza, Jana Stanisławskiego, 

6 Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. L 14255.

„Wystawa wnętrz stylowych 
urządzona przez Dom Sztuki 
z  Warszawy, ulica Chmielna 5”, 
13-27 listopada 1926, fot. 
Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź



Leona Wyczółkowskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, indywidualne prezentacje 
Władysława Ślewińskiego, Edwarda Okunia, Vlastimila Hofmana, Władysława Sko-
czylasa, Kazimierza Stabrowskiego, Kazimierza Sichulskiego, Wojciecha Kossaka, 
Jana, Adama i Tadeusza Styków, Bolesława Szańkowskiego, Józefa Hechta, Alek-
sandra Laszenki. W Galerii odbywały się również ekspozycje grupowe, m.in. Cechu 
„Jednoróg”, Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Grupy Poznańskich Artystów 
„Świt”, Towarzystwa Artystów Malarzy Warszawskich „Pro Arte”, Grupy Artystów 
Plastyków „Zwornik”, Klubu Miłośników Fotografii w Łodzi czy „Bractwa św. Łuka-
sza”. Częstymi gośćmi tego artystycznego salonu byli także łódzcy twórcy: Maurycy 

„Miejska Galeria Sztuki”, paździer-
nik 1925, fot. Archiwum Muzeum 
Sztuki, Łódź

Wystawa Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”, lipiec-sierpień 1926, fot. Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź

Trębacz, Franciszek Łubieński, Zenobiusz Poduszko, Adolf Behrman, Max Haneman, 
Antoni Wippel, Konstanty Mackiewicz, Włodzimierz Krzyżanowski czy Jerzy Ryszard 
Krause. Obok działalności wystawienniczej Marian Dienstl-Dąbrowa zajmował się 
również organizacją odczytów, nazywanych czwartkami literackimi, za które prele-
genci otrzymywali honoraria. Oprócz kierownika Galerii (wykłady pt. „Inscenizacja 
teatralna”, „Sztuka a życie”) występowali ze swoimi referatami, m.in. Aleksander 
Laszenko („Grobowiec Tutanchamona”), Julian Tuwim („Moje dzieciństwo w Łodzi”), 
Antoni Słonimski („Moja podróż do Rio de Janeiro”), Cezary Jellenta („Twórczość Ro-
maina Rollanda”), Juliusz Kaden-Bandrowski („Dlaczego piszę dla dzieci?”), Tade-
usz Kotarbiński, Bruno Winawer („Literatura i ta reszta”), Władysław Strzemiński, 
Bolesław Gorczyński („Współczesna literatura dramatyczna włoska”), Witold Buni-
kiewicz („Impresjonizm w Polsce”), Ignacy Łopieński („O drzeworycie i miedziorycie”, 
„Akwaforta i litografja”). Ponadto w Galerii znajdowała się czytelnia artystycznych 
czasopism polskich, francuskich, włoskich, niemieckich i angielskich oraz krajo-
wych i zagranicznych dzienników, m.in. „The Studio”, „L’amour de l’art”. Dzięki za-
instalowaniu prywatnej radiostacji w postaci radioaparatu „Marconiphon” w Galerii 
mogły odbywać się retransmisje koncertów muzyki symfonicznej z największych 
sal koncertowych ówczesnej Europy dla młodzieży i osób dorosłych. Dziesięć pro-
cent wpływów z tych audycji dyrektor przeznaczał na fundusz dla najbiedniejszych 
mieszkańców miasta.

Do ważniejszych zadań Miejskiej Galerii Sztuki należało również gromadzenie dzieł  
do stałej galerii. Odbywało się to poprzez zakupy oraz przyjmowanie prac w drodze 
depozytów i darowizn. W pierwszym okresie działalności dyrektora Galeria naby-
ła płótno „Widok morski”, znane też pod tytułem „Wybrzeże morskie w Bretanii” 
Władysława Ślewińskiego (olej, płótno, 60 × 43 cm – ofiarowany Gminie m. Łodzi 
przez samego Dienstla-Dąbrowę w 1927 roku) oraz tryptyk Kazimierza Sichulskie-

„Wystawa mistrzów malarstwa polskiego”, wrzesień-październik 1926, 
fot. Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź

„Pierwsza w Polsce zbiorowa wystawa graficznych prac Józefa Hechta (Paryż) 
oraz Eust. Pietkiewicza (Warszawa), Bencjona Cukiermana (Jerozolima), 
Marjana Grużewskiego (Wilno), O. Kielich (Łódź), Ch. Kahanego (Łódź), 
Z. Messing (Łódź)”, maj 1928, fot. Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź

„Katalog pierwszej wystawy 
Bractwa św. Łukasza oraz prac 
N. Abówny i K. Wróblewskiego”, 
styczeń 1929, fot. Archiwum 
Muzeum Sztuki, Łódź



statku gdańskiego – dar Stanisława Wattenberga8. Te ostatnie nabytki odnotowano 
w czasopiśmie „Giewont” z 1928 roku, gdzie podano, iż od 1924 do grudnia 1926 r. 
zdołano m.in. „zakupić 4 obrazy i ofiarowano 3 obrazy”9. Jak pisał Dąbrowa w spra-
wozdaniu z pierwszych trzech lat działalności Galerii: „Ze względu na brak pomiesz-
czenia i funduszów, dział stałych zbiorów nie mógł się rozwinąć należycie”.

W 1929 r. powstało przy Galerii Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Łodzi, 
pod egidą wojewody Władysława Jaszczołta, które miało pokierować dalszymi lo-
sami placówki. W tym samym czasie rozpoczęła się ostra kampania prasowa, zor-
ganizowana przez przewodniczącego Wydziału Oświaty i Kultury Zarządu Miejskie-
go, krakowianina Przecława Smolika – etnografa, literata i lekarza, a wymierzona 
w osobę Dienstla-Dąbrowy. Smolik zarzucał kierownikowi Miejskiej Galerii Sztuki, 
m.in. schlebianie gustom niewielkiej garstki zamożnych łodzian, brak poparcia dla 
łódzkich artystów i zaniedbywanie kolekcjonowania obrazów. Twierdził, iż „Łódzka 
Galerja Miejska nic dla sztuki i jej rozwoju na gruncie łódzkim nie zrobiła, a wysta-
wy Wojciecha Kossaka, Styków i tylu innych głośnych polskich malarzy deprawują 
gusty publiczności i dezorientują ją w sprawach sztuki”10. Dienstl-Dąbrowa uspra-
wiedliwiał się trudnościami finansowymi salonu, jednak na niewiele się to zdało. 
8 Archiwum Państwowe w Łodzi, APŁ, sygn. L 14256.
9 „Giewont”, 1928, nr 3.
10 Co mówi dyrektor Miejskiej Galerji o swej działalności w Łodzi [w:] „Kurier Łódzki” 1929, nr 18.

Samuel Hirszenberg, Urania, 1891, kolekcja Żydowskiego Instytu-
tu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie, fot. Grzegorz 
Kwolek

Dokument przekazania dotychczasowej kolekcji 
Galerii do Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki 
przez Gminę m. Łódź, 29 marca 1930,
fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Łodzi

go „Siejba”, znany także jako „Siewca” 
(1921, tempera, papier, tryptyk, 98 × 
194 cm). W powstającej z zakupów 
lub darów kolekcji znalazły się również 
prace: Michała Elwiro Andriollego „Por-
tret Heleny Modrzejewskiej w roli Julii” 
(1881, kredka, gwasz, papier, 153 × 
98,5 cm), Ryszarda Radwańskiego „Kra-
jobraz” (n.d., olej, płótno, 56 × 77 cm), 
Franciszka Łubieńskiego „Portret mu-
zyka” (olej, płótno, 137 × 98 cm), Zofii 
Stankiewiczówny „Stare księgi” (inaczej 
„Księgi praw”, 1923, gwasz, akwarela, 
papier, 63,5 × 87 cm, Wincentego Wo-
dzinowskiego „Grajek wiejski” (inaczej 
„Koncert”, 1925, olej, tektura, 68  × 98,5 
cm), Kazimierza Stabrowskiego „Portret 
mężczyzny w fantastycznym stroju” 
(olej, płótno, 183 × 109 cm), Stanisława 
Zawadzkiego „Portret Chopina” (inaczej 
„Portret fantastyczny Fryderyka Cho-
pina”, 1919, olej, płótno, 101,5 × 124 
cm), olej na jedwabiu „Fantazja” Fran-
ciszka Siedleckiego, dwa oleje „Widok 
włoski” i „Wnętrze salonu” Bronisławy 
Rychter-Janowskiej. Zbiory wzbogaciły 
się  również o trzy dzieła ofiarowane 
przez  znanego łódzkiego kolekcjonera, 
przemysłowca pochodzenia żydowskie-
go Stanisława Silbersteina7: „Urania” 
Samuela Hirszenberga (obraz znany 
też pod trzema innymi tytułami: „Arty-
sta i jego muza”, „We wszechświecie”, 
„W przestworzu”, 1891, olej, płótno, 261  
× 126 cm) i Michała Pociechy „Z kościo-
ła” (praca znana także pod nazwą „Chło-
pi I”, 1889, akwarela, papier, 32 × 21 cm) 
oraz „Z karczmy” („Chłopi II”, [1889], 

akwarela, papier, 32 × 21 cm), a także 2 miniatury architektury mauretańskiej od-
lane w gipsie, zbiór artystycznych czasopism francuskich i niemieckich oraz model 

7 „Dla uczczenia pamięci ukochanych swych dzieci Jerzego Sylbersteina, ochotnika, sierżanta, pilota, padłego na polu walki 
pod Fismes we Francji w 1917 r. w 21. roku życia i Janiny Franciszki Verbockhaven zmarłej w 1925 r. w 29. roku życia 
– stroskany ojciec”, [w:] Sprawozdanie z działalności Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Łódź1927.

Michał Elwiro Andriolli Portret Heleny Modrzejewskiej 
w roli Julii, „Łódź w Ilustracji – dodatek niedzielny do 
Kuriera Łódzkiego” 1924, nr 1, s. 3, fot. ze zbiorów 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
J. Piłsudskiego w Łodzi



„Wystawa prac: S. Finkelsteina, J. Hechta, K. Hillera, 
I. Hirszfanga, C. Kahane, K. Mackiewicza, Z. Poduszki, 
W. Skoczylasa, N. Spigla, W. Strzemińskiego”, [otwarcie] 
6 grudnia 1927, fot. Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź

Sam Dienstl-Dąbrowa oddawał się w tym 
czasie licznym obowiązkom, nie tylko zwią-
zanym z obszarem kultury. Pełnił m.in. 
funkcję pierwszego prezesa Zarządu Okręgu 
Łódzkiego Ligii Morskiej i Rzecznej. Po wy-
jeździe z Łodzi zamieszkał w Krakowie, gdzie 
w latach 1935-39 współredagował czaso-
pismo „Światowid”. W 1934 roku jako oficer 
pospolitego ruszenia pozostawał w ewi-
dencji Powiatowej Komendy Uzupełnień 
Warszawa Miasto III z przydziałem do Ofi-
cerskiej Kadry Okręgowej Nr 1. W 1936 roku 
w Krakowie otrzymał honorową odznakę 10 
pułku strzelców konnych. W czasie II wojny 
światowej przebywał w Anglii, działając na 
rzecz organizacji armii polskiej na Zachodzie. 
Po wojnie, najprawdopodobniej po śmierci 
żony (w październiku 1952 roku w Londynie) 
powrócił do kraju. Zamieszczał wówczas fe-
lietony w „Słowie Powszechnym” i kwartal-
niku „Przekrój”. Zmarł 30 stycznia 1957 roku 
w Warszawie.

Postać dyrektora Mariana Dienstla-Dąbrowy 
już w latach 20. XX wieku budziła duże emo-
cje, także w samym środowisku artystycz-
nym. Chwalony przez artystów związanych 
z bardziej tradycyjnym sposobem ujmowa-
nia rzeczywistości w sztukach wizualnych, 
m.in. przez grupę Ryngraf, był ostro kryty-
kowany przez łódzkich twórców awangar-
dowych, choć – jak sam podkreślał – chciał 
prezentować w Galerii także najnowsze 
dokonania artystyczne czy eksperymenty 
twórcze, które publiczność łódzka mogła 
podziwiać w postaci prezentacji prac m.in. 
Władysława Strzemińskiego, Karola Hillera 

czy Stefana Wegnera. Ten ostatni, w numerze pierwszym „Formy” odniósł się bez-
pośrednio do działalności Dienstla-Dąbrowy w Łodzi, pisząc, iż „Sprawy sztuki są 
u nas często zdane na dobrą lub złą wolę ludzi przygodnych, ludzi częstokroć bez 
żadnej kultury artystycznej, którzy wpływają na bieg życia kulturalnego już to z racji 
zajmowanego stanowiska, już to dlatego, że teren sztuki daje pole do łatwiejszego 

Wystawa jubileuszowa Klubu Miośników Fotografii w Łodzi z udziałem po-
krewnych organizacji Warszawy, Lwowa, Poznania i Wilna, „Łódź w Ilustracji 
– dodatek niedzielny do Kuriera Łódzkiego” 1927, nr 8, s. 2, fot. ze zbiorów 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

1 października 1930 r. jego umowa z Magistratem m. Łodzi wygasła, a nowej nie 
podpisano. Wydział Oświaty i Kultury, ze Smolikiem na czele, wystąpił jeszcze 
tego samego roku z wnioskiem do Magistratu o połączenie Miejskiej Galerii Sztuki 
z nowo organizowanym Miejskim Muzeum Historii i Sztuki im. Juliana i Kazimierza 
Bartoszewiczów i „prowadzenie jej pod wspólnym zarządem i przy wspólnym bu-
dżecie jako oddziału Muzeum”11. 
Ten projekt jednak nie został zrealizowany. W 1930 roku, prawdopodobnie w związ-
ku z planowanymi zmianami organizacyjnymi instytucji, Gmina m. Łodzi postanowi-
ła przekazać dotychczasową kolekcję Galerii do Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki 
(obecnie Muzeum Sztuki w Łodzi). 29 marca 1930 roku przedstawiciele Wydziału 
Oświaty i Kultury Magistratu m. Łodzi dokonali w Galerii spisu inwentarza, po czym 
16 znajdujących się w lokalu Galerii obrazów przekazano do zbiorów Miejskie-
go Muzeum Historii i Sztuki w Łodzi. Kierownik Muzeum, lwowski historyk sztuki 
dr Marian Minich pisał, iż w tym właśnie roku do zespołu eksponatów z kolekcji 
Kazimierza i Juliana Bartoszewiczów „dołączono również niewielką ilość dzieł, które 
znajdowały się [w] (…) Muzeum Miejskim oraz w Miejskiej Galerii Sztuki”12. 
Obrazy Ślewińskiego, Stabrowskiego, Siedleckiego, Łubieńskiego oraz „Dziew-
czyna” Wodzinowskiego nie widnieją obecnie w ewidencji zbiorów Muzeum Sztu-
ki w Łodzi. Dwie prace Rychter-Janowskiej znajdują się na liście strat wojennych 
łódzkiego muzeum, zaś „Urania” Hirszenberga została w 1949 roku skreślona ze 
zbiorów Muzeum Sztuki i przekazana w ramach wymiany Gustawowi Geyerowi 
za dwa obrazy autorstwa Apoloniusza Kędzierskiego i Stanisława Wyspiańskiego, 

a następnie przekazana do Ży-
dowskiego Instytutu Historycz-
nego im. Emanuela Ringelbluma 
w Warszawie13.

W styczniu 1931 r. Miejska Ga-
leria Sztuki została filią war-
szawskiego Instytutu Propa-
gandy Sztuki, działającego pod 
protektoratem Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego oraz Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych. 
Zadaniem IPS–u była przede 
wszystkim promocja sztuki no-
woczesnej na najwyższym po-
ziomie. Instytut prowadził Gale-
rię do września 1939 roku. 

11 A. Łabęcka, Łódź - miasto awangardy (lata 1929–1939) [W:] Sztuka łódzka. Materiały sesji naukowej Oddziału Łódzkiego 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa – Łódź 1977, s. 127.
12 M. Minich, Muzeum Sztuki w Łodzi [W:] Rocznik Muzeum Sztuki w Łodzi 1930-1962, Łódź 1965, s. 8.
13 D. Kacprzak, Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880-1939, Narodowy 
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2015, s. 289.



maskowania prywaty. Dlatego też Łódź była wymarzonym 
terenem żerowiska dla wszelkiego rodzaju impresariów, 
wykorzystujących snobizm zupełnie niezorientowanego 
społeczeństwa. (…) Kupcząc hasłami minionej sztuki, lu-
dzie ci wykazują najzupełniejsze jej niezrozumienie, gdyż 
sztuka, a raczej jej pozory, służą im tylko za narzędzie do 
walki o chleb powszedni. W Łodzi skupili się ci cierpiętnicy, 
za jakich chcą uchodzić, pod sztandarem Ryngrafu i w jego 
pobliżu. Ich dawniejszym prekursorem był p. Dienstl-Dą-
browa, który, opanowawszy w swoim czasie Miejską Ga-
lerię Sztuki, w całej pełni umiał wykorzystać półkulturę 
łódzkiego konsumenta, robiąc dobre interesy na Stykach 
i Kossakach”14.

Dienstl-Dąbrowa, przebywając już wówczas w Krakowie, 
nie odniósł się bezpośrednio do słów Wegnera, choć cztery 
lata wcześniej, na łamach „Kuriera Łódzkiego” skomento-
wał wypowiedź Przecława Smolika na temat jego dzia-
łalności w Łodzi: „Pozwolę sobie zaznaczyć, iż otrzymu-
jąc od Magistratu m. Łodzi subwencję w sumie zł. 8.000 

(personel, światło, opał, ubezpieczenie, transporty, czytelnia i reklama) urządziłem 
50 wystaw, w których po raz pierwszy w Łodzi dałem niemal całkowity przegląd 
naszej twórczości plastycznej. Urządziłem szereg 
pośmiertnych oraz jubileuszowych wystaw i pozy-
skałem kilka najświetniejszych ekspozycyj, które 
poza stolicą jedynie Łódź mogła podziwiać. Poza 
tem wystawione były prace wszystkich działają-
cych w Łodzi artystów. Kilkadziesiąt konferencyj i 
odczytów najwybitniejszych prelegentów oraz czy-
telnia czasopism artystycznych rozbudzały życie 
intelektualne naszego miasta. Ze skromnej dotacji 
zł. 2.000 rocznie zapoczątkowane zostały już przed 
dwoma laty stałe zbiory, w skład których weszły 
dzieła: Andriollego, Sichulskiego, Stabrowskiego, 
Radwańskiego, Stankiewiczówny, Wodzinowskiego, 
Łubieńskiego i Ślewińskiego. (…) Według dotychcza-
sowej opinii tutejszej prasy polskiej, niemieckiej i ży-
dowskiej działalność moja spotkała się z szczerym 
i  gorącym uznaniem”15. 

14 S. Wegner, Pragnienia a rzeczywistość [w:] „Forma” nr 1, 1933, s. 8 – 9. 
15 Co mówi dyrektor Miejskiej Galerji o swej działalności w Łodzi [w:] „Kurier Łódzki” 1929, nr 18.

Obecna wystawa ukazuje osobę Mariana Dienstla-Dąbrowy jako człowieka, któ-
ry – pomimo krytyki ze strony twórców progresywnych – próbował godzić różne 
postawy artystyczne czy światopoglądowe, mając przede wszystkim na względzie 
rozwój edukacji kulturalnej w naszym mieście, kilka zaledwie lat po odzyskaniu nie-
podległości, do której jako czynny żołnierz także się przyczynił. Jak podkreśla Irena 
Jaworska: „To wszystko było niewątpliwą zasługą energicznego dyrektora MGS, 
który jako wieloletni oficer WP miał duże doświadczenie organizacyjne. Pod jego 
rządami placówka stała się rzeczywistym, niezbędnym w Łodzi salonem artystycz-
nym i literackim, centrum życia kulturalnego”16.

Marian Dienstl-Dąbrowa opuszczał Łódź w październiku 1930 roku bardzo rozgo-
ryczony, mając przeświadczenie, że został niesprawiedliwie osądzony, szczególnie 
przez miejskich decydentów, którzy, jego zdaniem, nie potrafili docenić wysiłków 
pierwszego dyrektora jako animatora łódzkiej kultury, podnoszącego poziom wie-
dzy na temat sztuk plastycznych, teatru, literatury czy muzyki wśród wielu ówcze-
snych mieszkańców naszego miasta, dla których dostęp do kultury był wcześniej 
bardzo mocno ograniczony. Dlatego, pomimo krytyki niektórych jego decyzji pro-
gramowych, należy pamiętać, iż w drugiej połowie lat 20. XX wieku w znacznym 
stopniu przyczynił się do rozwoju kultury plastycznej wśród przedstawicieli różnych 
warstw społecznych, tych najzamożniejszych i tych biedniejszych, choćby łódzkich 
robotników i ich rodzin.

16 I. Jaworska, op. cit., s. 132.

Uroczystość wręczenia Dienstlowi-Dąbrowie hono-
rowej odznaki 10 pułku strzelców konnych na dachu 
Pałacu Prasy w Krakowie. Widoczni m.in. M. Dienstl-
-Dąbrowa, płk K. Plisowski, ppłk St. Lewicki, B. Mysła-
kowski, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1936,
fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Fotografia członków Komisji Międzyzwiązkowej wszystkich 
związków b. Wojskowych z Województwa Łódzkiego. Widoczni 
m.in. prezes M. Dienstl-Dąbrowa, pierwszy zastępca prezesa 
J. Pawlak, sekretarz S. Błoński, „Łódź w Ilustracji – dodatek 
niedzielny do Kuriera Łódzkiego” 1925, nr 44, s. 4, fot. ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego

Marian Dienstl-Dąbrowa, „Kurier 
Codzienny”, fot. ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego

„Łódź w ilustracji – dodatek niedziel-
ny do Kuriera Łódzkiego” 1924, nr 7, 
s. 3, fot. ze zbiorów Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi
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