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Marta Romanow-Kujawa

„Rzeźby Mieczysława Najkowskiego” – wystawa czasowa 
w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym

‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – a temporary exhibition 
in Wielkopolska Ethnographic Park

Z rzeźbą Mieczysława Najkowskiego zetknęłam się po raz pierwszy w 2014 roku, 
podczas gromadzenia materiałów do wydawnictwa albumowego pt. Rzeźbiarze 
ziemi gnieźnieńskiej, opublikowanego następnie przez Muzeum w  2017 roku. 
Współautorem i  pomysłodawcą wydawnictwa był Stanisław Pasiciel, dyrektor 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w  Gnieźnie, a  prywatnie kolekcjoner 
sztuki nieprofesjonalnej. To on zainteresował mnie postacią Mieczysława Naj-
kowskiego – mieszkańca wsi Zdziechowa, który dla miejscowego kościoła para-
fi alnego wyrzeźbił i skonstruował ruchomą szopkę bożonarodzeniową. Czym prę-
dzej spotkałam się z rzeźbiarzem i zapoznałam z jego warsztatem. Wykonano też 
fi lm dokumentujący szopkę w zdziechowskim kościele. Następnie, w 2016 roku 
szopkę wypożyczono i udostępniono publiczności w Wielkopolskim Parku Etno-
grafi cznym, we wnętrzu drewnianego kościoła.

W 2017 roku w budynku XIX-wiecznego młyna z Wierzenicy, na północnym 
skraju ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnografi cznego, otwarta została ga-
leria współczesnej rzeźby nieprofesjonalnej. W ramach wystawy stałej pt. Wiel-
kopolska rzeźba – Wielkopolscy rzeźbiarze pokazujemy tam przegląd twórczości 
czterdziestu rzeźbiarzy z  terenu Wielkopolski. Mieczysław Najkowski znalazł 
tam swoje miejsce. Rozwinięciem ekspozycji stałej są wystawy fakultatywne, któ-
re pozwalają bliżej przyjrzeć się wybranym artystom. Tegoroczną  poświęciliśmy 
Mieczysławowi Najkowskiemu. 

Mieczysław Najkowski rzeźbą zajmuje się amatorsko w czasie wolnym od pra-
cy. Rzeźba to jedno z zamiłowań, którym się oddaje, będąc człowiekiem nie zna-
jącym bezczynności. Hoduje pszczoły, jest członkiem koła łowieckiego, prowadzi 
zajęcia z rzeźby w gnieźnieńskim Centrum Aktywności Społecznej LARGO. Ma 
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Ryc. 1. Otwarcie wystawy „Rzeźby Mieczysława Najkowskiego” w dniu 20 maja 2021 roku. Fot. 
M. Jóźwikowska
Fig. 1. ‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – the opening of the exhibition on 20th May 2021. 
Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 2. Mieczysław Najkowski podczas otwarcia wystawy. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 2. Mieczysław Najkowski during the opening of the exhibition. Photo by M. Jóźwikowska
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żyłkę mechanika-konstruktora. Potrafi  skonstruować wszystko – dłutko, szlifi er-
kę, a nawet ciągnik. Nawet na wakacje wyjeżdża z kompletem narzędzi.

Urodził się w 1956 roku w Turzy koło Damasławka, w powiecie wągrowiec-
kim. Po naukę zawodu wyruszył na Śląsk. Został górnikiem i trzy lata pracował 
w kopalni Dymitrow. Po założeniu rodziny porzucił pracę górnika, i, już w ro-
dzinnych stronach, związał się z kolejnictwem. Przed emeryturą był dyżurnym 
ruchu na stacji kolejowej. Od lat 80. minionego wieku wraz z  rodziną mieszka 
w Zdziechowie. 

Rzeźbiarstwa pan Najkowski uczył się samodzielnie metodą prób i  błędów. 
Na początku były fi gurki ptaszków strugane w dzieciństwie. Poważniejsze próby 
rzeźbiarskie pojawiły się na początku lat 70. Pierwszą „dorosłą” rzeźbą była fi gur-
ka Chrystusa Frasobliwego, którą twórca podarował swojej narzeczonej. Mieczy-
sław Najkowski podziwiał i darzył estymą znanego mu osobiście jeszcze z okresu 
dzieciństwa Hieronima Karpińskiego – rzeźbiarza ludowego, którego płaskorzeź-
ba z widokiem młyna do dzisiaj wisi na ścianie w domu państwa Najkowskich. 

Na wystawie pokazane zostały wybrane prace z  dorobku Mieczysława Naj-
kowskiego, powstałe od lat 70. XX wieku po współczesność. Jest ich trzydzieści. 
Należą do nich  kompozycje rzeźbiarskie o szerokim wachlarzu form i tematów: 
symbolicznych, anegdotycznych i wspomnieniowych (Bogini Pokoju, Neptun, Kto 
mi pożyczy ręce?), obyczajowych (Jasiu Nygus, Pirat), historycznych i patriotycz-
nych (fi gurki orłów, Monte Cassino), sakralnych i  ludowych (Frasobliwy, szopka 
bożonarodzeniowa, kolorowe fi gurki ptaszków, rzemiosła wiejskie, cykl płasko-
rzeźb Od ziarna do chleba). Pomysły powstają często podczas rodzinnych wy-
jazdów na wczasy, wycieczki i  do sanatorium. Na przykład rzeźba Neptun jest 
efektem niebezpiecznego spotkania z  wysoką falą. Figurka stojącego o  kulach 
żołnierza jest pokłosiem wycieczki na Monte Cassino i widzianego tam pomnika 
żołnierza, wskazującego  benedyktyński klasztor. 

Mieczysław Najkowski do rzeźbienia używa drewna lipowego. Zbiera też cie-
kawe i  nietypowe kawałki różnych gatunków drewna: konar wyrzucony przez 
morze, fragment starej kotwicy, wszelkie drewno „po przejściach”, ukształtowane 
przez czas i  żywioły albo pozyskane w  niecodziennych okolicznościach. Szuka 
w nich zarysów postaci czy scen. Rzeźbiąc zwraca uwagę na naturalne ukształ-
towanie drewna, pozostawiając krzywizny, rozgałęzienia, deformacje, dziury po 
sękach. Jego rzeźby cechuje także geometryzacja, stosowanie uproszczeń, ale 
i  poprawność proporcji. Rzeźby barwione są bejcami bądź malowane farbami 
w żywych, nasyconych kolorach. 

Kulminacyjnym punktem wystawy jest ruchoma szopka bożonarodzenio-
wa, którą specjalnie wypożyczono ze zdziechowskiego kościoła i po ponownym 
zmontowaniu uruchomiono na miejscu ekspozycji. To szczególne dzieło, będące 
swoistą syntezą pasji rzeźbiarskiej i  konstruktorskiej artysty, ma długą historię 
zapoczątkowaną w 2008 roku. Powstała z  inspiracji szopkami oglądanymi pod-
czas parafi alnych wycieczek, m.in. w Bardzie na Dolnym Śląsku. Artysta sam wy-
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Ryc. 3. Wystawa „Rzeźby Mieczysława Najkowskiego”. Rzeźby: Monte Cassino, Anioł, Pirat, Orły, 
Jasiu Nygus. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 3. Th e exhibition ‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – sculptures: Monte Cassino, An Angel 
(Anioł), A Pirate (Pirat), Eagles (Orły), Jasiu Nygus. Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 4. Wystawa „Rzeźby Mieczysława Naj-
kowskiego”. Rzeźby: Garncarz i Kowal. 
Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 4. Th e exhibition ‘Sculptures by Mieczy-
sław Najkowski’ – sculptures: A Potter and 
a Smith (Garncarz i Kowal). 
Photo by M. Jóźwikowska
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Ryc. 6. Wystawa „Rzeźby Mieczysława Najkowskiego”. Szopka bożonarodzeniowa. Fot. M. Jóźwi-
kowska
Fig. 6. Th e exhibition ‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – a nativity scene. M. Jóźwikowska

Ryc. 5. Wystawa „Rzeźby Mieczysława Najkowskiego”. Widok ogólny. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 5. Th e exhibition ‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – a general view. Photo by M. Jóźwi-
kowska
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rzeźbił z drewna wszystkie jej fi gurki i skonstruował mechanizm wprawiający je 
w ruch. Podstawowemu programowi szopki (Święta Rodzina, pasterze, zwierzęta, 
trzej królowie, postacie z darami) towarzyszą sceny z realiów codziennego życia 
i historii Zdziechowy: drużyna strażaków przy pompie, kowal i szewc przy pracy, 
ksiądz proboszcz wychodzący  z kaplicy, wóz jadący do kościoła, sołtys, kobiety 
z kwiatami, utrwalona została również postać samego rzeźbiarza. Nawiązaniem 
do lokalnej historii walk niepodległościowych są górujące ponad wszystkim  fi -
gurki powstańców wielkopolskich. Program szopki jest co roku wzbogacany 
o  nowe elementy. Równie fascynujący jak sceneria i  „żywe” fi gurki szopki jest 
jej mechanizm, skonstruowany z  elementów starych urządzeń AGD, silników 
motorowych, kół rowerowych, przekładni pasowych, parasolek i innych. Szopka 
została tak ustawiona, by zwiedzający mogli go zobaczyć. 

Do ekspozycji włączono przedmioty o  charakterze autobiografi cznym. Są 
nimi portret Mieczysława Najkowskiego – monidło z młodzieńczego, kopalnia-
nego okresu życia artysty, a także wspomniana już wcześniej płaskorzeźba Młyn, 
wykonana przez Hieronima Karpińskiego. Dopełnieniem wystawy jest zestaw 
fotografi i pokazujących warsztat pracy, który rzeźbiarz urządził w budynku go-
spodarczym przy domu. Nagromadzenie dłutek, noży, pobijaków, młotków, pił, 
wiertarek, urządzeń własnej konstrukcji, kawałków drewna, pamiątek, trofeów 
i całego mnóstwa „przydasiów” ukazuje kontekst i przybliża osobistą przestrzeń 
rzeźbiarza, w której  zamyka się na długie godziny i dni. 

Wystawa otwarta została 20 maja 2021 roku. Mieczysław Najkowski wraz 
z  małżonką Małgorzatą byli obecni na jej otwarciu. Pan Najkowski osobiście 
oprowadzał uczestników po swojej pierwszej indywidualnej wystawie i przez cały 
czas sprawuje nad nią pieczę. 
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