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Redakcja radzi

Przeczytajcie koniecznie artykuł o dziejach potskwfJ'l 
skarbców (s. 3) pióra Wojciecha Przybyszewskiego oraz 
debiut na naszych łamach młodego historyka sztuki, Zbi
gniewa Michalczyka, o sztuce kontrreformacji na przykła
dzie barokowego opactwa w Krzeszowie (s. 19). Nie 
omińcie naszej nowej rubryki pt. ARCHIWUM TAJEM
NIC (s. 16), gdzie m.in. przeczytacie o genezie często uży
wanego powiedzenia „pal go sześć!”. Warto także zajrzeć 
do fotoreportażu o mało znanych zakątkach Wilna (s. 
12), poznać losy różnych dworów (s. 25) i pamiątki po 
hetmanie Czarnieckim (s. 34) oraz niektóre paryskie wy
stawy w minionym roku (s. 37).

Redakcja oczekuje

W poprzednim numerze zamieściliśmy ankietę na temat 
naszego pisma. Termin odesłania wypełnionych ankiet 
upływa 10 marca 2001 r. Oczekujemy, że większość Czy
telników weźmie udział w tym sondażu i tym samym po
może nam w redagowaniu pisma.

Redakcja przypomina

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się „Bibliografia «Spo- 
tkań z Zabytkami» za lata 1995-1999”. Zawiera ona 
1947 pozycji oraz indeksy: osobowy, nazw geograficz
nych i przedmiotowy. Można ją nabyć w cenie 5 zł za je
den egzemplarz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, 
ul. Piękna 44a, 00-672 Warszawa, tel. 629-62-26.

Redakcja zapowiada

W następnym, marcowym numerze „Spotkań z Zabytka
mi” niespodzianka - pierwsza wkładka o początkach 
polskiego muzealnictwa z okazji 200 lat istnienia muzeów 
w Polsce. Będą też m.in. teksty o rezerwatach archeologicz
nych, o niezwykłym domu przy ul. Ząbkowskiej w Warsza
wie, o polskich koszarach w Baranowiczach.

Redakcja przygotowuje

Pisaliśmy już, że przygotowujemy dodatkowy numer pi
sma. Nie zdradzamy jeszcze jego treści - będzie to na pew
no numer niezwykły'. - ale wiemy, że otrzymają go bez
płatnie ci Czytelnicy, którzy opłacili roczną prenumeratę 
„Spotkań z Zabytkami” w 2001 r. Mogą oni oczekiwać na 
numer „trzynasty” naszego pisma w połowie bieżącego 
roku!



OD poglądy

W listopadzie ub. roku na Uniwersy
tecie Marii Curie-Sklodowskiej 
w Lublinie odbyło się uroczyste 
przekazanie polskich zabytków ar
cheologicznych uratowanych przez 
archeologów niemieckich. Trzy tar
cze, miecz rzymski, groty włóczni 
i oszczepów z końca II i początku III 
w., pochodzące z grobów ciałopal
nych tzw. kultury przeworskiej, la
tem 1999 r. zostały przemycone do 
Niemiec i tam trafiły do antykwariu- 
sza, który zaoferował je Muzeum 
w Szlezwiku-Holsztynie. Dyrektor 
tego muzeum prof. Claus von Car- 
nap-Bornheim zawiadomił polskich 
archeologów o zaistniałym fakcie 
i po ustaleniu, że przedmioty po
chodzą z ziem polskich, postanowił 
je zwrócić. Jednocześnie w Niem
czech, ze względu na bardzo zły 
stan zabytków, poddano je kosz
townym zabiegom konserwator
skim. Po uroczystym przekazaniu 
zabytków w Lublinie odzyskane 
przedmioty trafiły do Muzeum Rze
szowskiego. Prof. Claus von Car
nap-Bornheim otrzymał Złotą Od
znakę Zasłużonego dla Kultury Pol
skiej oraz medal Amicis Universita- 
tis Maria Curie-Sktodowska.

Zamek Królewski w Warszawie zo
stał objęty trzyletnim programem 
odbudowy i konserwacji Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego, co oznacza, że program ten 
znalazł się na liście specjalnych 
przedsięwzięć finansowanych przez 
rząd. Pierwsze prace remontowe 
podjęte zostaną na podzamczu, ta
rasach i ogrodach królewskich. 
Przeprowadzona zostanie renowa
cja Pałacu pod Blachą i Arkad Ku
bickiego. Dobiegła już końca kon
serwacja zamkowej fasady; pienią
dze na ten cel przekazała firma pry
watna „Panorama Polska” w zamian 
za wywieszenie na rusztowaniach 
olbrzymiej reklamy. Nie ustalono 
jeszcze terminu rozpoczęcia remon
tu pozostałych elewacji zamku.

Dyrekcja Wawelu planuje jedno 
z największych przedsięwzięć kon
serwatorskich w dziejach polskiego 
muzealnictwa - gruntowną renowa
cję kolekcji 136 arrasów. Ponieważ 
na Wawelu nie ma odpowiednich 
warunków technicznych do renowa

cji tkanin tak wielkich rozmiarów, po
jawił się pomysł umieszczenia ich 
w pracowni zagranicznej. Wiązać 
się to jednak będzie z bardzo duży
mi kosztami. Według prof. Tadeusza 
Chrzanowskiego, przewodniczące
go Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa, „pomysł odno
wienia całego zbioru arrasów jest 
znakomity. Czy uda się zdobyć na to 
pieniądze, zobaczymy - powiedział. 
W każdym razie, więcej zdobywają 
ci, którzy się starają."

W listopadzie ub. roku w Ratuszu 
Staromiejskim w Gdańsku odbyła 

my mieszkalne w przedwojennym 
Gdańsku. Pocztówki ze zbiorów 
Piotra Popińskiego”.

W ramach realizacji programu 
„Starówka 2000” w tym roku ma 
nastąpić drugi etap modernizacji 
Starego Miasta w Chełmie. Praca
mi będą objęte ulice: Lubelska, 
Szkolna, Krzywa, Uścilugska, Jat- 
kowa, Rybna, pl. Luczkowskiego. 
Cały ten rejon będzie wyłączony 
z ruchu kołowego. Powstanie dep
tak wyłożony kamiennymi płytami 
i kostką brukową. Na placu mają 
stanąć m.in. fragmenty murów daw

się międzynarodowa konferencja 
naukowa pt. „Kamienica w krajach 
Europy Północnej”, zorganizowana 
przez Nadbałtyckie Centrum Kultu
ry, Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska - Oddział Uphagena oraz 
Zakład Historii Architektury i Kon
serwacji Zabytków Wydziału Archi
tektury Politechniki Gdańskiej. 
W konferencji uczestniczyli specjali
ści reprezentujący różne ośrodki 
akademickie Polski i Europy oraz 
różne dziedziny nauki i sztuki. Jej 
program podzielony został na czte
ry bloki tematyczne: problemy ogól
ne, kamienica mieszczańska, ka
mienica czynszowa, konserwacja 
i współczesność. W ramach tych 
bloków wygłoszono około 50 refe
ratów i komunikatów, wśród których 
szczególne miejsce zajęły wystą
pienia poświęcone problematyce 
kamienic gdańskich. Konferencji to
warzyszyła wystawa w Galerii Nad
bałtyckiego Centrum Kultury: „Do

nego ratusza, ma być zrekonstru
owana staromiejska studnia oraz 
budynek korca. Potrzeba moderni
zacji tej części miasta spowodo
wana jest nie tylko względami es
tetycznymi, ale również konieczno
ścią uratowania chełmskich pod
ziemi kredowych.

Zakończone zostały trwające pra
wie pięć lat prace konserwatorskie 
przy prospekcie organów w bazyli
ce bernardynów w Leżajsku. Pro
spekt ten należy do najwspanial
szych tego typu zabytków z XVII w. 
Wybudowany został w latach 1678- 
-1693 w przyklasztornych warszta
tach snycerskich. Podjęte w 1996 r. 
przez konserwatorów krakowskich 
prace renowacyjne objęty m.in. 
wzmocnienie konstrukcyjne pro
spektu, impregnację drewna, od
słonięcie polichromii, uzupełnienie 

ubytków. W trakcie zabiegów przy 
prospekcie wykonano również kon
serwację polichromii ściennej.

Władze Tych chcą wydzierżawić 
obiekty zabytkowe Huty Paprockiej. 
Huta powstała w XVIII w., do 1878 r. 
wydobywano w niej i przerabiano 
rudę żelaza. W XIX w. zaczęła po
padać w zapomnienie, wyrobisko 
zalano wodą, a w budynkach urzę
dowali rybacy. Obecnie wszystkie 
zabudowania są własnością miasta 
i po ewentualnym ich wydzierżawie
niu planuje się zlokalizowanie 
w nich hotelu z restauracją, który 
jednocześnie mógłby pełnić takie 
funkcje kulturalne, jak organizowa
nie wystaw, imprez plenerowych, 
spotkań z ciekawymi ludźmi.

Powstała Fundacja na Rzecz Odbu
dowy Zamku Gostynińskiego. Po
czątki zamku sięgają drugiej poło
wy XIV w. Byt wielokrotnie przebu
dowywany, a od połowy XVII w. sys
tematycznie podupadał. W połowie 
XIX w. został wyremontowany, ale 
w XX w. znowu podupadl. Obecnie 
jest w stanie ruiny; celem Fundacji 
jest przywrócenie mu pierwotnego 
wyglądu, aby mógł stać się wizy
tówką miasta.

Dobiegła końca renowacja drew
nianego kościoła w Haczowie 
w woj. podkarpackim, jednego 
z najstarszych kościołów drewnia
nych w Europie. Zrekonstruowany 
został m.in. polichromowany strop 
świątyni w nawie głównej; z pierwot
nego stropu zachowało się tylko 10 
desek, które wkomponowano w no
wą konstrukcję. Kościół ten wraz 
z kilkoma innymi drewnianymi ko
ściołami Polski Południowej kandy
duje do wpisu na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Natural
nego UNESCO.

Zbiory Zamku Królewskiego na Wa
welu wzbogaciły się o dwa nowe 
cenne zabytki. Jest to kolejny dar 
prof. Karoliny Lanckorońskiej, do
pełniający kolekcję wczesnego ma
larstwa włoskiego, przekazaną 
zamkowi w 1994 r. i prezentowaną 
na wystawie „Donatorce w hołdzie" 
w 1998 r. Ofiarowane obecnie dwa 
obrazy - „Pokłon Trzech Króli” 
i „Święty Franciszek z Asyżu” - ma

lowane są temperą na desce i po
wstały na początku XV w.
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„Zwyczaj przechowywania insygniów koronacyjnych w skarbcach 
katedralnych byt w średniowieczu regułą, 

a Polska w tej mierze nie stanowiła wyjątku. 
Istniała bowiem już we wczesnym średniowieczu zasada łączenia 

skarbców monarszych z kościelnymi. 
Korony, jako szczególne objawienie sacrum, służące 

do zewnętrznej epifanii władzy, miały uzasadnienie 
w przestrzeni sakralnej, którą stanowiła katedra”

(Micha) Rożek, Polskie koronacje i korony, Kraków 1987)

Dwa skarbce
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

wyczaj łączenia skarbców monarszych z kościel
nymi później zmienił się - „można się domyślać - 

czytamy dalej u M. Rożka - że już od koronacji Władysła
wa Łokietka (1320 r.) insygnia przeniesiono na zamek 
i złożono w pomieszczeniu odpowiednio strzeżonym i za
bezpieczonym. W katedrze zostawiono włócznię św. Mau
rycego, traktowaną już wtedy jako cenną relikwię, a jak 
pamiętamy nie była ona nigdy insygnium koronacyjnym.” 
Tak więc prawdopodobnie od tej pory aż do 1795 r., kie
dy na polecenie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma II 
dokonano bezprecedensowej kradzieży polskich insy
gniów koronacyjnych, regalia (a w ich liczbie: korony, ber
ła, jabłka królewskie i miecze koronacyjne) przechowywa
no w skarbcu koronnym na Zamku Królewskim na Wawe
lu. W skarbcu katedralnym trzymano zaś wtedy nie tylko 
słynną włócznię-relikwię, lecz także wiele innych bezcen
nych przedmiotów, głównie paramentów liturgicznych 
(kielichów, monstrancji, krzyży, artystycznie haftowanych 
szat kościelnych, ozdobnych tkanin, „świętych ksiąg”, 
itp.). W połowie XVI w. było tam, nie bagatela, około 600 
tkanin liturgicznych oraz 300 kielichów, krzyży i mon
strancji (!). A doliczyć do nich trzeba by jeszcze liczne wo
ta ofiarowywane katedrze. Przy czym przedmioty te na 
ogół posiadały dużą wartość materialną i odznaczały się 
artystycznym wykonaniem.

Bywało jednak, że te dwa tak nieodległe skarbce mylo
no między sobą. Dobrym przykładem takiej pomyłki jest 
opis wspomnianej grabieży regaliów, sporządzony na pod
stawie relacji ostatniego kustosza skarbca koronnego, ka
nonika Sebastiana Sierakowskiego, przez Juliana Ursyna 
Niemcewicza. Oto fragment tego opisu: „Jednej nocy, gdy 
już Prusacy byli w Krakowie, słyszę łoskot wozu jadącego 
pod katedrę. Mając klucze byłem spokojny. Lecz do dnia 
nazajutrz idę do kościoła, do skarbca (podkr. WP): znaj
duję zamek do skrzyni nienaruszony, lecz przypatrując się 
pilniej spostrzegam, że zawiasy z tyłu były naruszone. 

Otwieram, żadnego z insygniów królewskich: ni korony, ni 
berła, ni jabłek nie znajduję. Zmartwiony do ostatka nie 
przestaję czynić po cichu badań, wywiadywać się, co się 
z insygniami tymi stało. Dowiaduję się na koniec, że Pru
sacy z pogranicznego Śląska sprowadzili ślusarza. Ten za
wiasy skrzyni podniósł i tym sposobem ułatwił kradzież 
bez naruszenia zamku.” Tymczasem opierając się na wielu 
innych, tym razem całkowicie wiarygodnych źródłach, 
wiemy, iż insygnia koronacyjne znajdowały się wtedy 
w skarbcu koronnym na wawelskim zamku. Kwestię kra
dzieży regaliów w 1795 r. oraz dalszych ich losów wyjaśni
li ostatecznie w okresie międzywojennym: Marian More- 
lowski i Karol Estreicher. Tak więc, odrzuciwszy mającą 
wciąż jeszcze swoich zagorzałych zwolenników piękną le
gendę o ukryciu przed zaborcami rzeczonych regaliów, po
zostańmy przy samych faktach. Wśród nich bezsporny jest 
i ten, że także obecnie oba skarbce są od siebie niezależne.

Oczywiście, w skarbcu zamkowym nie znajdziemy już 
utraconych niegdyś koron (chociaż jest w nim np. słynny 
Szczerbiec, a także miecz Zygmunta I i sandały wchodzą
ce w skład stroju koronacyjnego tego monarchy, wreszcie 
wiele innych bezcennych zabytków sztuki). Natomiast 
skarby przechowywane od setek lat w katedrze teraz eks
ponowane są w Muzeum Katedralnym, które mieści się 
w pobliskim domu kapitulnym, a sam skarbiec katedralny 
zwiedzimy dopiero po uzyskaniu na to zgody w Zarządzie 
Bazyliki Metropolitalnej na Wawelu (ów wymóg prakty
kowany jest tu od lat co najmniej 150). Chciałoby się więc 
już tylko zakrzyknąć: „Nie pomylcie skarbców!” i zachęcić 
do odwiedzenia obu tych miejsc, gdyż - nawet dzisiaj - 
można się nimi zachwycać niezależnie.

Jak się zdaje, wiedział już coś niecoś na ten temat, przy
najmniej w odniesieniu do skarbca katedralnego, znakomi
ty pisarz, autor Komedii ludzkiej Honore de Balzac, bawią
cy przez kilkanaście godzin we wrześniu 1847 r. w Krako
wie. Zdarzyło się to w czasie jego podróży z Paryża do 
Wierzchowni na Ukrainie, gdzie sławnego znawcę ludz
kich dusz oczekiwała we własnej posiadłości Ewelina Hań-
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ska. W relacji z tej podróży (spisanej przez Bal
zaka dla francuskiego czasopisma „Journal des 
Debats”, a opublikowanej niemal 80 lat po 
śmierci pisarza przez Marcela Bouterona 
w „Zeszytach balzakowskich”, zaś na polski 
przetłumaczonej przez Tadeusza Boya-Żeleń
skiego) czytamy bowiem m.in.: „W Krakowie 
(...) miałem wziąć kur jer austrjacki, pocztę któ
ra idzie z Krakowa do Lwowa przecinając całą 
Galicję; ale kurjer wiedeński nie przybył, mu- 
sialem wziąć kurjer krakowski i zostać w Krako
wie cały dzień. Aż dotąd, jechałem od Paryża dniem i nocą 
bez zatrzymania się; sądziłem, że gdybym się zatrzymał, 
byłbym zgubiony; uczułbym zmęczenie, którego zapo
mniałem zajęty podróżą; zwiedziłem tedy Kraków, obejrza
łem chwałę zmarłej Polski, słynną katedrę zamku krakow
skiego, który pan de Choisy uświetnił w ubiegłym wieku 
swoją obroną. Kościół krakowski wart jest, aby jechać do 
Krakowa; pełen jest kaplic z grobowcami, gdzie na
gromadzone bogactwa nie mają nic równego, chy
ba w Rzymie lub w niektórych kościołach belgij
skich. Widzi się srebrne rzeźbione trumny, na 
których bokach wyobrażono bitwy liczące 
po osiemset figur, ludzi i koni. Istnieją 
tam w kaplicach bronzowe drzwi, na 
których z obu stron widnieją arabeski 
zupełnie różne, jak na owych szalach 
bez podszewki, a cudowne wykonanie 
świadczy, że w XIV wieku robiono 
w bronzie i miedzi bieglej niż dzi
siaj. W tym kościele są istne skarby, 
a i tak nie mogłem widzieć tego, 
co nazywają specjalnie skarb
cem, nie stało czasu na uzyska
nie koniecznego pozwolenia" 
(podkr. WP).

Z całą pewnością łatwiej by
ło dotrzeć do katedralnego 
skarbca dwadzieścia lat póź
niej Ludwikowi Łepkowskie- 
mu (1829-1905), malarzowi 
i konserwatorowi obrazów, 
bratu Józefa Łepkowskie- 
go, archeologa i historyka 

sztuki pełniącego w tamtych latach obowiązki konserwa
tora zabytków rządu galicyjskiego. Dzięki takim bowiem 
rodzinnym powiązaniom Ludwik Łepkowski otrzymywał 
od różnych zleceniodawców zamówienia na rysunki 
i akwarele o charakterze dokumentacyjnym, w tym także 
ukazujące zabytki sztuki sakralnej. A jaka była skala owych 
zleceń, niechaj zaświadczy fakt, że dla jednego tylko 
Edwarda Rastawieckiego artysta wykonał 210 akwarel 
z zabytkowych witraży kościołów krakowskich, a do 
wspólnego przedsięwzięcia tegoż samego E. Rastawieckie
go i Aleksandra Przezdzieckiego Wzory Sztuki Średnio
wiecznej około 150 akwarel z „samych najprzedniejszych 
zabytków krajowych”.

Tak więc w efekcie wzmożonego w XIX w. zaintereso
wania zabytkami okresu świetności Rzeczypospolitej - 
w tym także utraconymi regaliami oraz przechowywanymi 
w katedralnym skarbcu na Wawelu wyrobami rzemiosła 
artystycznego - gdzie tylko można było, dbano o zaspoka

janie potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie. 
W opublikowanym w 1867 r. w „Tygodniku 
Ilustrowanym” artykule Ludwika Łepkow- 
skiego Zabytki archeologiczne w skarbcu kra
kowskim czytamy o skarbcu katedralnym: 
„Do północnej ściany katedry przymurował 
w końcu XV wieku Jan Rzeszowski biskup 
krakowski gmach z ciosowego kamienia, 
przeznaczony na zachowanie kosztowności 
wszelkiego rodzaju, rzadkich dzieł i rękopi
sów, oraz wszelkich zabytków archeologicz

nych, własnością katedry będących". Do tekstu dołączona 
została ilustracja - drzeworyt, ukazująca „cenniejsze zabyt
ki skarbca (...) w artystycznym ugrupowaniu”. Czegóż tam 
nie było! Drogocenne, misternej roboty relikwiarze, kieli
chy, monstrancje, także kapy biskupie, infuły, a nawet mie
cze, włócznia i pastorał. Rzeczywiście, wszystko pomiesza
ne „w artystycznym ugrupowaniu”. Na tyle jednak staran

nie rytowane, że możemy rozpoznać na ilustracji 
przynajmniej niektóre z zachowanych do dziś za

bytków. Od lewej strony poczynając, widzimy 
m.in. „relikwiarz z głową Floryana, w stylu 

starogreckim, otoczony 12 świętymi”. Pod 
nim jeden z ośmiu „ornatów, prze
ślicznej roboty, darów różnych osób 
znakomitych” — ściślej biorąc kapę ko
ronacyjną, w której biskup Andrzej 
Trzebicki koronował Michała Kory-

1. Drzeworyt z 1867 r. wykonany 
przez Alfreda Karmańskiego 
wedtug rysunku
Ludwika Łepkowskiego
2. Relikwiarz na gtowę
św. Floriana, druga ćwierć XV w.

3. Kapa koronacyjna króla 
Michała Korybuta Wiśniowieckieao, 
1669 r.
4. Infuła biskupa
Tomasza Strzempińskiego,
XV w. (haft z lat 1525-1535)
5. Relikwiarz z ramieniem 
św. Stanisława, XVI w.
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buta Wiśniowieckiego. Jest tam też „infuła Tomasza 
Strzempińskiego, biskupa krakowskiego, z połowy 
wieku XV, pięknie haftowana perłami, z 66 kamie
niami drogiemi”, a za nią dobrze wszystkim znana 
„włócznia św. Maurycego, dar, jak twierdzą, Ot
tona III”. Jest i relikwiarz św. Stanisława - „rę
ka tegoż świętego srebrna, mająca na palcach 
osiem pierścieni kosztownych, z których jed
nego miał używać ów biskup”. Obok także 
„bukiet szczerozłoty, złożony z 13 róż, 
oprócz gałęzi i liści; podstawa pod nim zło
ta i herb Klemensa XII”, czyli Złota Róża 
królowej Marii Józefy, żony Augusta III, 
z 1736 r. - wysokie odznaczenie Stolicy Apo
stolskiej przyznawane tylko wybrańcom w do
wód szczególnej łaski papieskiej. Wreszcie po 
prawej, obok siebie, dwa, bodaj najbardziej 
cenione przedmioty: „krzyż złoty na łokieć 
wysoki, cały pokryty siatką z kwiatów, 
ptaszków i figur, z niezmierną pracowito
ścią wyrobionych; zdobi go szmaragdów, 
rubinów i szafirów 60 oraz sto pereł. Po
chodzi z pierwszej połowy wieku czterna
stego, a wtedy ceniono go na 10 000 zło
tych ówczesnych”, czyli krzyż z diademów książęcych Bo
lesława Wstydliwego i jego żony Kingi, datowany obecnie 
na drugą ćwierć XIII w. oraz „relikwiarz szczerozłoty, za
mykający w sobie głowę biskupa Stanisława Szczepanow- 
skiego, wysadzany 60 drogiemi kamieniami i przeszło 100 
perłami, z dużym dyamentem; wieko wsparte na czterech 
aniołach, trzymających tarcze. W arkadach gotyckich po
między aniołami znajduje się osiem wypadków z życia 
świętego, w płaskorzeźbie wykutych. Pochodzi z pie'rwszych 
lat XVI wieku” - bez wątpliwości relikwiarz na głowę św. 
Stanisława, roboty Marcina Marcińca z 1504 r. Jednym sło
wem - arcydzieła nad arcydziełami.

najpewniej wykonaną ok. 1610 r. w Polsce zaraz po 
wyborze królewicza Władysława Zygmunta (póź
niejszego Władysława IV) na cara moskiewskiego” 

(J. Lileyko, Regalia polskie, Warszawa 1987, s. 97). 
Nie podejmując się ostatecznego rozstrzygnięcia, 
która z tych możliwości jest prawdziwa, wypa
da przyznać, że każda z nich uzasadnia użycie 
w nazwie korony przymiotnika „moskiew

ska”. Okazuje się jednak, że nie była ona 
w naszej historii jedyną koroną moskiew

ską. O pierwszej, uznawanej przez Zygmun
ta III za własność prywatną i przechowywa

nej w jego prywatnym skarbcu, wiemy, że 
drogą testamentu przeszła na Władysława IV 
a ten z kolei zapisał ją Rzeczypospolitej. Dalej 

historia komplikuje się, bo oto w bo
gatym w wydarzenia 1668 r. syn 

;tatniego z wymienionych, 
król Jan Kazimierz, abdykuje, 

a obradujący w Warszawie 
sejm nakłada nań obowią
zek rozliczenia się z ru
chomości przechowywa- 

U * nych w skarbcu koron
nym. Zgodnie z wolą Władysława IV powinna była znaleźć 
się w nim także korona „moskiewska”, lecz się nie znalazła, 
ponieważ... została rozebrana, a uzyskane z niej złoto o war
tości 1500 dukatów węgierskich, a także perły i drogie ka
mienie zasiliły prywatną kiesę opuszczającego kraj Jana Ka
zimierza. Panowie szlachta w swoich żądaniach jednak nie 
ustępowali. Tak więc, zanim 17 listopada 1669 r. w Paryżu 
w obecności kilku osób z rodziny oraz dworu powitał nasze
go eks-króla sam Ludwik XIV, naznaczając mu na miejsce 
stałego pobytu we Francji pałac w opactwie Saint-Germain- 
-des-Pres, abdykujący zmuszony był pomyśleć o wykonaniu 

nowej korony „moskiewskiej” (tu, dla wygody, nazywa-
To w krakowskim skarbcu katedralnym. A czym może 

zachęcić skarbiec na wawelskim zamku? Z pewnością wy
stawionymi w nim zabytkami, ze Szczerbcem na czele. Ale 
może warto wybrać się tam jeszcze w innym celu? Po
wiedzmy z „wycieczką sentymentalną”, by w ciszy do
stojnego gotyckiego wnętrza przywołać we wspo
mnieniach dawno zaginione korony - wedle spisu 
z 1792 r. - i tę „koronę pierwszą (...) od Ottona III ce
sarza, Bolesławowi I, Chrobrym zwanemu, królowi 
polskiemu daną”, i tę „drugą szczerozłotą, której za
żywają do koronowania królowej polskiej”, i tę „trze
cią homagialis szczerozłotą (przy odbieraniu hołdów 
lenniczych używaną)”, i tę „czwartą węgierską szcze
rozłotą”, i „koronę piątą, szwedzką nazwaną”, a tak
że „szóstą moskiewską”, najkrócej tu przechowywa
ną, gdyż „zastawiono ją Kurfilrstowi brandenburskie
mu w r. 1700 i od tego czasu spoczywającą w skarb
cu pruskim”, jednak o najciekawszej bodaj historii 
i dlatego poświęcimy jej trochę więcej uwagi.

O koronie „moskiewskiej” zwykło się mówić, że 
otrzymał ją w darze od cara Dymitra Samozwańca, 
wkrótce po jego koronacji w 1605 r., Zygmunt III Wa
za (np. M. Rożek, Polskie koronacje i korony, s. 82), al
bo też, że „nie była (ona) koroną zdobyczną, przy
wiezioną z Moskwy, jak pisał kanclerz Radziwiłł, 
i jak później utrwaliło się w rodzimej tradycji, ale
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my ją koroną „moskiewską” drugą). Czy miała być ona 
podobna do pierwszej? Nie wiadomo. Ale wiadomo 
przynajmniej kto i kiedy ją wykonał, a nawet, jak po

winna wyglądać po ukończeniu.
Wiktor Czermak, badacz historii Polski XVII 

w., opisujący ostatnie lata życia Jana Kazimierza, 
cytując listy króla, wskazywał, że „Robota powie
rzona już w kwietniu (1668 r.) złotnikowi Tobia
szowi, szła jednak dosyć powoli”, w przypisie zaś 
do innego z listów informował: „W tym liście (Jan 
Kazimierz) wymienia złotnika «Rychtera», nie «To- 
biasza» (...). Może być, że Rychter, widocznie Zyd 
złotnik, miał na imię Tobiasz”. Sprawę wyznania 
wspomnianego złotnika, opierając się na spisach 
osób ochrzczonych w parafii św. Jana w Warsza
wie, wyjaśnił ostatecznie Jerzy Lileyko, pisząc, że 
„warszawski złotnik Tobiasz Rychter (...) nie był 
Żydem, jak utrzymuje Wiktor Czermak, lecz prote
stantem, podającym jednak do chrztu w warszaw
skim kościele parafialnym św. Jana.” Wiele więcej 
o złotniku, który na zamówienie króla wykonał 
drugą koronę „moskiewską” powiedzieć się nie da. 
Może tylko tyle, że wzmiankowany w latach 

1657-1674 Tobiasz Richter (vel Rychter) był 
uczniem, a później także współpracownikiem 
toruńskiego mistrza Jana Krystiana Bierpfaffa,
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nadwornego złotnika Władysława IV, od 1659 r. pracował 
jednak w Warszawie, chociaż opłaty cechowe w dalszym 
ciągu składał w Toruniu. Niestety, jak dotychczas, żadna 
z wykonanych przez niego prac nie zo
stała zidentyfikowana. I właśnie dlate
go Jan Samek, wymieniając w Polskim 
rzemiośle artystycznym (Warszawa 
1984, s. 223) warszawskich złotników, 
napisał o Richterze: „trudno powie
dzieć czy był on wybitnym artystą”. 
Ale czy wykonanie królewskiej korony 
zleca się pierwszemu lepszemu rze
mieślnikowi?

O drugiej koronie „moskiewskiej” J. 
Lileyko pisał z zachwytem: „(jest ona) 
pięknym, kunsztownie wykonanym 
dziełem sztuki. Składa się z obręczy, 
z której wyrasta sześć kwiatonów nawią
zujących w formie do gotyckich lilii, lecz 
zinterpretowanych w duchu baroku; na 
obręczy, a nie na liściach lilii jak w koronach wcześniejszych, 
wspierają się kopulasto wygięte obłęki, których jest sześć, 
a na ich skrzyżowaniu mieści się szafirowy glob z diamento
wym krzyżykiem; na obłękach osadzone są owalne perły, 
a na liściach kwiatonów i obręczy wielkie szafiry; tę obręcz 
zdobi ponadto zielono emaliowany ornament; dolne partie 
kwiatonów są ażurowo wycięte, a w tych wycięciach zwisa
ją duże gruszkowate perły. ” Skąd ten opis, skoro sama koro
na - jak wiemy - nie dotrwała do naszych czasów? Otóż na 
przekazie ikonograficznym znajdującym się w zbiorach Pań
stwowego Archiwum w Dreźnie Jerzy Lileyko rozpoznał 
odrys projektu korony, na podstawie którego warszawski 
złotnik Tobiasz Richter wykonał dla Jana Kazimierza tzw. 
drugą koronę „moskiewską”.

Korona ta, za sprawą Teodora Denhoffa, pełnomocnika 
Jana Kazimierza w Polsce, który jak się zdaje już w 1669 r.

odebrał ją z warsztatu Tobiasza 
Richtera, do skarbca trafiła dopie
ro w 1674 r. Długo tam jednak nie 
pozostała. Oto bowiem w 1699 r. 
elektor brandenburski Fryderyk 
III wystąpił do Augusta II o zwrot 
pożyczonej od jego ojca, Frydery
ka Wilhelma, w 1657 r. przez 
Rzeczpospolitą, pod gwarancją 
miasta Elbląga, kwoty 400 tys. ta
larów, przeznaczonych na działa
nia militarne podczas wojen 
szwedzkich. Sas pretensje te uznał, 
nie dysponując jednak nadmiarem 
gotówki, sięgnął do skarbca koron
nego. I tak, na mocy układu war
szawskiego z 12 grudnia 1699 r., 
upominający się otrzymał w za
staw właśnie drugą koronę, a tak
że „największy ze znajdujących się 
w skarbcu koronnym dyamentów 
oraz dwa noszenia” (czyli duży 
diament i dwa kolczyki). Od tego 
czasu korony „moskiewskiej” nie 
należało już szukać w Krakowie, 
lecz w Berlinie.

Ale to nie koniec związanych z nią perypetii. Oto bo
wiem ukazujący się we Lwowie „Dziennik Polski”, w wyda
niu porannym z 21 października 1904 r., przypomniał za 

„Dziennikiem Poznańskim” inną hi
storię, dotyczącą drugiej korony 
„moskiewskiej”. Tym razem w rolę 
„gracza” żonglującego niefortunnym 
zastawem zapragnął się wcielić nie 
byle kto, bo sam Fryderyk II Wielki, 
król pruski. „Co prawda po otrzyma
niu klejnotów koronnych kurfirst 
(Fryderyk III) wojska swe z Elbląga 
wycofał, ale już w trzy lata później 
z pomocą Karola, króla szwedzkiego, 
na nowo miasto i włości elblązkie po
mimo zastawu klejnotów zabrał. (...) 
Korona ta znajdowała się na pewno 
w Berlinie jeszcze w r. 1763” (podkr. 
WP). Skąd ten domysł? Z korespon
dencji prowadzonej przez Fryderyka

Wielkiego. Oto bowiem ów zawsze żądny pieniędzy oraz 
nowych terytorialnych zdobyczy, ale też niezwykle zręczny 
i ostrożny władca i polityk zasięgał u swoich podwładnych 
poufnych opinii, czy korzystając z okoliczności nie można 
by po raz kolejny posłużyć się w układach polską koroną. 
8 lutego 1763 r. pisał on z Lipska do swego wysłannika 
w Warszawie, barona de Korffa: „(...) Jest jeszcze jedna 
rzecz, co do której chciałbym wiedzieć (co myśli) minister 
(ambasador rosyjski w Rzeczypospolitej, Karol von Keiser- 
ling - WP), lecz jest to sprawa, która wymaga od Pana wie
le zręczności i delikatności. Chodzi o to, aby dowiedzieć się 
od niego, za Pana pośrednictwem, czy uważa on, że jest moż
liwe i czy przystoi, czy by Caryca zgodziła się, abym zajął 
Elbląg, który jest już w moim terytorialnym posiadaniu 
i czy minister ten uważa, Że dwór rosyjski mnie w tym po
prze, tak jak - z tego co wiem - popiera mnie samo miasto 
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6. Złota Róża królowej Marii Józefy, 
żony Augusta III, 1736 r.
7. Złoty krzyż z diademów książęcych 
Bolesława Wstydliwego i Kingi, 
druga ćwierć XIII w.
8. Relikwiarz na głowę św. Stanisława 
wykonany przez Marcina Marcińca w 1504 r.
9. „Przyjęcie Jana Kazimierza we Francji
w 1669 r.”, miedzioryt z almanachu 
wykonanego w warsztacie Pierre'a Landry 
w Paryżu w 1669 r.
10. Druga korona „moskiewska”, odrys z około 
1740 r. z wcześniejszego projektu

Elbląg dzięki łaskawemu traktatowi, w konsekwencji któ
rego oddałbym koronę znajdującą się wciąż w moich rę
kach i porozumiałbym się w kwestii innych drobnych róż
nic, które są jeszcze pomiędzy mną i Rzeczpospolitą, a któ
re, tak naprawdę, są mało ważne” (podkr. WP). Dalej zaś 
znajdujemy już tylko po kilkakroć powtarzane wskazówki 
na temat konieczności zachowania tajemnicy w powierzonej 
sprawie oraz delikatności, z jaką należało wykonać tę misję: 
„jak już Pan dobrze rozumiesz, jest to sprawa, którą - co ab
solutnie niezbędne - należy traktować bardzo delikatnie 
i z dużą dozą ostrożności, żeby nie rzucić na mnie podejrzeń 
o zamiary powiększenia terytorium, co mogłoby być szkodli
we dla moich projektów. Moją intencją jest, abyś, Panie, 
przedstawił tę myśl podczas rozmowy z hrabią Keyserlin- 
giem, żeby dowiedzieć się, co o tym sądzi; rozmawiając mi
mochodem włączysz tę kwestię jako interesujący pomysł, ta
ki, który właśnie ci, Panie, przyszedł na myśl, bez uprzednie
go mówienia mi o tym i, tym bardziej, jakbyś nie miał ode 
mnie żadnych poleceń czy rozkazów (itd., itp.). ” Nie wdając 
się w szczegóły powierzonej de Korffowi misji należy odno
tować, iż chyba mu się ona powiodła. Ambasador Keyser- 
ling (zważywszy, że 65-letni już wówczas August III właśnie 
się był rozchorował) doradzał w tym czasie Katarzynie II so
jusz z Prusami w celu lepszego współdziałania w sprawie 
zbliżającej się niechybnie sukcesji w Polsce, w Elblągu pozo
stały wojska pruskie, ale korona - jak widział ją wcześniej 
w Berlinie „w Galerii nad Wielkimi Stajniami (...) zamknię
tą w paczce i opatrzoną pieczęcią Królestwa Polskiego” Ka
rol Ludwik baron de Póllnitz - nie zmieniła chyba miejsca 
przechowywania.

Po dziewięciu miesią
cach Fryderyk Wielki po 
raz ostatni, jak się zdaje, 
postanowił „zagrać” drugą 
koroną „moskiewską”. 
Świadczy o tym list napisa
ny przez monarchę 14 li
stopada 1763 r. w Poczda
mie do ministra stanu hra
biego Karola Finkensteina 
w Berlinie. Oto jego frag
menty: „Pan (Gedeon) Be
noit (poseł pruski w Rze
czypospolitej) upraszał 
mnie, aby mu nadać wyż
szą rangę na stanowisku, 
w jakiem się znajduje, 
a prośbę jego uważam nie 
tylko za słuszną, ale i od
powiadającą interesom moim, z powodu obecnego interre
gnum w Polsce. Chcę więc z powodu tego, aby kancelaria 
prywatna w Berlinie wysiała mu nominację na radcę amba
sady, za co nie ma żadnej uiścić opłaty.” A zaraz po tym: 
„Przypomina mi się z powodu tego korona polska, którą 
od wielu lat mamy w zastawie i która znajduje się jeszcze 
w Berlinie (podkr. WP). Przychodzi mi na myśl czybyśmy 
nie mogli skorzystać z naszego położenia i z powodu obioru 
nowego króla, szczególnie zaś, jeśli będzie nim jeden z Pia
stów, w co nie wątpię, uzyskać zwrotu sumy, którą nam Po
lacy winni i za którą owa korona została zastawiona. Pod- 
daję jedynie tę myśl, abyś ją Pan dokładniej rozważył, czy 
zrobić to, czy nie, bo nawet w danym razie moglibyśmy

w miejsce pieniędzy, których Polacy nie 
mają zbyt wiele, za wydanie tej korony, 
która dla nas do niczego, uzyskać jakieś in
ne korzyści. Wygotujesz pan raport, co 
o tym sądzisz, rozważywszy wszelkie oko
liczności (...).”

Jak można się było tego domyślić, w odpowiedzi Fin- 
kenstein przypomniał swojemu królowi okoliczności, 
w których pozyskano dla berlińskiego skarbca „moskiew
ską” koronę, odradzając jednocześnie - pod groźbą straty 
Elbląga - jakichkolwiek nią rozgrywek. Zatem pomysł Fry
deryka nie został zrealizowany, a sama korona - jak ustali
li to wspomniani wcześniej M. Morelowski i K. Estreicher 
- wraz z pozostałymi zrabowanymi w 1795 r. w Krakowie 
polskimi regaliami została 17 marca 1809 r. rozebrana. Po 
dwóch latach pochodzące z niej kamienie i perły przekaza
no Dyrekcji Handlu Morskiego w celu rozprzedaży, a uzy
skany kruszec przetopiono na złote dukaty.

Wojciech Przybyszewski



Na portretach Horowitza
ALDONA KRUSZYŃSKA 

ochodzący z Węgier Leopold Horowitz (1838- 
-1917) był cenionym i modnym twórcą portretów 

współczesnych sobie władców, arystokratów i burżuazji, 
tworzył sceny z życia dzieci i polskiego ludu. Był także au
torem licznych wizerunków wykonanych dla rodziny hra
biów Potockich z Łańcuta. Pierwszy, najwcześniejszy - to 
portret Alfreda Potockiego, drugiego ordynata łańcuckie
go, byłego premiera rządu i ministra rolnictwa, a w mo
mencie portretowania, w 1883 r. - namiestnika Galicji. 
Obraz ten w typowej dla Horowitza manierze przedstawia 
portretowanego stojącego przodem z twarzą en trois qua- 
tre w narzuconym na ramiona futrze, którego połę pod
trzymuje lewą dłonią. Portret pana Alfreda, jak go nazywa
no w Galicji, trafił do lwowskiego pałacu Potockich przy 
ul. Kopernika 15, gdzie ozdobił salon. Zarejestrowała to 
zachowana w zbiorach łańcuckich akwarela Augustynowi
cza, ukazująca lwowski salon Potockich. W Łańcucie zaś, 
w salonie wejściowym na reprezentacyjnym pierwszym 
piętrze zamku powieszono kopię wykonaną przez Alek
sandra Raczyńskiego, która wywieziona została przez wła
ściciela w 1944 r. do Wiednia, a następnie do Lichtenstei- 
nu. Alfred Potocki zabrał ze sobą wraz z ruchomościami 
łańcuckimi przynajmniej część ruchomości z pałacu lwow
skiego - w tym właśnie oryginał portretu swego dziada, hr. 
Alfreda Potockiego, pędzla Horowitza i ten właśnie, zaku
piony po wojnie przez A. Ciechanowieckiego jako depozyt 
Fundacji im. Ciechanowieckich, znajduje się w Łańcucie.

Dwa lata po powstaniu lwowskiego portretu Alfreda 
Potockiego namalował Horowitz replikę, która trafiła do 
Potockich z Krzeszowic. Od portretu lwowskiego różni go 
umieszczony w prawym górnym rogu emblemat heral
dyczny z herbem Pilawa, hrabiowską koronką i klejnotem 
oraz banderolą z zawołaniem herbowym „Scutum oppone- 
bat scutis” i trzema orderami, którymi Alfred Potocki był 
odznaczony: Złotym Runem, Żelazną Koroną 1. klasy 
i Wielkim Krzyżem Węgierskim św. Szczepana. „Krakow
ski” portret Alfreda Potockiego wystawiono w Krakowie 
na otwartej we wrześniu 1887 r. Pierwszej Ogólnej Wysta
wie Sztuki Polskiej. Stanisław Witkiewicz, nieceniący 
zresztą malarstwa Leopolda Horowitza, po obejrzeniu 
portretu napisał: „(...) Alfred hr. Potocki (...) stoi w narzu
conym na jedno ramię (sic!) futrze bobrowym, bez czapki 
i w ogóle bez żadnego usprawiedliwienia tej pozy. Nie wie
dząc, że to portret, można myśleć, że obraz przedstawia 
mężczyznę mierzącego futro i przeglądającego się w lustrze. 
A chociaż nawet ruch głowy odpowiada takiej sytuacji, 
wątpię czy ona może charakteryzować człowieka, którego 
przedstawia portret”. Jednak w towarzyszącej wystawie 
broszurze Dokładny przegląd krytyczny... o portrecie hra
biego Potockiego napisano już pochlebniej: „(...) Uderza

jący podobieństwem portret A. hr. Potockiego jest pełnym 
życia w ruchu co i wyrazie samej twarzy. Zarzucić by moż
na tylko zbyt monotonną karnację twarzy” (Sztuka i kry
tyka u nas, Kraków 1971). „Krakowski” portret Alfreda 
Potockiego z 1885 r. przechowywany jest obecnie, jako 
depozyt rodziny Potockich z Krzeszowic, w Muzeum Na
rodowym w Warszawie.

W 1886 r. powstał następny wizerunek dla rodziny Po
tockich z Łańcuta - portret żony namiestnika, hrabiny 
Marii z Sanguszków Potockiej. Hrabina w strojnej, wie
czorowej, atłasowej sukni ozdobionej tiulem i dżetami stoi 
na nim ukazana do kolan, mając zarzucony na biodra i le
wą rękę długi, koronkowy szal. Reprodukcja tego portre
tu, podpisana jako dzieło Jana Matejki, pojawiła się po 
śmierci hrabiny w „Kraju” (1903, nr 43), co zdezinformo- 
wało badaczy zajmujących się twórczością mistrza z Kra
kowa. Nieznane są nam losy tego portretu. Mógł znajdo
wać się we Lwowie lub w którymś z majątków jej dzieci, 
nie było go jednak ani w Łańcucie, ani też w Antoninach. 
A. Urbański (Memento kresowe, Warszawa 1927, s. 83) 
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przekazuje nam natomiast wiadomość, że w Stawiszczu 
u starszej córki Alfredostwa Potockich, Julii Branickiej, 
znajdowały się ich portrety pędzla Horowitza.

W dwa lata po powstaniu portretu hrabiny do Horowi
tza wpłynęło następne zamówienie z Łańcuta - tym razem 
na pośmiertny portret młodej synowej państwa Alfredo
stwa Potockich, zmarłej w 1883 r. Izabeli z Potockich, żo-

1. Portret Alfreda Potockiego, depozyt Fundacji
im. Ciechanowieckich w Muzeum-Zamku w Łańcucie, 1883 r.

2. Portret Alfredowej Potockiej, 1886 r., fotografia
z d. zbiorów Konstantego Zamoyskiego z Koztówki, 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

ny ich starszego syna Romana, który w czasie powstania 
tego portretu - pięć lat po śmierci Izabeli - był już powtór
nie żonaty. Horowitz namalował słynącą z wielkiej urody 
Izabelę Romanową Potocką, posługując się jej panieńską 
fotografią sprzed 1882 r., wykonaną w warszawskim ate
lier „Karoli & Pusch”. Portret od fotografii różni przede 

wszystkim to, że imponująco długie włosy, które na foto
grafii Izabela ma splecione w warkocz i przerzucone przez 
ramię, na portrecie ma rozrzucone swobodnie na plecach. 
W tle namalował Horowitz dość mroczny z ciężkimi 
chmurami w partii nieba i rozświetlony na horyzoncie kraj
obraz symbolizujący zapewne śmierć tej uroczej osoby. 
Portret Izabeli powstał w warszawskiej pracowni malarza 
w pierwszej połowie 1888 r. Młodszy syn Alfredostwa Po
tockich, Józef, donosił matce 6 czerwca z Warszawy 
w sprawie obstalowania ram do obrazu, które miały być 

złote i czarne z drewna rzeźbione według modelu 
z 'Wilanowa, które z Julią (starszą siostrą - A. K.) tamże 
wybraliśmy i Pani Augustowa (Aleksandryna z Potockich 
Potocka, właścicielka Wilanowa - A. K.) mi pozwoliła ra
my wziąć na model” (AGAD, APŁ 2815, k. 75-76).

Znajdujący się obecnie w muzeum w Winnicy na Ukra
inie portret Izabeli nie jest sygnowany, uchodzi tam zresz
tą za portret żony artysty. Sportretowana nazywana jest 
tam także „piękną Polką”. Nie udało mi się uzyskać infor
macji, z jakiego majątku obraz ten pochodzi. Pozostanie 
więc dla nas zagadką, z jakim przeznaczeniem powstał 
portret Izabeli. Może to stara hrabina, która go zamówiła, 
bardzo Izabelę kochająca i przeżywająca jej śmierć, kazała 
namalować jej portret do swojego pałacu we Lwowie? Tyl
ko że w Winnicy mamy nie oryginał, lecz kopię, a ta mo
gła być wykonana dla matki Izabeli, Marii z Sapiehów Sta
nisławowej Potockiej bądź jej syna, brata Izabeli, ostatnie
go z tej linii rodu, Jakuba. Znajdowałaby się więc w Raju 
lub Wysokim Litewskim.

Następny malowany przez Horowitza portret był także 
pośmiertny - zmarłego w 1889 r. hrabiego Alfreda Potoc
kiego. Obraz ten jest przetworzeniem wcześniej wykona
nych portretów dla Lwowa i Krzeszowic. Inaczej zostały 
potraktowane w nim dłonie: prawa ujmuje obie poły fu
tra, zaś lewa jest na niej wsparta, podczas gdy na przednich 
portretach lewa opuszczona była swobodnie wzdłuż ciała, 
a prawa podtrzymywała tylko jedną połę. W prawym gór
nym rogu umieszczony jest, jak na portrecie z Krzeszowic, 
emblemat heraldyczny. Powstanie tego portretu datuje 
nam list Józefa Potockiego do matki, w którym donosił 
z Szepetówki na Wołyniu 19 marca 1891 r. (notabene 
w dniu 40 rocznicy ślubu rodziców): „nadszedł tu portret 
Papy Horowitza, bardzo podobny, zostawiam go tu do dal
szego rozporządzenia (...)” (AGAD, APŁ 2816, k. 113). 
Obraz został przesłany do pałacu w Ostrowiu Tyszkiewi
czów - położonej obok zrujnowanego birżańskiego zamku 
rezydencji Jana i Klementyny z Potockich, młodszej córki 
Alfredostwa Potockich z Łańcuta. W 1918 r. przekazany 
został przez syna Klementyny, Alfreda Tyszkiewicza, jako 
depozyt do Muzeum Miasta Kowna. W 1931 r. Minister
stwo Oświaty Litwy obraz ten (wraz z innymi z depozytu 
A. Tyszkiewicza) wykupiło. Obecnie portret Alfreda Po
tockiego znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuk Pięk
nych im. M. K. Ciurlionisa w Kownie (informacja od p. dr 
Aldony Snitkuviene).

Do Birż trafił jeszcze jeden portret pędzla Leopolda Ho
rowitza, dotąd nieznany. Jest to portret Marii Alfredowej 
Potockiej, wykonany w Wiedniu w 1894 r. Z 23 stycznia 
1895 r. pochodzi bowiem list malarza do hrabiny Potoc
kiej, w którym dziękuje jej „za otrzymane 6000 guldenów
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3.4. Portret Izabeli Potockiej w Winnicy z 1888 r. (3)
i jej fotografia (4), z d. zbiorów Konstantego Zamoyskiego 
z Kozłówki, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
5. Portret Alfreda Potockiego, 1891 r. w Narodowym Muzeum 
Sztuk Pięknych im. M. K. Ciurlionisa w Kownie

jako całą zapłatę za pani portretowe popiersie” i przepra
sza jednocześnie za długie nieodpisywanie (AGAD, APŁ 
2750, k. 1). Podobnie jak portret Alfreda Potockiego i ten 
zdeponowany został w 1918 r. w muzeum kowieńskim, 
ale w 1932 r., jako jeden z kilku, zwrócony plenipotento
wi A. Tyszkiewicza. Los oryginału nie jest znany, w mu
zeum w Kownie znajduje się tylko jego kopia. Na portre
cie tym Horowitz przedstawił panią Alfredową w sposób 
zupełnie inny niż na poprzednim, namalowanym przed 
sześcioma laty - w szalu na głowie, spod którego widać 
wysoko upięte włosy i wpięty w nie diadem, z twarzą o ła
godnym wyrazie oczu i jak do uśmiechu podniesionymi 
prawą brwią i kącikami warg. Portret tchnie spokojem 
i ciepłem. Nie ma w nim tej buty, którą naznaczył wizeru
nek Marii Potockiej Matejko ani bogactwa z pierwszego 
portretu Horowitza. Porównać go natomiast można cha
rakterem wyrazu i emanującym z niego spokojem oraz do
stojnością z portretem hrabiny Potockiej wykonanym 
przez Winterhaltera w 1851 r.
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6. Portret Alfredowej Potockiej, 1894 r., 
fotografia archiwalna
w Narodowym Muzeum Sztuk Pięknych
im. M. K. Ćiurlionisa w Kownie

7. Portret Romanowej Potockiej, 1900 r.
(reprodukcje: 2,4- Sławomir Dybała,

3 - Aldona Kruszyńska, 1,7- Marek Kosior)

Ostatnim, znanym nam portretem wykonanym dla Łań
cuta był wizerunek drugiej żony ordynata Romana Potoc
kiego - Elżbiety z Radziwiłłów, inicjatorki przebudowy 
i modernizacji rezydencji łańcuckiej. Horowitz sportreto- 
wał ją w Wiedniu w 1900 r. „Portret Betki Horowitza na
der ładny i udany” pisał do matki z Wiednia 1 kwietnia 
1900 r. Józef Potocki (AGAD, APŁ 2818, k. 180). Horo
witz namalował Romanową Potocką ukazaną do kolan, 
ubraną w wygorsowaną atłasową suknię, przybraną przy 
dekolcie i mankietach koronką, z przypiętymi do gorsu 
kwiatami oraz - co było u Horowitza prawie obowiązko
we - w narzuconej na ramiona pelerynie podbitej błamem, 
której połę ujmuje lewą dłonią. Portret ten powieszono na 
pierwszym, reprezentacyjnym piętrze zamku, w nowo za
aranżowanym zielonym Salonie Zimowym w apartamen
cie jej męża. Sąsiednią ścianę ozdabiał portret Romana Po
tockiego namalowany w 1899 r. przez Axentowicza; oba 
znajdowały się tutaj do 1944 r. Jako depozyt Fundacji im. 
Ciechanowieckich do Łańcuta wrócił portret Romana Po
tockiego pędzla Axentowicza, miejsce przechowywania 
portretu hrabiny nie jest znane.

Aldona Kruszyńska

Za przekazane informacje i uwagi dotyczące zbiorów birżańskich dziękuję 
Pani dr Aldonie Snitkuviene z Kowna.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Wilno mało znane
abytkowe miasta dawnych 
wschodnich kresów Rzeczy
pospolitej można poznawać 
na dwa sposoby. Można zwie

dzać staromiejskie centra, podziwiać 
architekturę kościołów, pałaców 
i mieszczańskich kamienic, docenić

Osobiście preferuję ten drugi spo
sób zwiedzania. Skręcam z głów
nych ulic i placów, porzucam prze
wodniki i podążam, dokąd poniosą 
nogi. Czasami miewam później kło
poty z trafieniem do znanych okolic, 
dworców autobusowych lub kolejo

wych, ale to, co poznam po drodze, 
warte jest odrobiny tego niepokoju. 
Tak też uczyniłem w Wilnie. Wystar
czyło przekroczyć linię dawnych 
miejskich murów obronnych, aby 
otworzył się przede mną świat zauł
ków nietkniętych ręką konserwatora

Z

sztukę konserwatorską i nakłady fi
nansowe na odnowę zabytków. Moż
na też podjąć ekscytującą przygodę 
odkrywania, już na własną rękę, zaka
marków historycznej miejskiej zabu
dowy. Nie jest to sposób ani lepszy, 
ani też gorszy od poprzedniego, daje 
jednak okazję do swobodnej wędrów
ki po mniej albo w ogóle nieodwie- 
dzanej części miasta, podglądania, co 
czas i ludzkie zaniedbanie może uczy
nić z ulicami i placami. Jak może je 
oszpecić, doprowadzić na skraj upad
ku i unicestwienia, ale też niekiedy 
otoczyć surowym pięknem, przemie
nić banalne, nijakie ceglane ściany 
w świadectwo ludzkich pokoleń.

1. Jeden z najstarszych 
kościołów Wilna
- zbudowana na Piaskach 
w XV w. franciszkańska 
świątynia Najświętszej 
Marii Panny czeka 
na ratunek
2. Studzienka kanalizacyjna 
z polskim napisem: 
„Magistrat m. Wilna"
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

3. Mury obronne i zabudowa ul. Subocz
4. Odnowiony bastion w pobliżu
ul. Subocz
5. Fragment zabudowy ul. Potockiej
6. Mieszkaniec dawnej dzielnicy 
żydowskiej domaga się zaptaty

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

od czasów Adama Mickiewicza, ko
ściołów oczekujących dopiero na ra
tunek, jak kościół franciszkanów na 
Piaskach, usuniętych już z centrum 
miasta pamiątek przynależności Wil
na do Polski, jak pokrywa studzien
ki z polskim napisem. Jest to także 
świat ludzi, których nie spotykamy 
w śródmieściu, bo nie mają tam cze
go szukać i czują się nieswojo, jak 
ten miłośnik kotów, mieszkaniec 
dawnej wileńskiej dzielnicy żydow
skiej, wygrażający laską i domagają
cy się zapłaty za pozowanie do foto
grafii.

Zdzisław Skrok
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Na wschód
od Bradawia

dawnym województwie 
bracławskim, 25 km na pół
noc od rejonowego mia
steczka Hajsyń, położonego 

przy szosie prowadzącej z Bracławia 
do Humania, znajduje się miasteczko 
Daszów, malowniczo rozłożone nad 
stawem utworzonym przez rozlewi
sko rzeki Sob. Rozległe te dobra nale
żały najpierw do autochtonicznego 
rodu Korowajów-Siedlickich, którzy 
w 1585 r. sprzedali je książętom Zba
raskim. Wznieśli oni drewniany za
meczek, po którym pozostały tylko 
ślady wałów. Po Zbaraskich odziedzi
czyli te ziemie Wiśniowieccy, po nich 
Ogińscy, wreszcie Broel-Platerowie.

Józef Wincenty Broel-Plater (1745- 
-1806), pisarz polny litewski, kasztelan 
trocki, komandor maltański (żonaty 
z Katarzyną Sosnowską, siostrą Ludwi
ki, wielkiej miłości Tadeusza Kościusz
ki), odbudował miasteczko zniszczone 
w czasie hajdamackich wojen i założył 
w Daszowie swoją rezydencję. Po jego 
śmierci klucz daszowski nahył Stani
sław Szczęsny Potocki z Tulczyna, po 
którym dobra odziedziczył jego naj

młodszy syn, Włodzimierz Potocki 
(1789-1812). Po jego przedwczesnej 
śmierci gospodarzyła w Daszowie 
wdowa, Tekla z Sanguszków Potocka. 
Jej syn, Włodzimierz Potocki junior, 
wziął udział w powstaniu listopado
wym, po którym wyemigrował do 
Francji. Ostatnimi właścicielami Da- 
szowa byli Rzewuscy i Czetwertyńscy.

Jak wspomniałem, rezydencję 
w Daszowie, która w bardzo zmienio
nym kształcie przetrwała do dziś,

wzniósł prawdopodobnie Józef Win
centy Broel-Plater. Została ona spalo
na przez Kozaków w czasie bitwy pod 
Daszowem 2 maja 1831 r. Był to bu
dynek dziewiętnastoosiowy, jedno
kondygnacyjny, o wysokich sutere
nach, wzniesiony na planie wydłużo
nego prostokąta; tak naszkicował go 
na litografii Antoni Lange około 1825 
r. Pałac odbudował Włodzimierz Po
tocki junior. Niezbyt pochlebną opi
nię o tej rezydencji wystawił w pa
miętnikach Tadeusz Bobrowski: „pa
łac był wcale niewytworny zewnątrz 
i zaniedbany wewnątrz”. Ostatnia 
przebudowa nastąpiła w 1887 r., za 
czasów ks. Witolda Czetwertyńskiego. 
W elewacji ogrodowej - na miejscu 
balkonu - pojawił się wówczas taras 
górny, wsparty na sześciu cienkich, że
liwnych kolumienkach, połączonych 
ze sobą u góry półkolistymi arkadami.

1. Brama wjazdowa 
na teren pałacu
2. Elewacja ogrodowa 
pałacu



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

3. Budynek gospodarczy z początku XX w.Ściany powstałej w ten sposób loggii 
pokryto freskami. Stan ten przetrwał 
do czasów obecnych, jednak bez fre
sków. Pokoje „paradne” w pałacu mia
ły piękne posadzki skomponowane 
z kilku gatunków parkietu we wzór 
geometryczny. Do sali balowej przyle
gał duży salon zwany „empirowym”, 
obity wzorzystą tkaniną jedwabną. Su
fity pokrywały stiuki, wykonane przez 
Włochów. Na galerię obrazów składa
ły się portrety rodzinne Potockich, 
Sanguszków i Rzewuskich. Jeden z wi
zerunków Włodzimierza Potockiego 
namalował J.Ch. Lampi. W pałacu by
ła też rzeźba marmurowa dłuta Cano- 
vy, kolekcja miniatur oraz pokaźny 
zbiór porcelany, głównie koreckiej, 
a biblioteka liczyła 3 tysiące tomów. 
Przed pałacem rozciągał się trawiasty 
gazon i klomby kwiatowe, a za nim - 
rozległy park krajobrazowy. W czasie 

rewolucji bolszewickiej pałac został 
zdewastowany, dzieła sztuki rozgra- 
bione bądź zniszczone.

Powojenne zdjęcia pałacu już są nie
aktualne. Przed kilku laty, w czasie ge
neralnego remontu pokryto fasadę pa
łacu płytkami ceramicznymi, co zeszpe
ciło pałac i obniżyło jego wartość zabyt
kową. Tylna elewacja, z żeliwnymi ko
lumnami jest bardzo zniszczona, a wnę
trza pałacu przekształcone dla potrzeb 
szkoły dla dzieci upośledzonych.

Po drugiej stronie mostu na rzece 
Sob (potężne jego filary pochodzą 
jeszcze z czasów ostatnich właścicieli) 
znajduje się dawny folwark, a w nim 
młyn z 1881 r., z neogotyckim, 
schodkowym szczytem. Na wschód 
od pałacu stoi neogotycki budynek 
gospodarczy na wysokiej, kamiennej 
podmurówce. Na miejscowym cmen
tarzu, zdewastowanym, ale z zacho-

4. Most z przełomu XIX i XX w. prowadzący 
do folwarku

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

waną bramą, przetrwało kilka pol
skich nagrobków z końca XIX w. Jest 
tam m.in. rozbity pomnik z białego 
marmuru na grobie Jerzego Rzewu
skiego z inskrypcją i płyta nagrobna 
w ogrodzeniu żeliwnym Bolesława 
Iwaszkiewicza (1842-1902). Według 
niektórych mieszkańców jest to grób 
dziadka pisarza, Jarosława Iwaszkie
wicza (urodzonego w 1894 r. w po
bliskim Kalniku), który często bywał 
w Daszowie.

Zbigniew Hauser

JAK U WAŃKOWICZA

W cyklu kresowych reportaży z lat trzydziestych, 
włączonych później do zbioru Anoda i katoda, Mel
chior Wańkowicz wspominał swój pobyt u państwa 
Szalewiczów w Koldyczewie, w wojennym już roku 
1915: „Chodziliśmy miedzami zbierać bławatki, dzie
wice pływały po Koldyczewskim Jeziorze, opisanym 
przez Mickiewicza. Strach, jeśli byt, to -umowne”, ro
mantyczne, ot, chodzenie na cmentarz pod pomnik 
dwunastometrowej wysokości, wzniesiony "Józefowi 
Filipowiczowi, Wuiowi i Dobrodziejowi”". Z innych 
źródeł wiadomo, że na koldyczewskim cmentarzu, 
położonym na wzgórzu w pobliżu dworu, pochowa
no powstańców styczniowych, stawiając obelisk na 
grobie Karola Szalewicza, naczelnika powstania na 
województwo nowogródzkie.

Wędrując niedawno polnymi drogami i miedza
mi z Arabinowszczyzny do Zaosia, odwiedziłem 
miejsce w ten sposób upamiętnione. Cmentarne 
wzgórze jest zarośnięte i w znacznej części niedo

stępne, powstańczych mogił ani śladu, a centrum 
zajęły groby z lat po drugiej wojnie, wśród których 
trudno odszukać nieliczne fragmenty nagrobków 
z końca XIX w. Wciąż jednak góruje nad cmenta
rzem, wzniesiony w najwyższym punkcie, potężny 
ceglany obelisk, nakryty czapą bocianiego gniaz
da, a na nietkniętej żeliwnej tablicy przeczytać 
można: „Ś. P Józeffowi FILIPOWICZOWI Wuiowi 
i Dobrodziejowi Pomnik". Nieopodal widać resztki 
niemieckich bunkrów, które po 1920 r. zastąpiły 
Szalewiczom spalony dwór I jeszcze jedno się nie 
zmieniło z Wańkowiczowskiego opisu: .Świerszcze 
cykają w trawie i chwilami przez luki kumulusa prze
lewa się taki żar i blask, że cienie aż czarne robią 
krajobraz jak z baśni".

Jarosław Komorowski

(fot. Jarosław Komorowski)
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Rubryka ta poświęcona jest 
wszystkim sprawom niezwykłym, nie
pokojącym, dziwnym, tajemniczym, 
związanym z przeszłością. Czekamy 
na opisy i próby wyjaśnienia niezwy
kłych miejsc, zagadkowych zdarzeń, 
tajemniczych obiektów, napisów, ry
sunków, nazw, obrzędów itd. Publiku
jemy teksty o objętości do 1 strony 
maszynopisu, opatrzone dokładną lo
kalizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT zamiesz
czamy teksty najciekawsze, ich Auto
rzy otrzymają honorarium i staną się 
członkami KLUBU BADACZY TAJEM
NIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych stro
nach „Spotkań z Zabytkami” tworzy
my razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

ŚLADY POJEDYNKÓW

KONRADOWO
rzyże pokutne - pomniki średnio
wiecznego prawa, wystawiane 

przez zabójcę na miejscu zbrodni, 
znajdują się na terenie naszego kraju 
przede wszystkim na Dolnym Śląsku, 
ale jest także kilka w południowej Wiel- 
kopolsce. Dwa takie krzyże, wykonane 
z piaskowca zlepieńcowatego, pocho
dzące prawdopodobnie z XV w., zloka
lizowane są we wsi Konradowo koto 
Wschowy - jeden na cmentarzu przy
kościelnym, drugi w ogrodzie na tere
nie posesji nr 14. Miejscowa legenda 
głosi, że są one pamiątką pojedynku 
pomiędzy dwoma oficerami armii rosyj
skiej, oblegającej w czasach napoleoń
skich Głogów. Przeciwnicy strzelali do 
siebie z kusz (!) - jeden z wieży kościel
nej, drugi z ulicy. Pojedynek pozostał 
nierozstrzygnięty, gdyż obaj zginęli...

WEŁNA

Wieś Wełna koło Rogoźna znana 
jest miłośnikom zabytków 
przede wszystkim ze wzniesionego 

w 1727 r. barokowego drewnianego 
kościoła z piękną polichromią autor
stwa Adama Swacha. W 1780 r. brał 
w nim ślub ze swą drugą żoną, Esterą 
Kowalską, autor naszego hymnu - Jó
zef Wybicki. Nieopodal w polu, po 
obu stronach drogi znajdują się dwie 
ceglane barokowe kolumny: jedna 
bardzo zniszczona, na głowicy dru
giej ktoś umieścił bronę, pragnąc za
pewne zachęcić bociany do zbudo

wania gniazda. Są to prawdopodob
nie dawne znaki graniczne, ale miej
scowa legenda mówi co innego. Dwaj 
bracia konkurowali o rękę dziedziczki 
Wełny. Doszło do pojedynku, w któ-
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rym obaj polegli, a w miejscu, gdzie 
się to odbyło, ustawiono kolumny. 
Bracia musieli być niezłymi strzelca
mi, bo kolumny dzieli odległość kilku
set metrów...

MANIECZKI

W połowie drogi z Czempinia do
Śremu leży wieś Manieczki - od 

1781 r. własność Józefa Wybickiego, 
gdzie mieszkał do śmierci w 1822 r. 
(z przerwą na udział w powstaniu ko
ściuszkowskim i późniejszą działal
ność emigracyjną). Dwór w Maniecz
kach, w którym obecnie mieści się 
muzeum J. Wybickiego, jest później
szy - pochodzi z 1894 r. Zachował się 
natomiast park krajobrazowy z XVIII 
w., w którym znajduje się m.in. pomnik 
w formie odległych od siebie o kilka 
metrów dwu ułamanych kolumn. Miej
scowe podanie wiąże ich obecność 
z pojedynkiem - w 1766 r. mieli tu wal
czyć i zginąć bracia Kołaczkowscy. In
formację taką zawiera widoczna na 
cokole jednej z kolumn tabliczka. Ist
nieje i druga wersja: obie kolumny 
upamiętniają śmierć jednego człowie
ka - zmarłego w 1767 r. śmiercią sa
mobójczą sędziego ziemskiego po
znańskiego, Macieja Kołaczkowskie
go. Świadczyły o tym znajdujące się 
na cokołach kolumn inskrypcje łaciń
skie (obecnie zatarte i nieczytelne), 
których treść podaje Antoni Białecki 
w pracy z 1860 r. Wykopaliska w Ma
nieczkach. Bardziej popularna jest 
jednak wersja z pojedynkiem...

Aleksander Stukowski

PAL GO SZEŚĆ

Archeologia języka, ujawniająca 
utrwalone w nim, zastygłe jak ko
mar w bursztynie ślady i świadectwa 

przeszłości, często prowadzi do odkryć 
niezwykłych i zaskakujących. Pierwotne 
znaczenia słów mogą bowiem ulec tak 
gruntownemu zapomnieniu, że wypo
wiadając je dziś, nawet nie podejrzewa
my, o czym mówimy naprawdę. Dosko
nałym tego przykładem jest niewinnie 
brzmiące powiedzenie „pal go sześć”, 
nacechowane obecnie nie złością na
wet, lecz lekceważeniem adresata. Pod 
pozorną lekkością tego powiedzenia 

kryje się ponura tajemnica, związana 
z powszechną niegdyś i usankcjonowa
ną prawem praktyką nakłaniania do ze
znań za pomocą okrutnych tortur. Jed
ną z najczęściej stosowanych była tor
tura przypalania żywym ogniem. Podej
rzanego podwieszano za ręce lub roz
ciągano na drabinie i obnażano do pa
sa. Na polecenie sędziego: „pal go 
raz!" oprawcy przez dłuższą chwilę po
chodniami przypalali mu boki. Jeśli de
likwent nie chciał mówić, padała ko
menda: „pal go dwa!”, potem „pal go 
trzy!” - i tak dalej. Wedle prawa pod
czas jednego przesłuchania wolno było 
przypalać sześciokrotnie, po czym mę
czonemu przysługiwała przerwa. Sfor
mułowanie „pal go sześć!" oznaczało 
zatem najwyższy stopień tortury, a jego 
użycie pod czyimś adresem musiało 

być dawniej życzeniem wyjątkowo zło
wrogim. Dopiero upływ czasu, zaciera
jąc rzeczywiste znaczenie, złagodził 
sens „powiedzonka”.

Załączona rycina przedstawia pale
nie boków podczas męczeństwa św. 
Jana Sarkandra w Ołomuńcu, w lutym 
1620 r. Trzymane przez oprawcę za
gadkowe dziś piórko służyło do rozpro
wadzania na skórze oleju dla wzmoc
nienia efektu tortury.

Jarosław Komorowski



Wokół jednego zabytku

Klejnot z kurem
„Kiedy kur pieje, diabet truchleje"

Wczasach, gdy istniały skąpe środki 
rozpraszania mroku, a światło sztucz

ne nie było znane, noc napawała lękiem. 
Pianie koguta jeszcze przed świtem, zapo
wiadające bliskość wschodu słońca, odczu
wano jako coś wybawiającego, przypisując 
mu dość powszechnie działanie apotropa- 
iczne i profilaktyczne, i utrzymując, że ma 
moc odstraszania i odpędzania nie tylko 
złych duchów, lecz także, 
według Historii natural
nej Pliniusza, lwów 
i innych niebez
piecznych zwierząt. 
Kogucia skuteczność 
w odpędzaniu roz
maitych zagrożeń 
sprawiła, że jego wize
runek umieszczano na 
przedmiotach pełniących 
funkcje ochronne, jak biżu
teria i pieczęcie.

Kogut już w czasach starożyt
nych odznaczał się bogatą sym
boliką rozwiniętą na podstawie 
trzech jego cech: popędu roz
rodczego, wojowniczości i wrażli
wości na światło. Szczególnie silny 
popęd rozrodczy koguta sprawił, że 
upatrywano w nim symbol życia i skła
dano w kultach pogańskich w ofierze 
zamiast życia ludzkiego. Z kolei kogu
cia waleczność sprawiła, że łączono go 
z waleczną Ateną: jego wizerunek Fidiasz 
umieścił na hełmie słynnego posągu tej bo
gini. Wrażliwość koguta na światło zarówno 
słońca, jak i księżyca, sprawiła, że poświęco
ny byt bogom światła: Apollinowi i Heliosowi, 
a także Selene, bogini księżyca, Persefonie, 
bogini królestwa zmarłych i Hermesowi, prze
wodnikowi dusz do królestwa umartych 
i opiekunowi ludzi wcześnie wstających: kup
ców, pasterzy i żeglarzy. Zwiastun nadcho
dzącego dnia przezwycięża noc i przerywa 
sen, nawet sen śmierci; zmarły kiedyś się 
zbudzi, stąd wizerunki koguta na grobow
cach oznaczają zmartwychwstanie.

Bogata i różnorodna symbolika koguta 
sprawiła, że stał się jednym z ulubionych 
motywów renesansowej i barokowej biżute
rii, komponowany zwykle w formie zawie
szeń. Do naszych czasów zachowało się ich 
kilka, wśród których najsłynniejsze - to wi
sior przechowywany w Museo degli Argenti 
we Florencji (7x5,4 cm), wykonany we Flan
drii około 1580 r. i wisior z około 1600 r.

(wys. 7,5 cm), wykonany w Niemczech (?), 
obecnie w zbiorach Rijksmuseum w Am
sterdamie. Oba zrobiono z ogromnych, nie
regularnych tzw. barokowych pereł tworzą
cych korpus oraz złota zdobionego barwny
mi emaliami, diamentami i rubinami.

Również zbiory polskie mogą się po
szczycić posiadaniem klejnotu z kogutem 
z XVII w., który przetrwał wśród skarbów ja
snogórskich i zdobi dziś tzw. sukienkę rubi

nową obrazu Matki Bożej. W zestawieniu 
z wymienionymi zabytkami odznacza się du
żo mniejszymi rozmiarami, bo jego wyso
kość osiąga zaledwie 2,7 cm przy szeroko
ści 2,5 cm. Klejnot wyobraża ptaka z profilu, 
z otwartym dziobem, stojącego na ugiętych 
łapach, na półkoliście wygiętej łodydze za
kończonej stylizowanym kwiatem tulipana. 
Odlew wykonany jest ze złota o zróżnicowa
nej fakturze powierzchni - partie chropowa
te sąsiadują z gładko polerowanymi. Skrzy
dła i pióra ogona dekorowane są jedenasto
ma szlifowanymi w „tablicę” rubinami, dwu
nasty umieszczono w łodydze rośliny. Pier
wotnie kwiat i ptak byty polichromowane 
barwną emalią, z której zachowały się drob
ne fragmenty w kolorze zielonym, czerwo
nym i czarnym.

Kompozycja piejącego kura nasuwa sko
jarzenia z rysunkami gwizdków Albrechta 
Diirera, zaprojektowanych przez niego jako 

zawieszenia w kształcie koguta. Jeden z jego 
jubilerskich projektów sprzed 1515 r. pokazu
je piejącego kura, stojącego na półkoliście 
wygiętej gałązce. Nie wiemy, czy jego rysu
nek doczekał się materialnej realizacji, ale 
klejnot jasnogórski zdaje się wskazywać wła
śnie na to źródło inspiracji. Rysunki Durera, 
podobnie jak projekty zwierząt, ptaków, in
sektów i stworów mitologicznych jego młod
szych norymberskich kolegów, projektantów 

złotniczych, jak Wentzel Jamnitzer 
czy Vergil Solis, byty niewyczerpa
nym źródłem inspiracji dla setek 
twórców europejskich. Łodyga, na 
której przysiadł kogut, zakończo
na została tulipanem. Kwiat ten na 
początku rządów Ludwika XIII 
uznany został za wytworny i drogi, 
co w konsekwencji doprowadziło 
do jego nieprawdopodobnej po

pularności, określanej „tulipanoma- 
nią”. Kursy tulipanów na giełdzie 
w Haarlemie zaczęły osiągać 
astronomiczne sumy, wielu inwe
stowało w tulipany cały swój mają
tek, a kres temu szaleństwu, które 

ogarnęło wszystkie stany społe
czeństwa, położył dopiero krach gieł

dowy w 1637 r. Od tego czasu 
stały się one symbolem mar
ności, przemijania, krótko
trwałej ziemskiej doczesno

ści, czyli jedną z oznak vanitas. 
Zanim to jednak nastąpiło, tulipa

ny zyskały popularność jako ulu
biony temat w sztuce i motyw orna

mentalny w rzemiośle artystycznym. Przez 
swoją drogocenność kwiat ten dodawał 
splendoru, podkreślał wytworność dzieła 
i wykorzystanie go jako elementu zamykają
cego dołem kompozycję jasnogórskiego 
klejnotu z kurem wiąże się z tą właśnie modą. 

Nie można wykluczyć, że ten niewielki 
klejnot jest fragmentem większej całości, na 
co wskazywałaby lewa część przedstawie
nia, słabo rozwinięta, dająca się zamknąć 
pionową linią prostą wyprowadzoną z gór
nej części piór ogona do łodygi tulipana 
i brak elementów zaczepu, sugerującego 
wykorzystywanie klejnotu jako zawieszenia. 
Niezależnie od wszystkiego klejnot jasno
górski jest jednym z nielicznych zachowa
nych zabytków z pierwszej połowy XVII w. 
reprezentujących popularny niegdyś w zlot- 
nictwie nowożytnym nurt, z upodobaniem 
odtwarzający świat realny w szlachetnych 
materiałach.

Ewa Letkiewicz
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Krzeszów
- sztuka kontrreformacji

olny Śląsk - to prawdziwy raj dla 
amatorów gotyku i baroku. Opac
two cystersów w Krzeszowie, nie
wielkiej wsi w dawnym wojewódz

twie jeleniogórskim, zasługuje niewątpliwie na 
miano perły sztuki śląskiej XVII i XVIII w.

Liczne kościoły gotyckie na Dolnym Ślą
sku uległy barokizacji w drugiej połowie XVII 
i w XVIII w. Nowy wystrój otrzymały wów
czas świątynie w Henrykowie, Lubiążu, fara 
w Jeleniej Górze i wiele innych. Opaci założo

nego w 1292 r. klasztoru w Krzeszowie zde
cydowali się jednak na działania bardziej ra
dykalne - rozbiórkę średniowiecznego ko
ścioła św. Andrzeja i wzniesienie na jego miej
scu kościoła św. Józefa (1690-1696) oraz bu
dowę nowej, wspaniałej świątyni Najświętszej 
Marii Panny Łaskawej (1727-1735) po 
uprzednim zburzeniu gotyckiej budowli 
o tym samym wezwaniu. Jakie okoliczności 
skłoniły zakonników do podjęcia tak wielkie
go wyzwania? 

przyczynili się do propagowania nowych ro
dzajów pobożności, np. kultu Matki Boskiej 
Różańcowej oraz uczestniczyli w dyskusji 
z innowiercami, ilustrując dogmaty wiary 
atakowane przez ewangelików. Duże znacze
nie dla pobożności katolickiej w dobie pro
wadzonej z protestantami wojny o dusze miał 
kult św. Józefa. Surowa i kierująca wzrok 
w stronę abstrakcyjnego Boga religijność lu- 
terańska i kalwińska nie zezwala na oddawa
nie czci Matce Boskiej i świętym. Tymczasem 
historia zwykłego cieśli z Nazaretu, męża 
Marii i wychowawcy Jezusa, silnie przema
wiała do wyobraźni prostych ludzi. Wyjątko
wo dynamicznie rozwijał się kult świętego 
w krajach pozostających pod panowaniem 
austriackich Habsburgów. W 1657 r. cesarz 
Ferdynand III ogłosił św. Józefa patronem 
królestwa czeskiego, a w 1675 r. Leopold I 
ustanowił jego patronat nad dziedzicznymi 
ziemiami Habsburgów.

1. Fasada kościoła 
św. Józefa

2.3.4. Malowidła 
M. L. Willmanna: 
na sklepieniu nawy 
głównej (2), scena 
„Pokłon Trzech Króli” 
w prezbiterium (3) 
oraz „Obrzezanie” 
w jednej z kaplic 
bocznych (4)

Zabytki krzeszowskie powstały w specy
ficznym momencie historycznym, w czasach, 
gdy religia katolicka przeżywała na Śląsku 
trudne chwile. W ciągu XVI w., kiedy refor
macja zataczała w krajach niemieckich coraz 
szersze kręgi, większość mieszkańców regio
nu przeszła na luteranizm. Kolejne katakli
zmy przyniósł XVII w. i wojna trzydziestolet
nia. Dochodziło do zamieszek i konfliktów 
na tle religijnym, wiele świątyń zostało splą
drowanych lub spalonych przez wojska 
szwedzkie. W drugiej połowie stulecia, po 
skończonej wojnie przystąpiono na Śląsku, 
wchodzącym wówczas w skład monarchii 
habsburskiej, do intensywnej rekatolicyzacji. 
Hierarchowie kościoła katolickiego mieli 
świadomość, jak ważnym narzędziem w wal
ce z protestantyzmem jest sztuka. Swoimi ta
lentami służyli kontrreformacji w XVI i na 
początku XVII w. artyści tej klasy, co Tycjan 
czy Caravaggio. Malarze, rzeźbiarze i archi
tekci, działając pod kierunkiem teologów,

Bernard Rosa, opat krzeszowskich cyster
sów, nie pozostał obojętny na oficjalne tenden
cje występujące w Austrii. W 1669 r. założył 
w Krzeszowie Bractwo Świętego Józefa, 
mieszczące się w stojącym na terenie klasztor
nym średniowiecznym kościele parafialnym 
św. Andrzeja. Miejscowość już wcześniej miała 
duże znaczenie dla ruchu kontrreformacyjne- 
go. Przybywały tam pielgrzymki, przyciągane 
m.in. przechowywanym w kościele Najświęt
szej Marii Panny od początku XIV w. cudow
nym obrazem Matki Boskiej. Utworzone przez 
Rosę bractwo stało się wkrótce centralnym na 
tym terenie ośrodkiem kultu świętego, a go
tycki kościółek okazał się zbyt mały i skromny, 
by pomieścić pielgrzymów biorących udział 
w uroczystościach. W 1690 r. zapadła decyzja 
o rozbiórce świątyni i wzniesieniu na jej miej
scu nowej, większej budowli w rozwijającym 
się w owym okresie stylu barokowym.

Nie jest znany twórca projektu kościoła 
św. Józefa. Architektura trójnawowego bu-
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i w Niderlandach, znał twórczość tamtej
szych pejzażystów, a także Rembrandta i Ru- 
bensa. Od około 1660 r. mieszkał w Lubiążu 
na Śląsku. Malowidła na sklepieniu krze- 
szowskiej świątyni ukazują przodków św. Jó
zefa, Matki Boskiej i Chrystusa. Widzimy 
tam m.in. postacie ze Starego Testamentu: 
Abrahama, Dawida i Aarona oraz bliższych 
krewnych Świętej Rodziny, Jakuba - ojca Jó
zefa czy św. Jana Chrzciciela. W kaplicach 
bocznych przedstawiono radości i smutki 
męża Marii, a wśród nich szukanie noclegu 
w Betlejem, pokłon pasterzy, obrzezanie Je
zusa. Ściany prezbiterium zajmuje ogromna 
scena Pokłonu Trzech Króli. Pełne światła 
wnętrze kościoła, dekorowane przez Will- 
manna w latach 1693-1698, musiało robić 
duże wrażenie na zgromadzonych wiernych, 
tym bardziej że w otaczającej Świętą Rodzinę 
scenerii z łatwością rozpoznawali krajobraz 
znanych od dziecka Karkonoszy. W sztuce 
baroku świat realny często spotyka się w cu
downy sposób z pozaziemskim, a obraz ma
gicznego przenikania rzeczywistości niebiań-

5. Kościół Wniebowzięcia NMP
6. Fragment lewej strony nawy kościoła

7. Malowidła sklepienia na skrzyżowaniu 
naw wykonane przez G. W. Neunhertza; 
scena „Pater futuri saeculi”
(Ojciec wieczności) zaczerpnięta 
ze wzornika jezuity Andrei Pozza
8. Wizerunek Dobrego Pasterza 
umieszczony przez G. W. Neunhertza 
nad wejściem do kościoła NMP
- w prawym dolnym rogu sygnatura 
malarza, na banderoli łaciński napis:
„Ja jestem drzwiami"

9. Bogato dekorowany prospekt organowy

10. Fragment Mauzoleum Piastów
(zdjęcia: Zbigniew Michalczyk)

dynku halowego z emporami (loże w drugiej 
kondygnacji naw bocznych) odznacza się du
żą prostotą i pomyślana została jako tło dla 
bogatej dekoracji malarskiej. Freski we wnę
trzu wykonał Michael Leopold Willmann 
(1630-1706), najwybitniejszy spośród mala
rzy barokowych działających na obszarze Ślą
ska. Artysta urodził się w Królewcu, wy
kształcenie odebrał w rodzinnym mieście 

skiej do zwykłej codzienności silnie poruszał 
wyobraźnię człowieka tamtych czasów. Wy
wołać zachwyt i zwiększyć tym samym inten
sywność przeżycia religijnego - taki cel przy
świecał twórcom i duchownym zamawiają
cym dzieła sztuki w XVII i XVIII w.

Freski w Krzeszowie stanowią przykład 
późnej twórczości malarza, który rezygnuje 
w tym okresie z „ciemnej maniery”, opierają
cej się w latach wcześniejszych na ostrych 
światłocieniach. Willmann rozjaśnił wówczas 
paletę, ulegając jednocześnie wpływom wło
skim, szczególnie za pośrednictwem swego 
pasierba Jana Liszki, biorącego udział w de
koracji świątyni. Dyspozycja poszczególnych 
scen na sklepieniu jest dalekim refleksem po
lichromii Michała Anioła w Kaplicy Sykstyń- 
skiej. Śmiały, operujący szerokimi, szybkimi

HISTORIA OPACTWA

1292 - książę świdnicko-jaworski Bolko I 
sprowadza do Krzeszowa cystersów z Hen
rykowa; konsekracja kościoła i klasztoru 
Marii Panny Łaskawej
1392 - księstwo świdnicko-jaworskie staje 
się częścią królestwa czeskiego
1419-1434 - okres wojen husyckich; po
ważne zniszczenia opactwa
1526 - królestwo czeskie przechodzi pod 
panowanie austriackich Habsburgów; XVI w. 
- spadek liczby zakonników i kryzys opac
twa w czasach reformacji
1632 - Szwedzi palą klasztor podczas woj
ny trzydziestoletniej
1669 - opat Bernard Rosa zakłada w Krze
szowie Bractwo Świętego Józefa 

1674-1680 - budowa kalwarii
1677 - pożar kościoła klasztornego 
1690-1696 - budowa kościoła św, Józefa 
1727 - rozbiórka gotyckiego kościoła klasz
tornego i początek budowy nowej świątyni 
1735 - konsekracja nowego kościoła klasz
tornego Najświętszej Marii Panny Łaskawej 
1738 - położenie kamienia węgielnego pod 
budowę nowego klasztoru; budowla nie zo
stała nigdy ukończona 
1741 - aneksja Śląska przez Prusy 

1810 - sekularyzacja klasztoru
1919 - do Krzeszowa przybywają czescy 
benedyktyni
1940 - hitlerowcy rekwirują klasztor 
1946 - w Krzeszowie osiedlają się bene
dyktyni ze Lwowa

pociągnięciami pędzla sposób malowania 
przejął mistrz z Lubiąża od artystów nider
landzkich, nawiązujących do stylu Rubensa 
i Van Dycka.

Wspaniałość malowideł Willmanna prze
wyższa monumentalna budowla kościoła klasz
tornego, wzniesionego w latach 1727-1735. 
Miejsce pod budowę nowego kościoła Naj
świętszej Marii Panny Łaskawej przygotowa
no rozbierając gotycką świątynię o tym sa
mym wezwaniu. Decyzję taką podjął opat In
nocenty Fritsch, chcąc stworzyć dzieło przy
ćmiewające wszystko, co do tamtej pory zbu
dowano na Śląsku. Budowla ta, wraz z wy
strojem i wyposażeniem, jest efektem ciągłe
go współzawodnictwa z protestantami. Na 
mocy traktatu w Altranstadt, zawartego 
w 1707 r. między królem Szwecji Karolem 
XII i cesarzem Austrii Józefem I, śląscy ewan
gelicy otrzymali przywilej budowy siedmiu 
tzw. kościołów łaski, a także zwrócono im 
wiele innych świątyń. Duży zbór wraz ze 
szkołą protestancką powstał w oddalonej 
o zaledwie 8 km od Krzeszowa Kamiennej 
Górze. Ważnym ośrodkiem luteranizmu była 
też położona niedaleko Jelenia Góra. Cyster
som więc zależało na uczynieniu z Krzeszo
wa, będącego już wówczas celem wielu piel
grzymek, swoistego centrum katolicyzmu, 
stanowiącego przeciwwagę dla działalności 
duszpasterskiej innowierców.
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Anonimowy architekt spełnił oczekiwa
nia opata. Ponad 70-metrowe wieże sanktu
arium widać z odległości wielu kilometrów, 
a klasa artystyczna obiektu czyni z niego 
prawdziwą perłę wśród zabytków Śląska. 
Świątynia ma dwuwieżową, silnie pofalowa
ną, dynamiczną fasadę. Wnętrze wzniesionej 
na planie krzyża łacińskiego budowli ma 
układ halowy z emporami. Kolosalne filary 
dźwigające sklepienie opinają pilastry usta
wione skośnie; motyw ten charakterystyczny 
jest dla architektury sakralnej kręgu czeskie
go, wywodzącej się z twórczości Krzysztofa 
Dientzenhoffera. Za prezbiterium znajduje 
się przykryta dwiema kopułami kaplica gro
bowa Piastów - fundatora opactwa, Bolka I 
oraz jego następców, Bolka II i legendarnego 
księcia Bernarda. W dekoracji kościoła brali 
udział wybitni artyści-rzeźbiarze: Ferdinand 
Maximilian Brokof, Anton Dorasil, Johann 
Siegwitz, malarze: Peter Brandl, Felix Anton 
Scheffler, freskant Georg Wilhelm Neun- 
hertz; twórcą organów był Michael Engler 
Młodszy.

dącymi tekstami starotestamentowych pro
roctw dotyczących Zbawiciela i Jego Rodziciel
ki. Sceny te oraz słowa zaczerpnięte z Pisma 
Świętego uzasadniają kult Madonny. Przejrzy
stości programu, opatrzonego odpowiednimi 
komentarzami, przychodzi w sukurs oszała
miające wprost bogactwo form architektonicz
nych i perfekcyjne wykonanie detalu. Dopiero 
z pomocą lornetki widzimy, że posągi znajdują
ce się na wysokości trzydziestu kilku metrów 
odkuto tak dobrze, jakby przeznaczone były do 
oglądania z bardzo małej odległości; ich auto
rami byli Brokof i Dorasil.

Idee wypowiedziane w dekoracji fasady 
znajdują rozwinięcie w wystroju wnętrza. Skle
pienie zajmują freski Georga Wilhelma Neun- 
hertza, stanowiące znakomity przykład późno- 
barokowego malarstwa ściennego. Ich treść 
rozwija się w trzech wątkach: żywota Marii 
i Jezusa, historii zakonu cystersów, a także sce
nach ze Starego Testamentu, zapowiadających 
wydarzenia opisane w Ewangelii. Postacie ze 
Starego Testamentu kojarzone z osobami z No
wego określane są mianem prefiguracji. Ten 

zbiterium, bezpośrednio nad ołtarzem głów
nym. Ten ostatni dekoruje wielki obraz Petera 
Brandla ,Wniebowzięcie Marii”.

Freski Neunhertza, malowane śmiałymi 
pociągnięciami pędzla, utrzymane są w ja
snych kolorach i charakteryzują się typową 
dla sztuki XVIII w. lekkością. W okresie tym 
łamano wiele zasad obrazowania przyjętych 
w XVII w.: artysta siedemnastowieczny nie 
zdecydowałby się ukazać na sklepieniu osła 
w scenie ucieczki do Egiptu, bowiem sklepie
nie, podobnie jak kopuła, symbolizowało 
w owych czasach niebo, a zatem strefę, gdzie 
przedstawiać wolno było jedynie osoby świę
te. Prawideł tych trzymał się twardo Michael 
Willmann, nauczyciel i dziadek Neunhertza, 
dekorujący kilkadziesiąt lat wcześniej sąsied
ni kościół św. Józefa.

Na uwagę zasługują też organy wykonane 
w latach 1732-1737 przez Michaela Englera 
Młodszego. Wspaniałością miały one przewyż
szyć doskonały instrument, jaki powstał w ko
ściele ewangelickim w Jeleniej Górze w 1729 r. 
Organy, działające w czasach baroku w równej

Program ideowy zawarty w wystroju wnę
trza i fasady podkreśla rolę Matki Chrystusa 
w dziele odkupienia grzechów oraz zbawienia 
ludzkości. Wiąże się on z wezwaniem świątyni, 
a zarazem skierowany jest przeciwko prote
stantom, negującym kult Marii. Dolną kondy
gnację elewacji frontowej zdobią posągi świę
tych, którzy dali początek zakonowi cystersów: 
św. Benedykta, twórcy reguły benedyktyńskiej, 
św. Scholastyki, św. Bernarda z Clairvaux oraz 
św. Ludgardy. Stanowią one rodzaj pomostu 
między światem ziemskim a świętym, ukaza
nym powyżej. W centrum górnej kondygnacji 
znajduje się rzeźba Matki Boskiej. Przedstawio
no ją stojącą na księżycu, z koroną z gwiazd 
wokół głowy, czyli według przyjętego w sztuce 
nowożytnej schematu, obrazującego Niepoka
lane Poczęcie i nawiązującego do obrazu Dzie
wicy z Apokalipsy. Po bokach ukazano rzeź
biarskie sceny Nawiedzenia i Zwiastowania. 
Zwieńczenie fasady zajmuje grupa Trójcy Świę
tej z Chrystusem na krzyżu. Wyrażony w ten 
sposób program uzupełniono inskrypcjami, bę- 

sposób obrazowania, 
biorący początek 
w średniowieczu, 
w czasach baroku 
stosowano niezwykle 
rzadko. Na użycie go 
w Krzeszowie wpły
ną! zapewne fakt, że 
program ideowy ad
resowany był w dużej 
mierze do protestan
tów, dla których re
gularna lektura Biblii 
należy do podstawo
wych elementów po
bożności. Matka Bo
ska, biorąca udział
w odkupieniu grzechów, została więc przeciw
stawiona Ewie, pierwszej kobiecie, odpowie
dzialnej za grzech pierworodny. Na sklepieniu, 
wśród innych scen, widzimy Boże Narodzenie, 
Ucieczkę do Egiptu, wreszcie Koronację Matki 
Boskiej w niebie. Scena ta znajduje się w pre

mierze na słuch, jak i na wzrok wiernego, nale
żały do najważniejszych narzędzi kontrreforma
cji. Forma instrumentu była równie ważna, jak 
jakość emitowanego dźwięku.

Ogromne znaczenie dla wystroju krze- 
szowskiej świątyni ma rzeźba. Figury autor
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stwa Antoniego Dorasila zdobią ołtarz głów
ny oraz stalle (siedziska dla zakonników lub 
kanoników ustawiane w prezbiterium). Po
dziwiając posągi świętych stojące ponad fo
telami przeznaczonymi dla cystersów, widzi
my, jak w sztuce późnego baroku zamiłowa
nie do cudowności i pompatyczności łączy 
się z potrzebą realizmu. Orły trzymające 
w dziobach rogi poduszek, na których stoi 
św. Jadwiga i św. Benedykt, zdają się wzbijać 
w powietrze. Niektóre spośród ołtarzy bocz
nych kończono wiele lat po konsekracji ko
ścioła i dlatego, podobnie jak ambona, utrzy
mane są już w stylu rokoka. Dedykowane są 
świętym, których kult popularny był 
w owych czasach, m.in. Józefowi, Janowi 
Nepomucenowi, Urszuli. Dekorują je obrazy 
Petera Brandla i Feliksa Antona Schefflera 
oraz rzeźby Dorasila i Józefa Smiśka.

Słabiej niż w samym kościele Najświętszej 
Marii Panny zaakcentowano treści kontrre- 
formacyjne we wnętrzu znajdującego się za 
prezbiterium świątyni mauzoleum Piastów. 
Skoncentrowano się tu na ideach politycz
nych, jednak myśli adresowane do ewangeli
ków można odczytać również tutaj. Sceny hi
storyczne odnoszące się do zasług Bolka I 
i Bolka II przedstawił Neunhertz we wnę
trzach kopuł przykrywających kaplicę. Wize
runki książąt umieszczono na medalionach 
ponad drzwiami prowadzącymi z kościoła do 
mauzoleum, a zarazem naprzeciwko ołtarzy. 
Doszły tu do głosu stare, wywodzące się 
z XVI i XVII w. tradycje ikonograficzne. 
Drzwi symbolizują przejście ze świata żywych 
do świata zmarłych. Umieszczanie epitafium 
bądź nagrobka w ten sposób, że zmarły zwró
cony jest w stronę ołtarza określane jest przez 
historyków sztuki terminem wieczystej ado
racji. Modlitwa i chwalebne czyny obu Pia
stów, a przede wszystkim ich łaskawość dla 
Kościoła, przedstawiona na freskach w kopu
łach, otworzą im drogę do nieba. Warto pa
miętać, że protestanci nie wierzą w rolę 
uczynków i modlitwy w osiągnięciu zbawie
nia, w myśl wyznawanej przez nich zasady 
predestynacji Bóg z góry zaplanował, kto do
stąpi życia wiecznego, a kto nie.

Dziś, w czasach ekumenizmu, idee walki 
między wyznaniami straciły sens. Na Krze
szów trzeba teraz patrzeć jako na miejsce 
spotkania kultur - polskiej, niemieckiej oraz 
czeskiej. W dobie integracji europejskiej war
to pamiętać, że na płaszczyźnie sztuki doko
nywała się ona już przed wiekami. Na tere
nie opactwa swe dzieła pozostawili artyści 
wywodzący się z różnych krajów, wykształ
ceni w rozmaitych środowiskach, pozostają
cy pod wrażeniem sztuki wielu ośrodków, 
przede wszystkim Czech, Niemiec, Niderlan
dów i Włoch. Należy dodać, że czyni się sta
rania, aby krzeszowskie opactwo zostało 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

Zbigniew Michalczyk

kolice dzisiejszej Ostródy przed 
kolonizacją krzyżacką stanowi
ły część pruskiej ziemi sasiń- 
skiej. Plemię Sasinów, czyli Za

jęcy, wyginęło już w XII w., zapewne 
w wyniku długotrwałych walk z Polaka
mi. Nieliczni, którzy przyjęli chrześcijań
stwo, zamieszkiwali właśnie pod dzisiej
szą Ostródą.

Początki miasta sięgają drugiej połowy 
XIII w. Około 1270 r. na miejscu znisz
czonego pruskiego grodu Krzyżacy zbu
dowali pierwszą siedzibę wójta zakonne
go; warownia ta miała konstrukcję drew- 
niano-ziemną. Wokół niej stopniowo roz
wijała się osada, która w 1329 r. otrzyma
ła chełmińskie prawo miejskie. Początko
wo tereny te podlegały komturowi dzierz- 
gońskiemu, jednak już w 1341 r. władze 
krzyżackie utworzyły osobne komturstwo 
ostródzkie, a kilka lat później zaczęto sta
wiać murowany zamek. Budowę ukoń
czono około 1370 r., za rządów komtura 
Guntera von Hohensteina, który był tak
że inspiratorem budowy zamku w Świeciu 
nad Wisłą. Zamek usytuowano w miejscu 
z natury obronnym, w widłach rzeki 
Drwęcy, nad brzegiem jeziora, w północ
no-zachodniej części miasta. Zbudowany 
został z cegły na podmurówce z kamieni 
polnych. Budowlę o planie zbliżonym do 
kwadratu tworzyły cztery skrzydła ota
czające wewnętrzny dziedziniec. Zamek 
nie miał wież, a w skrzydle zachodnim 
znajdowała się brama wjazdowa poprze
dzona zwodzonym mostem. Warownię 
włączono w system fortyfikacji miejskich, 
strzegła ona dróg wiodących w kierunku 
Działdowa i Nidzicy.

W 1376 r. zamek musiał stawić czoła 
wojskom litewskiego księcia Gedymina. 
Na skutek ponownego najazdu Litwinów 
w 1381 r. warownia została zniszczona. 
Krzyżacy odbudowali ją w latach 1407- 
-1410. Zamek został wtedy lepiej uforty
fikowany: grubość murów z cegły doszła 
do 2 m, a poza tym warownię o wymia
rach 44,7 x 45,2 m otoczono dodatko
wym murem obronnym i fosą, która zasy
pana została dopiero w XVIII w. Już na 
początku XV w. na zamku umieszczono 
działa strzelające kamiennymi kulami (ar
tylerii tej użyto później w bitwie pod 
Grunwaldem). W przyziemiach zamko
wych znajdowały się magazyny i zbrojow
nia. Na piętrze urządzono sypialnię dla

braci zakonnych, jadalnię i wielką salę ry
cerską, w południowym skrzydle znajdo
wała się kaplica, a w obszernych piwni
cach m.in. lochy więzienne.

Po bitwie grunwaldzkiej zamek 
ostródzki opanował szlachcic pruski Mi
kołaj z Durąga, który zbiegł z pola bitwy, 
zajął Ostródę i trzymał ją dla króla pol
skiego. Wojska polsko-litewskie wkroczy
ły do miasta 18 lipca 1410 r. Na polece
nie Władysława Jagiełły na zamek przy
wieziono zwłoki wielkiego mistrza Ulryka 
von Jungingena oraz innych poległych 
pod Grunwaldem, w tym komtura 
ostródzkiego Konrada von Pinzenau, 
a potem przewieziono je do Malborka. Po 
złożeniu przez mieszkańców hołdu królo
wi polskiemu Ostróda nadana została ja
ko lenno księciu Januszowi Mazowieckie
mu. Jagiełło pozostawił w zamku polską 
załogę, która jednak już 19 września mu- 
siała opuścić Ostródę i miasto przeszło 
ponownie pod panowanie Zakonu.

W czasie wojny trzynastoletniej Ostró
da stanęła po stronie Związku Pruskiego, 
lecz po pokoju toruńskim w 1466 r. pozo
stała w granicach państwa zakonnego. 
Podczas kolejnej wojny polsko-krzyżac- 
kiej, 7 stycznia 1520 r. miasto poddało się 
wojskom polskim, a na zamku przez krót
ki czas stacjonowała załoga polska. Po la
tach spokoju w pierwszej połowie XVII w. 
Ostróda znalazła się znowu w ogniu walk. 
W 1626 r. pod miastem stanęły wojska 
szwedzkie. Dwa lata później do Ostródy 
wjechał sam król szwedzki Gustaw Adolf, 
który krótko kwaterował na zamku. 
Szwedzi opuścili miasto w listopadzie 
1629 r., a po nich zjawili się tu Branden- 
burczycy. Z kolei w 1635 r. na zamku sta
cjonowały oddziały polskie pod dowódz
twem pułkownika Eliasza Arciszewskiego.

W latach 1636-1640 zamek był rezy
dencją księcia śląskiego z dynastii pia
stowskiej, Jana Chrystiana. Żeniąc się 
w 1610 r. z księżniczką Dorotą Sybillą 
Hohenzollern, nie otrzymał on obiecane
go posagu, dlatego elektor Jerzy Fryderyk 
Wilhelm oddał księciu w zastaw Ostródę 
na okres dziesięciu lat; transakcję zatwier
dził król Polski Władysław IV. Książę za
mieszkał na zamku wraz z drugą swoją żo
ną, Anną Jadwigą. Zmarła ona w 1639 r. 
i została pochowana w ostródzkim ko
ściele. Książę Chrystian zmarł rok póź
niej, a jego zwłoki przewiezione zostały
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Największy z nich wybuchł 21 lipca 1788 
r., kiedy spłonęły 164 budynki i ratusz. 
Ogień dotarł też do zamku, w którym 
znajdowała się zbrojownia wojsk pru
skich. Spłonęły górne kondygnacje, a wy
buch prochu spowodował poważne 
uszkodzenie skrzydła wschodniego.

W 1807 r. przez ponad miesiąc Ostró
da była centrum politycznym ówczesnej

skrzydło południowe z północnym, a piw
nice tego skrzydła przykryto stropem, 
przygotowując miejsce na scenę pod gołym 
niebem: gospodarzem zamku jest obecnie 
Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie.

Ostródzki zamek wygląda dziś mało 
efektownie: trzy skrzydła przykryte dwu
spadowymi dachami, bez wież, krenelaży 
i innych elementów architektonicznych

1.2. Panorama Ostródy z XVIII w., z lewej 
strony zamek (1) i jego stan obecny (2)
3. Zamek od strony dziedzińca

(zdjęcia: Wojciech Mielewczyk)

do Brzegu. Po opuszczeniu zamku przez 
dwór księcia w 1642 r. budowlę przebu
dowano, urządzając tam pomieszczenia 
urzędowe starosty, salę sądową, a także 
prochownię i magazyn soli. W czasie woj
ny siedmioletniej w 1758 r. Ostródę zaję
ły pułki rosyjskie; żołnierze rosyjscy kwa
terowali na zamku do 1762 r.

Największym kataklizmem w dziejach 
miasta były jednak nie wojny, lecz pożary.

Europy. Tutaj bowiem od 21 lutego do 
1 kwietnia znajdowała się kwatera główna 
Napoleona. Dwór cesarza mieścił się 
w odbudowanym zamku. Po jego wyjeź
dzić na zamku stacjonowały polskie od
działy generała Józefa Zajączka.

W końcu XIX i na początku XX w. do
konano licznych przeróbek bryły zamko
wej, które dotkliwie zamek zeszpeciły. 
Zniszczeniu uległ w czasie walk o miasto 
w 1945 r. i w ruinie pozostawał aż do 
1977 r., kiedy rozpoczęto jego odbudowę 
- dziś jest już prawie zakończona. Zrezy
gnowano wtedy z odtworzenia najbardziej 
zniszczonego skrzydła wschodniego, posta
wiono tam tylko mur kurtynowy łączący 

kojarzących się zwykle z tego typu bu
dowlą. Surową architekturę ozdabiają je
dynie pozostałości wzorów rombowych 
ułożonych z zendrówki w zewnętrznych 
ścianach skrzydła południowego. O śre
dniowiecznym pochodzeniu budowli 
świadczą ostrołukowe okna w pomiesz
czeniach parteru i dwie kondygnacje pod
ziemi ze sklepieniami z żebrami z profilo
wanej cegły. Z dawnych fortyfikacji pozo
stały tylko ślady fosy w postaci suchych 
zagłębień, a o militarnym niegdyś prze
znaczeniu obiektu przypomina lufa 
osiemnastowiecznej armaty ustawiona 
przed zamkową bramą.

Wojciech Mielewczyk

ZAMEK W ŚWIECIU

Jest to ciekawy przykład krzyżackich rozwiązań 

obronnych. Zbudowano go z przeznaczeniem na 
siedzibę komtura na miejscu z natury obronnym, 
w widiach starego koryta Wisły i rzeki Wdy. Stal tu 
niegdyś drewniano-ziemny gród książąt pomor
skich, który w 1309 r. został zdobyty i zniszczony 
przez Krzyżaków. Budowę murowanej warowni roz
poczęto w 1335 r., zakończono cztery lata później 
pod kierunkiem znanego krzyżackiego budowni
czego Guntera von Hohensteina. Zamek założony 
został na planie kwadratu (długość boku 51 m) 
i wyróżniał się wśród innych krzyżackich warowni 
silnie wysuniętymi na zewnątrz, cylindrycznymi 
basztami w narożach. Zachowała się baszta w na

rożniku północno-zachodnim o wysokości 36 m, 
zwieńczona blankami z machikulami nadwieszony
mi na arkadach i kamiennych wspornikach; tym 
zwieńczeniem przypomina orientalne budowle 
obronne. Razem z basztą zachowało się skrzydło 
północne, niegdyś dom konwentu, w którym na pię
trze znajdowała się kaplica i kapitularz. Przetrwały 
również piwnice skrzydła zachodniego i fundamen
ty pozostałych zabudowań, które na polecenie pru
skiego króla Fryderyka II zostały rozebrane, a cegieł 
użyto do budowy różnych urzędów pruskich na te
renie miasta.

Piotr Walczak
(fot. Piotr Walczak)
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Akcja dwory

Rozdzielony ZCSpÓl
miejscowości Seroczyn, 
nieopodal podlaskiego Łu
kowa, znajduje się cenny 
zespół pałacowo-dworski, 

związany z historią polskiej kinema
tografii, tu bowiem odbywały się 
zdjęcia do filmu Noce i dnie w reżyse
rii Jerzego Antczaka.

Pierwsze wzmianki o Seroczynie 
pochodzą z 1343 r., kiedy wieś nale
żała do rodu Boglewskich, wkrótce jej 
właścicielami zostali książęta mazo
wieccy. Potem była w posiadaniu Glo- 
skowskich, następnie rodziny Krzyc- 

ną, w dworze nadal mieszczą się 
mieszkania byłych pracowników 
PGR).

Od niewielkiego rynku w Seroczy
nie do zabytkowego założenia prowa
dzi aleja wysadzana lipami, do której 
frontem przylega pałac. Z kolei dwór 
stoi nieco na uboczu, po drugiej stro
nie drogi. W dali rysują się inne zabu
dowania dworskie: sześciorak, dwie 
chlewnie, stajnia, obora, kuźnia i go
rzelnia - cała zabudowa z XIX w.

Pałac został wzniesiony w stylu 
neorenesansowym. Zakomponowano 

przykryty naczółkowym dachem, 
frontem jest skierowany na południe. 
Fasadę zdobi czterokolumnowy ga
nek - cienkie drewniane kolumienki 
wydają się jednak za delikatne dla bu
dynku o takiej kubaturze. Portyk jest 
zwieńczony trójkątnym szczytem 
z półkolistym okienkiem. Bardzo cie
kawym elementem są drewniane na
roża dworu, naśladujące kamienne 
boniowanie. Do chwili remontu 
w 1970 r. skrzynkowe okna zdobiły 
drewniane okiennice. W szczyt za
chodniej elewacji wkomponowano 
olbrzymie półkoliste okno, które 
swoimi rozmiarami pasuje raczej do 
monumentalnego pałacu. We wnę
trzach zachowały się oryginalne piece 
kaflowe i część stolarki, m.in. klepko
we drzwi wejściowe.

kich i Oborskich. Lata świetności 
przypadły na XVIII i XIX w. W XVIII 
w. wieś nabyli Cieszkowscy i wznieśli 
(zachowany do dzisiaj) klasycystyczny 
drewniany dwór. W XIX w. dobra 
przeszły na własność rodziny Werne
rów, z czasem stary dwór stał się za 
ciasny i na przełomie XIX i XX w. 
Edmund Werner wzniósł pałac, który 
podkreślił prestiż rodu; w starym 
dworze urządzono mieszkanie rządcy, 
później leśnika. W posiadaniu Werne
rów Seroczyn znajdował się do dru
giej wojny światowej, potem prze
szedł na własność PGR Siedlce. Pałac 
i dwór przeznaczono na mieszkania 
pracownicze i w tym celu przeprowa
dzono przebudowę pałacu, dodając 
w północnym skrzydle dodatkowe 
piętro. Niestety, wraz z tą przebudo
wą została znacznie zaburzona har
monia bryły budynku. Obecnie całym 
terenem zarządza Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (park i pałac 
są dzierżawione przez osobę prywat- 

go na planie wydłużonego prostoką
ta. Budynek jest parterowy, jedynie 
część ryzalitowa ma pierwsze piętro. 
Co ciekawe, ryzalit nie został umiesz
czony pośrodku fasady, tylko nieco 
przesunięty na południe. Jedyną 
ozdobą tej części pałacu jest kuta ba
lustrada balkonu umieszczonego 
w ryzalicie. Fasadę zdobią stylowe 
elementy architektoniczne: tynkowe 
obramienia okienne z nadprożami na 
kroksztynach, oparty na lizenach wej
ściowy ganek z trójkątnym szczytem, 
boniowane naroża. Elewacja ogrodo
wa jest kopią fasady, jednak zamiast 
wejściowego portyku znajduje się 
wyjście na taras. W elewacji północ
nej wzniesiono drewnianą werandę, 
w południowej zaś kolumnowy to
skański portyk prowadzący do parku.

Stary seroczyński dwór odpowiada 
naszym wyobrażeniom o klasycy- 
stycznej siedzibie szlacheckiej. Drew
niany, ale otynkowany, usytuowany 
na planie prostokąta, dwutraktowy,

1.2. Seroczyn - patac (1) i dwór (2)
(zdjęcia: Łukasz Gawin)

Niestety, całe to założenie pałaco- 
wo-dworskie wywarło na mnie przy
gnębiające wrażenie. Dwór w brutal
ny sposób został oddzielony siatką od 
parku i pałacu, i stoi wtłoczony w sza
re blokowisko. Co więcej, nie podej
muje się żadnych działań mających na 
celu ratowanie zagrożonego zabytku, 
który jest w fatalnym stanie. Może 
warto by przenieść dwór i w ten spo
sób zapewnić mu odpowiednie oto
czenie, nawet kosztem naruszenia ca
łości założenia. Duży park, bardzo 
przetrzebiony, stanowi resztkę daw
nego ogrodu, zostało w nim jednak 
dużo starych drzew — pomników 
przyrody (wiązy, lipy, dęby), ale przy 
głównej alei zamiast trawników wyra
stają hałdy węgla.

Michał Krasucki
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Dwór nad jeziorem
Akcja dwory

ierwotnie wieś Zajezierze nad 
Jeziorem Sztumskim (pow. mal- 
borski) nazywała się Wenelauks 
- nazwa ta w formie Wenelau- 

ken po raz pierwszy została wymieniona 
około 1399 r.; jest to staropruska nazwa 
istniejącej w tym miejscu osady. Posia
dłość ta w okresie panowania państwa 
krzyżackiego należała prawdopodobnie 
do zamku w Sztumie. Występowała 
w dokumentach w 1477 r. jako Slosst- 
hendorf lub Sloiszendorf, a w 1543 r. ja
ko Zagiezierze lub Slangsdorff. Nato
miast w 1710 r. pojawiła się niemiecka 

kalka nazwy polskiej Hintersee - Zaje
zierze.

Od pierwszej połowy XIX w. Zajezie
rze było własnością rodu Brochwicz-Doni- 
mirskich, którzy w połowie XVIII w. przy
byli do województwa malborskiego. Ród 
ten pochodził z Donimierza - wioski 
w okolicy Wejherowa. August Donimirski 
władał majątkiem w Zajezierzu już w 1841 
r., od 1873 r. właścicielem był jego syn, 
Henryk (radca Ziemstwa Kredytowego 
w Kwidzynie, w latach 1893-1898 poseł 
parlamentu niemieckiego). Henryk Doni
mirski był znakomitym gospodarzem,

1.2. Rysunek dworu
E. M. Andriollego z 1889 r. (1) 
i stan obecny (2)

a Zajezierze słynęło z wzorowo prowadzo
nej hodowli bydła holenderskiego, koni 
wierzchowych i wyścigowych oraz owiec. 
W 1889 r. dwór odwiedził Elwiro Michał 
Andriolli. Znakomity polski ilustrator tak 
napisał: „Dwór arcyciekawy (daję rysu
nek), a gościnność naszego parodniowego 
towarzysza nie da się wypowiedzieć. Cala 
rodzina ma dar zyskiwania ludzi”. Następ
nym gospodarzem Zajezierza był August 
Donimirski, syn Henryka, który podejmo
wał goszczących tutaj w 1920 r. Stefana 
Żeromskiego i Jana Kasprowicza. W czasie 
wojny polsko-radzieckiej August Donimir
ski przekroczył wraz z oddziałem granicę 
polsko-niemiecką, by uczestniczyć w wal
kach przeciwko wojskom sowieckim za
grażającym Warszawie. Z obawy przed re
presjami niemieckimi za udział w wojnie 
nie mógł powrócić do swojego majątku 
i w latach trzydziestych zarządzany był on 
przez Niemca Hobeina. Przed 1939 r. do
szło za pośrednictwem władz polskich do 
wymiany Zajezierza na majątek w powie
cie Nowe nad Wisłą, który był własnością 
innego Niemca. Po 1945 r. majątek został 
rozparcelowany i dostał się w ręce wielu 
właścicieli, niezbyt dbających o stan bu
dynków i zieleni. Część dworu należała do 
spółdzielni rolniczej, potem SKR Sztum, 
druga część do rodziny Juszkiewiczów. 
Obecnie dwór i część parku jest własnością 
państwa Iwony i Jacka Szaryckich, pozo
stała część założenia parkowego należy do 
miasta i gminy Sztum.
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Dwór w Zajezierzu jest przykładem 
dworu alkierzowego, charakterystyczne
go dla polskich dworów XVI-XVIII w. 
Dwa alkierze przylegają do narożników 
głównego korpusu dworu. Są one jedno
kondygnacyjne i nakryte czterospadowy
mi dachami namiotowymi, pokrytymi da
chówkami ceramicznymi. Dwór, zbudo
wany na planie prostokąta, ma jedną kon
dygnację i mieszkalne poddasze, którego 
okna umieszczone są w elewacjach bocz-

jest znacznie trudniejsza do odczytania niż 
dane historyczne dotyczące zmian własno
ściowych. Brak śladów siedliska sprzed 
czasu powstania dworu uniemożliwia 
prześledzenie tych zmian. Na pewno 
wcześniejszy dwór, jeżeli istniał, miał inną 
formę. Można z dużym prawdopodobień
stwem przyjąć, że był usytuowany jeżeli 
nie w tym samym miejscu, to zapewne 
w bliskim sąsiedztwie obecnego dworu. 
Położenie nad jeziorem, z otwarciem wi

ny frontowej, przy drodze dojazdowej do 
dworu znajduje się gazon, kształtem zbliżo
ny do kropli. Od strony ogrodowej rozpo
ściera się trawnik gazonowy w kształcie 
prostokąta, otoczony alejami. W części za
chodniej założenia, wzdłuż toru kolejowe
go rosną drzewa owocowe, głównie jabło
nie. Drzewa takie rosną również na połu
dnie od parku. Istniejące do dzisiaj dwie 
aleje grabowe pochodzą z drugiej połowy 
XVIII w., czyli z okresu ostatecznego jego

3. Aleja grabowa
4. Bindaż leszczynowy

5. Lipy tworzące altanę

nych. Bryłę dworu nakrywa czterospado
wy dach mansardowy, o połaciach od
dzielonych od siebie załamaniem, podzie
lonym na dwie kondygnacje w jednej 
trzeciej wysokości. Na głównej osi bu
dynku w elewacji frontowej i ogrodowej 
znajdują się ryzality o trójkątnych zwień
czeniach, dwukondygnacyjne, z niewiel
kimi pomieszczeniami mieszkalnymi na 
piętrze. W ryzalicie elewacji ogrodowej, 
na osi budynku, umieszczono drzwi pro
wadzące na niewielki taras z murowaną 
balustradą; w ryzalicie elewacji frontowej 
znajduje się główne wejście do dworu.

Ewolucja układu przestrzennego zało
żenia dworsko-parkowego w Zajezierzu 

(zdjęcia: Mirosław Marcinkowski)

dokowym z brzegu jeziora na Sztum, ma 
duże walory osadnicze.

System wodny na terenie parku składa 
się z kilku elementów. Są to: staw w pół
nocno-wschodniej części założenia (praw
dopodobnie naturalny) oraz stawy w części 
zachodniej (utworzone jako element kom
pozycji założenia). Ponadto od północy (od 
strony toru kolejowego) spływa strumyk, 
który zasilany wodą z dwóch stawów prze
pływa pod drogą i wpada do jeziora. Stawy 
usytuowane w części zachodniej parku zo
stały najprawdopodobniej wykonane oko
ło połowy XIX w., kiedy zmienił się styl 
parku z geometrycznego na swobodny. 
Z tym okresem związane jest zapewne na
sadzenie lip tworzących altanę. Po połowie 
XIX w. w układzie przestrzennym parku 
nie zachodziły większe zmiany. Pomimo 
zniszczeń po drugiej wojnie światowej na
dal czytelne są najważniejsze elementy za
łożenia. Zachowały się: aleja grabowa (od 
północno-zachodniego narożnika dworu 
w stronę stawu), pozostałość alei grabowo- 
-lipowej (od południowego narożnika 
dworu w stronę stawu), aleja jesionowo-li- 
powa wzdłuż stawu południowego, aleja 
z przewagą grabów (prowadzona do altany 
lipowej), aleja - bindaż leszczynowy oraz 
dwie altany lipowe. Przed dworem od stro

ukształtowania. W tym czasie granica za
chodnia parku była zapewne usytuowana 
dalej, a park miał rozległe otwarcie wido
kowe w kierunku zachodnim i znacznie 
większą powierzchnię. Obecna granica za
chodnia pochodzi z czasów budowy linii 
kolejowej (XIX w.). Z okresem tym należy 
zapewne wiązać założenie sadu, który miał 
izolować park od torów. Podobną funkcję 
pełniły również zakrzaczenia pomiędzy sa
dem i torem kolejowym.

Wiek najstarszych drzew został osza
cowany na około 200 lat, a ich obwody 
wynoszą od 340 do 390 cm; są to praw
dopodobnie drzewa zasadzone w okresie 
budowy dworu. Drzewa w wieku około 
100-150 lat rosną w alejach, altanie lipo
wej, przy północnej granicy założenia; 
prawdopodobnie zasadzono je w mo
mencie przejęcia majątku przez ród Do- 
nimirskich. Na terenie parku rośnie 
obecnie 279 drzew, najczęściej występu
ją: grab pospolity, jesion wyniosły, lipa 
drobnolistna, olsza czarna, głóg jedno- 
szyjkowy. Pojawia się także kasztanowiec 
zwyczajny, dąb szypułkowy, świerk po
spolity, a spośród krzewów liściastych 
m.in.: lilak pospolity, głóg jednoszyjko- 
wy, leszczyna pospolita i dzika róża.

Obecni właściciele dworu utrzymują 
go w należytym stanie i starają się dopro
wadzić do restauracji całego założenia 
dworsko-parkowego. Należy mieć na
dzieję, że zrealizują ten ambitny i godny 
pochwały zamiar.

Mirosław Marcinkowski
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Akcja dwory Muzyka we dworze
kom polskim na zakładanie warsztatów 
i myślał o utworzeniu w Sochaczewie 
szkoły rzemieślniczej, pod której budo
wę wydzielił plac ze swego majątku 
w Czerwonce; dziś stoi tu budynek

Sochaczewie (54 km od War
szawy), wśród malowniczego 
parku w stylu angielskim, 
który założony został praw

dopodobnie w pierwszej połowie XIX 
w. w dobrach Czerwonka, stoi zabytko
wy dwór, zbudowany około 1800 r. Jest 
to budynek w stylu klasycystycznym, 
wzniesiony na planie prostokąta, z ce
gły i otynkowany. Elewację zdobi bo- 
niowanie, będące naśladownictwem 
muru z ciosów kamiennych. Środkową, 
piętrową część dworu poprzedza od 
frontu portyk o czterech kolumnach to
skańskich, które podtrzymują belkowa
nie zdobione tryglifowym fryzem, nad 
którym wznosi się trójkątny szczyt. 
Dach dworu jest czterospadowy, nie
gdyś kryty czerwoną dachówką, obec
nie zaś blachą. W połaciach dachowych 
znajdują się owalne okienka - lukarny. 
Budynek ma dwutraktowy układ 
wnętrz, z korytarzem pośrodku i sienią 
na osi. W sieni, na prawo od wejścia, 
znajduje się klasycystyczny kominek 
z piaskowca z pierwszej połowy XIX w. 
Piwnice pod budynkiem mają ceglane 
sklepienia kolebkowe. W 1870 r. od 
strony południowej została wzniesiona 
niewielka przybudówka, pełniąca funk
cję wejścia bocznego. W 1943 r. wnę
trza czerwonkowskiego dworu uległy 
częściowemu przekształceniu.

Dwór należał do dóbr ziemskich 
Czerwonka, przylegających do Socha
czewa od strony południowo-wschod
niej. Według danych z 1827 r. w ich 
skład wchodziły także wsie: Czyste 
i Duranowizna; obecnie dwór wraz
z parkiem stanowią część Sochaczewa. 
Dwór w Czerwonce został zbudowany 
dla rodziny Błeszyńskich. W 1817 r. stał 
się wraz z dobrami ziemskimi własno
ścią Jana Nepomucena Toczyskiego, 
marszałka powiatu błońskiego. W 1823 
r. sprzedał on Czerwonkę Augustowi

wojen nap. , maczonemu
w 1810 r. Krzyżem Złotym Virtuti Mi- 
litari, generałowi brygady w armii Kró
lestwa Polskiego. Zoną Radwana była 
Antonina Katarzyna z Łączyńskich 
(1794-1864), primo voto Michałowa 
Lasocka, córka Macieja Łączyńskiego, 
starosty gostyńskiego i siostra Marii 
Walewskiej, faworyty Napoleona. Po 

śmierci generała Radwana jego żona 
wyszła po raz trzeci za mąż za generała 
Stanisława Rychłowskiego (1791- 
-1862), uczestnika wojen napoleońskich 
i powstania listopadowego, który stał 
się kolejnym właścicielem dóbr czer- 
wonkowskich. Z kolei po jego śmierci 
Czerwonka przeszła na własność Kazi
mierza Aleksandra Garbolewskiego i je
go żony Marianny z Cotinów, potem 
dziedzicem został ich syn Leonard 
(1839-1895), którego potomkowie byli 
właścicielami majątku do 1945 r. Syn 
Leonarda, Włodzimierz Ignacy (1878- 
-1933), pierwszy starosta sochaczewski 
w Odrodzonej Polsce, i jego żona Hali
na z Grzybowskich Garbolewska (1883- 
-1969), działaczka katolicka odznaczo
na przez papieża Pawła VI orderem

Technikum Mechanicznego. Garbolew- 
ski sprzedawał rzemieślnikom socha- 
czewskim na dogodnych dla nich wa
runkach działki budowlane. Był inicja
torem zbudowania gimnazjum, pod 
którego budowę ofiarował ziemię (dzi
siejsze Liceum Ogólnokształcące im. 
Fryderyka Chopina). Przekazał rów
nież miastu tereny pod budowę szkół 
podstawowych nr 1 i 3 oraz grunty dla 
organizującego się sochaczewskiego 
Klubu Sportowego „Orkan”. Wśród 
starszych mieszkańców Sochaczewa ży
wa jest pamięć o działalności charyta
tywnej Garbołewskich na rzecz naj
uboższych mieszkańców tutejszej para
fii św. Wawrzyńca.

W pałacu czerwonkowskim mieściła 
się duża biblioteka, w której oprócz 
książek w języku polskim znajdowały się 

„Pro Ecclesia et Pontifices” - to najwy
bitniejsi przedstawiciele tej rodziny.

W okresie międzywojennym handel 
i rzemiosło na terenie Sochaczewa były 
w znacznej mierze opanowane przez 
Żydów, lepiej zorganizowanych i bar
dziej prężnych gospodarczo od polskiej 
ludności miasta. Włodzimierz Garbo- 
lewski, związany z Narodową Demo
kracją, uważał, że należy dążyć do po
większenia stanu polskiej własności 
w sochaczewskim rzemiośle i handlu. 
Dlatego udzielał pożyczek rzemieślni-

dzieła obce; księgozbiór był ponumero
wany i sygnowany pieczątką Garbolew- 
skich. Po drugiej wojnie światowej uległ 
on rozproszeniu - część trafiła do biblio
tek państwowych, a część została roz- 
kradziona i zniszczona. Warto przypo
mnieć, że w okresie międzywojennym 
dwór czerwonkowski gościł kilkakrot
nie późniejszego profesora archeologii 
Konrada Jażdżewskiego, prowadzącego 
badania wykopaliskowe w pobliskim 
Rybnie. Znaleziskami archeologicznymi 
żywo interesował się również Włodzi
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mierz Garbolewski, który ocalił osiem 
monet, pochodzących z wczesnośre
dniowiecznego skarbu odnalezionego 
pod Sochaczewem w 1919 r. Napisał 
w tej sprawie list do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków archeologicz
nych, przechowywany obecnie w zbio
rach Państwowego Muzeum Archeolo
gicznego w Warszawie.

Włodzimierz Ignacy Garbolewski 
zmarł w 1933 r. i pochowany został 
w grobie rodzinnym na cmentarzu para
fialnym w Sochaczewie. Po śmierci męża 
Halina Garbolewska nadal zajmowała 
się działalnością charytatywną na rzecz 
ubogich. W czasie drugiej wojny świato
wej Czerwonkę zajęli Niemcy i w pałacu 
zamieszka! dr Hans Scheu, pełniący 
funkcję starosty sochaczewskiego. Nie 
był to jedyny hitlerowski dygnitarz rezy
dujący w Czerwonce. W sierpniu 1944 
r. dwór stał się siedzibą generała Ericha 
von dem Bacha, który stąd dowodził 
działaniami wojsk niemieckich przeciw 
powstańczej Warszawie. Halina Garbo
lewska wyjechała z trzema synami i cór
ką do Osieka w dawnym powiecie ło
wickim. Jeden z jej synów, Stefan, żoł
nierz Armii Krajowej, zginął w powsta
niu warszawskim.

W 1945 r. majątek został rozparcelo
wany. Jego dziedziczka mieszkała w So
chaczewie do 1947 r., następnie została 
zmuszona przez władze komunistyczne 
do opuszczenia miasta. Zamieszkała 
wraz z córką Alicją Dobraczyńską i dru
gim synem w majątku Tralewo w daw
nym powiecie gdańskim. Po śmierci 
córki przeniosła się na stałe do Gdań
ska. Trzeci syn Garbolewskiej wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych i jest obecnie 
jedynym jej żyjącym dzieckiem; Halina 
Garbolewska zmarła w 1969 r. W czer- 
wonkowskim dworze mieściła się Szko
ła Rolnicza, a obecnie gospodarzem 
obiektu jest Państwowa Szkoła Muzycz
na im. Fryderyka Chopina. Potrzeby 
szkoły spowodowały powzięcie w ostat
nich latach decyzji o rozbudowie pałacu 
poprzez dobudowanie od południowe
go wschodu skrzydła mieszczącego salę 
koncertową.

Dzisiaj trudno szukać reliktów życia 
dworskiego, w którym dominowała 
ziemiańska kultura i obyczaje. Świadec
twem przeszłości Czerwonki jest jed
nak zachowany dwór z historycznym 
parkiem, które po restauracji i rozbu
dowie zaadaptowano na potrzeby so- 
chaczewskiej szkoły muzycznej.

Aleksander Grzegorz Turczyk

Wygoda i piękno
rzedsiębiorstwo „Gebriider 
Thonet”, założone w 1853 r. 
przez Michaela Thoneta, nie
wątpliwego potentata na rynku 

mebli z drewna giętego, nie miało w po
czątkowym okresie swojej działalności 
faktycznej konkurencji. Pewne ekspery
menty w zakresie klejenia warstwowego 
fornirów i prętów drewnianych prowa
dziło w połowie XIX w. kilku wiedeń

zwoliło Kohnom na dynamiczny rozwój 
w następnych latach. Stawiali kolejne fa
bryki: w Licz (1869, Morawy), Krako
wie (1871). Radomsku (1884) i w Hol- 
leszau (1890, Morawy). W całej prawie 
Europie, w Stanach Zjednoczonych (No
wy Jork) i w Argentynie (Buenos Aires) 
powstawały liczne przedstawicielstwa 
i składy handlowe. Produkty firm były 
z bardzo dobrym skutkiem prezentowa- 

1. Fotel-bujak - secesyjne 
dzieło sztuki użytkowej
2. „Ruchomy podnóżek”
- niezbędny element 
wyposażenia fotela
3. Papierowa etykieta firmowa 
na wewnętrznej stronie ramy 
siedziska

skich stolarzy (Kukol, Neyger, Weiss), 
nie mogły one jednak zagrozić pozycji 
Thoneta, który stosując dotąd niespoty
kane metody organizacji i produkcji, 
skutecznie budował swoje imperium. 
Prawdziwa konkurencja rodziła się na 
Morawach, czyli tam, gdzie firma Tho
neta wybudowała pierwszą fabrykę.*

Jakob Kohn z synem Josefem byli 
w morawskim Wsetinie właścicielami 
tartaku i producentami drewna budow
lanego. Sukcesy Thoneta spowodowały 
zainteresowanie się przez Kohnów pro
dukcją mebli z drewna giętego. W 1867 
r. założyli spółkę, która zbudowała we 
Wsetinie fabrykę mebli. Dwa lata póź
niej zgłosili wniosek o anulowanie bar
dzo ważnego dla Thonetów patentu 
z 1856 r., chroniącego „metody gięcia li
tego drewna parą wodną bądź wrzącą 
cieczą”. Patent został anulowany, co po

ne na znaczących wystawach międzyna
rodowych, m.in. w Filadelfii (1876), Pa
ryżu (1900, Grand Prix), Glasgow 
(1901), Turynie (1902), St. Louis (1904) 
i w Buenos Aires (1910, Grand Prix).

Pierwsza fabryka Kohnów we Wseti
nie produkowała stosunkowo niewielką 
liczbę modeli krzeseł i foteli. W asorty
mencie znajdowały się też: ławki, fotele 
na biegunach, stoły i jeden model krze
sełka dziecinnego. W 1907 r. produkcja 
w czterech głównych fabrykach firmy 
kształtowała się na poziomie siedmiu 
tysięcy różnych modeli mebli, od krze
seł po kredensy i serwantki. Fabryki za
trudniały wówczas 6 tysięcy robotni
ków, a produkcja była w 80% eksporto
wana poza granice Austro-Węgier.

Pewne przesilenie na rynkach zbytu 
po 1910 r. poprowadziło firmę w kie
runku poszukiwań reorganizacyjnych. 
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Nastąpiło wtedy spotkanie z Leopol
dem Pilzerem, dyrektorem przedsię
biorstwa „MUNDUS”, powstałego 
w 1907 r. i dynamicznie rozwijającego 
się producenta mebli z drewna giętego. 
W wyniku kilkuletnich negocjacji nastą
piła fuzja obu firm i w 1914 r. powsta
ła spółka akcyjna „Mundus-Kohn”.

Produkcja firmy Kohnów była znako
wana przede wszystkim papierową ety
kietą, stosowano również oznakowanie 
stemplami. Etykieta papierowa, jako 
ochronny znak fabryczny, została zareje
strowana w 1884 r. Modyfikacje kolory
styczne i graficzne wprowadzano w la
tach: 1894, 1904 i 1914. Stemple zawie
rały nazwę firmy, siedzibę fabryki i nazwę 
kraju, gdzie fabryka była umiejscowiona.

Do lat dziewięćdziesiątych produkcja 
firmy nie różniła się niczym specjalnym 
od propozycji innych producentów me
bli giętych. Decydujące znaczenie dla 
Kohnów miało zaangażowanie Adolfa 
Loosa przy projektowaniu krzeseł do 
wiedeńskiej kawiarni „Cafe Museum”. 
Loos był uznanym już wówczas archi
tektem i projektantem. Jego teoretycz
ne koncepcje artystycznego formowa
nia ludzkiego otoczenia, a więc i przed
miotów codziennego użytku, znajdowa
ły aprobatę i aplauz w kręgach arty
stycznych i opiniotwórczych ówczesne
go Wiednia. W swoim projekcie Loos 
wykorzystał formę dwóch wcześniej
szych seryjnych modeli Josefa Kohna: 
krzeseł nr 30 i 248. Nowością była 
czerwona barwa, którą wprowadził 
Loos. Krzesła z „Cafe Museum” stały 
się szeroko komentowanym przykła
dem teorii „optymalizacji przedmiotów 
już istniejących”. Firma dostrzegła nie
powtarzalną szansę na wypracowanie 
nowego oblicza: animatora działań ar
tystycznych w produkcji przemysłowej. 
Złoty medal na wystawie paryskiej 
w 1900 r. za krzesła i fotele do jadalni, 
projektowane przez Gustava Siegla, 
umocnił tak kreowaną opinię o działal
ności Kohnów, a recenzje w czasopi
smach specjalistycznych byty entuzja
styczne. Przedmioty tworzone przez fir
mę przestały być wyłącznie produktami 
przemysłowymi i stały się obiektami 
sztuki użytkowej. Znani twórcy, jak Jo
sef Hoffmann, Otto Wagner czy Kolo- 
man Moser, chcieli współpracować 
z firmą przy realizacji swoich projek
tów. Z podręcznikowych przykładów 
realizacji należy wymienić: krzesła do 
jadalni sanatorium w Purkersdorf, kom
pletne wyposażenie domu wiejskiego 
i wystrój kabaretu „Fledermaus”. Dzia

łalność firmy na przełomie wieków 
miała ogromne znaczenie w procesie 
tworzenia sztuki użytkowej, dziedziny 
łączącej w sobie artystyczną kreację 
z przemysłową formą produkcji.

Przykładem poszukiwań artystycz
nych firmy „J.&J. Kohn” jest pokazany 
na zdjęciach fotel na biegunach z pierw
szego dziesięciolecia XX w. Wykonany 
został z prętów giętych litego drewna bu
kowego o przekroju okrągłym bądź 
owalnym. Poszczególne segmenty mebla 
(elementy podstawy, siedzisko, zapiecek 
i podłokietniki) są połączone wkrętami 
stalowymi, wpuszczanymi w głąb drew
na, które zamaskowano bukowymi fleka

gólnie widoczna w bogatej linii bocznych 
łączyn fotela, w połączeniu z solidnością 
zastosowanego materiału i rzetelnością 
wykończenia w każdym detalu, robią 
wrażenie także dzisiaj, niemal wiek po 
powstaniu mebla. Fotel ten był w bardzo 
złym stanie technicznym, ze zmienioną 
wtórnie tapicerką o charakterze wyście
łanym. Po jej usunięciu okazało się, że 
oryginalna plecionka zapiecka zachowała 
się w niezłym stanie, natomiast plecionka 
siedziska została z ramy wycięta. W trak
cie renowacji wyeksponowano plecionkę 
zapiecka, a w siedzisku powtórzono for
mę tapicerki wtórnej łącznie z kolorysty
ką materiału.

4. W sumie - piękno i wygodami. Ramę siedziska i ramę zapiecka tapi
cerowano drobną, jednobarwną plecion
ką z polerowanej trzciny. Mebel wykoń
czono podbarwioną politurą w kolorze 
mahoniu. Integralnym elementem wypo
sażenia fotela jest „ruchomy podnóżek” 
- drewniana konstrukcja wsuwana po
między płozy, która umożliwia siedzące
mu rozbujanie mebla. Fotel został ozna
kowany papierową etykietą firmową, 
przylepioną od wewnętrznej strony do 
ramy siedziska. Ten wariant etykiety, 
z czarnym drukiem na białym tle, został 
zarejestrowany w 1904 r. i stosowany był 
do 1909 r. Model fotela-bujaka z od
dzielnym podnóżkiem należy do rzadko 
spotykanych na rynku antykwarycznym, 
nie był to bowiem mebel specjalnie po
pularny. Stylistyka w duchu secesji, szcze

(zdjęcia: Jacek Zajdel)

Działalność austriackiej firmy stano
wi pewien rodzaj aneksu do przyjętego 
stereotypu w widzeniu epoki przemy
słowej, bowiem produkcja okresu indu
strializacji - to nie tylko dążenie do jak 
najtańszej masowości, ale również ten
dencje wielu wytwórców do połączenia 
działań artystycznych i rzemieślniczych 
z potrzebami produkcji przemysłowej. 
Konkretne rezultaty tych starań pozwo
liły umocnić pozycję nowo powstałej 
dziedziny kreacji, jaką stała się sztuka 
użytkowa.

Kazimierz Konsek

* Szerzej o wyrobach i fabryce Thoneta w Ra
domsku w numerze 4, 2001.
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Pozostały reklam

w 1899 r., przy ul. Marszałkowskiej 150, przy narożniku 
z ul. Erywańską (później ul. Kredytowa) wybudowano we
dług projektu architekta Józefa Hussa monumentalny, czte
ropiętrowy gmach handlowy, w którym pracowało ponad 
300 osób. Wówczas był to jedyny w Warszawie tak nowo
czesny sklep detaliczny. Handlowano przede wszystkim 

odzieżą dla pań - od wstążek po wykwintne futra, ale także 
bielizną pościelową i materiałami włókienniczymi sprzeda
wanymi „z metra”. Firma nazywała się „Dom Mody Bogu
sław Herse sp. akc.”.

Od 1915 r. spółką kierował syn założyciela, Bogusław 
Władysław Herse (1872-1943) - niezwykle zasłużony war
szawski kupiec, który ukończył szkołę handlową w Paryżu, 
po 1918 r. był prezesem Stowarzyszenia Kupców Polskich 
i m.in. członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej. 
W gmachu mieściły się stoiska, magazyny i pracownie, 
w których wykonywano wyroby firmowe na podstawie 
modeli sprowadzanych z Paryża i Wiednia; firma zatrud-

1. Kreacje damskie z pokazu mody w magazynie 
Hersego w końcu XIX w.
2. Druki reklamowe firmy z 1910 r.
3. Na tej reklamie z 1912 r.
uwidoczniono „płaszcz sobolowy wykonany 
w pracowniach firmy Bogusława Herse”

ogusław Herse (1839-1880) wraz z braćmi założył 
w 1868 r. spółkę akcyjną „Handel Koronek i To
warów Białych oraz Magazyn Mód Bogusław Her
se”; siedziba firmy znajdowała się przy ul. Senator

skiej 10 w Warszawie. W latach 1881-1915 spółką kierował
brat założyciela, Adam Herse (1850-1915). Wtedy też,

WEŁNY
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4. Na reklamie zamieszczonej w prasie w latach 
dwudziestych XX w. ukazane jest wnętrze budynku 
przy ul. Marszałkowskiej; autorem rysunku był 
Kamil Mackiewicz, jeden z najlepszych 
rysowników-ilustratorów tamtych czasów
5.6. Reklamy prasowe z początku lat trzydziestych 
XX w.; ich autorem był Tadeusz Gronowski, 
świetny grafik zajmujący się sztuką użytkową

(reprod. Andrzej Zborski)

niała wówczas ponad 500 osób. W swoich wspomnie
niach Jadwiga Waydel-Dmochowska (Dawna Warsza
wa. Wspomnienia, Warszawa 1959) napisała: „To więcej 
niż znana firma warszawska, to specyficznie warszawska 
instytucja. Równocześnie salon mód wysokiej klasy, to, 
co w Paryżu nazywa się haute couture, i wielki magazyn 
(...) Było tam wszystko dla pań, kobieta mogła się ubrać 
u Hersego od stóp do głów (...) ale sklep nie miał nawet 
najlżejszej cechy bazaru, na próżno szukałoby się w nim 
tandety”.

W 1926 r. w gmachu wybuchł pożar i spowodował du
że straty, a kryzys gospodarczy w latach 1929-1935 przy
niósł upadek firmy. W 1936 r. zlikwidowano własną wy
twórnię odzieży i do 1939 r. w gmachu handlowano jedy
nie konfekcją. Bogusław W Herse wycofał się z działalno
ści handlowej i zajął pisaniem artykułów do fachowej pra
sy. Budynek został zniszczony bombami we wrześniu 
1939 r., następnie w czasie powstania warszawskiego 
1944, a po 1945 r. rozebrano go i na tym miejscu wybu
dowano dom mieszkalny.

Andrzej Zborski
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udniki leżą 11 km na północ
ny wschód od Częstochowy, 
przy szlaku kolejowym War- 
szawa-Katowice; jest to wieś 

o charakterze miejskim z około 2 ty
siącami mieszkańców. Niegdyś nale-

Rudnickie
wapienniki
żała do właścicieli zamku w Olszty
nie i była zapewne jednym z dostaw
ców materiału wapiennego ze swoich 
kamieniołomów do budowy potęż
nych murów tej budowli obronnej 
z XIV w.

1. Wapienniki tzw. bliźniacze z około 
1890 r.
2. Jeden z wapienników tzw. szybowy 
z lat 1925-1937

(zdjęcia: Zbigniew Zadruski)

Ze względu na dobre usytuowanie, 
korzystne warunki transportowe, ta
nią siłę roboczą, a także znajdujące się 
tutaj płytko leżące pokłady wapieni 
i margli górnojurajskich - już w dru
giej połowie XIX w. powstawały 
w Rudnikach zakłady przemysłowe, 

m.in. prywatne wapienniki należące 
od 1859 r. do W. Kanigowskiego, 
a od 1875 r. do J. Dobrzańskiego oraz 
małe cementownie „Jakub” i „Rudni
ki”. W 1899 r. z inicjatywy Towarzy
stwa Akcyjnego zbudowano w Rudni
kach Fabrykę Przetworów Chemicz
nych „Rędziny”. Taki stan przemysłu 
w tym rejonie przetrwał z drobnymi 
zmianami aż do 1960 r.

Dzisiaj Rudniki znane są głównie 
z dużej cementowni, zbudowanej 
w latach 1961-1965 i będącej - jak się 
wówczas chełpiono - drugą co do no
woczesności w Europie, produkującej 
przeszło milion ton cementu hutni
czego rocznie. Nie uwzględniono tyl
ko faktu, że była ona dla okolicznych 
mieszkańców i zwierząt przyczyną 
licznych chorób z powodu zapylenia 
i zadymienia powietrza oraz perma
nentnego zatruwania gleby, wody, 
okolicznych łąk i pastwisk. Pod ko
niec lat osiemdziesiątych XX w. za
rzucono produkcję wapna w starych 
wapiennikach liczących niekiedy 100 
lat, zaś w olbrzymiej cementowni na
leżącej obecnie do prywatnej spółki 
akcyjnej zainstalowano sprawne filtry 
i pył cementowy przestał być udręką 
dla okolicznych mieszkańców. Służby 
konserwatorskie zaliczyły do zabyt
ków techniki baterie czterech pieców 
wapienniczych, tzw. szybowych, z lat 
1925-1937 oraz dwa piece bliźniacze 
z około 1890 r., usytuowane w obrę
bie wsi przy zabudowie ul. Fabrycz
nej; jeden z pieców szybowych eks
ploatowany był do 1987 r.

Opuszczone i coraz bardziej nisz
czejące stare piece wapiennicze 
w Rudnikach mogłyby stać się celem 
wycieczek turystycznych, o ile zosta
łyby mądrze zagospodarowane, np. 
przez urządzenie chociaż w jednym 
z nich kawiarni czy restauracji oraz 
sklepu z pamiątkami, np. w postaci 
różnych skamieniałości pochodzą
cych z nieczynnych, pobliskich ka
mieniołomów wapieni jurajskich. 
Może samorząd lokalny wespół z dzi
siejszymi właścicielami cementowni 
pokuszą się o urządzenie w nich rów
nież małego muzeum czy wystawy hi
storii przemysłu wapienniczego i ce
mentowego? Byłoby to najbardziej 
właściwe i optymalne zagospodaro
wanie opuszczonych już zabytkowych 
obiektów, godnych ochrony i zacho
wania dla następnych pokoleń.

Zbigniew Zadruski
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Ustce znajduje się pomnik, 
który wzbudza wiele pytań, 
m.in. dotyczących okolicz
ności, w jakich go ufundo

wano oraz co lub kogo miał upamięt
niać. Stoi on w niewielkim parku, 
w pobliżu nadmorskiej pro
menady, tuż u wylotu ul. Ko
pernika. Rzeźba-odlew z brą
zu lub spiżu - ustawiona na 
niewysokim cokole, przed
stawia nagiego mężczyznę 
w klęczącym przysiadzie, 
prawą ręką chroni głowę, 
jakby przed ciosem, w lewej 
trzyma tarczę, na której wid
nieje jedna z pierwszych wer
sji herbu Ustki. Pierwotnie 
na pomniku znajdował się 
napis, ale został zniszczony. 
Można przypuszczać, że 
twórca rzeźby - niemiecki 
rzeźbiarz Józef Thorak - 
przedstawił alegorię germań
skiego wojownika, pokona
nego, lecz nie poddającego 
się, któremu wytrącono 
broń, lecz nie rzucił tarczy. 
Pomnik został zapewne 
ufundowany dla upamiętnie
nia poległych w pierwszej 
wojnie światowej mieszkań
ców Ustki. Ale sprawa nie 
jest taka prosta, bowiem wia
domo, że w Ustce stał inny 
pomnik upamiętniający żoł
nierzy tej wojny. Dlaczego 
więc ufundowano aż dwa 
pomniki?

Istnieją dwie wersje, ko
mu pomnik został poświęcony. We
dług pierwszej upamiętniał 76 miesz
kańców Ustki poległych w czasie 
pierwszej wojny światowej, według 
drugiej ufundowano go dla upamięt
nienia 9 marynarzy okrętów pod
wodnych poległych w bitwie ju
tlandzkiej w Skagerraku. Pierwsza 
wersja jest bardziej prawdopodobna, 
bowiem wiadomo, że w bitwie ju
tlandzkiej nie brały udziału okręty 
podwodne, jednak wielkość tablicy 
fundacyjnej zachowanej na cokole

Nagi 
młodzieniec

sugeruje, że nie mogło się na niej 
zmieścić 76 nazwisk i imion, które 
zazwyczaj umieszczano na tego ro
dzaju monumentach. Wiemy nato
miast, że drugi, nieistniejący już po
mnik miał tablicę o wysokości około

1,5 m i na niej właśnie mogli być wy
mienieni polegli mieszkańcy. Osobi
ście przychylam się do drugiej wersji, 
ale z poprawką, że rzeźba może upa
miętniać marynarzy poległych w bi
twie jutlandzkiej, lecz nie służyli oni 
na okrętach podwodnych, co może 
być późniejszym ubarwieniem genezy 
pomnika.

Ciekawe są powojenne losy po
mnika. W latach sześćdziesiątych na 
cokole pojawiła się tablica z napisem 
„Ofiarom wojen światowych - społe

czeństwo Ustki”. Zamysłem fundato
rów tablicy było uczczenie wszyst
kich poległych, z wyjątkiem Niem
ców. Jednak fakt, że pomnik był po
niemiecki, a napis na tyle ogólny, że 
można było sądzić, iż obejmuje rów
nież żołnierzy niemieckich, spowo
dował ciche zniknięcie tablicy nocną 
porą. Druga próba „przejęcia” po
mnika miała miejsce w 1992 r. Otóż 
na cokole umieszczono wtedy tablicę 
z napisem dedykowanym bohaterom 
walk o niepodległość RP. Ale i ta 
próba nie powiodła się. Dalej prze
cież pamiętano, że jest to pomnik 

poniemiecki i tablica po 
kilku dniach zniknęła.

Józef Thorak jest mało 
znanym rzeźbiarzem. Wy
wodził się z rzemieślniczej 
rodziny (ojciec był garnca
rzem) mieszkającej w Pru
sach Wschodnich. W 1910 r. 
wstąpił do wiedeńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 
W rzeźbiarstwie utrwalał 
nagie, umięśnione posta
cie w dynamicznym ru
chu. Być może dlatego 
wzbudził sympatię Hitlera 
- był to bowiem styl bar
dzo bliski sztuce germań
skiej, do której odwoływa
li się prominentni twórcy 
kultury w okresie hitle
rowskim. Zachowało się 
zdjęcie wnętrza pracowni 
Thoraka pełnego popiersi 
i nagich postaci-herosów 
w konwencji czynu fizycz
nego, o napiętych mię
śniach, podkreślających 
ich cielesną sprawność. 
W latach trzydziestych 
Thorak kierował katedrą 
rzeźby w Monachium, 
a w Ustce znalazł się z ini
cjatywy Wilhelma Gran- 
zowa, malarza i kolegi ze 

studiów. Warto dodać, że Thorak 
stworzył także popiersie marszałka 
Piłsudskiego.

Pomnik w Ustce nie jest wpisany 
do rejestru zabytków. Trudno dziś 
stwierdzić, ile dziel Thoraka ocalało, 
zapewne niewiele. I w tym aspekcie 
warto chronić to dzieło, mimo jego 
niezbyt wysokich walorów arty
stycznych i powiązań autora z nazi
stami.

Stefan Świerczewski

(fot. Stefan Świerczewski)
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„Pionier” i „Szarotka”
ionier” - pierwsze polskie po
wojenne radio - pojawił się 
w mieszkaniach Polaków po 
epoce tzw. kołchoźników, czyli 

głośników połączonych kablem z radio
węzłem. Jego projektantem był inż. Wil
helm Rotkiewicz. W tamtych czasach 
„Pionier” uchodził za dobry radioodbior
nik, wszak w zakresie radiotechniki mie
liśmy bogate tradycje i dobre doświad-

tyle selektywne, że gdy dodano mu ante
nę umieszczaną na dachu, mogło odbie
rać echa wolnego świata, gdyż ówczesna 
technika zagłuszeniowa była dość prymi
tywna. Ta niewielka, bakelitowa skrzy
neczka, o wymiarach 22,5x20,5x36 cm, 
uchodziła za cudowny radioodbiornik 
wśród młodzieży, słuchającej z wielkim 
upodobaniem „Radia Luxemburg” na
dającego zachodnie przeboje, a jak wia

Radia: „Pionier” z lewej i „Szarotka” 
z prawej strony

(fot. Wiesław Wudzki)

czenia z okresu międzywojennego. Pro
dukcję „Pionierów” uruchomiły w 1948 r. 
Dolnośląskie Zakłady Radiowe w Dzier
żoniowie; podczas wojny fabryka ta wy
twarzała sprzęt radiowy dla armii nie
mieckiej, w latach PRL znana była pod 
nazwą „Diora”.

Radioodbiornik lampowy miał trzy 
zakresy fal - długie, średnie i krótkie - 
a także estetyczną bakelitową obudowę. 
Szybko stawał się popularny, trafiał za
równo do mieszkań w mieście, jak i pod 
wiejskie strzechy, przyczyniając się do 
zradiofonizowania kraju. Popularny 
i pożądany, stanowił często prestiżową 
nagrodę wręczaną m.in. przodownikom 
pracy lub zwycięzcom etapów w kolar
skim „Wyścigu Pokoju”. Radio „Pionier” 
uchodziło w PRL za cenny nabytek rów
nież z tego powodu, że jego posiadacze 
mogli słuchać nie tylko propagando
wych felietonów Wandy Odolskiej, lecz 
także audycji nadawanych w języku pol
skim przez rozgłośnie zachodnie: 
„BBC”, „Wolną Europę” i „Głos Amery
ki”. W praktyce radio to okazało się na 

domo muzyka amerykańska nie była to
lerowana w PRL.

Z kolei „Szarotka” pojawiła się w Pol
sce w 1956 r. jako pierwszy odbiornik 
turystyczny, czyli przenośny, zaprojekto
wany przez Zespół Konstrukcyjny Za
kładów Radiowych im. Marcina Ka
sprzaka w Warszawie. Początkowo radio 
miało dwa zakresy fal - długie i średnie, 
następnie dodano fale krótkie. W plasti
kowej obudowie mieściły się dwie bate
rie, ale radio mogło być zasilane również 
z sieci elektrycznej. „Szarotka” kryła 
swoje tajemnice, jak np. elektronowy 
wskaźnik do strojenia. To właśnie ten 
element konstrukcji zadecydował o pew
nej rewolucji obyczajowej w Polsce. 
Otóż „Szarotka” wędrowała wraz z czło
wiekiem, modne były zwłaszcza prze
chadzki z tranzystorem po parku czy po
byt z nim na plaży, a także prywatki 
z tym radiem w plenerze. Zapanował pe
wien szczególny młodzieżowy szpan, 
czyli szczyt elegancji polegający na cho
dzeniu z radiem „Szarotka” i pokazywa
niu się z nim w publicznych miejscach.

Hanna Markert

O radioodbiornikach „Pionier” i „Szarotka” 
poinformował nas inż. Andrzej Owczarek 
z Muzeum Techniki w Warszawie. 
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zachodniej części wojewódz
twa świętokrzyskiego, nie
daleko Włoszczowy leży 
Czarnca - miejsce urodzin 

i wiecznego spoczynku wojewody ru
skiego i hetmana polnego koronnego 
Stefana Czarnieckiego (1599-1665). 
O jego związkach z Czarncą, będącą 
własnością rodu Czarnieckich od XIV 
do XVII w., świadczą obiekty zachowa
ne w miejscowej świątyni.

Obecny murowany kościół parafial
ny Wniebowzięcia Najświętszej Panny 
Marii i św. Floriana ufundował na 
miejscu drewnianego Stefan Czarniecki 
w 1640 r. Kościół o wczesnobarokowej 
architekturze ma współczesne wyposa
żenie (dawne spłonęło w 1956 r.). Na 
nadprożu portalu prowadzącego do za
krystii zachował się napis fundacyjny 
oraz tarcza z herbami Łodzią, Wąż, Pi
lawa i Radwan. Na zewnątrz znajdują 
się tablice marmurowe w kartuszo
wych obramieniach: z 1661 r. (1664) 
upamiętniająca budowę kościoła 
i z 1652 r. objaśniająca, że Stefan Czar
niecki, chorąży województwa sando
mierskiego, odbudował w tym roku 
dom rodzinny (przeniesiona prawdo
podobnie z nieistniejącego już dworu).

W bocznej kaplicy, dobudowanej 
w 1825 r. do głównej części kościoła, 
zorganizowano w 1997 r. małe mu
zeum pamiątek po hetmanie. W ołta
rzu znalazł miejsce obraz Madonny 
z Dzieciątkiem w srebrnej sukience ma
lowany temperą na desce w XVI w. ty
pu Umilienije - tkliwość Dzieciątka 
okazywana Marii, nawiązujący do bi
zantyjskich ikon; według tradycji jest 
to obraz połowy Stefana Czarnieckie
go. Przechowywane są tu również 
wczesnobarokowy srebrny krzyż ołta
rzowy - dar hetmana i jego żony Zofii, 
pozłacany kielich srebrny fundowany 
przez Wojciecha i Stefana Czarnieckich 
w 1633 r., kapa z kapturem wykona
nym z części czapraka zdobytego na 
królu szwedzkim Karolu Gustawie. Na 
murowanej dzwonnicy z drugiej poło
wy XVII w. znajdują się trzy dzwony. 
Jeden z nich, jak głosi umieszczony na 
nim łaciński napis, został przywieziony 
z Moskwy przez Stefana Czarnieckiego 
jako trofeum wojenne.

Stefan Czarniecki zmarł 16 lutego 
1665 r. w Sokołówce niedaleko Bro
dów, prawdopodobnie w wyniku odnie
sionych ran w czasie prowadzenia wo
jennej kampanii przeciw Kozakom na 
Ukrainie. Zwłoki hetmana, po uroczy
stościach pogrzebowych w Warszawie, 
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Hetman z Czarncy
przewieziono do Czarncy i pochowano 
w krypcie kościoła. Wtedy też zapewne 
wykonano portret, który według trady
cji towarzyszył orszakowi pogrzebowe
mu, a obecnie znajduje się w kościele. 
Jest to obraz olejny malowany na desce, 
sylwetowo wycięty, naturalnej wielkości 
(wysokość 270 cm) i przedstawia het
mana w napierśniku, z buławą w prawej 
ręce, z odkrytą głową, na koniu.

i zbroi, czaszkę rozbili o mur krypty. 
Staraniem miejscowego proboszcza 
w 1906 r. przeniesiono szczątki wodza 
do nowej trumny. W roku następnym 
poświęcono w kościele epitafium ufun
dowane przez Polaków z zaboru rosyj
skiego; jego autorem był artysta rzeź
biarz Czesław Makowski (1873-1921). 
Tablica została wykonana z czarnego 
sjenitu, natomiast wypukło rzeźbione

i włościan, przyjechał też o. Euzebiusz 
Rejman, generał zakonu paulinów z Ja
snej Góry, główny celebrans obchodów. 
Z tej okazji Henryk Sienkiewicz, nie 
mogąc przybyć osobiście, przysłał oko
licznościowy list.

W odrodzonej Polsce sprawą godne
go upamiętnienia postaci Czarnieckie
go zajął się miejscowy proboszcz ks. 
Hipolit Grochulski. W 1933 r. powstał 
Komitet Uczczenia Prochów Hetmana 
Stefana Czarnieckiego z siedzibą 
w Czarncy. Dzięki pracy głównego ini
cjatora akcji z funduszów armii i skła
dek społecznych zbudowano sarkofag- 
-pomnik według projektu artystki rzeź- 

1. Kościót 
parafialny 
w Czarncy
2. Pamiątka
po Czarnieckim
- połowy obraz 
Madonny 
z Dzieciątkiem

3. Dzwon 
przywieziony 
z Moskwy

4. Portret hetmana 
na koniu

Na bazie romantyzmu, w sytuacji 
nieistniejącego państwa - na przeło
mie XVIII i XIX w. rozwinął się ruch 
starożytny. Kolekcjonowano pamiątki 
związane z ważnymi wydarzeniami 
w dziejach Polski i bohaterami naro
dowymi. W 1792 r. Tadeusz Czacki 
udał się do Czarncy, gdzie z grobu het
mana wyjął kość udową. Kilka lat póź
niej przekazał tę relikwię do zbiorów 
puławskich (obecnie w Muzeum Czar
toryskich w Krakowie).

W 1794 r. po bitwie pod Szczekoci
nami Rosjanie splądrowali kościół, 
otworzyli trumnę, zwłoki ograbili z szat

panoplia i popiersie Czarnieckiego od
lano z brązu w zakładzie Braci Łopień- 
skich. U podstawy, między dwiema ku
lami połączonymi łańcuchem znalazł się 
napis: STEFANOWI CZARNIECKIE- 
MU/RODACY. Pod nim wyryto tekst: 
POMNIK WZNIESIONY STARA
NIEM KS. ROGALSKIEGO PRO
BOSZCZA TUTEJSZEGO 1907 R. 
Uroczystość odsłonięcia tablicy przybra
ła charakter wielkiej manifestacji patrio
tycznej. Żandarmeria carska nie zdołała 
powstrzymać tłumów, które ściągnęły 
do Czarncy. Byli tam przedstawiciele 
duchowieństwa, ziemiaństwa, miast 

biarki Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. 
Sarkofag i rzeźba zostały w 1935 r. 
umieszczone przy ścianie prezbiterium. 
Pierwotnie znajdowało się tu epitafium 
z 1907 r., które przeniesiono na pół
nocną ścianę kościoła. Tumbę grobową 
wykonano z czerwonego piaskowca, 
a od frontu wyryto napis: HETMAN 
STEFAN CZARNIECKI/H599+1665. 
Nad nią wmurowano wypukło rzeź
bioną płytę przedstawiającą postać het
mana na koniu, z uniesioną ręką, wska
zującą buławą kierunek marszu. Na 
dole z lewej strony pokazano okręt 
symbolizujący wyprawę Czarnieckiego 
do Danii, natomiast w prawym gór
nym rogu tarczę z herbem Łodzią. 
Rzeźba została odlana z brązu w war
szawskiej firmie Kranc-Łempicki. Jed
nocześnie dokonano częściowego od
nowienia kościoła. W pracach uczest
niczyli również członkowie rodziny 
Czarnieckich - mieszkający w Warsza
wie Jan Czarniecki ufundował metalo
wą trumnę, do której przeniesiono 
prochy bohatera. Planowano również 
usypanie pamiątkowego kopca na po
lach wsi oraz budowę domu pomocy 
społecznej, ale zamierzeń tych nie zdo
łano zrealizować.
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Uwiecznieniem działalności Komite
tu stała się uroczystość 16 października 
1937 r. Uczestniczył w niej marszałek 
Edward Rydz-Smigły, przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych,

5. Epitafium z 1907 r.
6. Sarkofag hetmana odsłonięty w 1937 r.
7. Pomnik Czarnieckiego przed szkolą
w Czarncy w dniu odsłonięcia

(zdjęcia: 1,3,4- Urszula Oettingen,
2 - Paweł O. Sidło, 5,6- Paweł Suchanek,

7 - Waldemar Kowalski)

wojsko, duchowieństwo, okoliczna lud
ność. Jak donosił „Tygodnik Kielecki” 
(1937, nr 12-13): „Pośrodku małego 
kościółka parafialnego na wysokim ka
tafalku, którego podstawę stanowiły 
stylizowane białe orły, spoczęła mie
dziana trumna hetmana, pokryta sztan
darem Rzeczypospolitej, wśród kwia
tów, wieńców, strzeżona przez sierżan

tów częstochowskiego pułku piechoty”. 
Po kazaniu i egzekwiach żałobnych, 
w trakcie hymnu „Boże coś Polskę” sze
ściu pułkowników przeniosło na ra
mionach trumnę do nowego grobowca. 
W tym czasie: „(...) oddziały przed ko
ściołem prezentują broń, sztandary 
składają ostatni hołd hetmanowi, od
działy piechoty oddają pożegnalną sal
wę, a nad Czarncą krążą trzy samoloty 
wojskowe - skrzydlata armia żegna het
mana husarii polskiej”.

W 1990 r. świętowano 400 rocznicę 
urodzin Czarnieckiego. Stało się to oka
zją do przypomnienia tej wielkiej, histo
rycznej postaci żołnierza patrioty, który 
40 lat spędził w służbie wojskowej, wal
cząc z Kozakami, Moskwą i Szwedami. 
Głównym punktem obchodów zorgani
zowanych przez działające od 1992 r. 
Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana 
Czarnieckiego było odsłonięcie wyko
nanego z brązu pomnika, według pro
jektu profesora rzeźbiarza Mariana Ko
niecznego. Monument stanął przed 
szkołą podstawową w Czarncy, noszącą 
imię bohatera, gdzie znajduje się też izba 
pamięci poświęcona patronowi.

Warto podkreślić duże zaangażowa
nie lokalnej społeczności w kultywo
wanie tradycji związanej z Czarniec
kim (wydawnictwa, obchody roczni
cowe, zabezpieczenie pamiątek), będą
ce wyrazem właściwie pojętych zasad 
regionalizmu - umiłowania najbliższej 
„małej Ojczyzny”.

Urszula Oettingen

KRUCYFIKS I

Kkościól Najświętszej Marii Panny jest jedną 

z trzech zachowanych toruńskich świątyń z czasów 
średniowiecza. Do 1557 r. byt własnością zakonu 
franciszkańskiego i z tego okresu zachowało się 
w nim wiele zabytków sztuki sakralnej. Jednym 
z najpiękniejszych jest krucyfiks, obecnie umiesz
czony na wschodnim przęśle głównej nawy. Datuje 
się go na lata około 1510-1520, a więc początki re
formacji i jednocześnie zmierzch konwentu francisz
kanów (w Toruniu pierwszy mnich zrzucił zakonny 
habit już w 1523 r). Rzeźba Chrystusa w sposób na- 
turalistyczny przedstawia wydłużone nieco ciało, 
z ukształtowanymi żebrami, napiętymi żytami, a jed
nocześnie spokojną twarzą i zamkniętymi oczami. 
Jedynie złota przepaska z gęstymi pofałdowaniami 
wskazuje na ruch i niepokój. Taki sposób przedsta
wienia ukrzyżowania wskazuje na charakter nider
landzki, jednak z elementami stylu pólnocnonie- 
mieckiego. Prawdopodobne autorstwo rzeźby przy
pisać można twórcom grupy Pietas Domini ze Świer- 
czynek. Krucyfiks pierwotnie umieszczony był 
w centrum belki tęczowej przed prezbiterium, ze 
stojącymi po bokach rzeźbami św. Jana Ewangeli-

MALOWIDŁO

sty i Marii. W epoce kontrreformacji stal się elemen
tem dekoracji nowego luku tęczowego (1728-1729), 
skąd przeniesiono go w 1931 r. na obecne miejsce. 
Z tego też czasu pochodzi drewniany krzyż i ciernio
wa korona.

W tle krucyfiksu widoczne jest częściowo zacho
wane malowidło, wykonane przypuszczalnie w dru
giej ćwierci XV w. O wotywnym charakterze tej ma
larskiej sceny świadczą przedstawienia wojowników 
na lodzi, walczących z morskimi potworami. Pośród 
fal dostrzec też można postacie syren, a w górnych 
rogach Marię(?) i patrona żeglarzy - św. Mikołaja, do 
których zwracają się o pomoc ludzie z lodzi. Mimo 
że dolna inskrypcja nie jest czytelna, przypuszczać 
można, że fundatorem malowidła jest kupiec urato
wany przed śmiercią na morzu. Hipoteza ta jest o ty
le wiarygodna, że Toruń w XV w. był ważnym ośrod
kiem Hanzy, a kontakty z Flandrią lub Anglią bywa
ły wówczas częste. Tę nietypową dekorację ścienną 
odsłonięto w 1966 r. - przez czterysta lat ukryta 
była pod białą farbą.

Tomasz Kruszewski
(fot. Tomasz Kruszewski)
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Paryskie wystawy ’2000

kąd przybyliśmy, gdzie się 
znajdujemy, dokąd zmierza
my?” - takie były tematy 
licznych wystaw w najwięk

szych muzeach świata w 2000 r.
W paryskim Luwrze w kwietniu 
otwarto wystawę „Imperium Czasu - 
mity i stworzenia” (1’Empire du 
Temps-mythes et creations), która za
prezentowała bogaty zbiór dzieł sztu
ki, pochodzących głównie z kolekcji 
Luwru i skłoniła odbiorcę do zgłębie
nia legend, mitów i wierzeń obrazują
cych stworzenie świata i kreację czło
wieka, począwszy od pierwotnego 
chaosu do znanych opowieści mitolo
gii antycznej, ich rozwoju w wyobraź
ni chrześcijańskiej i zachodnioeuro
pejskiej, aż do ich interpretacji najbar

dziej współczesnych. Czas naszej 
ziemskiej egzystencji, w przeciwień
stwie do czasu boskiego, jest policzo
ny. W sztuce niezliczone symbole nie-

1. Z wystawy „Imperium 
Czasu - mity i stworzenia”: 
fragment czarki greckiej 
z VI w. p.n.e. ze sceną 
zakładania tebańskiej 
akropolis przez Kadmosa 
nad źródłem strzeżonym 
przez smoka
2. Z wystawy „Europa 
w epoce Odyseusza”: 
wykonany z brązu i złota 
wotywny wózek słońca 
z XIV w. p.n.e., znaleziony 
w Trundholm (Dania)
3. Z wystawy „1900”: 
litografia „Salome” 
Alfonsa Muchy

ustannie przypominają nam o kru
chości i ulotności świata materialne
go, w którym żyjemy. Zycie ludzkie, 
jak bańki mydlane, kolorowe motyle 
i zamki z kart nie będzie trwać wiecz
nie i pewnego dnia osiągnie swój nie
unikniony kres. Być może ten właśnie 
niezaprzeczalny fakt śmiertelności 
jest największą inspiracją dla artysty 
i najważniejszym motorem całej siły 
twórczej. Dążenie do nieśmiertelno
ści, chęć istnienia w pamięci tych, 
którzy przyjdą po nas, przewija się 
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w twórczości niejednego artysty. Akt 
tworzenia już w trakcie swej realizacji 
przeznaczony jest do konfrontacji 
z przemijaniem. Wystawa „Imperium 
Czasu” skłania nas do refleksji nie tyl
ko nad rolą artysty-twórcy-stworzy- 
ciela, ale również nad zadaniem i zna
czeniem muzeum. Instytucja ta jest 
wielkim skarbcem, świątynią, która 
przechowuje świadectwa czasu, udo
stępnia je przyszłym pokoleniom 
i czyni artystę nieśmiertelnym. Epo
ka, gdy świat był już ukształtowany, 
gdy bogowie czuwali nad równowagą 
przyrody, a człowiek mierzył czas, 
przywołana została na wystawie „Eu
ropa w epoce Odyseusza. Bogowie 
i bohaterowie epoki brązu” (L’Europe 
au temps d’Ulysse. Dieux et heros de 
1’age du bronze), która od 30 wrze
śnia 1999 r. do 10 stycznia 2000 r. 
gościła w Grand Palais w Paryżu. 
Epoka przywołana przez Homera jest 
często utożsamiana ze złotym wie
kiem. Złoto jest synonimem bogac
twa, ale również nieśmiertelności 
i wieczności. W obrębie Morza Egej
skiego złota biżuteria i maski, które 
pokrywały twarze nieboszczyków, by
ły ściśle związane z gloryfikacją zmar
łych bohaterów. Natomiast na zacho
dzie Europy przedmioty ze złota znaj
dujemy w zupełnie innym kontekście: 
biżuteria wotywna i naczynia libacyj- 
ne należą tu do ofiar składanych bó
stwom natury. Dopiero nieco później, 
w epoce żelaza, złoto dostanie się do 
rąk książąt i stanie się symbolem wła
dzy politycznej. W epoce brązu Euro
pa przyjęła swój pierwotny kształt. 
Zrodziły się pierwsze wierzenia i ry
tuały pochówku, powstała pierwsza 
architektura pałacowa, wykształciła 
się hierarchia społeczna. Wraz z poja
wieniem się pisma wkroczyliśmy 
w epokę historii.

Od tego czasu minęło 3500 lat, 
w ciągu których nasz kontynent za
znał kilku rewolucji zmieniających ra
dykalnie jego oblicze. Jedną z ważniej
szych była rewolucja przemysłowa 
XIX w. Z okazji wystawy światowej 
w 1900 r. wzniesiono w Paryżu pałac 
wystawowy - Grand Palais - który 
miał olśnić cały świat najnowszymi 
nowinkami technicznymi. Wiek póź
niej budynek ten gościł w swoich mu- 
rach (marzec-czerwiec 2000) wystawę 
zatytułowaną „1900”, jednak nie była 
ona wspomnieniem wystawy przemy
słowej z początku wieku. Prezentując 
bogaty zbiór dzieł sztuki artystów eu

ropejskich i amerykańskich z lat 
1895-1905, wprowadziła nas w kli
mat końca wieku. Wyeksponowane 
malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka 
użytkowa przedstawiały różne nurty, 
jak secesję, symbolizm czy też sztukę 
ludową, które współistniejąc odzwier
ciedlały atmosferę „fin de siecle’u”. 
Przełom XIX i XX w. jest w historii 
sztuki epoką niezwykle złożoną, 
współistniało w niej wiele nurtów ar
tystycznych, często sprzecznych. Pod 
koniec XIX w. pojawił się kierunek 
zupełnie nowy, który oddziaływał na 
całą Europę i kontynent amerykański. 
Secesja zerwała wszelkie więzi z prze
szłością, odnowiła repertuar form, 
motywów dekoracyjnych, używała 
nowych materiałów, jak kute i odle
wane żelazo w architekturze, lokalne 
gatunki drewna w meblarstwie, 
a w wyrobach jubilerskich pojawiło 
się srebro, szkło, ceramika, kamienie 
półszlachetne, masa perłowa. Jedno
cześnie w pewnych regionach Europy 
obserwujemy zjawisko przeciwne - 
powrót do tradycji, legend i baśni na
rodowych. Nurt ten jest szczególnie 
widoczny w krajach, które utraciły 
wolność i niepodległość, i znalazły się 
pod panowaniem obcych mocarstw. 
Rzemiosło artystyczne Norwegii czer
pało motywy dekoracyjne ze sztuki 
wikingów, czeskie meble pokryte są 
elementami zaczerpniętymi z ludowe
go haftu, Finlandia przywołała w sztu
ce mitycznego bohatera epopei naro
dowej, Kullerwę, Jacek Malczewski na 
płótnie zatytułowanym „Hamlet pol
ski” przedstawił alegoryczne postacie 
ziemiaństwa i chłopstwa, dwóch 
głównych klas społeczeństwa polskie
go. Sztuka w tych krajach stała się na
rzędziem walki i symbolem duchowej 
niezależności. Wystawę „1900” zam
knął zbiór obrazów reprezentujących 
różne kierunki artystyczne przełomu 
wieków. Płótna symbolistów, nabi- 
stów, fowistów łączy wspólny temat - 
nostalgia, żal i tęsknota za epoką, 
w której człowiek żył na łonie natury, 
w harmonii z otaczającym go świa
tem, nie troszcząc się o dobra mate
rialne, nie znając głodu, zła i przemo
cy. Czyżby epoka, zwana złotym wie
kiem, utożsamiana z rajskim ogro
dem, z wieczną wiosną, przeminęła na 
zawsze? Czyżby idylliczne marzenia 
o wiecznym szczęściu nie miały racji 
bytu w dzisiejszym świecie?

Małgorzata Kempa

Graficzna 
szkoła Rubensa
W pierwszej połowie XVII w. Peter Paul Ru

bens stworzył własną szkołę graficzną, 
która prezentowała tak wysoki poziom arty
styczny, że nazwiska „rubensowskich” rytow
ników do tej pory są synonimem niedości
gnionego kunsztu w tej dziedzinie sztuki. Sam 
Rubens nie tylko nie był grafikiem z wykształ
cenia, ale najprawdopodobniej samodzielnie 
nie wykonał ani jednej ryciny. Dla niego byt to 
bowiem tylko środek służący do reproduko
wania własnych dzieł malarskich. Zatem jak to 
się stało, że wywarł tak trwały wpływ na poko
lenia rytowników?

Rubens poszukiwał fachowców w całych Ni
derlandach, lecz niełatwo było sprostać jego 
wymaganiom. W liście do przyjaciela pisał: 
„... wołałbym zatrudnić w mojej obecności gor
liwego młodego pracownika niż wielkich arty
stów mających własne wyobrażenie o sztuce. 
To zdanie mówi wszystko. Rubens nie zamie
rzał dyskutować ze swoimi pracownikami, on 
po prostu przekazywał instrukcje, które co do 
joty musiaty być wypełnione. Znamy dziewięć
dziesiąt siedem nazwisk rubensowskich grafi
ków i siedemset osiemdziesiąt wykonanych 
przez nich rycin. Najwybitniejsi z nich to: Lucas 
Vorsterman, Paul Pontius, bracia Boetius 
i Schelte a Bolswert oraz drzeworytnik Christof- 
fel Jegher. Czarno-białe grafiki musiaty zado
walać mistrza w równym stopniu, co malarski 
pierwowzór. Bardzo ściśle współpracował z ry
townikami, najczęściej sam sporządzał rysun
ki i szkice przygotowawcze do rycin. Nad de
talami, np. rozrysowaniem ręki, pracował jego 
najbliższy uczeń i współpracownik Erazm Que- 
llinus. W wypadku drzeworytu Rubens rytowat 
prawdopodobnie bezpośrednio na zagrunto
wanym klocku. Przed ostateczną formą gra
ficzną powstawały próbne odbitki, nazywane 
obecnie stanami. Rubens własnoręcznie je re
tuszował, aby ułatwić grafikowi osiągnięcie za
mierzonego przez siebie efektu.

Grafiki szkoły rubensowskiej są bardzo 
efektowne. Ich piękno w takim samym stopniu 
przemawia do znawcy, kolekcjonera, jak i do 
kogoś, kto pierwszy raz widzi czarno-białą ko
pię obrazu olejnego. Tak doskonale rezultaty 
rytownicy osiągnęli przez ciągłe doskonalenie 
techniki i niespotykaną swobodę w posługi
waniu się rylcem, genialne wydobywanie 
światłocienia, przez co widz niemal zapomina, 
że patrzy na czarno-białą grafikę. Wszystko to 
świadczy o ogromie pracy, jaki wkładali wszy
scy tworzący wielkość szkoły graficznej Ru
bensa. Ludzie epoki renesansu cenili dosko
nałość i dążenie do niej, a grafiki wykonane 
według Rubensa były tego kwintesencją.

Pierwsza graficzna kopia obrazu Rubensa 
powstała w 1610 r. Cornelis Galie wyrytowat 
na płycie miedzianej kompozycję z namalo-
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1.2. „Powrót św. Rodziny z Egiptu”
- miedzioryt Lucasa Vorstermana (1620 r.) (1) 
i „Droga na Golgotę” - miedzioryt
Paula Pontiusa (1632 r.) (2);
oba według Petera Paula Rubensa

wanego w 1600 r. we Włoszech obrazu przed
stawiającego Judytę ścinającą głowę Holofer- 
nesowi. W 1617 r. Rubens nawiązał współpra
cę z Lucasem Vorstermanem, który wykonał 
około czterdziestu rycin. W finezji wykonania 
nikt mu nie dorównywał, doskonale operował 
kontrastami światła i cienia, byt nauczycielem 
Paula Pontiusa. Z kolei Pontius, genialny por
trecista, jako jedyny za przyzwoleniem mistrza 
rytowat jego autoportrety. Interesujący jest 
fakt, że w 1624 r. wykonał graficzną kopię por
tretu królewicza Władysława Wazy według 
pierwowzoru malarskiego, którego też był au
torem. Natomiast Schelte a Bolswert rytowat 
przede wszystkim rubensowskie pejzaże.

Walory grafik rytowanych w pracowni Ruben
sa kusiły nie tylko potencjalnych nabywców, ale 
również fałszerzy. Z tego procederu zasłynęły 
przede wszystkim Holandia i Francja. Często 
nieudolne kopie powodowały nie tylko straty fi
nansowe, ale przede wszystkim zagrażały sła
wie warsztatu. Rubens przez wiele lat starał się 
ukrócić tego rodzaju praktyki. Był osobiście za
angażowany w powstawanie niemal każdej pły
ty, co często powodowało starcia z rytownika
mi. Między innymi było to powodem, że 
z warsztatem Rubensa rozstał się Vorsterman. 

Wielki wysiłek twórczy byt niweczony przez roz
licznych fałszerzy. Starania Rubensa w kierunku 
uzyskania przywilejów wydawniczych zakoń
czyły się sukcesem, co przynajmniej w pewnym 
stopniu zahamowało nielegalną produkcję ry
cin. W 1619 r. Rubens otrzymał przywileje od 
króla francuskiego i od brabanckiego domu 
książęcego - wyłączne prawo reprodukowania 
i rozpowszechniania rycin według własnych 
wzorów przez dziesięć lat. W 1620 r. podobny 
przywilej uzyskał od Stanów Generalnych Pół

nocnych Niderlandów, a dziesięć lat później od 
Filipa IV na teren całej monarchii hiszpańskiej.

Przy zakupie grafik sygnowanych nazwi
skiem rytownika ze szkoły Rubensa nie można 
kierować się jedynie emocjami. Owszem, ryci
na może pochodzić z XVII w., ale niekoniecz
nie z „legalnego” źródła. Jak więc widać, arty
ści od dawna musieli troszczyć się o odpo
wiednie zabezpieczenie efektów swojej pracy, 
bo przecież dotyczyło to nie tylko Rubensa.

Agnieszka Szyderska

NAGRODA IM. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA

Bre Bank SA, Generalny Konserwator Zabyt
ków oraz Krystyna i Andrzej Wajdowie byli 
w 2000 r. fundatorami Nagrody im. Profesora Ja
na Zachwatowicza. Inicjatywa powołania tej co
rocznej nagrody wyszła od Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOMOS i Generalnego Konserwa
tora Zabytków. Przyznawana jest za wybitne osią
gnięcia w dziedzinie badań i rewaloryzacji zabyt
ków. Pierwszym laureatem został w grudniu 2000 r. 
inż. Jacek Cydzik - architekt i konserwator, m.in. 
główny projektant odbudowy zespołów pałaco
wych w Wilanowie, Nieborowie. Radziejowicach 
i warszawskich Łazienkach, członek Rady Kon
serwatorskiej ds. odbudowy Zamku Królewskie
go w Warszawie, gdzie współpracował z prof. Za

chwatowiczem, zastępca Generalnego Konser
watora Zabytków (1973-1983). Do dzisiaj spra
wuje nadzór autorski prac konserwatorskich przy 
Arkadach Kubickiego oraz przy pałacu w Radzie
jowicach. jest również wiceprezesem Społeczne
go Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. 
Uroczystość odbyła się w siedzibie BRE Banku 
przy pl. Teatralnym, gdzie instytucja ta odbudo
wała zniszczony w czasie wojny budynek war
szawskiego ratusza (zob. „Spotkania z Zabytka
mi", nr 5, 1998). Nagrodę w wysokości 25 tys. zł 
wręczyła laureatowi córka prof. J. Zachwatowi
cza, Krystyna Wajda „za wzorową postawę etycz
ną oraz traktowanie ochrony dziedzictwa jako mi
sji"- (td)
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Monstrancja ze skarbca
Wśród ocalałych po znisz

czeniach drugiej wojny 
światowej paramentów kościel
nych w skarbcu katedry św. Jana 
Chrzciciela we Wrocławiu zwraca 
uwagę swą niezwykłą dekoracją 
monstrancja procesyjna na Boże 
Ciało. Wykonana została, jak po- 
daje sygnatura na odwrociu sto
py, w 1672 r. przez miejscowego 
złotnika Jakuba Hedelhofera 
i jest fundacją biskupa Sebastia
na von Rostocka, zmarłego 
w 1671 r. Zrobiono ją z blachy 
srebrnej częściowo złoconej, ma 
wysokość 65,5 cm, co zmuszało 
do nie lada wysiłku przy odpra
wianiu celebry. Czterodzielna sto
pa monstrancji o falistej linii ob
wodu i lekko wypukła przechodzi

w wysoki, stożkowaty trzon 
z groszkowatym nodusem i wy
smukłym kielichem dźwigającym 
owalną, promienistą glorię, oto
czoną powtarzającymi się prze
miennie płomienistymi i iglastymi 
promieniami. W środku glorii 
owalna puszka ujęta została 
w kryształowe szybki osłaniające 
złotą lunullę. Powierzchnia stopy 
o wyraźnie zaznaczonej kryzie 
pokryta jest dekoracją z wolut i li
ści akantu wykonanych techniką 
repusowania oraz reliefowo nało
żoną białą emalią połączoną 
z barwnym rysunkiem, tworzący
mi bogate kompozycje wici ro
ślinnych i pęków owoców. Po
dobna w charakterze dekoracja 
pokrywa pozostałe części mon- (fot. Józef Pilch)

Awers monstrancji

strancji, z wyjątkiem dwóch pier
ścieni trzonu. Na górnej, tylnej 
części stopy pod nodusem wy
grawerowany został napis: „Se- 
bastianus Epus, Vratislav".

Monstrancja wartościami arty
stycznymi wyróżniała się zapew
ne wśród innych w skarbcu kate
dry, skoro na jej środkowym, gór
nym promieniu umieszczono od
laną w srebrze, siedzącą na 
gnieździe samicę pelikana z mło
dymi (symbol Eucharystii) oraz 
zawieszono na złotym łańcuszku 
brylantowy krzyż, ufundowane 
przez zmarłego w 1720 r. księcia 
Ferdynanda Leopolda von Hol- 
steina. Zachowana do dzisiaj 
monstrancja potwierdza znany 
fakt wysokiego poziomu zlotnic- 
twa w XVII w. we Wrocławiu, któ
rego wyroby rozproszyły kolejne 
wojny i związane z nimi grabieże.

Józef Pilch

Konkurs fotograficzny
Międzynarodowy konkurs 

„Fotograficzne poznanie za
bytków", odbywający się od pię
ciu lat pod patronatem Rady Eu
ropy, ma już swoją dobrą trady
cję. Gromadzi coraz liczniejsze 

grono młodych uczestników 
(a nie brakuje wśród nich także 
młodzieży z Polski) i aktywizuje 
do działania miejscowe społecz
ności w wielu krajach świata. Od 
23 października do 12 listopada 

2000 r. w kościele Wniebowstą
pienia Pańskiego na warszaw
skim Ursynowie można było zo
baczyć nagrodzone prace 
uczestników tego konkursu - 
młodych fotografików reprezentu
jących 18 regionów w Europie, 
Azji, Afryce i Ameryce Ptn. Wysta
wę, w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego 2000, 
zorganizowały miejscowa parafia 
oraz Urząd Gminy Warszawa-Ur- 
synów. „Cerkiew w Skopie", „Sta
ra zajezdnia tramwajowa w Luk
semburgu", „Zaułek ulicy w Tuni
sie", „Świątynia Hefajstosa w Ate

nach”, „Park w Montrealu" - to tyl
ko niektóre z tematów przedsta
wionych na 162 wyróżnionych 
w konkursie fotografiach.

Warto zaznaczyć, że z ponad 
80 tys. zgłoszonych prac niemal 
co dziesiąta pochodziła z Polski, 
a zdjęcia zabytków z Górnego 
Śląska oraz Mazowsza wzbudziły 

duże zainteresowanie zarówno 
jurorów, jak i osób zwiedzających 
wystawę. Na fotografiach nade
słanych na konkurs z Polski moż
na było zobaczyć obiekty i te ła
two kojarzone z pojęciem słowa 
„zabytek” (wnętrza kościołów, 
małe kapliczki, fragment kalwarii, 
odbijającą się w kałużach wody 
Kolumnę Zygmunta, wnętrze Alta
ny Chińskiej w Wilanowie, mace
wę z cmentarza żydowskiego 
w Warszawie), i te trudniejsze do 
dostrzeżenia (kopalniane szyby, 
starą koksownię, popadające 

w ruinę budynki fabryczne 
i mieszkalne, a także detale archi
tektoniczne stuletnich kamienic 
oraz groby żołnierzy radzieckich 
na cmentarzu w Gliwicach). We
dług opinii Jerzego Chudzyńskie- 
go, dyrektora Wydziału do Spraw 
Kultury Urzędu Gminy Warszawa- 
-Ursynów, „konkurs fotograficzny 
jest dla młodych ludzi znakomitym 
impulsem do twórczych poszuki
wań. Stanowi zarazem lekcję hi
storii, którą można jednak przeżyć 
tylko poza szkolnymi murami - 
z aparatem fotograficznym w rę
ku." Z kolei dla Eugeniusza Padu- 
cha, dyrektora Centrum Dziedzic
twa Kulturowego Górnego Śląska 

„udział młodzieży szkól górnoślą
skich w tym konkursie jest jedną 
z form ochrony dziedzictwa prze
mysłowego w regionie. Zachęca
my gorąco jego uczestników - 
czytamy w towarzyszącym wysta
wie, pięknie wydanym katalogu - 
by jednym z tematów tegorocznej, 
czwartej na naszej ziemi, edycji 
uczynili stare zakłady przemysło
we odchodzące w niepamięć." 
A może w kolejnej edycji konkursu 
weźmie udział młodzież z pozo
stałych regionów naszego kraju?

WJP

SPROSTOWANIE

Główną nagrodę w wysokości 1000 zl 
w konkursie „Św. Jan Nepomucen 

w polskim krajobrazie" ufundowała fir

ma ECE POLSKA Sp. z o.o.



Trzy polskie wyższe uczelnie - Akademia Sztuk
Pięknych w Krakowie i Warszawie oraz Uniwer

sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - opracowały wy
stawę „Polskie ośrodki kształcenia artystów konser
watorów w Polsce". Plansze ze zdjęciami i opisami 
konserwowanych obiektów oraz badań laboratoryj
nych, a także ćwiczenia technologiczne i kopie uka
zują działalność tych ośrodków w trzech aspektach: 
wszechstronności procesu dydaktycznego, szerokiej 
gamy możliwości naukowo-badawczych oraz licz
nych realizacji konserwatorskich w kraju i za granicą. 
Wystawa prezentowana była w Rzymie, w Niem
czech, Brukseli, Maastricht - i wszędzie zdobyta du
że uznanie i wysoką ocenę.

Pierwszą edycję wystawy, przygotowaną w 1998 r. 
do ekspozycji w Instytucie Polskim w Rzymie, po
przedziła jej prezentacja na Międzynarodowych Tar
gach Lipskich oraz na krajowym zjeżdzie konserwa
torów Niemiec w Fachhochschule w Hildesheim. 
Edycja druga, przygotowana na Targi Denkmal ’2000 
w Lipsku, zdobyła zloty medal „za wybitne osiągnię
cia konserwatorskie umiejętnie połączone z naucza
niem młodych konserwatorów". Na targach tych na 
około 600 wystawców osiem medali przyznano wy
stawcom z Niemiec oraz dwa wystawcom z Polski: 
jeden Muzeum Narodowemu w Warszawie we 
współpracy z konserwatorami niemieckimi za kon
serwację ołtarza hamburskiego oraz jeden właśnie 
za wystawę.

Kolejnym miejscem ekspozycji byt Parlament 
Europejski w Brukseli, gdzie patronat objęła Amba
sada RP i Generalny Konserwator Zabytków RP Na 
wernisażu wystawy (7 listopada ub. roku) referat 
wprowadzający wygłosił prof. Andrzej Tomaszew
ski, a prof. Andrzej Koss scharakteryzował trzy

ośrodki kształcenia konserwatorów w Polsce. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli konserwa
torzy dzieł sztuki, architekci, politycy, dziennikarze, 
dyplomaci, dyrektor belgijskiego Królewskiego In
stytutu Dziedzictwa Artystycznego. Ekspozycja 
w Brukseli była dotychczas drugą ekspozycją kul
tury polskiej w Parlamencie Europejskim.

1-3. Fragmenty wystaw:
w Parlamencie Europejskim w Brukseli (1,2) 
oraz w Rijks Archief Limburg
w Holandii (3)

(zdjęcia: Andrzej Koss)

Wystawa - zorganizowana pod patronatem Am
basady w Hadze - stanowiła też część programu 
otwierającego tygodnie polskie w Maastricht w Ho
landii; zaaranżowanazostata we wnętrzach gotyckie
go kościoła, zaadaptowanego na archiwum. Na uro
czystym otwarciu (13 listopada ub. roku) streszczony 
został referat prof. A. Tomaszewskiego „Ars perennis 
- autor - dzieło - konserwator”, a prof. A. Koss omó
wi) złożoność procesów konserwatorskich, artystycz
nych predyspozycji oraz umiejętności w pracy kon
serwatorów dziel sztuki, powołując się na pięćdzie
sięcioletnie doświadczenia trzech polskich ośrodków 
kształcenia tego typu specjalistów. Na otwarciu 
oprócz gości oficjalnych obecni byli m.in. pracownicy 
i studenci SRAŁ - Ośrodka Kształcenia Konserwato
rów w Maastricht.

W 2001 r. wystawa będzie eksponowana w Woj
skowej Akademii Technicznej w Warszawie, na Uni
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
w UNESCO w Paryżu.

Andrzej Koss

Komisarze I edycji wystawy: Michał Hilchen (ASP-Warszawa), 
Maria Trzupek (ASP-Kraków), Elżbieta Jabłońska (UMK-Toruń) 
Komisarze II edycji: Michał Hilchen (ASP-Warszawa), Mie
czysław Stec (ASP-Kraków), Sławomir Kamiński (UMK-Toruń) 
Inicjator i koordynator wystaw: prof. Andrzej Koss

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tel. 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/Warsza- 
wa nr 11101024-421020002418 (na załączonym 
w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wpłata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li

stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 
1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 
31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiąz

ku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miej
sca zamieszkania prenumeratora lub jego sie
dziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
II kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgar
ni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
w Hali „Na Koszykach”, w Towarzystwie Opie
ki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach 
muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie ca
łego kraju.



Zima w Lądku

Filip Karoński

Wartko płynąca Biała Lądecka (il. 1) przedziela 
miasto na dwie, krańcowo odmienne części: 
miejską, z jedynym płaskim na ziemi kłodzkiej ryn

kiem oraz malowniczo rozłożoną na wzgórzach 
część zdrojową. Z miasta wywodzi się jeden z naj
znakomitszych barokowych rzeźbiarzy tworzących 
na ziemi kłodzkiej, Michał Klahr (1693-1742). Dotyk 

ręki mistrza pamięta przepiękna kamienna kolumna wotywna Trójcy Św. 
w zachodniej części placu rynkowego (il. 2), figura św. Jana Nepomuce
na na moście czy rzeźba Madonny na ścianie kamienicy, tzw. domu Klah- 
ra, mieszczącym niegdyś jedną z jego pracowni. Wzrok przyjezdnych 
przyciągają także bogato zdobione fasady kamieniczek w północnej pie
rzei Rynku, np. „Pod Snopkiem” z początku XVIII w. (il. 3). Na osi depta
ku w Parku Centralnym leży najbardziej charakterystyczny budynek części 
zdrojowej Lądka - Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech” z 1679 r. (il. 4). 
Jego reprezentacyjna fasada często stanowi tło do pamiątkowych foto
grafii kuracjuszy. Nieopodal znajduje się kolejny cel spacerowiczów - ba
rokowy kościół NMP Na Pustkowiu z końca XVII w., który ciekawie pre
zentuje się zarówno w dzień, jak i w nocy (il. 5). Lata świetności przed
wojennego Bad Landeck z pewnością pamiętają drewniane lub murowa
ne pensjonaty o interesującej architekturze z XIX i początku XX w., usy
tuowane np. wokół pl. Partyzantów (il. 6). Z 1912 r. pochodzi położony na 
uboczu kompleks zabudowań dworca kolejowego będący nieco zapo
mnianą wizytówką miasta. Spod przepięknej drewnianej wiaty peronowej 
ostatni pociąg jeszcze nie odjechał...

J1 (zdjęcia: Filip Karoński)


