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Zafrasowana, pełna zadumy nad przemija
niem życia ludowa figura Chrystusa z lipo
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Redakcja przypomina

Przypominamy Czytelnikom o rozpoczętej w ubie
głym miesiącu akcji Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi dotyczącej stanu naszych zabytków. Jak w paździer
nikowym, tak i w tym numerze znajduje się wkładka an
kietowa do wypełnienia. Tam również przedstawiony 
jest cel akcji.

Przypominamy także, że zbliża się koniec roku i już 
warto zainteresować się zapewnieniem sobie stałej pre
numeraty naszego pisma. Ci, którzy dokonają jednora
zowej opłaty za prenumeratę na cały rok 2002, zamiast 
66 zł zapłacą 60 zł! Warunki prenumeraty na 
s. 40, przekaz dołączony jest do numeru.

Redakcja poleca

W tym numerze polecamy artykuły o sprawach mało 
znanych. Na pewno należą do nich początki ekslibrisów 
(s. 3) oraz obiekty znajdujące się w obwodzie kalinin
gradzkim, na samym pograniczu z Polską (s. 9), gdzie 
dotrzeć nie jest łatwo. Prawie nieznani są artyści rzeź
biarze - Olga Niewska (s. 25) i Abraham Ostrzega (s. 
22) - działający w pierwszej połowie XX w. Zwróćmy 
także uwagę na zachowane dwa listy żołnierza powsta
nia listopadowego (s. 30) i zupełnie nieznany fakt istnie
nia w Poznaniu tzw. domu zaimanych (s. 38).

W następnym, grudniowym numerze będzie wiele ar
tykułów do świątecznego poczytania. Między innymi 
dowiemy się o rekordach, wydarzeniach i tendencjach 
polskiego rynku sztuki, o średniowiecznych lękach uwi
docznionych na ścianie kościoła w Inowrocławiu, będzie 
także o miejscu spotkania Hitlera z Mussolinim na tere
nie Małopolski.
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DO przeglądy 
poglądy

W czasie prac konserwatorskich w ko
ściele bernardynów w Rzeszowie doko
nano zaskakującego odkrycia, W dol
nym korytarzu od strony wirydarza nad 
oknami znaleziono freski, które powsta
ły w XVII w., prawdopodobnie w czasie 
budowy kościoła lub nieco później. Naj
większy odsłonięty fragment przedsta
wia iluzjonistyczne malowidło naśladu
jące zwisającą firanę. Zawiera również 
motywy roślinne oraz owocowe girlan
dy, Nad każdym z dwudziestu okien ko
rytarza okrążającego wirydarz odkryto 
inne malowidło. Być może freski ułożo
ne zostały według jakiegoś schematu 
i będą się powtarzać w pozostałych 
częściach korytarza. Ponadto po jego 
drugiej stronie odkryto w murze podłuż
ną wnękę, a w jej wnętrzu trudne do od

W przyszłym roku ma nastąpić przebu
dowa Rynku Staromiejskiego w Toruniu, 
która przywróci średniowieczny charak
ter tego miejsca. Według koncepcji 
opracowanej przez zespół architektów 
z Wrocławia planowane prace mają ob
jąć m.in. zdjęcie lastrikowych płytek, 
którymi wyłożone są chodniki na rynku 
oraz na dobiegających do niego uli
cach, i zastąpienie ich płytami granito
wymi; zlikwidowanie chodnika wokół 
kościoła jezuitów i położenie w tym 
miejscu kostki brukowej; zmianę oto
czenia pomnika Mikołaja Kopernika, 
wprowadzenie stylowych latarni i ławek.

Straty spowodowane tegoroczną powo
dzią w dobrach kultury oszacowane zo
stały na 9,5 min zl. Woda zalała pięć 
muzeów podległych Ministerstwu Kultu
ry i Dziedzictwa Narodowego, a wśród 
nich Muzeum Żup Krakowskich w Wie
liczce i Żuraw gdański. W zespole pała
cowym Czartoryskich w Puławach 
uszkodzeniu uległy budynki (Dom Go
tycki, szpital św. Karola) oraz park - cał
kowicie zniszczonych zostało aż 60 
drzew, a 140 uszkodzonych. Na szczę
ście, zbiory puławskiego muzeum zo
stały zabezpieczone. Ciężar likwidacji 
strat popowodziowych poniosą głównie 
samorządy, ponieważ zniszczone 
obiekty znajdują się pod ich opieką.

Na terenie Rynku w Rzeszowie w trakcie 
prac wodociągowo-kanalizacyjnych od
kryto studnię sprzed kilkuset lat. Miej
sce znaleziska ma być przebadane, 
a studnia zrekonstruowana. Opracowa
niem jej wyglądu na podstawie dostęp
nych źródeł ikonograficznych ma zająć 
się Regionalny Ośrodek Studiów 
i Ochrony Środowiska Kulturowego 
w Rzeszowie. Istotne w całym przedsię
wzięciu będzie uchwycenie relacji mię
dzy ówczesną płytą rzeszowskiego 
Rynku i cokołem studni.

czytania malowidło. Przypuszcza się, że 
odkryta wnęka - to pozostałość po sta
cji drogi krzyżowej. Freski w kościele 
bernardynów w Rzeszowie będą stop
niowo odsłaniane i konserwowane.

Dotychczas uważano, że najstarszym 
budynkiem przemysłowej Lodzi jest 
Bielnik Kopischa przy ul. Tymienieckie
go 5. Tymczasem na podstawie odkry
cia dokonanego przez Michała Domini
czaka z Instytutu Architektury Politech
niki Łódzkiej okazało się, że mieścił się 
tu dom fabrykanta Tytusa Kopischa, na
tomiast bielnik - budynek, w którym bie
lono płótno, znajdował się kilkadziesiąt 
metrów dalej. Ocalała z niego tylko mu
rowana piwnica, drewniana część na

ściólka. Jest to pierwszy etap prac przy 
zabytku, następny ma objąć uzupełnie
nie tynków, renowację polichromii i po
łożenie posadzki.

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce od 
25 maja do końca października br. 
czynna była wystawa „Przywrócone 
piękno. Tajemnice warsztatu konserwa
tora", zorganizowana we współpracy 
z Wydziałem Konserwacji i Restauracji 
Dziel Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Na wystawie pokazano 
tajemnice warsztatu pracy konserwato
rów zajmujących się obiektami muzeal
nymi. Mogliśmy m.in. zapoznać się 
z odkryciami konserwatorskimi doty
czącymi dwóch obrazów ze zbiorów 

ziemna już dawno nie istnieje. Bielnik 
wybudowany został w 1824 r. przez 
rząd Królestwa Polskiego dla łódzkich 
przemysłowców, później wydzierżawił 
go Tytus Kopisch.

Kościółek św. Jana Chrzciciela w Jerz
manowicach w woj. małopolskim został 
uratowany. Zabytek pochodzi z XVII w., 
a jego fundatorem byl krakowski miesz
czanin Jan Sroczyński. Kościółek, zbu
dowany bez izolacji przeciwwilgocio
wej, od początku narażony byt na zawil
gocenie. Wykonane ekspertyzy tech
niczne wykazały, że obiekt położony 
jest w miejscu, gdzie zbierają się wody 
podziemne i jedynym ratunkiem jest od
cięcie dopływu wilgoci. Dzięki bezinte
resownemu zaangażowaniu wielu spe
cjalistów, studentów i społeczności 
Jerzmanowic wykonano izolację prze
ciwwilgociową przy zastosowaniu me
tody iniekcji krystalicznej dra inż. Woj
ciecha Nawrota z Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie, odkuto stare 
tynki, położono nowy dach gontowy 
oraz przeprowadzono wiele zabiegów 
przywracających dawny wygląd ko- 

muzeum w Kozłówce - „Nawrócenia 
św. Pawła” z XVII w. oraz „Alegorii Po
wonienia” z XVI w. Przedstawione zo
stały na wystawie problemy występują
ce przy konserwacji malarstwa, grafiki, 
rzeźby, ceramiki, metalu, tkaniny. Poka
zano również zastosowanie współcze
snych zdobyczy nauki w celu ustalenia 
pochodzenia i historii dzieła. Zgroma
dzone na wystawie obiekty pochodziły 
w większości ze zbiorów Muzeum Za
moyskich w Kozłówce, ale byty również 
obiekty z Muzeum Lubelskiego i Mu
zeum Narodowego w Warszawie.

Przedstawiciele rodu Pawlikowskich 
przekazali Bibliotece Jagiellońskiej 
swoje archiwum. Jego trzon stanowią 
dokumenty dotyczące „Domu pod Je- 
dlami” na Kozińcu w Zakopanem, doku
menty pochodzące z byłej siedziby ro
du w Medyce, korespondencja kilku po
koleń Pawlikowskich, m.in. listy Marii 
Konopnickiej, Henryka Sienkiewicza, 
Stanisława Wyspiańskiego. W archi
wum znajduje się też teka autografów, 
obrazków i rycin, m.in. Grottgera, Ka
sprowicza, Matejki, Malczewskiego.

Obraz Leonarda da Vinci „Dama z gro
nostajem", znajdujący się w zbiorach 
Muzeum Książąt Czartoryskich w Kra
kowie, został wypożyczony Muzeum 
Miejskiemu w Kioto w Japonii. W mu
zeum tym jest eksponowany na wysta
wie „Leonarda da Vinci «Dama z grono
stajem- na tle kolekcji Książąt Czartory
skich”. Ponadto zobaczyć można około 
100 obiektów wybranych z kolekcji Mu
zeum Książąt Czartoryskich, od malar
stwa, przez europejskie rzemiosło arty
styczne, rękopisy iluminowane, po mili
taria. Wystawa będzie czynna w Japonii 
do kwietnia przyszłego roku.
Tymczasem w Muzeum Narodowym 
w Krakowie do 11 listopada br. czynna 
jest wystawa „Zwiewne piękno. Wachla
rze Zachodu i Wschodu w zbiorach Mu
zeum Narodowego w Krakowie”. Poka
zano na niej około 120 wachlarzy euro
pejskich i około 30 wachlarzy egzotycz
nych w układzie chronologicznym. Moż
na więc prześledzić kolejne zmiany ich 
wyglądu oraz poznać bogactwo tematy
ki i zdobnictwa od baroku, poprzez ro
koko i empire, do secesji. Zarówno wa
chlarze europejskie, jak i wschodnie po
kazane są w szerszym kontekście kultu
rowym. Funkcje wachlarzy, sposoby ich 
używania, noszenia i trzymania oraz wy
nikającą z tego ich symboliczną wymo
wę ilustrują grafiki ze scenami z epoki 
oraz kilka portretów olejnych. Sposób 
wykonywania wachlarzy pokazują grafiki 
wyobrażające warsztaty, w których pra
cowali twórcy związani z tym rzemio
słem. Wachlarzom wschodnim towarzy
szą drzeworyty japońskie stanowiące 
podstawowe źródło informacji o roli wa
chlarza w kulturze dalekowschodniej.

Nie ma funduszy na odnowienie nie
mieckich grobów na dawnym cmenta
rzu ewangelickim w Supraślu. Do tej 
pory udało się odrestaurować tylko jed
ną zabytkową kaplicę - Zachertów 
z 1885 r. Druga, większa (z 1904 r.), stoi 
zamknięta i całkowicie zaniedbana. 
Obydwie kaplice wpisane są do rejestru 
zabytków. Pojedyncze groby niemieckie 
nie figurują w rejestrze, ale razem z ka
plicami stanowią założenie cmentarne 
i według podlaskiego konserwatora za
bytków całość powinna być objęta 
ochroną, a obowiązek jej zadbania cią
ży na parafii i gminie.

Na cmentarzu żydowskim w Lodzi od
nowione zostały fragmenty pomnika na
grobnego rodziny fabrykanta Zygmunta 
Jarocińskiego. Grobowiec, wybudowa
ny w 1900 r. w centralnym miejscu 
cmentarza, wykonany został z białego 
marmuru i przypomina antyczną bu
dowlę rzymską. Przez wiele lat byl jed
nym z najbardziej zagrożonych obiek
tów na łódzkim cmentarzu żydowskim. 
W 1999 r. podjęto decyzję o jego rato
waniu. Na razie starczyło funduszy na 
odtworzenie architektury. Przedsięwzię
cie finansuje Fundacja Monumentum 
ludaicum Lodzense ze środków Funda
cji Polsko-Niemieckiej i Gminy w Lodzi.
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Tradycja polskiego ekslibrisu należy do najstarszych w Europie 
i wiąże się z istnieniem 

osobnej kategorii zabytków heraldyki i miniatorstwa.

. Zanim
powstały ekslibrisy

ARKADIUSZ WAGNER 

harakterystycznym zwyczajem epoki późnego 
średniowiecza i początku renesansu było ozda

bianie kart kodeksów ręcznie malowanymi motywami 
heraldycznymi. Umieszczano je najczęściej na margina
liach, gdzie funkcjonowały samodzielnie bądź jako ele
menty roślinnych ornamentów; nierzadko też znajdowa
ły się w obrębie miniatur. Herby te miały do spełnienia 
wiele praktycznych zadań. Większość z nich stanowiła 
przede wszystkim znaki fundacyjne, będące manifestacją 
głębokiej wiary, szczodrości i zamożności właściciela 
księgi. Niekiedy, zwłaszcza w realizacjach królewskich 
bądź arcybiskupich, były nośnikiem złożonych treści ide
ologicznych i politycznych, pełniły też funkcję znaków 
własnościowych. Wybitny badacz księgoznaków, prof. 
Andrzej Ryszkiewicz, określił je niegdyś mianem proto- 
ekslibrisów. Dla współczesnego historyka rękopiśmienne 
herby stanowią nie tylko interesujący przykład malar
stwa miniaturowego, są one przede wszystkim istotnymi 
zabytkami rodzimej tradycji heraldycznej. Stanowią też 
znaczącą pomoc w określaniu pochodzenia ksiąg, identy
fikacji właścicieli i ich zainteresowań; wielu z nich było 
wówczas ważnymi osobistościami w dziedzinie polityki 
i kultury.

Najstarszym przedstawieniem rodowego znaku w pol
skich manuskryptach jest herb Bogoria arcybiskupa Jaro
sława ze Skotnik. Zdobi on Biblię podarowaną w 1373 
r. przez tego hierarchę katedrze gnieźnieńskiej. Wykona
ny został najprawdopodobniej jeszcze za życia biskupa 
w skromnej, rysowniczej manierze, zajmując prawie całą 
górną połowę specjalnej stronicy. Jego forma, ze zwraca
jącym szczególną uwagę hełmem garnczkowym, typowa 
jest dla konwencji przedstawieniowych XIII-XIV w. Tuż 
pod herbem widnieje tekst dedykacyjny. Koncepcja ze
stawienia herbu z donacyjną inskrypcją bliska jest doku
mentom fundacyjnym, znanym zwłaszcza z epoki nowo
żytnej, w których obok tekstu, w bordiurze lub bez niej, 
eksponowano herb fundatora. Jako analogię wskazać 
można też liczne rodzaje sprzętów liturgicznych, jak kie
lichy czy relikwiarze fundowane przez wielmożów. Akt

ł-Uai

ftHvitatec

flag
ami

Herb Dębno obok miniatury w Pontyfikale bpa Zbigniewa 
Oleśnickiego, Kraków, ok. 1430 r. (ze zb. katedry wawelskiej; 
reprodukcja z zasobów Instytutu Historii Sztuki UAM)
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fundacji upamiętniał ich herb, monogram, a niekiedy 
i okolicznościowa inskrypcja.

W zdecydowanej większości późniejszych rękopisów 
liturgicznych (z końca XIV - początku XVI w.), opatry
wanych znakami herbowymi, występuje wyraźne współ
istnienie lub wręcz przenikanie się funkcji herbu jako 
znaku fundacji oraz znaku własności - protoekslibrisu. 
Zjawisko to uwidocznia się w księgach będących darami 
dla katedr bądź innych znaczniejszych świątyń. Księgi te 
fundowali przede wszystkim biskupi i kanonicy. Za ich 
życia stanowiły zwykle osobisty majątek fundatora, by 
po śmierci przejść na własność wspólnoty katedralnej lub 
innego, określonego kościoła. W tych księgach, w bor- 
diury otaczające tekst lub w ozdobny inicjał wkompono
wywano przedstawienie klęczącego kapłana z własnym 
herbem lub gmerkiem u boku. Co ciekawe, w wypadku 
mszałów przedstawienia te zazwyczaj sąsiadowały z frag
mentem tekstu psalmów Dawidowych, mówiących 
o „wznoszeniu duszy” ku Bogu. Przykład takiego roz
wiązania stanowi przedstawienie bezimiennego kanoni
ka herbu Półkozic na karcie jednego z mszałów katedry 
wawelskiej (trzecia ćwierć XV w.). Ukazano go klęczące
go obok tarczy wśród roślinnych wici. Inny sposób pod
kreślenia aktu fundacji, żarliwej wiary kapłana, a jedno
cześnie własności księgi ujawnia tzw. Mszał kanonika Mi
kołaja Słupka z katedry gnieźnieńskiej (pierwsza ćwierć 
XV w.). W obrębie jednego z inicjałów kodeksu znalazło 
się wyobrażenie właściciela klęczącego przed Bogiem Oj
cem. W rękach trzyma on personifikację swej duszy, 
a przy boku ma wyeksponowany herb Sulima. Na innej 
karcie, zawierającej całostronicową miniaturę, ten sam 
herb istnieje już samodzielnie. Umieszczony w dolnym 
marginesie i wyzbyty jakichkolwiek ozdób pełni już ści
śle protoekslibrisową funkcję, przypominając jedynie 
właściciela drogocennej księgi. Zbliżoną, dwojaką wy
mowę mają przedstawienia herbów w istnej perle ilumi- 
natorstwa krakowskiego - Pontyfikale Erazma Ciołka 
herbu Sulima (około 1515 r.). Pokaźnych rozmiarów tar
cza wraz z insygniami biskupimi zdobi w nim kartę z tek
stem fundacyjnym, stanowiąc uzupełnienie jego treści. 
Na innych stronicach podobne tarcze umieszczone są - 
tym razem bez większego związku z tekstem bądź minia
turą - na dolnych marginesach kart. Pełnią tam funkcję 
znaku własnościowego i fundacyjnego, a jednocześnie 
znaczącego elementu dekoracji.

Szczególną kategorię ksiąg liturgicznych, cechujących 
się zazwyczaj wykwintnym poziomem artystycznym, re
prezentowały fundacje władców świeckich. W jednym 
z najokazalszych polskich kodeksów przełomu XV i XVI 
w. - Graduate Jana Olbrachta, związek władcy z drogo
cenną księgą zaakcentowano przez napis dedykacyjny 
oraz wizerunki króla z towarzyszącym mu herbem. 
W przepięknej miniaturze ze sceną adoracji przez wład
cę Matki Boskiej Apokaliptycznej, herb królewski nie 
tylko wskazuje osobę szlachetnego fundatora, ale i wyra
ża określone treści polityczne.

Podobną wymowę mają często herby zdobiące pry
watne modlitewniki zarówno królewskie, jak i możno- 

władcze. Tarcze herbowe sąsiadują tam z przedstawienia
mi świętych postaci (Matka Boska, Chrystus), adorowa
nych przez pobożnych właścicieli. Zestawienia takie 
symbolizowały zabieganie o łaskę dla rodu, a nawet ca
łego państwa. Wyrażały też poświęcenie kosztownego 
arcydzieła, jakim była książka, niebiańskiemu adresato
wi. Podkreślona w ten sposób również została przynależ
ność książki do konkretnego, jednego właściciela. Silnie 
wyeksponowane herby królewskie widoczne są w dwóch 
rodzimych modlitewnikach znajdujących się obecnie 
w zbiorach angielskich: tzw. Modlitewniku Oxfordzkim, 
wiązanym z Władysławem Warneńczykiem oraz Modli
tewniku Zygmunta Starego. W drugim z nich, wypełnia
jące ramy marginaliów herby Korony i Litwy odgrywają 
ważną rolę jako dopełnienie ideowych treści scen religij
nych.

Godne podkreślenia wydaje się ikonograficzne pokre
wieństwo między miniatorskimi przedstawieniami fun
datorów adorujących Matkę Boską lub Chrystusa a licz
ną grupą obrazów epitafijnych i ołtarzowych. Rozpo
wszechnione były one w malarstwie polskim XV i XVI 
w. Wizerunek fundatora wraz z herbem umieszczany był 
w nich zazwyczaj w dolnych partiach kompozycji.

Kategorią rękopisów, w których znak rodowy wystę
pował najczęściej w czysto protoekslibrisowej funkcji 
(czyli takiej, w której identyfikacyjny motyw heraldycz
ny istniał samodzielnie), były księgi nabywane przez ko
lekcjonerów w obiegu handlowym. Dotyczyło to zarów
no kodeksów religijnych (księgi liturgiczne i teologicz
ne), jak i świeckich (pisma naukowe, podróżnicze itp.). 
Wykonane niezależnie od posiadacza, często o wiele 
wcześniej lub daleko poza zasięgiem lokalnej kultury, 
miały anachroniczną bądź „egzotyczną” stylistykę deko
racji. Przykładem może być Księga Dekretów Gracjana 
z około 1200 r. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. 
W 1439 r. biskup Tomasz Strzempiński herbu Prus I na
był ją na targu we Wrocławiu, włączył do swej prywatnej 
biblioteki i opatrzył malowanym herbem. Kształt tarczy, 
forma jej ozdób, jak również dukt pisma noty własno
ściowej - wszystkie o znamionach sztuki XV w. - wyraź
nie odróżniają się od wczesnogotyckich miniatur i kroju 
liter tekstu. W podobny sposób postępował Strzempiń
ski - jeden z pierwszych, wytrawnych polskich bibliofi
lów - z innymi księgami. Wiele z nich dodatkowo zaopa
trywał w notatki o cenach i miejscach zakupu.

O sile i trwałości zwyczaju malowania herbów właści
ciela na kartach ksiąg świadczy wiele inkunabułów i re
nesansowych druków z początku XVI w. Marginesy ich 
stronic zdobiono często nie tylko herbami, ale i bogaty
mi ornamentami roślinnymi, wykonywanymi zwykle 
w duchu sztuki odrodzeniowej. Stopniowo jednak malo
wane protoekslibrisy wypierać zaczął znak herbowy od
bijany w technikach graficznych na osobnych kartach, 
które wklejano na wewnętrzną stronę okładzin ksiąg. 
Rozpoczynała się tym samym bogata historia nowożyt
nego ekslibrisu, którego tradycja w Polsce należy do naj
starszych i najciekawszych w Europie.

Arkadiusz Wagner
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Pojęcie typ „lubelski” i „kaliski” w architekturze polskiej początku XVII w. 
wprowadził po raz pierwszy do historii kultury Władysław Tatarkiewicz. Jako jedną 

z głównych cech tego typu budowli wyróżnił dekorującą podziały sklepień i artykulacji 
ornamentalną dekorację gipsową. Tak popularne „lubelskie listwy sklepienne”, 

zdobiące kolebki licznych wnętrz sakralnych oraz sklepienia pałaców i kamienic 
mieszczańskich pierwszej połowy XVII w., w świadomości miłośników 

sztuki polskiej stały się synonimem „rodzimości” 
późnorenesansowej architektury dawnej Rzeczypospolitej. 

Sklepienne dekoracje
MICHAŁ WARDZYŃSKI

ierwsze gipsaturowe, płaskie listwy sklepienne 
o osnowie kasetonowej, powtarzającej układy sieci 

występujących w budowlach antycznego Rzymu, spotykamy 
w sztuce renesansu północnowłoskiego. W architekturze euro
pejskiej spopularyzował je sławny traktat architekta i teorety
ka architektury Sebastiana Serlia z Bolonii. Najwybitniejszym 
w Rzeczypospolitej XVI w. przykładem recepcji wzorców ser- 
liańskich jest stiukowa dekoracja sklepienia Sieni Wielkiej ra
tusza poznańskiego - dzieła Giovanniego Batisty Quadra z Lu

gano (1550-1555). Analogiczne formy wprowadził do archi
tektury renesansowej Mazowsza Jan Baptysta Wenecjanin, 
twórca przebudowy kolegiaty pułtuskiej (około 1560) i świą
tyń w Brochowie (1551-1561) i Broku (1560). Podobnie jak 
miało to miejsce w Poznaniu, gipsowe kasetony mazowieckie 
pokryto bogatą malaturą z motywami figuralnymi i roślinny
mi. Wzorce serliańskie wykorzystał również twórca Zamościa, 
architekt padewski Bernardo Morando, projektując podziały 
sklepienia prezbiterium tamtejszej kolegiaty (1594-1600) oraz 
kilku reprezentacyjnych wnętrz kamienic.

Formalnej genezy charakterystycznych „listew lubelskich” 
możemy doszukać się w tradycji budowlanej pogranicza 
szwajcarsko-lombardzkiego, w kantonach Ticino i Grigione 
oraz w prowincji Como. Rozpowszechniły się one tam 

w twórczości lokalnych warsztatów muratorskich, przeno
szących rodzime wzorce na obszar całej Europy. Na terenie 
Rzeczypospolitej najwcześniejsze przykłady tego typu deko
racji znajdujemy w architekturze Lublina. Dwaj wybitni ar
chitekci włoscy, Rudolf Negroni i Jakub Balin, są autorami 
pierwszej realizacji nowego stylu. Przebudowany przez nich 
kościół bernardynów w Lublinie otrzymał w latach 1605- 
-1607 nową dekorację sklepień nawy środkowej i prezbite
rium, opartą na osnowie sieciowej, nawiązującej pośrednio 
do układu żeber późnogotyckiego sklepienia gwiaździstego. 
Przęsła naw bocznych skomponowano odmiennie jako ukła
dy centralizujące, gdzie dekoracyjna sieć imitowała podziały 
czasz kopułowych, a pola kasetonów wypełniły stylizowane 
rozety. W świątyni tej ustaliła się ostatecznie forma samych 
listew, ozdobionych na grzbiecie pasem ornamentu perełko
wego ujętym po bokach profilami. Dekoracje wykonano za 
pomocą rzeźbionych w drewnie form wypełnianych gipsem. 
Po zastygnięciu masy gotowe reliefowe profile listew spajano 
z tynkowanym murem sklepienia zaprawą murarską, kompo
nując z cegieł-ksztaltek wzór osnowy i pokrywano je poli
chromią. W latach 1610-1613 nowy styl skrystalizował się 
w dekoracji fary w Kazimierzu Dolnym, dziele Jakuba Bali
na. Bogatą sieć osnowy uzupełniono tutaj dekoracją z odci
skanych z form plakiet z rozetami, kwiatonami, gwiazdami 
i uskrzydlonymi główkami anielskimi. Około 1615 r. podob
na sieć pokryła sklepienia naw kolegiaty zamojskiej.

Niewątpliwa efektowność i niski koszt nowego typu de
koracji sklepiennej wpłynęły na jego ogromną popularność. 
Do około 1630 r. rozprzestrzenił się on na terenach między 
Wisłą i Bugiem, w dawnym województwie lubelskim (Lublin, 
Czerniejów, Janowiec), ziemi chełmskiej (Zamość, Szcze
brzeszyn), bełzkiej (Żółkiew) i przemyskiej (Przemyśl, Jaro
sław, Dynów, Leżajsk) oraz na południowym Podlasiu (Biała 
Radziwiłłowska, Radzyń, Kodeń). Układy późniejszych sieci 
cechuje daleko idąca komplikacja, artyści poszerzali także 
formalny zestaw plakiet i dekoracji, modelowanych bezpo
średnio na murze w masie gipsowej. Najwyższą sublimacją 
stylu odznaczają się dzieła warsztatu muratora zamojskiego 
i turobińskiego Jana Wolffa: sieć w prezbiterium kościoła 
w Czemiernikach (1614), gipsatury pokrywające sklepienia 
świątyń i kopułowych kaplic w Turobinie (około 1623) oraz 
w Uchaniach (około 1625), a także wystrój wnętrza kaplicy
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1. Kalisz, kościót famy św. Mikołaja (pokanonicki) - czterolistny 
kaseton z rozetą na sklepieniu nawy głównej, wykonany
przez warsztat sztukatora o inicjałach „TAR" w latach 1620-1632
2. Kalisz, kościót św. Stanisława (franciszkanów) - dekoracja 
sklepienia nawy południowej, wykonana przez warsztat 
sztukatorów o inicjałach „HG” i „PM” przed 1632 r.
3. Kalisz, kościót św. Stanisława - wolutowa konsola na filarze 
nawy głównej, wykonana w warsztacie sztukatorów o inicjałach 
„HG” i „PM” przed 1632 r.
4. Kalisz, kościót św. Stanisława, podtucze arkady międzynawowej 
z widocznymi syngaturami sztukatorów „HG” i „PM”

(zdjęcia: Micha! Wardzyński)

grobowej Firlejów przy kościele dominikanów w Lublinie 
(1630). Począwszy od drugiej połowy lat dwudziestych XVII 
w. „dekoracje lubelskie” spopularyzowały na obszarach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego fundacje sakralne rodów 
Radziwiłłów (Biała, Czarnawczyce) i Sapiehów (Wilno, Ko
deń, Siemiatycze, Druja), realizowane przez lubelskie warsz
taty muratorskie. Na zachodzie ekspansja objęła tereny sąsia
dującego województwa sandomierskiego, w czym pośredni
czyły miasta nadwiślańskie - Janowiec, Solec i Sandomierz. 
„Listwy lubelskie” odnajdujemy także w repertuarze form 
warsztatu tessyńczyka Tomasza Poncina, pracującego przy 
budowie pałacu biskupiego w Kielcach (1637-1641) i kole-
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giaty w Łowiczu (1652-1655). Te ostatnie powstały współ
cześnie z realizacjami grupy łowickich dekoracji sklepien- 
nych, powstających od lat czterdziestych tego stulecia.

Najdalej na zachód wysuniętym obszarem, gdzie występu
ją te dekoracje, są tereny dawnych województw kaliskiego 
i sieradzkiego. Tradycje architektury szwajcarsko-lombardz- 
kiej sięgają tutaj końca XVI w., kiedy w 1586 r. do wzniesie
nia świątyni jezuickiej w Kaliszu przybył architekt zakonny 
Giovanni Bernardoni z Como i murator Albin Fontana z Lu
gano (zm. 1630). Zrealizował on następnie przebudowę 
dwóch gotyckich hal świątyń miejskich: fary obsługiwanej

Spotkanie z książką

INWENTARZ ZABYTKÓW
Już od ponad 150 lat czynione są starania o zinwentaryzowanie polskich 

zabytków. Pierwsze próby szerszych działań inwentaryzacyjnych podejmowa
no w połowie XIX w. Wykonywali je prywatnie, często z własnych środków 
i kosztem wolnego czasu zapaleńcy, starożytnicy czy też ówcześni naukow
cy. Na terenie Galicji osobą o niekwestionowanym największym dorobku w tej 
dziedzinie byt krakowski konserwator, zabytkoznawca i historyk sztuki Stani
slaw Tomkowicz (1850-1933), który zinwentaryzował zabytki kilku zachodnio- 
galicyjskich powiatów. Jednym z jego opracowań jest Inwentarz zabytków po
wiatu jasielskiego, który przetrwał w formie ręcznie zapisanych kart o forma
cie 21 x 33 cm. Rękopis byl przedmiotem aktualizacji wykonanej przez kolej
nego konserwatora - Tadeusza Szydłowskiego, który w latach 1914-1918 
i 1920-1921 dokonał uzupełnienia tekstu, zaznaczając straty poniesione pod
czas pierwszej wojny światowej. Po śmierci autora rękopisu, na mocy jego te
stamentu Inwentarz... wraz z należącymi do Stanisława Tomkowicza zabytka
mi i spuścizną rękopiśmienną trafił do Muzeum Narodowego w Krakowie i do
piero teraz został przez to muzeum wydany drukiem.

Inwentarz... zawiera opis wszystkich zabytków nieruchomych i ruchomych 
powiatu jasielskiego do końca XVIII w. (z wyłączeniem większości „zabytków 
ruskich”}, uwagi autora na marginesach oraz schematyczne rysunki. Za
mieszczone też zostały uzupełnienia Tadeusza Szydłowskiego, mówiące 
o późniejszym losie zabytków, oraz 103 fotografie i rysunki. Całość opatrzo
no wstępem Jerzego Gadomskiego, mówiącym o Stanisławie Tomkowiczu ja
ko pionierze nowoczesnej inwentaryzacji sztuki w Polsce, oraz epilogiem Pio
tra i Tadeusza Lopatkiewiczów ukazującym znaczenie pionierskiej pracy.

Opracowany przez Stanisława Tomkowicza Inwentarz... jest do dzisiaj jedy
nym kompletnym jednorodnym opisem zabytków na terenie powiatu jasiel
skiego. Co najsmutniejsze i niezmiernie ważne, rejestruje on wiele nieistnieją
cych zabytków. Bilans strat dokonanych przez zaniedbania w ciągu ostatnich 
90 lat jest druzgocący. Z 33 opisywanych kościołów zabytkowych przetrwało 
14, z 22 drewnianych świątyń zachowało się 11, z pięciu tryptyków średnio
wiecznych trzy zaginęły, a dwa znajdują się w zbiorach muzealnych (tylko 
dzięki wstawiennictwu Stanisława Tomkowicza!), z 20 obrazów tablicowych 
przetrwały zaledwie cztery i ponad 90% zabytkowych szat liturgicznych uległo 
zniszczeniu. Zmienił się krajobraz kulturowy - wsie i miasta, które spalone zo
stały podczas wojny, odbudowano już w innym kształcie. Te zaprezentowane 
dane wyraźnie pokazują sens pracy Stanisława Tomkowicza i ogromną war
tość Inwentarza...

Uzupełnieniem całości jest aneks, w którym zamieszczono m.in. kalenda
rium objazdów terenowych Stanisława Tomkowicza po zabytkach powiatu ja
sielskiego (1888-1910), wykaz prac i źródeł cytowanych przez autora oraz 
schematyczną mapę uwzględnionych zabytków. Skorowidze - nazw i nazwisk, 
indeks geograficzny, indeks wezwań i tematów ikonograficznych pozwalają na 
szybkie korzystanie z pracy i wręcz umożliwiają naukowe wykorzystanie tekstu! 
Inwentarz... wydano na znakomitym papierze, z bardzo dobrymi wielkoforma
towymi ilustracjami, i został bardzo starannie opracowany redakcyjnie.

Wydany Inwentarz... należy uznać za pozycję wzorową zarówno pod wzglę
dem merytorycznym, jak i edytorskim. Rozpoczyna on serię podobnych, do
tychczas niepublikowanych inwentarzy znajdujących się w zbiorach krakow
skiego Muzeum Narodowego, które zostaną w najbliższym czasie wydane 
drukiem. Wobec ogromnych zniszczeń naszego dziedzictwa kulturowego ma
teriały dokumentujące zabytki pozwalają utrwalić je w naszej świadomości.

Jakub Lewicki

Stanisław Tomkowicz, Inwentarz powiatu jasielskiego. Z rękopisów Autora i własnymi ko
mentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, wyd. Muzeum Narodowe w Kra
kowie. Kraków 2001 

przez kanoników regularnych lateraneńskich (1612-1630) 
i franciszkanów (1599-1632). Drugą indywidualnością tego 
środowiska byl murator z Gryzonii Jerzy Hoffman (zm. 
1638), zapewne również współpracujący przy budowie świą
tyni jezuickiej, autor kościołów bernardyńskich w Złoczewie 
i Wieluniu. Sklepienia hal kościołów kaliskich zdobią bogate 
sieci „dekoracji lubelskich” o schemacie sieciowo-kasetono- 
wym. Kolebki i podziały sklepień rozpięte są na dekoracyj
nych konsolach wolutowych. Grzbiet bogatszych listew wy
pełnia szeroki pas z kwiatami o dzwonkowatych kielichach, 
przedzielonymi czterolistnymi rozetkami (kościół francisz
kański) lub sześcioramiennymi gwiazdkami (fara). Pierwszy 
z profili występuje współcześnie na Lubelszczyźnie jedynie we 
fragmentach dekoracji warsztatu Jana Wolffa w Turobinie 
i Uchaniach. Motyw pasa roślinnego występuje przed 1630 r. 
m.in. w dekoracji kopuły kaplicy Górskich w farze w Kazi
mierzu Dolnym i w budowlach Zamościa. Formy plakiet i de
koracji formowanych w masie gipsowej, przybierających sty
lizowane kształty zwierząt, gwiazd, słońc czy skomplikowa
nych w rysunku rozet, nie mają znanych nam analogii. We
dług wyników najnowszych badań ustalono, iż kaliską farę 
św. Mikołaja ozdobił warsztat anonimowego artysty, sygnują
cego dzieło inicjałami „TAR”, natomiast kościół franciszkań
ski dekorowali sztukatorzy o inicjałach „HG” i „PM”. Iden
tyczne inicjały, opatrzone wymodelowaną w gipsie datą 
„1621”, odnajdujemy w dekoracji kaplicy św. Anny w koście
le w Chojnem pod Sieradzem. Jedną z cech wyróżniających 
prace obu warsztatów jest zastosowanie trzech niepowtarzal
nych typów owalnych plakietek. Przedstawiają one kolejno: 
ujętą w akantowe liście tarczę herbową i klejnot z koroną 
szlachecką, główkę kobiecą w diademie i czepcu z welonem 
upiętym na skroniach oraz głowę lwa. Identyczne listwy skle- 
pienne i plakietki, lecz już w skromniejszych układach, odnaj
dujemy poza Kaliszem i Chojnem w zachowanych szczęśliwie 
fragmentach dekoracji grobowej kaplicy rodowej Radoszew- 
skich przy kolegiacie w Wieluniu (1613-1617, zniszczona 
1940) oraz w kościołach w Chotowie (1624), Mokrsku 
(1626) i Komornikach (1632). Kościół chojneński i wymie
nione świątynie skojarzono z twórczością Jerzego Hoffmana.

Kaliskie świątynie Albina Fontany i wymienione kościoły 
„grupy hoffmanowskiej”, powstające w pierwszej tercji XVII 
w., uznane zostały za dzieła reprezentujące „kaliski” typ ar
chitektury późnorenesansowej. Jako wzorzec architektonicz
ny posłużył tutaj znakomity kościół jezuitów w Kaliszu, na
tomiast zaawansowane formy ich dekoracji sklepiennych kie
rują uwagę ku silnie w tym okresie oddziałującemu środowi
sku muratorskiemu Lublina. Trudno dziś rozsądzić, czy sztu
katorzy o inicjałach „TAR”, „HG” i „PM” pochodzili z krę
gu lubelskiego, czy też przyswoili sobie popularne w tym cza
sie formy dekoracji poza nim. Za drugą hipotezą zdaje się 
przemawiać niespotykane na obszarze Lubelszczyzny zasto
sowanie charakterystycznych wolutowych konsoli wspierają
cych kolebkę sklepienia, odrębność typów dekoracji listew 
oraz niepowtarzalność form używanych przez nich plakiet 
ornamentalnych. Rozstrzygnięcie może przynieść dopiero 
synteza, traktująca o zasięgu występowania i typologii „lu
belskich dekoracji sklepiennych”. Nam pozostaje dzisiaj 
stwierdzić, że wysmakowane dekoracje świątyń Kalisza i zie
mi sieradzkiej zajmą w tym opracowaniu wysokie miejsce 
i uznanie w oczach historyków kultury oraz miłośników 
sztuki staropolskiej.

Michał Wardzyński
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- na pograniczu

■
 styku terytoriów Polski i ro

syjskiego Okręgu Kalinin
gradzkiego z niezmienną na 
tym odcinku od 1422 r. gra

nicą Litwy, w historycznych Prusach 
Wschodnich (Książęcych) leży Puszcza 
Romincka. Od wieków uważana za 

obszar szczególnie cenny, stanowiła 
osobistą domenę wielkich mistrzów 
krzyżackich, książąt i królów Prus, 
wreszcie cesarzy Niemiec, którzy 
w puszczy polowali, ale też ją chronili. 
Zwierzyny nie brakowało tu nigdy, 
zwłaszcza wspaniałych jeleni o niespo
tykanej gdzie indziej liczbie odnóg po
roża, uznawanych za odrębny, rominc- 
ki typ. Żubry i niedźwiedzie trafiały 
się do połowy XVIII w., sarny, dziki, 
rysie, wilki, lisy i bobry można spotkać 
także dziś.

Od X do XIII w. w rejonie puszczy 
mieszkali pogańscy Prusowie (plemię 
Nadrowów) i Jaćwingowie, później 
doszczętnie wyniszczeni przez Krzyża
ków. Na ich tereny dopiero w pierw
szej połowie XVI w. zaczęli napływać 
ze wschodu osadnicy litewscy, a potem 
- polscy, z Podlasia i Mazowsza. Niem
ców było niewielu, dopóki w latach 
1731-1734 król Fryderyk Wilhelm I nie 
osiedlił tu 20 tys. protestantów, wypę
dzonych z diecezji salzburskiej. Ich po
tomkowie do 1945 r. stanowili domi
nującą część miejscowej ludności.

Po drugiej wojnie światowej Pusz
czę Romincką najdosłowniej przeciął 
szeroki pas granicy polsko-sowieckiej, 
osławiona „sistiema”, którą obecnie 
można tutaj oglądać jako swoisty zaby
tek. Z 36 tys. hektarów lasów, w Pol
sce mamy 12,5 tys. Część rosyjska 
znacznie się zresztą powiększyła, gdyż 
po 1945 r. nie zasiedlono wielu wsi 
nad Jeziorem Wisztynieckim i las roz
przestrzenił się aż do brzegu jeziora. 
Tamta puszcza była jednak przez pól 
wieku absolutnie niedostępna jako 
strefa przygraniczna, a i dziś niezbęd
ne jest uzyskanie od straży granicznej 
zezwoleń na pobyt. Władze sowieckie 
wprowadziły w swojej części Prus cał
kowicie nowe nazewnictwo geogra
ficzne, mające zatrzeć tożsamość zdo

bytych ziem i zupełnie nieprzydatne 
przy jakichkolwiek opracowaniach hi
storycznych. Dawne Prusy Książęce, 
długo powiązane z Rzecząpospolitą, 
mają jednak dla wielu miejscowości 
funkcjonujące od wieków nazewnic
two polskie - zwłaszcza w pogranicz
nym obszarze puszczańskim. Tych 
nazw będę zatem używał, niemieckie 
i rosyjskie podając w nawiasie, dla 
orientacji na mapach.

Gdy jedzie się do puszczy z Królew
ca, wita nas ona już w Gąbinie (Gum- 
binnen, Gusiew), dawnej stolicy rejen- 
cji, pomnikiem łosia. Odlany z brązu, 
stanął na ówczesnym placu Magazyno
wym w 1910 r. Po 1945 r. wywieziony 
dla ozdoby królewieckiego ZOO, na 
żądanie mieszkańców wrócił w 1991 r. 
Gdy go stawiano, w Puszczy Rominc- 
kiej łosi nie było, wyginęły pod koniec 
XVIII w. i dopiero po drugiej wojnie 
wprowadzono je ponownie. W Gąbinie 
można też obejrzeć, w budynku obec
nego technikum rolniczego, fresk Otto 
Haiherta z 1914 r., ukazujący spotkanie 
Fryderyka Wilhelma I z osadnikami 
z Salzburga.

Dwadzieścia kilometrów dalej, 
u wrót puszczy, leżą Trakeny (Trakehnen, 
Jasnaja Polana), niegdyś siedziba założo
nej w 1732 r. sławnej stadniny. Wyhodo
wano tu odrębną rasę koni, zwanych 

trakenami. We wspomnieniach Dzieciń
stwo w Prusach Wschodnich Marion 
Dónhoff napisała: „Trakehnen robiło 
niesłychane wrażenie: jak okiem sięgnąć 
wspaniały krajobraz, stare aleje, pomalo
wane na biało ogrodzenia wygonów, zie
lone łąki i szlachetne konie”. Wiele 
z tych koni udało się w 1944 r. ewaku
ować na zachód, ich hodowla jest konty
nuowana w Niemczech. Stajnie w Trake- 
nach są dziś w ruinie, ale przetrwał pa
łac z 1780 r., w którym mieścił się za
rząd stadniny. Prócz szkoły znajduje się 
w nim od niedawna małe muzeum. 
W dawnym parku odnajdziemy kamień 
z napisem „General-Adjutant GrafLehn- 
dorff 13.4.1899”, poświęcony dyrekto
rowi stadniny Siegfriedowi Lehndorffo- 
wi. Rośnie tu też dąb, posadzony dla 
uczczenia zwycięstwa Prus w wojnie

1. Łoś w Gąbinie - symbol miasta i puszczy 

z Francją, o czym świadczy kamień z da
tą zawarcia pokoju: „Den lOten Mai 
1871”.

Wschodnia część puszczy w rejonie 
Jeziora Wisztynieckiego ma szczególny 
charakter. Wędrując po niej, porusza
my się dawnymi wiejskimi drogami, 
często napotykając rozsypujące się ka
mienne podmurówki domostw. Macu- 
kiejmy, Zaleszowy, Dobawy, Budwiecie 
- to już tylko punkty na archiwalnych 
mapach. Puszcza pochłonęła też roze
braną w latach 1945-1946 linię kolejo
wą, tę samą, którą po naszej stronie 
rozsławiły wiadukty w Stańczykach. Jej 
północny odcinek, z Gąbina do Żyt- 
kiejm, uruchomiono etapami w 1907 
i 1908 r., teraz pozostały jedynie zaro
śnięte wykopy i nasypy z mostami 
i wiaduktami.
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Droga „do samego środka, do jądra 
gęstwiny” Puszczy Rominckiej wiodła 
zwykle od zachodu, przez Rominty 
Wielkie (Gross Rominten, Krasnole- 
sie), zwłaszcza gdy w 1900 r. dopro
wadzono tu linię kolejową. We wsi 
prócz ruin neoromańskiego kościoła 
zachował się w zadziwiająco dobrym 
stanie okazały pomnik poległych 
w pierwszej wojnie światowej, zwień
czony Żelaznym Krzyżem. Dwanaście 
kilometrów stąd, nad jarem rzeki Ro- 
minty-Błędzianki, znajduje się dawne 
łowieckie centrum puszczy, z leśną 
osadą Rominty (Jagdhaus Rominten, 
Radużnoje), której już nie ma, jeśli nie 
liczyć strażnicy rosyjskich pograniczni
ków. Dwór myśliwski Hohenzoller
nów (Jagdbude) odnotowano w tym 
miejscu już w 1572 r. We wrześniu

zmontowany na miej
scu. Do niższej części 
centralnej przylegały 
dwa piętrowe skrzydła 
z gankami, szczyty da
chów niczym łodzie wi
kingów zdobiły smocze 
głowy. W 1904 r. dobu
dowano skrzydło dla 
cesarzowej, połączone 
krytym pasażem. Nie
opodal wzniesiono ka
plicę św. Huberta, tak
że w norweskim stylu, 
z wolno stojącą dzwon
nicą. Po 1909 r. stanął 

1890 r. przybył do Romint cesarz Wil
helm II, nadał puszczy rangę dwor
skiego rewiru łowieckiego i zlecił bu
dowę rezydencji. W ciągu trzech lat na 
wysokim brzegu rzeki stanął drewnia
ny pałac myśliwski w stylu skandy
nawskim, wykonany w Norwegii,

przed nią jeleń z brązu, dzieło Richar
da Friezego (wywieziony po wojnie, 
znajduje się w Smoleńsku, w parku ko
ło pomnika Glinki). Do rezydencji 
wjeżdżało się przez Jeleni Most nad 
Romintą, udekorowany czterema klę
czącymi jeleniami na naczółkach.

Cesarskie polowania z lat 1890- 
-1913 dokumentują stawiane w pusz
czy kamienie z napisami. Sześć po 
stronie polskiej zostało zlokalizowa
nych, siedem po stronie rosyjskiej, 
opisanych przed wojną, czeka na po
nowne odkrycie. Najwspanialsze tro
feum Wilhelm II zdobył 27 września 
1898 r., gdy na północ od pałacu upo
lował jelenia o 44 odnogach poroża. 
W polowaniu tym uczestniczy! na
dworny malarz cesarza, Julian Fałat, 
który w pamiętniku zanotował: „Kie
dy wracaliśmy, Cesarz kazał mi usiąść 
obok siebie, a widząc, że jestem prawie 
całkiem przemoczony, zdjął ze swoich 
kolan ogromne futro z lisów i kazał się

nim okryć, sam je poprawiając. Ujęło 
mnie to bardzo. Na pamiątkę obdarzył 
Cesarz eksc. Hollmana i mnie złotymi 
spinkami ze swoimi inicjałami”. Po 
śmierci Wilhelma II w 1941 r. rezy
dencję przystosowano dla potrzeb 
Oberkommando der Luftwaffe. 
W 1944 r. wkraczający żołnierze so
wieccy spalili kaplicę i wiele budyn
ków gospodarczych. Pałac, odarty ze 
stylowych ozdób, przeniesiono do 
Królewca i ustawiono w parku koło 
kościoła królowej Luizy (dziś teatr la
lek) jako klub rozrywki. W Romintach 
pozostały porośnięte lasem podmu
rówki i fundamenty, resztki piwnic, 
kilkunastometrowy tunel i betonowe 
elementy z lat wojny, zapewne zako
twienia odciągów masztu radiowego. 
Jeleni Most zachował tylko jedną, nie
kompletną balustradę.

W 1936 r., dwa kilometry na pół
noc od rezydencji cesarskiej, na prze-
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2. Pałac
w Trakenach

rzy i dyplomatów: „27 września 
1936: przepiękna pogoda, świeci 
słońce, powietrze chłodne i orzeźwia
jące. Przybyli goście... Ód 11.30 do 
14.00 podchodziłem królewskiego je
lenia... Byk stal na skraju mokradła 
rycząc, potem ruszył, obchodząc nas 
szerokim lukiem”. Następnego dnia 
przyjechał polski ambasador Józef 
Lipski i ustrzelił pięknego jelenia. 
Największy okaz Góringa, z 1938 r., 
miał 22 odnogi poroża. Głośną lite
racką wizję pobytu wielkiego łowcze
go w Puszczy Rominckiej dał Michel 
Tournier w powieści Król Olch, we-

ciwległym brzegu rzeki, wzniesiono 
siedzibę nowego włodarza puszczy, 
marszałka Hermanna Góringa. 
Zbrodniarz wojenny, dowódca Luft
waffe i współtwórca systemu terroru 
był zapalonym myśliwym. Jako wielki 
łowczy i leśniczy Rzeszy wprowadził 
w 1934 r. nowoczesne, wzorcowe 
prawo łowieckie, chronił ginące ga
tunki, zakładał rezerwaty - także 
w Puszczy Rominckiej, gdzie często 
bywał. Dwór myśliwski w Romintach 
(Reichsjagerhof), obszerny, z we
wnętrznym dziedzińcem, w myśl pro
jektu architekta Hetzelta nawiązywał 
kształtem do staropruskiej siedziby

dług której powstał wybitny film 
Volkera Schlóndorfa.

W październiku 1944 r. dwór 
Góringa wysadzono, by nie wpadł 
w ręce Rosjan. Obecnie w lesie znajdu
je się rozległa ruina przyziemia, 
w większości bez stropu. W rumowi
sku widać szczątki rur i przewodów, 
fragmenty ścian kuchni czy łazienki 
z resztkami kremowych kafelków wy
produkowanych w Boizenburgu, 
prócz odłamków fajansowych umywa
lek trafiają się kawałki talerzy z czer- 
wono-złotą obwódką. Gruby strop 
ocalał tylko w narożniku, nad dobrze 
zachowaną piwnicą - bunkrem. Niżej 
ma być jeszcze jedna kondygnacja - po 
wojnie znaleziono tam ponoć beczki 
z winem.

Rominty leżą dwa kilometry od 
polskiej granicy. To bardzo blisko - 

(zdjęcia: Jarosław 
Komorowski)

i bardzo daleko, gdy puszczę dzieli „si- 
stiema”. Należąca do dwóch państw 
ostoja dzikiej przyrody, jakich niewiele 
w naszej części Europy, winna jak naj
rychlej stać się puszczą bez granic, do
stępną w całości i od strony Królewca, 
i od Warszawy.

Jarosław Komorowski

książęcej, z wią
zaniem dachu 
w kształcie od
wróconej łodzi. 
Zbudowano go 
z drewna na wy
sokim cokole 
z oblicowanego kamieniem betonu. 
Przyziemie to kryło pomieszczenia go
spodarcze. Architektonicznej surowo
ści wnętrz dworu (np. wielki kominek 
z głazów narzutowych) towarzyszył 
przepych wyposażenia. Zachowane 
dzienniki myśliwskie Góringa z lat 
1936-1937 utrwaliły atmosferę polo
wań z udziałem zapraszanych dygnita-

3. Most nad dawną 
siecią kolejową, na 
północ od Żytkiejm

4. Rominty Wielkie 
- pomnik poległych 
w pierwszej wojnie 
światowej
5.6. Myśliwski 
pałac Wilhelma II 
w królewieckim 
parku (5) 
i jego fundamenty 
w Romintach (6)
7.8. Ruiny dworu 
myśliwskiego 
Góringa (7) oraz 
ułamki kafelków
i talerzy (8)
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Liszków nad Niemnem

n
iszków lub Liszkawa (lit. 
Lis'kiava) - to malowniczo 
położona wieś na lewym, 
wysokim brzegu Niemna, 
w odległości około 11 km od Dru- 
skiennik w kierunku Merecza. Zyg
munt Gloger w „Tygodniku Ilustro

wanym” z 1876 r. zamieścił opis tej 
miejscowości, będącej już wtedy ce
lem wycieczek kuracjuszy przebywa
jących w druskiennickim kurorcie. 
Badania terenowe, jakie przeprowa
dził w okolicy Liszkowa, utwierdziły 
go w przekonaniu, że tereny te za
mieszkiwane były od epoki kamien
nej. Badania archeologiczne w 1962 
r. potwierdziły istnienie tu w pierw
szym stuleciu naszej ery grodziska 
plemienia Jadźwingów, których 
cmentarzysko znajdowało się po 
przeciwnej stronie Niemna. Teodor 
Narbutt wywodził historię Liszkowa 
od 1044 r. (pierwszy zapis) i wspomi
nał o istnieniu tu siedziby książąt 
z Grodna, którzy wznieśli obronny 
zamek z głazów polnych i cegły. Za
mek założony został na planie prosto
kąta z murem obwodowym i cztere
ma okrągłymi basztami w narożni
kach; nazwano go Nowogrodno (No
wy Zamek). O istnieniu warowni 
obronnej w Liszkowie wspomina też 
krzyżacki dziejopis Wigand: zamek 
ten został zdobyty przez Krzyżaków 
w 1380 r. i od tej pory pozostawał 
w ruinie. Do dziś zachował się jedynie 
słaby zarys fundamentów oraz zre
konstruowane w ostatnich latach 
przyziemie okrągłej baszty - czatow
ni, zlokalizowanej na najwyższym 
punkcie wzgórza zamkowego, tuż 
nad brzegiem zakola rzeki. Natomiast 
w trzeciej ćwierci XIX w. istniał jesz
cze duży fragment muru obwodowe
go i czytelne fragmenty baszt.

Nazwa miejscowości pochodzi do
piero z czasów Jagiełły, który zrujno
waną warownię wraz z przyległymi 
dobrami ziemskimi nadal rycerzowi 
Liszkowi Zybince. W XV w. obok ruin 
zamku istniała wieś z drewnianym ko
ściołem parafialnym i drewnianym 
młynem wodnym nad strumykiem 
uchodzącym do Niemna. W 1654 r. 
dobra należały do rodziny Radzymiń- 
skich-Fronckiewiczów, którzy w 1670

r. sprzedali je Jerzemu Władysławowi 
Kosille i jego żonie Krystynie z Gi- 
blów; następnie przeszły w ręce ich 
córki Johanny Piątkowskiej, potem jej 
syna Kazimierza, starosty łoździejskie- 
go i jego siostry Anny z Piątkowskich 
Bilewiczowej, starościny wojnuckiej. 
Kolejną właścicielką była jej córka Jo
hanna Sulisławska, stólnikowa 
oszmiańska. Drogą spadku Liszków 
otrzymał Edmund Sulisławski, który 
sprzedał go kanonikowi Kruszewskie

mu. W skład dóbr liszkowskich wcho
dziło wówczas 12 wsi z gruntami orny
mi, ogrodami, pastwiskami, lasami 
i nieużytkami oraz młyn wodny i jezio
ro Liszkowo. Jerzy Kosiłło, wojewoda 
trocki, sprzedał Liszków dominika
nom, którzy w 1694 r. na wzgórzu nad 
Niemnem, obok góry zamkowej, roz
poczęli budowę kościoła i klasztoru, 
częściowo z materiałów pochodzących 
z rozbiórki murów zamkowych. Do
minikanie usiłowali przekształcić Lisz
ków w miasto i w tym celu sprowadzi
li nawet Żydów, ale zamiar ten nie do
szedł do skutku.

Kościół dominikański św. Trójcy 
wzniesiony został na planie krzyża 
greckiego i zwieńczony potężną ko-
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

ska świątynia - to jeden z najciekaw
szych na Litwie przykładów stylu 
późnobarokowego i rokokowego.

Na placu przykościelnym, na osi 
głównego wejścia stoi potężna muro
wana kolumna z napisem na cokole: 
„Tu pochowany jest Poliszko”. Na ko
lumnie umieszczona była niegdyś nie
wielka, drewniana figura św. Agaty, 
którą ze względu na zły stan zachowa
nia przeniesiono do wnętrza kościoła. 
Zlokalizowany za kościołem klasztor 
dominikanów otoczony był pierwot
nie sadem owocowym. Jest to budow
la jednopiętrowa, założona na planie 
wydłużonego prostokąta, z późniejszą 
dobudówką na środku tylnej elewacji. 
Ściany rozczłonkowane są rozmiesz
czonymi regularnie płaskimi, wąskimi 
lizenami. Budynek przykrywa łamany 
dach naczółkowy, a wnętrza sklepione 

są krzyżowo i kolebkowo. 
W 1796 r. klasztor uległ 
kasacie, a zakonnicy rozje
chali się do innych siedzib 
dominikańskich. W 1840 
r. w opuszczonym klaszto
rze umieszczono księży 
demerytów - tak nazywa
no duchownych zesłanych 
przez władze kościelne na 
odbywanie kary za różne 
wykroczenia. Księża ci 
przebywali w Liszkowie 
do 1849 r., kiedy przenie
siono ich do klasztoru ly- 
sogórskiego w Górach 
Świętokrzyskich, a budy
nek przekazano parafii. 
W okresie władzy sowiec
kiej w klasztorze mieściła 
się spółdzielnia pracy zaj
mująca się wykonywa
niem trykotarzy oraz 
szwalnia; obecnie obiekt

1. Kościół podominikański
2. Fragment dawnego klasztoru
3. Zrekonstruowane przyziemia 
zamkowej baszty

(zdjęcia: Feliks Ptaszyński)

pulą. Nawiązuje w znacznej mierze - 
w planie i częściowo w detalu - do 
świątyni św. Antoniego w Warszawie 
na Czerniakowie, projektowanej 
przez Tylmana z Gameren w tym sa
mym czasie. Wprawdzie detal Tylma- 
nowskiej budowli jest bez porówna
nia szlachetniejszy, ale analogie są wy
raźne. Elewacja frontowa kościoła 
liszkowskiego wzbogacona została 

zdwojonymi pilastrami i dwiema wie
życzkami dwukondygnacyjnymi, ale 
nie ma tu kruchty. Kościół określony 
przez Z. Glogera i innych autorów 
z XIX w. jako „wzorowany na bazyli
ce św. Piotra w Rzymie” ma bogate, 
rokokowe wyposażenie wnętrza, 
składające się z siedmiu ołtarzy i am
bony. Na tamburze sklepienia kopuły 
znajdują się cztery, ujęte w prostokąt
ne ramy freski o tematyce przedsta
wiającej wszystkie stany Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów, oddające 
się w opiekę Trójcy Świętej i Bogaro
dzicy. Wnętrze to w ostatnich latach 
poddane zostało kompleksowym za
biegom konserwatorskim. Liszkow

przystosowany jest do celów tury
stycznych.

Na obszernym cmentarzu przyko
ścielnym, niegdyś grzebalnym, zacho
wało się kilka nagrobków z żeliwnymi 
krzyżami i polskimi nazwiskami. Na 
wzgórze kościelne prowadzą szerokie 
schody kamienne zamknięte okazałą, 
murowaną bramą.

Liszków, podobnie jak ponad wiek 
temu, nadal jest celem wycieczek or
ganizowanych dla kuracjuszy licznie 
przebywających w znacznie rozbudo
wanych Druskiennikach. W sezonie 
letnim odbywają się one statkiem spa
cerowym po Niemnie.

Danuta A. Ptaszyńska
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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!

JAK ŚMIERĆ NA CHORĄGWI

Oświadczając komuś, że wygląda „jak 
śmierć na chorągwi”, raczej nie prawimy 

mu komplementów, chyba że mielibyśmy do 
czynienia z ideową anorektyczką. Śmierć - 
wiadomo: blada jak trup i chuda jak szkielet. 
Ale dlaczego na chorągwi? Nad tym się zwy
kle nie zastanawiamy, tymczasem owo suge
stywne powiedzenie jest językowym reliktem 
staropolskich zwyczajów pogrzebowych. 
Jednym z istotnych elementów wystawnego 
pogrzebu XVII i XVIII w. byty chorągwie na
grobne czy żałobne (labara funebria), zwykle 
w formie typowych chorągwi kościelnych, 
fundowane przez rodzinę nieboszczyka. Na 
tkaninie obok wyobrażeń i symboli religijnych 
malowano wizerunek zmartego w pozie mo
dlitewnej przed krucyfiksem czy Matką Bożą, 
a czasami także żyjących krewnych, modlą
cych się za zbawienie jego duszy. Obowiąz
kowo pojawiała się co najmniej trupia czasz
ka z piszczelami, a często wizerunek śmierci 
- kościotrupa w całej przerażającej okazało
ści, co dato bodziec dla utrwalonego w na
szym powiedzonku porównania. Chorągwie 
niesiono w kondukcie, zawieszano przy ca
strum doloris, wreszcie pozostawiano w ko
ściele na wieczną pamiątkę. Nietrwatość ma
teriału sprawiła, że do dziś w zbiorach muze
alnych zachowały się tylko nieliczne.

Na ilustracji widzimy polską chorągiew ża
łobną, nietypową - bo cerkiewną, z drugiej 

potowy XVIII w., przechowywaną obecnie 
w Muzeum Historycznym w Sanoku. Zmarły 
klęczy przed Matką Bożą, prosząc o wsta
wiennictwo, Chrystus za chwilę uderzy 
w Dzwon Śmierci, za Drzewem Życia czyha 
diabeł w nadziei, że to jemu przypadnie du
sza. A śmierć z kosą, nieco ukryta, choć tu 
przecież najważniejsza, wygląda rzeczywiście 
jak... śmierć na chorągwi.

Jarosław Komorowski

GRÓD NAD MORZEM?

Miasto Sopot obchodzi w tym roku stule
cie nadania praw miejskich (zob. „Spo

tkania z Zabytkami”, nr 8, 
2001), chociaż jego nazwa 
(Sopoth) została odnoto
wana już w 1283 r. Tradycja 
tego miejsca jest jeszcze 
dawniejsza. Między dzisiej
szym torem trójmiejskiej 
kolejki elektrycznej i ul. 
Haffnera na wysokiej skar
pie zachowało się grodzi
sko, otoczone z dwóch 
stron potokami opadający
mi w kierunku pobliskiego 
morza. Wczesnośrednio
wieczny gród powstał tu 
około VIII w. (według Alek
sandry Szymańskiej), byt

co najmniej trzykrotnie spa
lony, ostatni raz w XI w., być 
może 10 sierpnia 1091 r. 
Właśnie wtedy Sieciech, 
wojewoda Władysława Her
mana, w jednym dniu spalił 
pomorskie grody zajęte 
w 1090 r., gdy okazało się, 
że Polacy nie są w stanie 
ich utrzymać. Może gród 
wypełniał funkcje strażni
cze jeszcze w czasach 
Świętopełka Wielkiego, aż 
do czasu napadu Prusów 
na klasztor w Oliwie 27 
września 1224 r. i dopiero 
wówczas został przez Pru
sów ostatecznie zniszczo
ny. Archeolodzy odkryli na 
grodzisku resztki walu 
ziemnego jedynie z trzech 
stron, od strony wschodniej 
zabezpieczeniem byt za
pewne drewniany często
kół, po którym nie zacho
wały się żadne ślady. Być 
może jednak przyczyna 
braku wału była inna. Dzi
siaj gród oddalony jest oko

ło 300 m od morza. Czy tak było zawsze? Wi
sta od tysięcy lat nanosi do Zatoki Gdańskiej 
olbrzymie ilości materiału organicznego i nie
organicznego, czym zamula ujście. Z biegiem 
czasu, poczynając od miejsca, gdzie dziś roz
dziela się na Wisłę i Nogat, fragment zalewu 
wiślanego stal się lądem - Żuławami. To samo 
obserwujemy w Zatoce Gdańskiej, gdzie 
wszystkie izobaty głębokości 10 m od ujścia 
Wisły układają się w kierunku północnym, co 
wskazuje na kierunek odkładania się nano
szonego przez Wisłę materiału. Na wysokości 
Sopotu intryguje izobata głębokości 5 m, 
gdyż ona jako jedyna odbiega od reguły i bie
gnie na wschód i południowy wschód. Jeżeli 
uznać prawdziwość twierdzeń orłowskich ry-



baków, że za ich życia klify orłowskie cofają 
się na zachód w tempie około 1 m rocznie, to 
być może w okresie zakładania grodu w So
pocie klif pomiędzy Kolibkami i ujściem rzecz
ki Kaczej wychodził bardzo daleko w morze - 
znacznie dalej niż dzisiejszy klifowy Cypel Re
dłowski. Materiał do Zatoki Gdańskiej nanosi 
nie tylko Wisła. Na mapie żeglarskiej Waltera 
Clemensa z 1596 r. najbardziej charaktery
stycznym elementem Sopotu jest siedem du
żych potoków, a było ich zapewne, poza tymi 
głównymi, jeszcze więcej. Franciszek Ma- 
muszka twierdzi, że historyczna linia brzego
wa przebiegała kilkaset metrów dalej na za
chód niż obecnie. Wydaje się, że przebieg 
brzegu morskiego w czasach powstania gro
du w Sopocie możemy lokalizować po 
wschodniej stronie skarpy wyznaczanej na 
wysokości Karlikowa/Świemirowa biegiem ul. 
Władysława Łokietka, a dalej na północ 
wzdłuż ul. Haffnera przy kortach tenisowych. 
Oznaczałoby to, że gród założony byt nad sa-

zowanym postumencie tkwi naturalnej wielko
ści kamienna głowa z wyraziście zaakcentowa
nymi elementami twarzy. Odkryto ją przypad
kowo w latach siedemdziesiątych XX w. pod
czas pogłębiania stawu przeciwpożarowego 
w oddalonej o kilka kilometrów miejscowości 
Orzełek. W pewnym momencie któryś ze stra
żaków tamtejszej OSP zauważył kamień o bar
dzo regularnych kształtach; po oczyszczeniu 
z błota ukazała się twarz. Jeden z nauczycieli 
pracujący w miejscowej szkole byt szeroko 
znany z zainteresowań lokalną historią i po ja
kimś czasie głowa trafiła w jego ręce, a następ
nie stała się atrakcją izby historycznej. Gdy zaś 
przeszedł na emeryturę, zabrał ją do Kamienia, 
gdzie zamieszkał. Dzięki temu głowa zdążyła 
już „wystąpić” w niejednym programie telewi
zyjnym i być bohaterką niejednego artykułu 
w prasie lokalnej i regionalnej.

Zadziwiające jest, że przynajmniej na 
pierwszy rzut oka rzeźba wydaje się mieć 
związek bardziej z którąś z kultur Ameryki 

Środkowej niż Europy. Nie udało się dotąd 
pozyskać informacji o podobnych znalezi
skach ani w regionie kujawsko-pomorskim, 
ani w regionach sąsiednich. Indagowani 
o chronologię znaleziska archeolodzy wyra
żają przypuszczenie, że rzeźba może pocho
dzić z okresu rzymskiego, jednak jak dotąd 
nic pewnego nie dało się ustalić. Tak więc py
tanie: czy rzeźba przedstawia jakiegoś nor
dyckiego boga, czy wodza, pozostaje bez od
powiedzi. Podobnie to, jak trafiła do Orzełka 
(w okolicach wsi natrafiono dotąd tylko na po
jedyncze znaleziska z okresu neolitu i wcze
snego średniowiecza). A może rzeźba jest 
rzeczywiście wytworem zupełnie nieznanej 
dotąd na ziemiach polskich kultury?

Leszek Skaza

mym brzegiem morza i wyniesiony wysoko 
ponad nieistniejącą dzisiaj „Zatokę Sopocką”. 
Mogłoby to tłumaczyć brak zabezpieczeń 
grodu od strony morza. Zatoka ta wrzynała 
się znacznie głębiej w ląd, a od północy (od 
strony dzisiejszej Gdyni) chroniona była przez 
wysunięty daleko w morze cypel orłowski - 
pomiędzy Kolibkami i dzisiejszym molem 
w Orłowie.

Mirosław Konarski-Mikotajewicz

TAJEMNICZA GŁOWA

W ogrodzie jednej z prywatnych posesji 
w Kamieniu Krajeńskim (pow. sępoleń- 

ski, woj. kujawsko-pomorskie), na zaimprowi



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

PftlaC w Cieleśnicy

H
odróżny, jadący mało uczęsz
czanym traktem wiodącym 
z Terespola do Janowa, spo
strzega o milę od tej osady oka
zale zabudowania gospodarskie, otoczone 

pięknemi i daleko rozciągającemi się plan- 
tacyami. Jest to majętność Cieleśnica” - 
tak pisał w 1878 r. Jan Loski, podróżnik 
i korespondent „Tygodnika Ilustrowane
go”, który przemierzając Królestwo Pol
skie opisywał najciekawsze miejsca. Jed
nym z nich była właśnie Cieleśnica - nie
wielki majątek w zachodniej części ówcze

minik, spodziewając się rychłej śmierci, 
rozsprzedal resztkę od wielu lat upadają
cej fortuny. Wówczas Cieleśnicę nabył za 
kwotę 360 000 zip Andrzej Serwiński. 
Nowy właściciel okazał się osobą niezwy
kle przedsiębiorczą i wykształconą. 
W młodości pełnił funkcję sekretarza Mi
chała Kazimierza Ogińskiego - hetmana 
wielkiego litewskiego, mecenasa sztuk, 
kompozytora i bajkopisarza, a także inży
niera i budowniczego kanału łączącego 
dorzecze Niemna z Dnieprem, nazwane
go później jego imieniem. Ogiński zezwo-

snego województwa brzesko-litewskiego 
w powiecie bialskim, należący wówczas 
do Marii z Serwińskich Rosenwerth-Ru- 
życzki.

Zanim jednak Cieleśnica trafiła w ręce 
Rosenwerthów, wcześniej była własnością 
Radziwiłłów, później Serwińskich. Naj
wcześniejszą datą, jaką można dziś bez
spornie przytoczyć, jest rok 1630, kiedy 
niewielka wioska stała się własnością Ra
dziwiłłów i została włączona do dóbr klu
cza bialskiego. Wiadomo, że początek pa
nowania tej rodziny na terenach dzisiej
szego Podlasia datuje się na 1583 r., kiedy 
zmarł bezpotomnie Jerzy Illinicz, zapisu
jąc w testamencie dobra bialskie i okolicz
ne Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłło
wi. Czy do owych „okolicznych” dóbr za
liczono również Cieleśnicę - nie wiado
mo. Jedno jest pewne - majątek Cieleśni
ca należał do Radziwiłłów nieprzerwanie 
od 1630 do 1810 r., kiedy ostatni spadko
bierca fortuny bialskich Radziwiłłów, Do-

1. Widok patacu od strony parku 
na rysunku z 1878 r.
2. 3. Elewacja frontowa patacu (2), 
na attyce wyobrażenie rogu obfitości 
i gryfów (3)

(zdjęcia: 2,3- Tomasz Suma)

lii Serwińskiemu na nieograniczone ko
rzystanie ze swej zgromadzonej w Warsza
wie biblioteki, co okazało się dla tego sa
mouka doskonałą okazją do zdobywania 
wiedzy z interesujących go dziedzin - ar
chitektury i budownictwa. W następnych 
latach młody Serwiński podróżował po 
Europie, m.in. w towarzystwie Michała 
Walickiego (1764-1828), byłego podsto- 
lego koronnego, badacza i filantropa. 
Podczas dłuższego pobytu we Włoszech 
odbył tam gruntowe studia architekto
niczne, następnie wrócił do kraju około 
1800 r. i zajął się gromadzeniem własne
go kapitału. Pracował jako zarządca ma
jątków i interesów różnych bogatych zie
mian, później dzierżawił majątek Michała 

Walickiego. Pracowitość, wytrwałość 
i chęć posiadania własnego, wzorcowego 
majątku pozwoliły mu w końcu na kupie
nie ziemi.

Kiedy osiadł w Cieleśnicy, zabrał się do 
odbudowy mocno zaniedbanego i znisz
czonego folwarku. Był architektem, me
chanikiem, ogrodnikiem i nie musiał za
trudniać doradców, jedynie rzemieślni
ków. Sam zaprojektował i zbudował licz
ne budynki gospodarcze, browar, gorzel
nię, cegielnię, młyny, a także okazały wia
trak holenderski „którego mechanizm sam 
urządził i kilka dotąd istniejących pięk
nych zegarów, nakręcających się co pól ro
ku, które rzadką odznaczają się doskona
łością”. Wszystkie te budynki (z wyjąt
kiem wiatraka) stoją do dziś w Cieleśnicy. 
Zamierzał również prowadzić na szeroką 
skalę hodowlę jedwabników i założył 
ogromną plantację drzew morwowych. 
Jego plany przerwała śmierć w 1852 r. 
Trzeba również zaznaczyć, że Andrzej Ser
wiński chętnie angażował się także w ży
cie polityczne, był wieloletnim człon- 
kiem-korespondentem Towarzystwa Przy
jaciół Nauk w Warszawie oraz niemiec
kiego Verein fur Befórderung des Ge- 
wehrfleisses in Preussen w Berlinie, pia
stował urząd sędziego pokoju i opiekuna 
zakładów dobroczynnych w powiecie 
bialskim, w 1820 r. został posłem na sejm.

Po jego śmierci majątek o powierzchni 
prawie 1200 ha odziedziczyła córka, Ma
ria, która wniosła Cieleśnicę w posagu 
Henrykowi Rosenwerth-Rużyczce. W rę
kach Rosenwerthów dobra pozostały do 
1944 r. Ostatnim właścicielem był Stani
sław (1885-1955) wraz z żoną, Julią Swia- 
topełk-Mirską (zm. 1981). Rodzina Ro
senwerthów nigdy nie otrzymała zwrotu 
byłego majątku. Od 1944 r. Cieleśnica by
ła własnością skarbu państwa, a z całego 
folwarku oraz przejętych i wykupionych 
okolicznych pól urządzono Państwowe 
Gospodarstwo Rolne.

Twórcą pięknego założenia pałacowo- 
-parkowego w Cieleśnicy, którym za
chwycał się wspomniany Jan Loski, był 
Andrzej Serwiński. Dokładnej daty wybu
dowania pałacu nie znamy, prawdopo
dobnie nastąpiło to w latach dwudzie
stych XIX w. Razem z pałacem powstała 
oficyna i oranżeria oraz piękny park kraj
obrazowy. Dwukondygnacyjny, pięcio- 
osiowy, murowany pałac zbudowany zo
stał na planie prostokąta z jednym pię
trem mieszkalnym i jednym reprezenta
cyjnym oraz piwnicami. Na piwnice skła
da się kilka wielkich, niskich pomiesz
czeń, w których znajdowała się kuchnia, 
spiżarnia, skład win i opału oraz kotłow-
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nia, w której stoi do dziś wielki piec wę
glowy, pamiętający czasy pierwszego wła
ściciela. Pozostała część pomieszczeń słu
żyła zapewne służbie pałacowej.

Wąskie, kręte schody prowadziły na 
parter pałacu, gdzie mieściły się pomiesz
czenia reprezentacyjne. Kondygnacja ta 
była wysoka, z dużymi, prostokątnymi 
oknami. Znajdował się tu duży hol ze 
ścianą przeciwległą portykowi, zakreśloną 
półkolem i umieszczonym w niej komin
kiem. Kominek ten wraz z oryginalnymi 
mosiężnymi klamkami gałkowymi 
w drzwiach oraz piecem kaflowym w jed
nej z sal parteru jest dzisiaj jedyną pozo
stałością po dawnym wyposażeniu. Po le
wej stronie holu znajdowała się klatka 
schodowa z drewnianymi, półkoliście 
skręcającymi schodami, wiodącymi na 
piętro. Drzwi parteru miały układ osiowy, 
amfiladowy i wiodły z holu do obszernej, 
prostokątnej jadalni, skąd dalej można by
ło przejść w prawo do narożnej łazienki. 
Inne pokoje parteru - to gabinet pana do
mu, salonik z jednym oknem i duży salon. 
Idąc w lewo od jadalni, przechodziło się 
do tzw. pokoju służbowego, dalej do ka
plicy i wreszcie do kredensu.

Zupełnie inny układ miało mieszkalne 
piętro pałacu. W dziesięciu niewielkich 
pokojach urządzono cztery pokoje sypial
ne, dwie łazienki, saloniki wypoczynkowe 
i pokoje dzienne. W pałacu znajdowała 
się również biblioteka. Jak podaje Edward 
Chwalewik, wypełniały ją książki o tema
tyce beletrystycznej i historycznej oraz 
niewielki księgozbiór techniczny i agro- ■»

DWIE KAPLICE

W Radzyminie pod Warszawą zwracają uwagę 
dwie kaplice zbudowane w podobnym stylu o wy
raźnych cechach narodowych. Obie powstały 
w pierwszej dekadzie niepodległości po 1918 r. 
i związane są z wydarzeniami uchodzącymi w po
wszechnej opinii za cudowne. Pierwsza kaplica 
znajduje się za miastem, przy ul. Wróblewskiego. 
Jest to budynek murowany, zbudowany według pro
jektu Feliksa Michalskiego w 1926 r. na miejscu 
wcześniejszego drewnianego. Kaplica ta nazywana 
bywa „Kaplicą na Zjawieniu", bowiem tradycja tego 
miejsca nawiązuje do cudownych objawień z 1865 r. 
Wewnątrz znajduje się ocembrowana studnia z wo
dą, mającą podobno cudowne właściwości (il. 1).

Drugą kaplicę zbudowano w 1927 r. na cmentarzu 
przy ul. Warszawskiej, gdzie góruje nad zbiorowymi 
mogiłami polskich żołnierzy, poległych w Bitwie War
szawskiej w 1920 r. Jak wiadomo, pod Radzyminem 
rozegrany został akt decydujący o losach polsko-so
wieckiej wojny i losach Polski, a wraz z nią całej Eu
ropy. Ta kaplica jest pomnikiem walk, których po
myślny dla Polaków wynik uzyskał miano „Cudu nad 
Wisłą”. W 1999 r. kaplicę nawiedził papież Jan Paweł 
II w czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny (il. 2).

1.2. Radzymińskie kaplice: „na Zjawieniu” (1)
i na cmentarzu (2)

Jest coś niezwykłego w obecności tych obu ka
plic w granicach jednego miasta. Legenda mówi, że 
swoją nazwę Radzymin zawdzięcza mato gościnnej 
karczmie i stąd powstało powiedzenie: „radzę, omiń 
to miejsce", które z czasem dato nazwę miejscowo
ści. Radzymina omijać się nie powinno, choćby 
z powodu tych kaplic, zabytków polskiej narodowej 
architektury, a przede wszystkim - polskiej historii...

Lechosław Herz
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nomiczny. Bardzo starannie przechowy
wane było archiwum - kilkaset dokumen
tów dotyczących dóbr cieleśnickich - któ
re staraniem Serwińskiego przekazało mu 
w 1810 r. archiwum w Nieświeżu. Były to 
różnego rodzaju zbiory dokumentów, na 
które składały się transakcje majątkowe, 
inwentarze, spisy ludności, kwity podat
kowe, dowody kupna i sprzedaży oraz in
ne archiwalia gromadzone od XVI w.

O wystroju i wyposażeniu wnętrz pała
cowych wiadomo, że były zaskakująco 
skromne. Wynika z tego, że właściciel nie 
przejawiał troski o zbytek i luksus domu 
ani też nie byl zwolennikiem otaczania się 
dużą ilością cennych sprzętów. Ściany 
i sufity pomieszczeń nie miały żadnych 
dekoracji, sztukaterii czy malowideł. Po
sadzki parkietowe były bez deseni, łazien
ki wyłożone kaflami, najczęściej białymi 
i gładkimi. Wszystkie meble, wykonane 
przez miejscowych rzemieślników, pocho
dziły z okresu budowy pałacu. Ten skrom
ny wygląd wnętrz dotyczył tak kondygna
cji reprezentacyjnej, jak i mieszkalnej. Ca
le wnętrze pałacowe zostało rozgrabione 
pod koniec okupacji hitlerowskiej: archi
wum spalono, a bibliotekę PGR przezna
czyło na opał.

Podobnie jak pałacowe wnętrza, ze
wnętrzny wygląd cieleśnickiej rezydencji 
nie wykazywał wyszukanych form archi

tektonicznych. Elewacja frontowa roz
członkowana została pilastrami w stylu 
jońskim. Środek fasady zajmuje wgłębny 
portyk z dwiema parami smukłych ko
lumn również w stylu jońskim. Nad wej
ściem góruje ścianka attykowa, na której 
umieszczono płaskorzeźbę przedstawiają
cą rogi obfitości, cztery gryfy oraz orna
ment akantowy. Drzwi prowadzące do 
wnętrza umieszczono po bokach wnęki 
portykowej, natomiast przestrzeń między 
nimi zajmuje okno - na parterze podwój
nej szerokości, zaś na piętrze - termalne. 
Okna piętra są o połowę niższe od okien 
parteru. Elewacja ogrodowa składa się 
z wyraźnej, trójosiowej części środkowej 
i jednoosiowych części bocznych. Przed 
częścią środkową ustawiono szeroki taras 
wsparty na arkadach z kamiennymi scho
dami, na który prowadziły dwa wejścia 
z jadalni i z ogrodu. Pałac nakryto gład
kim dachem czterospadowym.

Równolegle do osi pałacu utworzony 
został park krajobrazowy. Przed frontem 
urządzono owalny podjazd, łączący się 
wąskimi ścieżkami z założeniem ogrodo
wym na tyłach pałacu. Jeszcze do końca 
lat osiemdziesiątych XX w. istniał tam 
drugi gazon - otwarty, łączący się ścieżką 
z pałacem i sadzawką po przeciwległej 
stronie. Nad lewym brzegiem sadzawki 
Serwiński wzniósł niewielką oranżerię. 

Goszczący pod koniec XIX w. Jan Loski 
zachwycał się posiadłością Serwińskich: 
„chociaż Cieleśnica nie może się równać 
z rezydencjami magnatów, których siady 
przechowują się gdzieniegdzie na Podlasiu, 
jednakże jest to jedna z piękniejszych miej
scowości, powstałych w tych stronach 
w ciągu bieżącego stulecia. Ładny pałacyk, 
u stóp którego, wśród umiejętnie ugrupo
wanych drzew, rozciąga się obszerny staw 
odbijający jak w zwierciadle cały krajo
braz, cieniste aleje prowadzące do dworu 
i okazale zabudowania, których rozkład 
i plan ogólny odpowiada na szerszą skalę 
pojętym potrzebom gospodarstwa... ”

Dziś posiadłość jest w opłakanym sta
nie. Zabudowania dworskie i pałac popa
dły w ruinę i stoją puste. Ostatni użyt
kownicy doprowadzili do licznych zmian 
wnętrz pałacu, przesuwając lub stawiając 
nowe ściany. Po parku nie ma już śladu - 
osuszony staw, w którym niegdyś odbijał 
się cały krajobraz, wycięte drzewa oraz 
dzikie krzewy i byliny powoli zaczynają 
zarastać pałac. Oranżeria jest doszczętnie 
zdewastowana i stała się miejscem pijac
kich spotkań. Wyjątkowo malowniczo po
łożony pałac czeka na prywatnego inwe
stora, który mógłby go doprowadzić do 
dawnego stanu.

KUJAWSKA WIOSKA
Pośród kujawskich równin, na północ od Radziejowa Kujawskiego, leży rozle

gła wieś Krzywosądz. Podczas powstania styczniowego 19 lutego 1863 r. sto
czona została tu krwawa bitwa. Starcie oddziału dowodzonego przez dyktatora 
powstania Ludwika Mierosławskiego z przeważającymi kilkakrotnie oddziałami 
rosyjskimi, piechotą i kozakami zakończyło się klęską powstańców, których po
legło ponad czterdziestu. Świadkami tych wydarzeń w Krzywosądzu są dwór, 
wówczas kwatera Mierosławskiego, dzielnie broniony przez kosynierów, oraz 
drewniany kościół.

Póżnoklasycystyczny dwór, obecnie plebania, zbudowany został około 1850 r. 
dla Modlińskich, dziedziców Krzywosądza, którzy osiedli na Kujawach w końcu 
XVII w. Budynek wzniesiony został na wysokich piwnicach, ma plan prostokąta, ry
zality na osi frontu i przybudówkę od wschodu, która łączy korpus z czworobocz
ną wieżą. Jedenastoosiowa elewacja frontowa ma trójosiowy ryzalit ujęty pilastra
mi i zwieńczony trójkątnym przyczółkiem ze stiukową dekoracją przedstawiającą 
narzędzia rolnicze. Na ścianach przebiega górą fryz o dekoracji stiukowej, ponad 
nim znajduje się niska attyka rozczłonkowana półkoliście zamkniętymi wnękami. 
Dwukondygnacyjna wieża zakończona jest gzymsem konsolowym i balustradą.

Obok dworu stoi drewniany kościół NMPanny, wystawiony jako wotum przez 
Józefa i Ludwikę z Biesiekierskich Modlińskich około 1862 r. Tradycja głosi, że fun
datorów podczas wojaży zagranicznych zachwycił jeden z kościołów i zaurocze
ni nim postanowili zbudować podobny. Skopiowali plan, a cieśla dworski Glas po
stawił taki sam w Krzywosądzu, na miejscu poprzednich kościołów z 1643 i 1758 
r., również drewnianych. Kościół zbudowany jest z drewna dębowego w konstruk
cji zrębowo-słupowej na fundamentach granitowych. Prezbiterium jest dwuprzę
słowe z objętymi bryłą korpusu przybudówkami mieszczącymi zakrystie, ponad 
którymi znajdują się loże kolatorskie. Wnętrze nakryte jest sufitami kasetonowymi, 
które w nawie głównej i prezbiterium są dwuspadowe. Ponad dachem siodłowym 
wznosi się kwadratowa wieża z pozornymi arkadami, pilastrami, kratownicami 
i ośmioboczną iglicą. W narożnikach i na kalenicy widnieją czworoboczne wie
życzki z ostrotukowymi przeźroczami, zakończone iglicami. Wystrój wnętrza jest 
również drewniany, a ołtarz główny, ambona, chrzcielnica i lawy kolatorskie ozdo-

Tomasz Suma

1.2. Dwór (1) i kościół (2) w Krzywosądzu
(zdjęcia: Piotr Walczak)

bione są herbami: Tępa Podkowa z literami „JM" (Józefa Modlińskiego) oraz Po
mian z literami „LzBM” (Ludwika z Biesiekierskich Modlińska). Na uwagę zasługu
je barokowy obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem z XVII w.

Przed głównym wejściem do kościoła stoi drewniana dzwonnica zbudowana 
w tym samym czasie w kształcie krosna z dachem namiotowym, czworoboczną 
latarnią i baniastym hełmem. Wokół otoczonego sędziwymi modrzewiami kościo
ła znajdują się pomniki nagrobne rodziny Modlińskich, wśród nich kamienny po
mnik Heleny z Góreckich Modlińskiej, wnuczki Adama Mickiewicza, zmarłej na 
gruźlicę 5 V 1884 r„ w wieku 23 lat. Była córką najstarszej z dzieci Adama Mic
kiewicza, Marii z Mickiewiczów Góreckiej.

Piotr Walczak
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Akcja cmentarze Przykryte cieniami drzew
", statnie lata nie były dla cmen

tarza prawosławnego z 1841 r. 
na warszawskiej Woli zbyt ła
skawe. W 1965 r. wpisano tę 

nekropolię do rejestru zabytków, ale jed
nocześnie około 200 nagrobków zostało 
przerobionych na materiał kamieniarski. 
W 1971 r., w czasie przebudowy ul. 
Wolskiej wiele pomników nagrobnych 
zostało przesuniętych lub zniszczonych. 
Wszystko to wpłynęło na zatarcie zabyt
kowego układu cmentarza, który opierał 
się na wymyślonym przez Piotra Wiel
kiego podziale ludzi pracujących w służ
bie państwowej. I tak np. kwatery przy 
cerkwi przeznaczano dla osób najwyż
szych rangą, dalej chowano kupców oraz 
niżej postawionych wojskowych czy pra
cowników biur.

1. Fragment cmentarza
ze zdewastowanymi nagrobkami
2. Grób młodych samobójców
3. Ta rzeźba nie ma szans na przetrwanie

Zachowały się na tym cmentarzu różne, związane 
z grobami tajemnice. Nieopodal wejścia, na stosie ka
mieni, o który oparte są dwie tablice, stoi krzyż. Na 
jednej z tablic płaskorzeźbione popiersia: młodego 
człowieka w mundurze i równie młodej kobiety, nie
mal dziecka. Nad nimi kamienna, secesyjna lilia -
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symbol niewinności. Druga tablica 
przekazuje nam imiona, wiek - ona 18, 
on 21 lat - oraz jednakową datę śmier
ci. Podporucznik Georgij zakochał się 
w Wierze, córce pułkownika, który 
sprzeciwił się małżeństwu i pozwolił 
być im razem dopiero wtedy, gdy po
pełnili samobójstwo...

Plastyczny obraz nekropolii jest bar
dzo zróżnicowany, gdyż obok elemen
tów architektury cerkiewnej odnajdu
jemy wspólne dla wielu wyznań sym
bole, np. bluszcz, złamaną kolumnę, 
płonące pochodnie, motywy historyzu
jące i secesyjne. Często na pomnikach 
umieszczano ikonę, a pod nią meda

lion z wizerunkiem zmarłego, modne 
były otwarte, kamienne księgi z wyry
tym tekstem. Niestety, niewiele pomni
ków doczekało się odnowienia, więk
szość jest potwornie zniszczona, potłu
czone rzeźby, nieczytelne napisy, miej
sca ze śladami kul. Taki stan nekropolii 
można tłumaczyć tym, że kojarzy się 
ona z carską Rosją i zaborami, jednak 
spoczywają tu przecież także prawo
sławni Cyganie, Ukraińcy i Polacy. Tu
tejsza parafia nie ma pieniędzy, a zbiór
ki organizuje się przede wszystkim na 
renowację narodowych pamiątek. Tyl-

4. Dekoracja w stylu bizantyjskim miesza 
się z elementami zachodnimi
5. Na cmentarzu znajdują się grobowce 
wykonane przez polskich artystów; ten jest 
dzietem Bolesława Syrewicza z 1887 r.
6. Uduchowiona piękność z XX w., 
dla której czas w naszym wymiarze 
przestał się liczyć

(zdjęcia: Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

ko czy również ten cmentarz nie jest 
naszym dobrem narodowym i czy 
utrzymanie nekropolii w przyzwoitym 
stanie nie jest świadectwem tolerancji, 
także należącej do naszej tradycji? 
Spróbujmy o tym pomyśleć. Zróbmy 
to dla ludzi, których rodziny wymor
dowano lub rozproszono po świecie, 
a dokumenty wywieziono w 1915 r. do 
Rosji. Uratujmy choć imiona na po
mnikach, bo twarze na medalionach 
dawno się zatarły i w obcym dla po
chowanych mieście tylko drzewa otu
lają cieniami omszałe nagrobne głazy...

Maria Bryzgalska

ułkownik Berek Joselewicz 
urodził się w Kretyndze ko
ło Połongi na Litwie 
w 1764 r. Początkowo zaj

mował się faktorstwem u biskupa 
Massalskiego, co dało mu możliwość 
wyjeżdżania do Francji i Belgii. Na
uczył się języka francuskiego, zdobył 
ogólną ogładę i z czasem uzyskał fi
nansową niezależność. Około 1788 r. 
osiedlił się na warszawskiej Pradze 
i ożenił; miał syna Józefa i córkę Le
ję. Trudnił się wtedy handlem końmi 
i dostawami paszy, ale od wczesnej 
młodości miał zamiłowanie do woj
skowości i z pobudek patriotycznych 
organizował Żydów do udziału 
w walkach o wyzwolenie ojczyzny. 
W czasie wybuchu powstania ko
ściuszkowskiego wspólnie z Józefem 
Aramowiczem zaproponował ufor
mowanie pułku żydowskiego, co Ta
deusz Kościuszko zaaprobował i mia
nował go pułkownikiem. Brał czynny 
udział w obronie Pragi przed wojska
mi Suworowa, zaś po upadku po
wstania przeniósł się początkowo do 
Lwowa, a następnie wstąpił do Le
gionu Polskiego we Włoszech. Przyję
to go tu, ale początkowo nie przy
dzielono żadnych funkcji wojsko
wych i dopiero w okresie kampanii 
neapolitańskiej dostał rotmistrzostwo 
w kawalerii legionowej. Był dzielnym 
żołnierzem i dobrym dowódcą, jed
nak z racji żydowskiego rodowodu 
pomijano go przy awansach. Zwraca
no też uwagę na jego pochodzenie 
i jak mówił gen. Kniaziewicz: „nicze
go więcej zarzucić mu nie można jak 
to, że się nie urodził szlachcicem”. Sy
tuacja ta uległa zasadniczej zmianie 
dopiero w trakcie kampanii napole
ońskiej, w której brał czynny udział 
pod dowództwem gen. Kazimierza 
Turło. W 1807 r. walczył m.in. pod 
Tczewem, Gdańskiem i w rozstrzyga
jącej bitwie pod Frydlandem (obecnie 
Mirosławiec na Pomorzu Środko
wym), za co odznaczony został Legią 
Honorową i Krzyżem Kawalerskim 
Virtuti Militari, a następnie przyjęty 
do loży masońskiej tzw. Braci Pol
skich Zjednoczonych w stopniu „bra
ta stopnia wyższego”. Po zawarciu 
pokoju w Tylży przeszedł do regular
nej armii Księstwa Warszawskiego ja
ko szef szwadronu.

W kampanii austriacko-francuskiej 
1809 r., idąc 5 maja w przedniej stra
ży kolumny zdążającej do Żelechowa, 
w trakcie postoju na plebanii w Sero-
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SPOTKANIA Z MUZEAMI
L lędzynarodowa współpraca między muzeami zrodziła się na przełomie lal dwudziestych i trzy- 
a Tl dzieslych XX w., kiedy instytucje te stały się ważnymi ośrodkami edukacji i narzędziem polityki 

międzynarodowej. W Polsce Kolekcja Artystów i Muzeum Sztuki w lodzi, Muzeum Narodowe 
łlP w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie realizowały programy we współ

pracy z muzeami Francji, Anglii, Holandii. Druga wojna światowa, wielka grabież muzealiów, nacjonalizacja 
i przemiany polityczne przerwały len proces. Trzeba było dwudziestu lat, aby przywrócić wymianę wystaw, 
specjalistów, publikacji. Polskie muzea z wielkim trudem przedzierały się jednak ku nowej muzeologii, po
nieważ polityczne zmiany w ostatnich dekadach XX w. me ułatwiały partnerskiej współpracy z podobnymi 
muzeami na świecie. Czy sprowadzane obecnie ze świata wystawy i przygotowywane w Polsce prezenta
cje eksportowane do muzeów zagranicznych dają szansę wejścia w międzynarodowy obieg współpracy? 
Czy polskie muzea mogą być atrakcyjne dla podobnych instytucji w Europie?

Współpraca muzeów polskich 
z muzeami zagranicznymi
Jeszcze pól wieku temu muzea rozumiane były jako wydzie

lone i chronione miejsca przechowywania godnych szcze
gólnej atencji przedmiotów wytworzonych przez cywiliza

cję bądź naturę. Nikt nie oczekiwał od tych instytucji ekstrawer- 
tycznej postawy, raczej przeciwnie - istotą muzeum była odręb
ność i skupienie. Zgromadzone kolekcje miały dokumentować 
kulturę, wrażliwość i zamożność danego środowiska, bowiem 
przez zbierane okazy natury lub dzieła sztuki przebijać miał in
dywidualizm kolekcjonera. Dlatego wznoszone dla muzeów bu
dynki byty często projektowane z myślą o określonych kolek
cjach, którym chciano stworzyć właściwą oprawę. Zarówno Bri
tish Museum w Londynie, Fitzwilliam Museum w Cambridge, 
Kunsthistorisches Museum w Wiedniu czy liczne muzea naro
dowe w XIX w. już w chwili powstania wypełnione bywały posia
danymi zbiorami. Jeszcze na początku XX w, nikt nie myślat 
o wystawach czasowych, działalności edukacyjnej czy wymia
nie czegokolwiek między muzeami.

Wystawy czasowe organizowano poza muzeami w specjal
nych przestrzeniach (salony, sale wystawowe należące do towa
rzystw miłośników różnych dziedzin i stowarzyszeń artystów) lub 
wręcz na odrębnych gruntach (międzynarodowe wystawy świa
towe). Wystawa traktowana była jako pole eksperymentu, a to, 
co z niej cennego wyławiano, trafiało niekiedy do kolekcji muze
alnych. Kustosze zbiorów i kolekcji mieli zazwyczaj za sobą stu
dia w rozmaitych dziedzinach kultury i nauki, zebrane okazy lub 

dzieła opracowywali potem i chronili w muzeach. W ramach stu
diów odbywali podróże i odwiedzali inne placówki, ale współ
praca i wymiana pracowników na taką skalę, jaką obecnie prak
tykujemy, była do początku XX w. właściwie nieznana.

Sytuacja zaczęta zmieniać się pod koniec lat dwudziestych 
i w latach trzydziestych XX w., kiedy powstawać zaczęły pierw
sze muzea sztuki współczesnej (często współtworzone przez 
samych artystów - MOMA, Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku, 1929; Muzeum Abstrakcji, Geistreich Rudolfa Bauera 
w Berlinie, 1926; Muzeum Sztuki w Lodzi, 1928-1931) oraz kie
dy muzea nauki i techniki wypracowały nowy, aktywny, zmienia
jący się w czasie model prezentacji muzealnej (Londyn i Paryż, 
1938-1939).

Mniej więcej w tym okresie coraz częstsze zaczęto być zja
wisko czasowego wypożyczania potrzebnych do uzupełnienia 
ekspozycji obiektów, tym bardziej że na plan pierwszy powoli 
wysuwała się rola edukacyjna muzeów, a jednym ze sposo
bów urozmaiconego nauczania było organizowanie tematycz
nych wystaw. Prym w tej działalności wiodły zwłaszcza muzea 
przyrodnicze i techniczne, które, często działając przy uniwer
sytetach, były przestrzeniami wizualizacji wykładów. Ruch wy
stawowy inspirowany przez nie szybko przeniknął do działal
ności muzeów artystycznych. Zapewne pierwszym polskim 
współudziałem w tej działalności było zaprezentowanie przez 
Muzeum Narodowe w Warszawie wystawy „Malarstwo francu
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skie od Maneta po dzień dzisiejszy”, otwartej w nowym gma
chu muzeum 19 lutego 1937 r., zorganizowanej przez Claude- 
-Roger-Marxa ze strony L'Association Francaise d'Expansion 
et d'Change Artistique oraz przez Juliusza Starzyńskiego ze 
strony Muzeum warszawskiego. Akcent położony na sztukę 
współczesną byl bardzo czytelny. Dzieła wybranych artystów 
w wyniku międzynarodowej wymiany trafiać miały do zbiorów 
muzealnych. Tę postępową na owe czasy postawę Stanisław 
Lorentz powtórzył w warszawskim muzeum parę miesięcy 
później, prezentując „Wystawę współczesnego włoskiego

Druga wojna światowa w Europie drastycznie zatrzymała 
ten rozkwitający proces. Bariery polityczne i akty kryminalne, ta
kie jak wielkie kradzieże zbiorów muzealnych i niszczenie dzie
dzictwa narodowego w krajach pacyfikowanych przez wojska 
(zwłaszcza niemieckie i radzieckie), silnie zaważyły na dalszej 
formie współdziałania muzeów. Do 1945 r. Stary Kontynent po
dzielony został na sektory przeznaczone do przejęcia, znisz
czenia lub zachowania. Funkcjonował także pewien model 
„międzynarodowej współpracy” administrowany i inspirowany 
przez Niemców. Istniała siatka powiązań między zbiorami i mu-

Wystawa 
„Malarstwo 
francuskie 
od Maneta 
po dzień 
dzisiejszy", 
przygotowana 
przez 
L'Association 
Francaise 
d'Expansion et 
d'Change 
Artistique 
i Muzeum 
Narodowe 
w Warszawie, 
Gmach Główny 
Muzeum, 1937 r. 
(fot. Archiwum 
MNW)

pejzażu” (grudzień 1937), pochodzącą z prywatnych zbiorów 
włoskich.

Takie byty początki zjawiska międzynarodowej współpracy 
między muzeami, której głównym celem była prezentacja wy
staw lub wzajemne wypożyczenia eksponatów do wystaw. Rodził 
się też inny rodzaj współpracy, związany z rozwojem międzyna
rodowych misji archeologicznych. Pierwsza ekspozycja sztuki 
starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, otwarta w 1938 
r„ prezentowała zabytki pochodzące z wykopalisk w Edfu, pro
wadzonych przez prof. Kazimierza Michałowskiego wspólnie 
z Francuskim Instytutem Archeologii Wschodu w Kairze (IFAO). 
Jednocześnie bliskie związki istniejące między muzeami a uni
wersytetami w wielu miastach europejskich wprowadzały te insty
tucje w krąg międzynarodowej współpracy naukowej. Katalogi 
zbiorów i wystaw organizowanych w Europie zawierały wzajem
nie udzielane sobie przez badaczy-muzealników informacje 
o badaniach nad poszczególnymi dziełami i zbiorami. Była to 
niewątpliwie wcielana w życie koncepcja Paula Otleta z 1928 r. 
stworzenia Mundaneum - muzeum - wieży Babel, „światowego 
ośrodka naukowego, dokumentacyjnego i oświatowego w służ
bie Związków Międzynarodowych" (por. S. Lorentz, Filozofia mu
zeów, w: Przeszłość przyszłości... Księga Pamiątkowa ku czci 
Profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin, Mu
zeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, 
Warszawa 1999, s. 10), którego architektoniczny projekt wykonał 
w 1929 r. Le Corbusier, a którego jedna z pięciu części zawierać 
miała Muzeum Światowe. Koncepcja ta wywarta oczywiście 

wpływ na środowisko polskie. Wydaje się, że Stanisław Lorentz, 
Juliusz Starzyński czy Jerzy Szabłowski byli jej zwolennikami.

Paul Eluard 
(z lewej) 
i Pablo Picasso 
na dziedzińcu 
Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie 
w czasie wizyty 
29 sierpnia 
1948 r. (fot. H. 
Romanowski)

II DODATEK DO „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI- - LISTOPAD 2001 R. DOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



zeami, które współdziałały zarówno w ukrywaniu przejętych 
zbiorów, jak i w kolportażu informacji, gdzie znajdują się skra
dzione dzieła. W dość tragiczny sposób uruchomiona została 
potężna machina transportowa, która stała się poligonem dla 
transportu dzieł muzealnych. Nigdy wcześniej na taką skalę 
i w tak krótkim czasie nie przewieziono tak wielkich zespołów 
ruchomych zabytków. Niektóre z nich powracają do rodzimych 
muzeów dopiero dzisiaj, zamykając powoli rozdział międzyna
rodowej współpracy rewindykacyjnej. Zwroty dotyczą nie tylko 
zresztą mienia polskich muzeów wywiezionego za granicę, ale 
także zbiorów, które w czasie wojny trafiły do naszego kraju. 
Przykładem może być nagłośniona we Francji akcja zwrotu ob
razu „Miłosierny Samarytanin" T A. Ribota przez Muzeum Na
rodowe w Warszawie do zbiorów Palais du Luxembourg; obraz 
zabezpieczony był przed pożarem Ambasady Francuskiej 
w Warszawie we wrześniu 1939 r.

Koniec wojny i świeża pamięć traumatycznych przeżyć 
wzbudziły nagłą i wysoką falę współpracy międzynarodowej. 
Potrzeba zwrócenia się ku sobie spowodowała, że na ruinach 
miast europejskich odtworzona została gęsta i dynamiczna 
siatka wymiany i współpracy między muzeami, galeriami, uni
wersytetami. Żelazna kurtyna nie zapadła jeszcze ostatecznie 

i rok 1946 stał się zarówno w Polsce, jak i w całej Europie cza
sem wielkiego przemarszu wystaw. Fenomen roku 1946 ni
gdy już potem nie znalazł analogii. Polskie muzea, w tym 
przede wszystkim te centralne, zniszczone w niedużym stop
niu przez wojnę: w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, prezen
towały owoce zmasowanej wymiany międzynarodowej. Tylko 
w Muzeum Narodowym w Warszawie pokazano w 1946 r. 
sześć wystaw: „Współczesna sztuka włoska" (wprowadze
nie: A. Trombadori); „Współczesne rysunki francuskie” 
(MNW, we współpracy z Pierre Francastelem); „Współczesne 
malarstwo francuskie” (MNW, także w opracowaniu Pierre 
Francastela); „Grafika, akwarele, rysunki artystów ZSRR”, 
„Czechosłowacja 1938-1945” (katalog z tekstem Jana Drdy);

Uczestnicy Kongresu Intelektualistów (Wroclaw, 1948 r.) w czasie 
wizyty w Muzeum Narodowym w Warszawie 29 sierpnia 1948 r. 
(fot. H. Romanowski)

„Współczesne malarstwo angielskie” (prezentacja zorganizo
wana przez Tate Gallery).

W 1947 r. coraz wyraźniej była już wyczuwalna cenzura poli
tyczna, a proporcje między partnerami z Europy Zachodniej i ty
mi, którzy związani zostali „braterstwem” zaczęty przechylać się 

w stronę tych ostatnich. W1947 i 1948 r. sprowadzono do muze
ów w Polsce jeszcze wystawy: „Urbanistyka i architektura szwaj
carska", „Współczesna grafika angielska” i „Współczesna grafi
ka belgijska”, ale sztuka radziecka, czechosłowacka, węgierska, 
jugosłowiańska zdominowała propozycje zachodnioeuropejskie. 
Wolność międzynarodowej współpracy miała się ku końcowi.

Jej krańcem był Kongres Intelektualistów we Wrocławiu 
w 1948 r. Najwybitniejsi artyści, pisarze, aktorzy, filozofowie nie
mal z całego świata stworzyli potencjał uruchomienia współpra
cy na skalę, o której wcześniej trudno było marzyć. Na ruinach

Uczestnicy Kongresu Generalnego ICOM w Warszawie, Pałac na 
Wyspie w Łazienkach, wrzesień 1966 r. (fot. Archiwum MNW)

zabytków powstały wówczas we Wrocławiu, Warszawie, Krako
wie i Poznaniu plany na półwiecze, z których może tylko promil 
udało się zrealizować. Do tej maleńkiej części należał dar Pabla 
Picassa dla Muzeum Narodowego w Warszawie, kontynuacja 
współpracy z Tate Gallery w Londynie, odnowienie związków 
z Luwrem oraz wiele indywidualnych międzynarodowych przed
sięwzięć, jak choćby zorganizowana przez prof. Lorentza 
w czerwcu 1956 r. w Nieborowie polsko-francuska sesja nauko
wa z udziałem Andre Chastela, Charlesa Sterlinga czy Germain 
Bazina, wkrótce potem I Międzynarodowa Kampania Muzealna 
pod egidą UNESCO (1956), a w 1961 r. Konferencja Okrągłego 
Stołu pod auspicjami ONZ (wszystkie odbywały się w pałacu 
Radziwiłłów w Nieborowie).

Mur ideologiczny i polityczny wyrosły w 1949 r. stal się jed
nak przeszkodą w otwartej wymianie międzymuzealnej właści
wie do początku lat sześćdziesiątych XX w. Wówczas ponow
nie nawiązywane kontakty między muzeami polskimi i innymi 
instytucjami Europy Zachodniej miały już charakter akcji stero
wanych, choć z dzisiejszej perspektywy dzięki nim wiele wybit
nych dzieł i wystaw tematycznych trafiło do Polski. W 1966 r. 
Muzeum Luwru złożyło w Muzeum Narodowym w Warszawie 
depozyt obiektów sztuki starożytnego Egiptu i dziel klasycz
nych, do dziś stanowiących ważną część Galerii Sztuki Staro
żytnej. Motywem tego aktu powierzenia była chęć zrekompen
sowania choć w niewielkim stopniu olbrzymich strat dziedzic
twa poniesionych przez Polskę w czasie drugiej wojny świato
wej. W rewanżu warszawskie Muzeum Narodowe zaoferowało 
Luwrowi malarstwo Bernarda Bellotta zw. Canaletto i płótno 
Piotra Michałowskiego, dzięki czemu polskie malarstwo ro
mantyczne znalazło się w zbiorach prezentujących sztukę tego 
czasu. Na wspomnienie zasługuje wiele wystaw, które trafiły 
wówczas do Polski, najczęściej w trakcie wędrówki po Europie 
Centralnej lub Wschodniej. Lata sześćdziesiąte ożywiły także 
kontakty bezpośrednie między pracownikami muzeów, pono-
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Wizerunek antylopy eland z malowideł naskalnych sprzed ok. 10 tys. 
lat, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, wystawa „Najdawniejsi 
przodkowie - najstarsza sztuka", przygotowana w 1995 r. z muzeami 
Republiki Pofudniowej Afryki (fot. L. Dwornik)

wionę zostały badania nad dziejami sztuki, nad zbiorami mu
zeów przyrodniczych i technicznych, ich reprezentantom 
umożliwiono specjalizację i pobyty stypendialne we Francji, 
Belgii, Holandii, Anglii, we Włoszech. Wymiana z Republiką Fe
deralną Niemiec i Hiszpanią nadal była umiarkowana, ale na
stąpiło powolne otwieranie się po izolacji lat 1949-1955. Na 
przykład w prawie 30 polskich muzeach istniejące biblioteki 
weszły do programu międzynarodowej wymiany wydawnictw, 
zastępującej w ówczesnej sytuacji ekonomicznej i walutowej 
konieczność zakupu potrzebnych publikacji zagranicznych. 
Takie instytucje, jak Muzeum Narodowe w Warszawie i Pozna
niu, Muzea Archeologiczne w Warszawie i Gdańsku, Muzea Et
nograficzne w Krakowie i Warszawie rozsyłały łącznie do pra
wie 1000 instytucji na świecie polskie publikacje, aby w rewan
żu otrzymywać 2000-2500 pojedynczych egzemplarzy zagra
nicznych katalogów, książek, czasopism. Przy okazji zorgani
zowanych w Warszawie Międzynarodowych Targów Książki 
próbowano także „odgórnie”, za pośrednictwem Ars Polony, 
wpływać na wymianę muzealnych publikacji.

Mimo tych oficjalnych usiłowań zatarcia coraz bardziej po
większającej się przepaści między realiami życia na Wscho
dzie i Zachodzie, wyraźnie widać było „rysę w przestrzeni" - 
jak zjawisko to nazwał Hermann-Josef Schuster, przygotowu
jąc w 1994-1995 r. konferencję i wystawę poświęconą temu za
gadnieniu (H.-J. Schuster Im labyrinth der Bolder. Anmerkung 
zum Ausstellungsprojekt „ Der Riss im Baum" aus der Sicht der 
Guardini Stiflung, w: Der Riss im Raum. Dokumentation, Berlin 
1995, s. 7-11). Rysa ta przecięta nie tylko szlaki artystów w tej 
części Europy, ale także drogi wymiany kulturalnej i naukowej. 
Wiele przedsięwzięć było realizowanych, ale potrzebnej w stra
tegii kulturalnej wolności wyboru partnera z pewnością nie bra
kowało. Jednak to nie brak kontaktów naukowych i muzeolo
gicznych stanowił najgęstszą strefę cienia. Istotnym proble
mem była nieprzekladalna rzeczywistość ekonomiczno-finan
sowa, sprawiająca, że forma istnienia i finansowania muzeów 
w Polsce była całkowicie odmienna od stylu funkcjonowania 
muzeów w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Wy
stawy urządzane w Polsce miały „budżet otwarty”, prawie ni
gdy nie byty ubezpieczane, standardy transportowe były 
umowne. Tymczasem lata sześćdziesiąte XX w. - to początek 
marketingu w muzealnictwie światowym. Otwierające się wów
czas rynki japońskie i azjatyckie oraz wielkie zainteresowanie 
kupnem dzieł sztuki europejskiej na Dalekim Wschodzie wy
tworzyły nie praktykowaną wcześniej „opłatę wypożyczenio- 
wą”, która dla muzeów i kolekcji prywatnych stała się głównym 
źródłem dochodu, lecz dla muzeów w krajach socjalistycznych 
- barierą nie do pokonania.

Lata sześćdziesiąte XX w. - to także czasy ekspansji ICOM-u 
(International Council of Museums - Międzynarodowa Rada 
Muzeów, afiliowana przy UNESCO z siedzibą w Paryżu), orga
nizacji, dzięki której do Polski i krajów socjalistycznych napły
wały informacje o profesjonalnym wymiarze muzealnictwa. 
W 1966 r. w Polsce zorganizowana została Konferencja Gene
ralna IGOM, a przybyli wówczas licznie pracownicy muzeów 
niemal z całego świata już wkrótce weszli do grona stałych 
współpracowników muzeów polskich. Świadomość sytuacji 
ekonomicznej skłoniła władze ICOM-u do stworzenia niskich, 
preferencyjnych składek dla członków w tej części Europy, któ
ry to przywilej należny krajom trzeciego świata istniał do począt
ku lat dziewięćdziesiątych.

Uczestnicy I Spotkania Przedstawicieli Ministerstw kultury i Muzeów 
Narodowych Krajów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Zamek 
Królewski w Warszawie, maj 1997 r. (fot. D. Folga-Januszewska)

Premier Rządu Saksonii - Kurt Biedenkopf (pośrodku), Marcin 
Święcicki - prezydent Warszawy (z lewej) oraz prof. Andrzej 
Tomaszewski (Generalny Konserwator Zabytków) na otwarciu wystawy 
„Pod jedną koroną" w Muzeum Narodowym w Warszawie, 1997 r. 
(fot. W. Wudzki)

Lata sześćdziesiąte XX w. - to także pierwszy okres świado
mego programu promocji polskich zbiorów za granicą. W1960 
r. otwarto w Nancy w Musee des Beaux Arts wystawę „40 ans 
de peinture polonaise” („40 lat malarstwa polskiego”), rok póź
niej „Tresors d'art polonais, chefs d'oeuvres des musees de Po- 
logne” („Skarby sztuki polskiej, arcydzieła z muzeów w Polsce") 
w Musee des Beaux Arts w Bordeaux, przygotowaną wspólnie 
przez Muzea Narodowe w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. 
W 1963 r. pokaz „Malarstwo polskie od początku XIX w. do
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Uroczystość 
okazania na ręce 

ambasadora 
Republiki 

Francuskiej 
w Polsce obrazu 

„Miłosierny 
amarytanin" T. A. 
rta. uratowanego 

przez Muzeum 
Narodowe 

w Warszawie 
z pożaru we 

wrześniu 1939 r, 
luty 1998 r. 

(fot. W. Wudzki)

ta, ale ze smutkiem trzeba zauważyć, że rozziew między wyso
kim poziomem współpracy międzynarodowej a zanikającymi 
związkami muzeum z lokalnym środowiskiem doprowadził 
w końcu do rozdwojenia światów. Muzeum znane niemal na ca
łym świecie boryka się z olbrzymimi problemami finansowymi 
w swojej siedzibie.

Dla większości jednak polskich muzeów, zarówno tych o pro
filu artystycznym, jak i etnograficznym, historycznym, przyrodni
czym, technicznym i naukowym, początek wymiany międzyna
rodowej przypada na lata siedemdziesiąte XX w. Dekada Gierka 
charakteryzowała się dość konsekwentnym programem polityki 
kulturalnej, której jednym z punktów była promocja kultury 
i uważnie kontrolowana współpraca z zagranicą. Partnerstwo 
miast, wymiana między instytutami i uniwersytetami, wymiana 
wystaw byty częścią tej polityki. Z tego czasu datują się związki

współczesności” został bardzo pozytyw
nie przyjęty w Folkwang Museum w Es
sen. W1967 r. „Skarby z Polski” trafiły do 
Ottawy w Kanadzie i Art Institute w Chi
cago.

Osobnym rozdziałem promocji pol
skiej sztuki na świecie stało się już przed 
wojną Muzeum Sztuki w Lodzi. Idea 
stworzenia kolekcji międzynarodowej, 
niezwykle aktualna na przełomie lat dwu
dziestych i trzydziestych XX w., sprawiła, 
że bódź weszła do słownika sztuki euro
pejskiej. Kłopoty Władysława Strzemiń
skiego z władzami szkoły łódzkiej i wła
dzami miasta po wojnie oraz przerwa 
polityczna okresu stalinowskiego nie 
oszczędziły Muzeum Sztuki, ale już 
w 1956 r. z inicjatywy ówczesnego dy
rektora Mariana Minicha odżyła współ
praca z Willemem Sandbergiem - pro
wadzącym Stedelijk Museum w Amster
damie. W 1957 r. muzeum współdziałało

Wystewa „Andy Warhol” z prywatnej kolekcji Jose Mugrabiego 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, 1998 r. (fot. W. Wudzki)

przy organizacji wystawy „Precurseurs de fart abstrait en Polo- 
gne”, zorganizowanej w Galerie Denise Rene w Paryżu, a na
stępnie w wielu innych, przygotowywanych m.in. we współpra
cy z Muzeum Narodowym w Warszawie. Objęcie dyrekcji przez 
Ryszarda Stanisławskiego (1966-1991) przyniosło wielki rozkwit 
kontaktów zagranicznych. Muzeum łódzkie stało się do począt
ku lat dziewięćdziesiątych głównym importerem polskiej sztuki 
XX w. za granicę. Do najważniejszych przygotowanych wystaw 
należały: „Constructivism in Poland 1923-1936. Blok. Praesens. 
A. r.” (Museum Folkwang, Essen oraz Rijksmuseum Króller- 
-Muller, Oterlo 1973); „Lavanguardia polacca 1910-1978. S. I. 
Witkiewicz, Construttivismo, Artisti contemporanei”, Rzym, Ge
nua, Wenecja, 1979; „Hommage a Witkiewicz", Stadtische Kunst- 
halle, Dusseldorf, 1980; „Presences Polonaises. L'art vivant au- 
tour du Musee de Łódź. Witkiewicz. Constructivisme. Les Con- 
temporaines”, Musee National d'art Moderne. Centre Georges 
Pompidou, Paryż 1983. Po kilkuletniej przerwie działalność ta 
ponownie odżyła wystawami: „Vision and Unity. Strzemiński 
and Nine Contemporary Artists”, Van Reekum Museum Apeldoorn 
1989; „Katarzyna Kobro", Rzym; Henry Moore Institute, Leeds 
i Ćeske Museum Vytvarnych Umeni, Praga, 1999 oraz „Alina 

Szapocznikow" w wymienionym praskim muzeum w 2000 r. 
Ciekawym eksperymentem była też czasowa wymiana kolekcji 
pomiędzy Musee d'art Contemporaine w Lyonie a Muzeum 
Sztuki w Lodzi w 1992 r.

W tym samym okresie w Lodzi pokazano kilkadziesiąt wy
staw wybitnych artystów współczesnych niemal z całego świa- 

Krakowa z Norymbergą, Warszawy z Dusseldorfem (do 2001 r. 
było 18 umów partnerskich miast z Warszawą). Dzisiaj dyrekto
rzy polskich muzeów, zapytani o współpracę międzynarodową 
muzeów, najczęściej wskazują na lata siedemdziesiąte jako po
czątek tego zjawiska. W 1970 r. odbyło się w Europie i na świe
cie ponad 20 wystaw zorganizowanych przez polskie muzea 
promujących zarówno polską sztukę, jak i najwybitniejsze osią
gnięcia polskich archeologów i naukowców. Trzeba pamiętać 
o przełomowym znaczeniu takich wystaw, jak „1000 Years of Art 
in Poland” w Royal Academy w Londynie - wystawy zorganizo
wanej przez Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie; „1000 
lat związków polsko-węgierskich”, pokazanej najpierw na Zam
ku Królewskim na Wawelu, a potem na Zamku w Budzie w Bu
dapeszcie; o sensacyjnym wówczas pokazie fresków nubijskich 
zdjętych przez polskich archeologów w Faras i pokazanych 
w Kunsthaus w Zurychu, a potem w Ósterreichisches Museum 

fur angewandte Kunst w Wiedniu. Otwarcie dla polskiej sztuki 
najlepszych muzealnych sal wystawowych zaowocowało także 
interesującymi importowanymi pokazami. Monograficzna wysta
wa Fernanda Legera odwiedziła w 1971 r. Muzea Narodowe 
w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi. 
W1972 r. odżyła współpraca z muzeami brytyjskimi i Tate Galle
ry, Muzea Narodowe objechała wystawa „Malarstwo brytyjskie 
1945-1970”, przygotowana przez Williama Packera, wkrótce po-

DODATEK DO .SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI' - LISTOPAD 2001 R„ DOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO V



Goście na otwarciu wystawy „Wojna i pokój. Skarby sztuki tureckiej 
ze zbiorów polskich", prezentowanej w Muzeum Sztuki Islamskiej 
i Tureckiej w Stambule i Muzeum Narodowym w Warszawie, 
1999-2000 r. (fot. W. Wudzki)

widoczne zarówno w profilu wystaw, jak 
i w tematach podejmowanych w mię
dzynarodowych projektach badaw
czych. To okres wielkiego znaczenia 
muzeów literackich, w tym Muzeum Li
teratury w Warszawie, to także ponow
ne włączenie do współpracy muzeów 
polskich za granicą. Z drugiej jednak 
strony coraz głębszy kryzys ekono
miczny, powszechny brak podstawo
wych środków do życia, tragiczna sytu
acja inwestycyjno-budowlana polskich 
muzeów, coraz większa różnica między 
standardami wyposażenia muzeów 
w Polsce a muzealnymi normami bez
pieczeństwa obowiązującymi na Za
chodzie prowadziły do izolacji, która 
przez dziesięć lat utrudniała współpra
cę. Od 1982 r. wewnętrzne polityczne 
represje wobec licznego grona pol-

tern ze zbiorów Sture Anderssona z Landskrony przybył pokaz 
prac graficznych Marca Chagalla, a na przełomie lat 1972-1973 
„Grafika wiedeńskiej secesji" z Wiednia. Do końca lat siedem
dziesiątych pokazano w Polsce blisko 300 wystaw w muzeach 
artystycznych, historycznych, technicznych, przyrodniczych, 
które pochodziły ze zbiorów europejskich i miały dobry poziom 
merytoryczny i edukacyjny - od najnowszych wynalazków 
w eksploracji kosmosu i prezentacji techniki radzieckiej i amery
kańskiej w Muzeum Techniki w Warszawie, pokazy meteorytów 
w Muzeum Ziemi PAN, po wielkie podsumowania historyczne, 
jak np. w 1976 r. wystawa „Sztuka dworu Wazów w Polsce”, uka
zana w dwóch odsłonach: na Wawelu, a następnie w Muzeum 
Historycznym w Sztokholmie. Pojawiła się partnerska współpra
ca miast i regionów. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Mu
zeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Okręgowe 
w Zielonej Górze, Muzeum w Słupsku znalazły się w muzealnych 
informatorach Europy. Wystawy promujące polski plakat i teatr 
cieszyły się powodzeniem często w „małych rejonach", wystawa 
„Pologne - Theatre et Societe” (1972, Neuchatel, Szwajcaria), 
wystawa sztuki naiwnej (1973, „Naive Kunst aus Polen", Reckling
hausen, RFN) czy „Die Plakatkunst in Polen” (1974, Linz, Au
stria) byty żywymi wizytówkami polskiego muzealnictwa. Był to 
też czas współpracy skansenów, muzeów archeologicznych, 
muzeów specjalistycznych.

Ożywił się także udział Polski w światowych pokazach sztuki 
współczesnej. Muzeum Narodowe we Wrocławiu pod kuratelą 
Mariusza Hermansdorfera współdziałało w festiwalach w Cagnes 
sur Mer, w Biennale w New Delhi, w Biennale w Sao Paulo.

Następna dekada lat osiemdziesiątych XX w. wydaje się 
z dzisiejszej perspektywy bardzo złożonym i trudnym okresem. 
Z jednej strony Wiosna Solidarności 1980-1981, a przez to jesz
cze bardziej naturalne, szersze, bardziej spontaniczne niż poli
tyczne otwarcie zarówno na zachód Europy, jak i na najbliż
szych południowych sąsiadów sprawiało, że międzynarodowa 
współpraca kulturalna między muzeami traciła wymiar oficjalny 
na rzecz kontaktów bezpośrednich. Akcje wielu artystów, muze
alników, historyków, filozofów oraz powołanie w Europie Środ
kowej instytucji skupionych na kulturze i filozofii tego rejonu (np. 
Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, zal. 
1982) stworzyły nową jakość i odtworzyły poczucie tożsamości, 

Wystawa „Polskie malarstwo pejzażowe od Oświecenia do końca XX w.", 
Schirn Kunsthalle, Frankfurt nad Menem, 2000 r.
(fot. Archiwum Schirn Kunsthalle Frankfurt)

Obiad wydany 
przez Henri 
Loyrette’a 
w dawnej 
poczekalni 
I klasy Gare 
d'Orsay 
w Paryżu z okazji 
otwarcia 
wystawy Jacka 
Malczewskiego 
w Musee 
d Orsay 
w Paryżu, luty 
2000 r.
(fot. D. Folga- 
-Januszewska)

skich muzealników, internowania, zwolnienia z pełnionych funk 
cji, emigracja za granicę wielu przedstawicieli środowiska na 
ukowego i artystów, a na dodatek powołanie na stanowiska kie 
rownicze osób nieprzygotowanych profesjonalnie doprowadzi 
ty do zerwania więzów, które zdążyły już się odnowić. Wielu wy 
bitnych polskich profesorów, kustoszy i wykwalifikowanych mu
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Inscenizacja 
kawiarni 

paryskiej 
w ramach 
promocji 
wystawy 
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jostimpresjoniści 

ze zbiorów 
Musee d'Orsay 

w Paryżu", 
uzeum Narodowe 

w Warszawie 
Krakowie, 2001 r. 

(fot. W. Wudzki)

zealników wyjechało z Polski w pierwszej połowie lat osiemdzie
siątych. Ich emigracja przyczynić się jednak miała, jak pokaza
ła najświeższa historia, do przyszłego zacieśnienia bliskiej kole
żeńskiej współpracy, której owoce dojrzały dopiero w drugiej 
połowie ostatniej dekady XX stulecia.

W morzu trudności byty oczywiście wydarzenia bardzo waż
ne, niekiedy nawet wyprzedzające swój czas, jak np. wystawa 
Jankiela Adlera zorganizowana w 1985 r. przez Muzeum Sztuki 
w Łodzi we współpracy z Muzeum w Tel Awiwie i Stadtische 
Kunsthalle w Dusseldorfie, druga połowa lat osiemdziesiątych 
- to także czas intensyfikacji kontaktów prywatnych. Do Polski 
przyjechało wtedy wielu wybitnych artystów współczesnych, 
zwłaszcza z RFN (Joseph Beuys, Gunther decker), zostawiając 
tu swoje prace jako dary. To także okres powrotu do koncepcji 
Muzeum Artystów. Aktywność krakowskiego „Muzeum Arty
stów” A. M. Potockiej, początek prywatnych „para-muzeów" 
działających na bazie dawnych galerii, jak „Akumulatory” Jaro
sława Kozłowskiego w Poznaniu czy „Piwna 22/26" Małgorzaty 
i Andrzeja Dlużniewskich w Warszawie, byty jedyną spontanicz
nie realizowaną formą międzynarodowej współpracy, przyczy
niającą się do zachowania ciągłości zbiorów i importu cieka
wych zjawisk współczesnych. Z tymi prekursorami powrotu do 
prywatnych muzeów w Polsce współpracowały muzea pań
stwowe zarówno w Polsce, jak za granicą: artystyczne, literac
kie, historyczne.

Polityczny zwrot 1989 r. i lata dziewięćdziesiąte - to próba 
powrotu do Europy i znormalizowania zasad funkcjonowania 
muzeów. Dla muzeów polskich okres do potowy lat dziewięć
dziesiątych był bardzo trudny: gruntowna zmiana prawa, spo
sobu zarządzania, reforma administracyjna i przekształcenia 
organizacyjne zajęty kilka lat. Mniej więcej od około 1995 r. wi
dać już było skutki odbudowania dawnych więzi i relacji mię
dzynarodowych. Wsparcie muzeów przez źródła prywatne, roz
wój mecenatu i sponsoringu umożliwiły adaptację sal wystawo
wych do właściwych standardów i sprowadzanie wystaw, na 
które oczekuje coraz większa grupa publiczności. Z drugiej jed
nak strony wiele muzeów uległo paraliżowi finansowemu, który 
wyłączył je z wymiany międzynarodowej.

Eksport i import wystaw stal się częścią gry rynkowej w mu
zealnictwie. Duże i kosztowne pokazy sprowadzane po 1995 r. 
miały w znacznej części charakter komercyjny, organizowane 
były po to, aby do muzeów przyciągnąć znaczną liczbę widzów, 
na co najlepszym sposobem było przypomnienie artystów wy
bitnych lub szczególnie popularnych zjawisk artystycznych 
i kulturowych. Prezentacja sztuki Marca Chagalla (Muzeum Na
rodowe w Krakowie, 1997 - 100 tys. widzów), Andy Warhola 
(Muzeum Narodowe w Warszawie i Krakowie, 1998 - 190 tys. 
widzów), impresjonistów i postimpresjonistów ze zbiorów 
Musee d’Orsay w Paryżu (Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie, 2001 - 400 tys. widzów) możliwa była 
dzięki otrzymaniu przez muzea pieniędzy przede wszystkim ze 
źródeł prywatnych, niemniej jednak użyczenie ważnych kolekcji 
było aktem zawierzenia polskim muzeom cennych i rozchwyty
wanych zbiorów. Pokazanie w Polsce obrazu Caravaggia ze 
zbiorów watykańskich (1996), cennych arcydzieł malarstwa 
z Drezna (1997), dzieł Rubensa z Ermitażu (2000), licznego wy
boru dziel Paula Klee (2001) przełamało wiele barier międzyna
rodowej współpracy.

W Polsce zobaczyć też można było wiele cennych odkryć 
dokonywanych na świecie. Wystawa „Najdawniejsi przodkowie 
- najstarsza sztuka" pokazana w 1995 r. w Muzeum Ziemi PAN 
w Warszawie, będąca wynikiem współpracy z muzeami Repu
bliki Południowej Afryki, dawała szansę obejrzenia pozostałości 
kości ludzkich sprzed 2 milionów lat, wystawa „Tajemnicza kró
lowa Hatszepsut” w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1997 
r. po latach odtwarzała znaczenie polskiej archeologii na tle 
międzynarodowych badań.

Wystawy sztuki polskiej lub pochodzące z polskich zbiorów 
organizowane w tym czasie wspierane byty głównie przez finan
se publiczne oraz partnerów zagranicznych, ale co zasługuje na 
uwagę od początku lat dziewięćdziesiątych coraz więcej waż
nych sal wystawowych na świecie stało się miejscem współdzia
łania z polskimi muzeami. W latach 1992-1993 wystawa Kolekcji 
Raczyńskich gościła w Nowej Pinakotece w Monachium i Gale
rii Narodowej w Berlinie, w 1995 r. wystawa sztuki okresu Stani
sława Augusta w Nowej Pinakotece w Monachium, w 2000 r. wy-

DODATEK DO .SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI" - LISTOPAD 2001 R. DOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO VII



Otwarcie wystawy „Od Maneta do Gauguina. Impresjoniści 
i postimpresjoniści ze zbiorów Musee d'Orsay w Paryżu", Muzeum 
Narodowe w Warszawie, luty 2001 r. (fot. W. Wudzki)

stawa Jacka Malczewskiego w Musee d'Orsay w Paryżu, a pre
zentacja „Polskiego malarstwa pejzażowego” w Schirn Kunst- 
halle we Frankfurcie nad Menem. W 2002 r. planowane są wy
stawy „Fresków z Faras" i „Skarbca polskiego” w Kunsthistori- 
sches Museum w Wiedniu. Prezentacja polskiej kultury kontynu
owana byta także w Stanach Zjednoczonych wystawą „Skrzy
dlatych jeźdźców” (zorganizowana przez Zamek Królewski 
w Warszawie i na Wawelu, 1999-2000), w 2002-2003 r. w muze
ach w Milwaukee, Houston i San Francisco planowana jest wy
stawa „Leonardo da Vinci and the Splendor of Poland”.

Coraz bliższe związki zawiązują się z sąsiadami Polski. Kilku
letnia współpraca z muzeami Republiki Litewskiej i Ukrainy, 
podpisane umowy między Polską a poszczególnymi landami 
Niemiec (np. wystawa „Pod jedną koroną”, współorganizowana 
przez Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie, Muzeum Narodowe 
w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie, 1997), ostatnio 
coraz bliższa współpraca ze Słowacją - stają się częścią pla
nów muzeów.

Toni Stooss - dyrektor Kunstmuseum w Bernie oprowadza małżonkę 
Prezydenta RP Jolantę Kwaśniewską po wystawie Paula Klee 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, kwiecień 2001 r.
(fot. W. Wudzki)

Od wielu lat funkcję inspirującą pełnią też centralne (rządo
we) programy współpracy międzynarodowej, koordynowane 
najczęściej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go, w ramach których współpraca między muzeami wpisywana 
jest do międzypaństwowych umów kulturalnych. W 1994 r. 
w ICOM-ie - organizacji od lat budującej mosty między różnymi 
środowiskami muzealnymi na świecie - powstała grupa Central
nej Europy (CEICOM), która m.in. ma koordynować współpracę 
w zakresie wymiany informacji o prawodawstwie muzealnym 
oraz systemach informatycznych pracujących na rzecz muzeów. 
Działalność ta na polu muzealnictwa prowadzona była też z ini
cjatywy polskiej przez Spotkania Przedstawicieli Ministerstw Kul
tury i Muzeów Narodowych Krajów Inicjatywy Środkowoeuropej

skiej, zainicjowane konferencją w Nieborowie w maju 1997 r.
Najbardziej jednak intensywna wymiana międzynarodowa 

między muzeami obejmowała w latach dziewięćdziesiątych 
sieć wypożyczeń obiektów. W latach 1992-2000 średnio 5000 
muzealiów wyjeżdżało co roku z różnego rodzaju polskich mu
zeów, aby uczestniczyć w blisko 4000 wystaw organizowanych 
na całym świecie. Towarzyszące wypożyczeniom wyjazdy ku
rierów sprawiały, że ta prywatna, często najbardziej efektywna 
grupa młodszych pracowników muzeów oraz kustoszy i kurato
rów stała się częścią organizacyjnej struktury wymiany między- 
muzealnej. W grudniu 2000 r. lista stałych partnerów zagranicz
nych Muzeum Narodowego w Warszawie liczyła 274 instytucje 
muzealne na całym świecie oraz 340 muzeów, z którymi prowa
dzona jest wymiana wydawnictw. Lista muzeów europejskich 
i pozaeuropejskich, z którymi polskie muzea utrzymują dziś róż
nego rodzaju kontakty jest bardzo długa, obejmuje prawdopo
dobnie kilka tysięcy instytucji.

Dorota Folga-Januszewska

Pragnę bardzo serdecznie podziękować dyrektorom wszystkich mu
zeów, którzy nadesłali odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu i histo
rii współpracy kierowanych przez nich muzeów z innymi muzeami zagra
nicznymi.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja cmentarze Mogiła pod Kockiem
komli otrzymał wiadomość, że na pra
wym brzegu rzeki Wieprz pod Koc
kiem stacjonują dwa szwadrony huza
rów cesarskich. Chcąc ich odrzucić za 
rzekę, zaatakował znienacka i począt
kowo rozproszył, ale w zapale bojo
wym zapędził się za daleko. W pości
gu, tylko z kilkoma oficerami i garstką 
żołnierzy, wpadl do wojskowej ujeż
dżalni, gdzie mu zamknięto drogę od
wrotu; otoczony przez przeważające 

mieszkańców Kocka, niewielkiego 
miasteczka koło Łukowa. Postać bo
haterskiego żołnierza wzbudzała tak
że duże zainteresowanie wśród arty
stów XIX i początku XX w. Powstało 
wiele jego podobizn wykonanych 
m.in. przez Juliusza Kossaka i Henry
ka Pillatiego. W 1928 r. pod honoro
wym patronatem marszałka Józefa 
Piłsudskiego otwarto w Kocku po
mnik - szkołę zawodową i powszech

siły wroga został rozsiekany szablami 
huzarów. W uznaniu jego wojennych 
zasług rząd Księstwa Warszawskiego 
przyznał wdowie po Berku dożywot
nią rentę; syn Józef za przykładem oj
ca również wstąpił do wojska.

Bohaterska śmierć Berka Joselewi- 
cza, który w Legionach używał też na
zwiska Józef Berko lub Berk, stała się 
powodem wzrostu jego popularności 
wśród społeczeństwa polskiego, 
przede wszystkim po odzyskaniu nie
podległości w 1918 r. W miastach 
fundowano tablice ku jego czci i nazy
wano ulice jego imieniem. Szczególną 
estymą cieszył się oczywiście wśród 

ną im. Berka Joselewicza. Wcześniej, 
w 1909 r. w stulecie śmierci Joselewi
cza, hrabia Edward Żółkowski, dzie
dzic dóbr kockich, własnym sumptem 
ufundował głaz pamiątkowy na mogi
le bohatera.

Jak wyglądała mogiła Berka przed 
wzniesieniem pomnika, nie wiadomo. 
Zlokalizowano ją przy bocznej dro
dze dojazdowej do Kocka obok wsi 
Białobrzegi, skąd roztacza się wspa
niały widok na rozlewiska Wieprza 
i miasteczko. Pomnik-mogiła - to dziś 
porośnięty trawą niewielki kurhan 
(o podstawie 7x7m). Na kurhanie stoi 
z lekka obrobiony, wykonany w for-

1. Widok mogiły pod Kockiem
2. Berek Joselewicz na dawnej rycinie

(fot. Feliks Ptaszyński)

mie żydowskiego nagrobka granitowy 
głaz w różowym kolorze (wysokość 
około 2 m). Pośrodku znajduje się 
wyryty napis: „BEREK JOSELE- 
WICZ/Ur. 1764 zg. 1809/TU PO
CHOWANY”. W dolnej, frontowej 
części kurhanu wkopano w ziemię 
owalny, granitowy, szary głaz, czę
ściowo uszkodzony. Na lekko wypu
kłej powierzchni umieszczony jest sła
bo czytelny napis: „BEREK JOSELO- 
WICZ/JÓZEF BERKO WEL 
BERK/UR. W KRETYNDZE NA LI- 
TWIE/PUŁKOWNIK WOJSK POL- 
SKICH/SZEF SZWADRONU 5-GO 
PUŁKU/KONNYCH/WIELKIEGO 
KSIĘSTWA WAR/SZAWSKIEGO 
KAWALER KRZYŻÓW LEGII HO
NOROWEJ I WIRTUTI/MILITARI 
ZGINĄŁ W BITWIE POD KOC- 
KIEM/1809 ROKU/TU POCHOWA- 
NY/NIE SZACHERKĄ NIE KWA
TERKĄ LECZ SIĘ/KRWIĄ DORO
BIŁ SŁAWY/W STOLETNIĄ ROCZ
NICĘ ZGONU/1909 R./” (za pomoc 
w odczytaniu dziękuję p. Janowi Ja
gielskiemu z ZIH).

Za stelą nagrobną rosną dwie 
współczesne pomnikowi lipy, a po 
bokach - dwie późniejsze tuje. Kur
han otoczony jest nowym, metalo
wym, ozdobnym ogrodzeniem na be
tonowym fundamencie. Granitowa 
stela na kurhanie lekko przechyla się 
w lewo, co z czasem wymagać będzie 
prac konstrukcyjno-zabezpieczają- 
cych.

Danuta A. Ptaszyńska
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Jedyna 
galeria Ostrzegi

mentarz żydowski, jako 
miejsce związane z rytuałem 
religii judajskiej, objęty jest 
biblijnym zakazem przed

stawiania postaci ludzkiej. Wizeru
nek aszkenazyjskich nekropolii 
w Polsce aż do połowy XIX w. byl 
kształtowany przez jednolite rzędy 
macew - najstarszego i najpopular
niejszego typu nagrobka żydowskie
go. Dopiero silniejsze prądy asymila- 
cyjne odcisnęły swoje piętno również 
w sztuce sepulkralnej, będącej świa

dectwem życia, dążeń i kultury miej
skiej społeczności żydowskiej. Poja
wiły się wtedy formy zaczerpnięte 
z cmentarzy chrześcijańskich: archi
tektoniczne groby rodzinne (zarzuca
jące podział na kwatery męskie i żeń
skie), obeliski i sarkofagi (również ja
ko formy autonomiczne), dekorowa
ne motywami ornamentalno-symbo- 
licznymi przy zachowaniu religijnego 
zakazu.

Jednak odwiedzający warszawski 
cmentarz żydowski przy ul. Okopo

wej bez trudu dostrzegą wiele pomni
ków ewidentnie odbiegających od za
sad religii mojżeszowej. Okazałe na
grobki śmiało wykorzystują motyw 
postaci ludzkiej wolno stojącej lub de
koracyjnie wplecionej w kształt mace
wy. Wszystkie je łączy nazwisko rzeź
biarza - Abrahama Ostrzegi, związa
nego z Żydowskim Towarzystwem 
Krzewienia Sztuk Pięknych (ŻTKSP), 
który, będąc również twórcą firmy 
„AZA” (Atelier Zdobnictwa Arty
stycznego), starał się być reformato
rem sepulkralnej sztuki żydowskiej 
w międzywojennej Warszawie. Jedno
cześnie podejmował próby wypowia
dania się w formach, które miały wy
kreować narodowy styl żydowski, 
czerpiąc je z kultur starożytnych 
(m.in. Egiptu, Asyrii i Persji - był ko
lekcjonerem kopii ich zabytków), wi
dząc w nich pierwiastki prawdopo
dobnej sztuki Żydów, popadających 
w niewolę kolejnych mocarstw.

Abraham Ostrzega urodził się 
w Okuniewie, wsi pod Radzyminem, 
w 1889 r. Jego ojciec - Mejer praco
wał jako „macejwekricer”, do które
go obowiązków należało wykuwanie 
inskrypcji i emblematów na nagrob
kach oraz tworzenie ozdobnych tablic 
z tekstami modlitewnymi do Domów 
Nauki. Prawdopodobnie ta tradycja 
rodzinna wyzwoliła w młodym 
Ostrzedze potrzebę wypowiadania się 
przez formy rzeźbiarskie, toteż pomi
mo studiów talmudycznych w Bia
łymstoku i Brześciu, zamarzył o wy
jeździć do palestyńskiej akademii 
sztuki - Bekalelu. Przybył najpierw do 
Warszawy, której atmosfera artystycz
na oraz fakt zawarcia znajomości 
z Henrykiem Kuną (udostępniał mu 
swoją pracownię) i współpracy z Szy
monem Kratką zaważyły o decyzji po
zostania w tym mieście. Zapewne 
również za namową tego pierwszego 
podjął studia artystyczne, uczęszcza
jąc w 1916 r. do pracowni Edwarda 
Wittiga. Pierwsze prezentacje prac 
Ostrzegi na wystawach zbiorowych 
w Zachęcie datujemy na 1910 r.,

1. „Brama Wieczności” - mauzoleum 
trzech wieszczów: I. L. Pereca, S. An-skiego 
i J. Dinezona (1924 r.)
2. 3. Macewa na grobie Estery Pave 
(ok. 1925 r.) - awers (2) i rewers (3)
4. Grobowiec Eliasza Tenenbauma (1935 r.)
5. Nagrobek Róży Orzech (1933 r.)
6. „Szat” - nagrobek Berty Dembiny (1935 r.)

(zdjęcia: Marta Lewicka)
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a w 1915 r. zadebiutował i został za
akceptowany w żydowskim środowi
sku artystycznym. W tym czasie wraz 
z Feliksem Rubinlichtem, Maurycym 
Minkowskim, Józefem Seidenbeu- 

tlem i Henrykiem Berlewim (w które
go atelier odbywały się pierwsze spo
tkania) pracował nad powołaniem 
Komitetu do Spraw Sztuki Żydow
skiej (przekształconego w ZTKSP),

mającego być formą mecenatu nad 
zrzeszonymi w nim artystami, a także 
instytucją propagującą i „oswajającą” 
środowisko żydowskie z zagadnienia
mi sztuki.
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Charakteryzujące się klasycznym 
spokojem rzeźby Ostrzegł zdobywały 
życzliwość krytyki (zarówno żydow
skiej, jak i polskiej) oraz publiczności. 
Pośród prac kameralnych coraz częściej 
prezentował modele pomników na
grobnych jako próby zmierzenia się 
z formami monumentalnymi. Z czasem, 
gdy otrzymywał coraz więcej zamówień 
na nagrobki tzw. artystyczne, to właśnie 
sztuka sepulkralna zaczęła wyznaczać 
jego miejsce w środowisku artystycz
nym. Zaowocowało to w 1931 r. powo
łaniem (wraz z malarzem Władysławem 
Weintraubem) firmy „AZA”, której za
kres działalności ostatecznie zdomino
wało projektowanie pomników nagrob
nych dla przedstawicieli zamożnego 
mieszczaństwa Warszawy (jeden projekt 
był realizowany w Grodnie, kilka w Ło
dzi). Firma wydała również profesjonal
ny katalog zrealizowanych prac i pro
jektów, opatrzony tekstami o znaczeniu 
sztuki sepulkralnej dla kultury narodo
wej (stąd też pochodzą tytuły rzeźb bę
dących nagrobkami).

Doskonałym przykładem dążenia 
do stworzenia indywidualnego stylu 
„narodowego” dla kultury żydowskiej 
jest w twórczości Ostrzegi wzniesione 
w 1924 r. okazałe mauzoleum trzech 
wieszczów literatury jidysz: I. L. Pere
ca, S. An-skiego i J. Dinezona, w któ
rym nastąpiła kompilacja i stylizacja 
elementów sztuki starożytnej kultur 
bliskowschodnich. Powierzenie Ostrze- 

dze tak prestiżowego dla społeczności 
żydowskiej zadania sygnalizuje wyso
ką pozycję, jaką zdołał sobie wyrobić. 
Nadal zmorą jego pracy był dość kon
sekwentnie przestrzegany żydowski 
zakaz obrazowania sylwetki ludzkiej, 
nieraz przyczyniający się do niszczenia 
nowego nagrobka przez oburzonych 
rabinów. Ostrzega zmuszany był też 
do licznych poprawek, często defor
mujących pomnik, jeśli zbyt śmiało 
ukazał zarys człowieka. Na tym tle 
ciekawy i dość tajemniczy jest nagro
bek Estery Pave, którego front tablicy 
epitafijnej, utrzymanej w konwencji 
sztuki perskiej przefiltrowanej przez 
żydowską symbolikę cmentarną, nie 
zapowiada podtrzymującej jej od tyłu 
postaci. Wprawdzie nie ma tu mowy 
o ewidentnym modelunku sylwety 
ludzkiej, autor ograniczył się raczej do 
walcowatej formy, stąd też zaskakują
ce jest wmontowanie w ten kształt je
dynej w twórczości Ostrzegi, odsło
niętej, stylizowanej twarzy. Przedsta
wiając anioły i płaczki zawsze z zasło
niętymi twarzami, próbował nie uchy
bić prawu żydowskiemu. Pomimo 
wielu przeszkód natury religijnej po
wstała wspaniała kolekcja ponad 
sześćdziesięciu pomników żydowskiej 
sztuki komemoratywnej o szerokim 
wachlarzu form - od reprezentujących 
swoisty historyzm „stylu starożydow- 
skiego” (m.in. nagrobki Eliasza Tenen- 
bauma i Heleny Kranc), poprzez wie

le klasycznie łagodnych (m.in. nagrob
ki Róży Orzech, Aleksandra Hochge- 
main-Homańskiego „Plączący Anioł”), 
po szalenie nowoczesne i pełne eks
presji (m.in. nagrobki Karola Him- 
melfarba, Jana Sieroty „Zakuty w ska
le”, Berty Dembiny „Szał”).

Czas wojny, jak wielu Żydów, ska
zał Ostrzegę na zamknięcie w getcie, 
gdzie w pierwszych miesiącach próbo
wano żyć w miarę normalnym trybie. 
W ramach działalności Rady Kultury 
przy Gminie Wyznaniowej wykonano 
dekorację sali recepcyjnej Judenratu, 
w której prace rzeźbiarskie powierzo
no właśnie Ostrzedze. W swojej pra
cowni przy ul. Mylnej 9 powołał on 
spółdzielnię, która, zatrudniając oko
ło dwudziestu artystów przy wyrobie 
osełek i proszku do czyszczenia meta
li (z kamiennych bloków zgromadzo
nych przez Ostrzegę przed okupacją), 
miała zapewnić im uniknięcie trafienia 
do obozu zagłady. Jednak w sierpniu 
1942 r., w czasie nasilenia wywózek 
z getta nie mieli już szans na ratunek, 
pracownię otoczono i wszyscy zostali 
wywiezieni do obozów koncentracyj
nych. Abraham Ostrzega zginął w Tre
blince, a jego spuścizna po wojnie 
ogranicza się do kilku rzeźb kameral
nych (w zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie i ZIH) oraz unikatowej 
„galerii” pomników nagrobnych na 
warszawskim cmentarzu żydowskim.

Marta Lewicka

ŚWIADECTWO
Przy wjeździe do Dubiecka, na tzw. trakcie węgier

skim z Przemyśla do Krosna, po prawej stronie drogi 
stoi zapomniany przez konserwatorów obiekt: pomnik 
ten nie został umieszczony w Katalogu zabytków sztu
ki w Polsce. Mieszkańcy twierdzą, że jest to figura 
świętej Anny, inni, że zwykły obelisk. Na ścianie fronto
wej znajduje się bardzo zniszczony, wyryty w marmu
rze napis w języku łacińskim. Dominującym elemen
tem tego obiektu z piaskowca o wysokości ponad 
5 m jest ostrosłup o smuklej proporcji i wysokości 
3,5 m, który wieńczy ażurowy krzyż. Całość ustawiono 
na graniastoslupie i płycie. Zwraca uwagę idealna pro
porcja pomnika w połączeniu wszystkich jego elemen
tów. Nie wiadomo jednak, kto był fundatorem i dlacze

go pomnik został zbudowany. W Egipcie kamienne 
obeliski pokryte hieroglifami związane były z kultem 
boga-stońca i zdobiły wejścia do świątyń oraz pała
ców. Potem pojawiły się w starożytnym Rzymie, na
stępnie zaczęto je budować na cmentarzach. Formę 
piramidy i osiroslupa w Polsce znajdujemy początko
wo w kompozycjach renesansowych nagrobków.

Za pomocą dużego powiększenia i dobrego na
słonecznienia udało się odczytać napis, który w języ
ku polskim brzmi: „Bogu Najlepszemu i Największe- 
mu/Na miejscu kościoła pod wezwaniem św. Anny

WIĘZI POKOLEŃ

w dawnych czasach/teraz dopiero w roku 1779/zaist- 
niala możliwość urzeczywistnienia tego faktu/przez 
Jana Nepomucena BAWICZA-DEMBINSKIEGO/Pod- 
czaszego Palatynatu Krakowskiego/i dziedzica te- 
go/Na wieczną rzeczy pamiątkę/ten znak potoży- 
tem/15 maja roku 1781" (tłum. A. Jarema).

Figura została postawiona po pierwszym rozbio
rze Polski w czasach bardzo burzliwych. Fundato
rem byt właściciel ziemski z Nienadowej, który zda
wał sobie sprawę, jakie będzie to mieć znaczenie 
dla potomnych. Niestety, obecnie obelisk znajduje 
się w złym stanie, na co niewątpliwy wpływ ma bar
dzo ruchliwa szosa (nr 884). Na obiekcie widoczne 
są ślady pęknięć od drgań, piaskowiec niszczony 
jest przez samochodowe spaliny. Należałoby napis 
przykryć przezroczystą taflą z tworzywa sztucznego, 
wymienić ażurowy krzyż, a przede wszystkim odsu
nąć figurę od drogi. Nie powinno to stwarzać kłopo
tów, ponieważ wykonana jest z segmentów. Oczeku
ję na stanowisko władz samorządowych, konserwa
tora i księdza proboszcza w Dubiecko, bowiem ten 
pomnik - to historia dubieckiej ziemi, pamiątka po 
nieistniejącym już kościele i świadectwo podtrzymy
wania więzi między pokoleniami.

Paweł Jarema

Obelisk pod Dubieckiem: 1 - ostrosłup, 2 - gzyms,
3 - tablica z napisem, 4 - graniastostup, 5 - podstawa, 
6 - płyta (oprać. Adam Jarema)

24



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Jat Piłsudski
„za manekin robił”

Iga Niewska (1898-1943), 
dziś niemal zupełnie zapo
mniana rzeźbiarka, należała 
w okresie międzywojennym 

do cenionych i cieszących się dużą po
pularnością artystów. Studiowała rzeźbę 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk
nych u profesora Konstantego Laszczki 
(w latach 1919-1923). Następnie prze
niosła się do Warszawy, z którą związa
ła się na stałe. Stąd wyjeżdżała do Pary
ża (1926-1928) w celu uzupełnienia 
studiów u samego Emile’a Anto- 
ine’a Bourdelle’a. Znana przede wszyst
kim z rzeźby portretowej i o tematyce 
sportowej, zajmowała się też rzeźbą na
grobną oraz wykonywała medale, od
znaki i statuetki przeznaczone na nagro
dy sportowe. Jej rzeźba „Kąpiąca się” 
stanowi ozdobę Parku Skaryszewskiego 
w Warszawie.

Trudno dziś odpowiedzieć na pyta
nie, w jaki sposób Niewskiej udało się 
uzyskać zgodę marszałka Józefa Pił
sudskiego na pozowanie do rzeźbiar
skiego portretu. Zresztą ta właśnie 
sprawa rodziła w przeszłości najróż
niejsze domysły. Plotkowano, kombi
nowano. Ci zaś, którzy z jakichś tam 
powodów nieprzychylnie patrzyli na 
artystkę, zwyczajnie jej zazdrościli. 
Także po latach znajdziemy jeszcze 
echo takich negatywnych ocen postę
powania Niewskiej. Z pewnością w ja
kimś stopniu wiązały się one z tym, że 
młodej rzeźbiarce udało się w swoim 
czasie tak bezceremonialnie odebrać 
Mieczysławie Ćwiklińskiej jej męża, 
pięknego Henryka Madera i... pozo
stawić zaskoczonej rozwojem wypad
ków aktorce niemiłe tematy do prze
myśleń. Nieco odmienną postawę 
przyjęła w swojej książce Maria Bojar
ska, pisząc bez ogródek na temat posą
gu Józefa Piłsudskiego: „(■■■) przedsię
biorcza rzeźbiarka wkrótce Marszalka

Przed wojną o Oldze Niewskiej „się 
mówiło”. Jej nazwisko często pojawiało 
się na łamach prasy: w recenzjach z wy
staw, kronikach artystycznych, reporta
żach z pracowni. Po wojnie o Niewskiej 
nie mówiło się wcale, zbyt wielu wyso
kich rangą oficerów Polski sanacyjnej 
pozowało jej do rzeźbiarskiego portre
tu. Marszałek Piłsudski, pozwalający się 
sportretować w jej pracowni przy ul. 
Zakroczymskiej w Warszawie - to też 
obrazek niezbyt dobry do przypomina
nia w czasach, gdy totalitaryzm mielił 
i lepił na swoją modłę nie tylko sztukę. 
Do tego jeszcze niezbyt odległa była pa
mięć jej ostatniego małżeństwa, w któ
rym związała się z podpułkownikiem 
Władysławem Szczekowskim, później
szym szefem wywiadu ofensywnego 
Oddziału II Komendy Głównej AK 
w czasie okupacji. Może też zbyt mało 
osób wiedziało o jej późnych losach: 
szpitalu, operacji, klepsydrze w bramie 
posesji przy ul. Brackiej 18 - o bezgło
śnym odejściu artystki w samym środku 
wojny i w zapomnieniu. Nie zostawiła 
uczniów - następców zarażonych jej 
pasją życia i pracy twórczej. Nie zosta
wiła też rodziny, dzieci... Kogoś, kto 
mógłby opowiedzieć o niej i o jej cza
sach, ot, choćby o tym, jak marszałek 
Piłsudski „za manekin robił”.

1. „Portret Olgi Niewskiej” Stanisława 
Ignacego Witkiewicza z 1933 r.
2. Marszałek Józef Piłsudski (z lewej) 
pozuje Oldze Niewskiej w kwietniu 1926 r.
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dopadnie i zmusi, by jej pozował” (M. 
Bojarska, Mieczysława Ćwiklińska, 
Warszawa 1988).

Ale jak to było naprawdę z tym 
„dopadaniem” i „zmuszaniem” - nie 
wiemy. Chociaż zgodzimy się z każ
dym, kto powie o Niewskiej, że nigdy 
nie brakowało jej odwagi i tupetu. Bez 
tych cech nie byłoby przecież jej listów 
adresowanych do sekretariatów wyso
ko postawionych urzędników pań
stwowych z pytaniem, czy nie ze- 
chciałby któryś z nich (a niechby na
wet i wszyscy po kolei!) pozować rzeź- 
biarce do portretu. Z pewnością też li
stów takich, sądząc z liczby wykona
nych podobizn, artystka wysłała wiele 
i otrzymała na nie wiele pozytywnych 
odpowiedzi. Przykładem jest zachowa
ne w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie pismo z Gabinetu Woj
skowego Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Ignacego Mościckiego, zaczynające się 
od słów: „Na podanie z dnia 29 lipca 
1932 r. zawiadamiam, że Pan Prezy
dent Rzeczypospolitej wyraził swą zgo
dę na pozowanie w czasie wykonywa
nia Jego popiersia.” Czy pomagał ktoś 
politykom w podejmowaniu takich 
pozytywnych decyzji, tego nie wiemy. 
Z Piłsudskim było pewnie podobnie: 
listowne podanie, odpowiedź, wresz
cie pozowanie w pracowni przy ul. 
Zakroczymskiej.

A jak - po przeszło dziewięciu la
tach od czasu, kiedy Józef Piłsudski po 
raz pierwszy zjawił się w pracowni na 
Starówce - widział tę sprawę Konrad 
Winkler, autor artykułu omawiającego 
historię tej rzeźby? W jego odczuciu 
w podjęciu decyzji o pozowaniu zawa
żyło nastawienie marszałka do ludzi: 
„S. p. Marszałek nie zawsze ufał zdol
nościom praktycznego myślenia u ar
tystów, ale ich nie lekceważył. Instynk
townie odgadywał ich natury skompli
kowane, nadwrażliwe, czasami nawet 
przeczulone, ale w olbrzymiej większo
ści szlachetne, bezinteresowne, zdolne 
do poświęceń, a mające w wyraźnej 
pogardzie wszelakie kalkulacje, obli
czone na zapewnienie sobie doraźnych 
korzyści materjalnych - słowem życio
wo niepraktyczne (...) I dlatego może 
w kwietniu pamiętnego 1926 roku dał 
się uprosić utalentowanej rzeźbiarce p. 
Oldze Niewskiej i do portretu kilka
krotnie jej pozował” (K. Winkler, Gdy 
Marszałek pozował do portretu..., 
„Polska. Zbrojna”, nr 151, 1935). Pił
sudski przyjął propozycję rzeźbiarki 
i w pierwszych dniach kwietnia - jesz-

materją, głosu sumienia nad podszep
tami życia, nieugiętej woli z najwięk
szej troski nad losem narodu wyrosłej, 
nad dywagacjami przeróżnych, chwilo
wych fluktuacyj i nastrojów, mówiła 
nam zawsze o tern, że w Jego postaci 
tak jednolitej, jak granit, ukazał się 
Ów utęskniony Wielki Mąż, który po
wiedzie naród ku przyszłości. ” Nie ba
cząc na te pełne uwielbienia i atencji 
dla wodza kwieciste interpretacje, zgo
dzimy się z Winklerem, że praca Nie
wskiej, poza wszelkimi innymi walora
mi, „jest stworzona z żywego, pozują
cego Człowieka, gwarantując tern sa
mem maksimum podobieństwa, co 

3. Gipsowa rzeźba Józefa Piłsudskiego
4. Olga Niewska w pracowni przy rzeźbie 
Józefa Piłsudskiego w 1926 r.

cze przed wyjazdem „incognito” do 
Wilna, skąd wrócił 14 kwietnia 1926 
r. - odbył kilka sesji, pozując Nie
wskiej do portretu w jej pracowni przy 
Zakroczymskiej 1. Posąg ujęty był 
w trzech czwartych, ukazywał mar
szałka stojącego w zadumie, z odkrytą 
głową, opartego obiema rękami na 
szabli, w prostym żołnierskim mundu
rze, bez oznak i odznaczeń. „Skromny 
mundur legjonowy - czytamy u Win
klera - bez żadnych odznak i ozdób, 
jest jak gdyby symbolem całego Jego 
życia, gdzie preponderancja [daw. 
przewaga, wyższość - WP] ducha nad 

zresztą łatwo stwierdzić można, po
równując rzeźbę z żywym modelem na 
reprodukowanej fotografji (...)”.

Artystka włożyła w wykonanie tego 
postumentu wiele serca i wszystkie 
swoje umiejętności. Mocowała się 
z bryłą, odważnie i z rozmysłem. 
W efekcie jej koncepcja wizerunku Pił
sudskiego, jako wielkiego wodza naro
du, człowieka doświadczonego, zatro
skanego o losy ojczyzny, sprawdziła się 
znakomicie. Rzeźba, uważana przez 
samą artystkę za jedną z najbardziej 
udanych jej prac, wyprzedziła w po
szukiwaniach własnego stylu wszystkie 
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pozostałe. Winkler pisał dalej: „Za
mieszczona (...) fotografja przedstawia 
właśnie ów moment, kiedy artystka 
w swej pracowni w obecności Dostoj
nego Gościa wykańcza gipsowy model 
portretu, który, niestety, nie doczekał 
się jeszcze odlewu w bronzie.” Tu jed
nak autor mylił się, chociaż losy wyko
nanego już w 1926 r. brązowego odle
wu rzeźby nie są do końca znane. Naj
ważniejsze jednak, że figura podobała 
się i już w kwietniu bądź w maju tego 
roku trafiła, wraz z wcześniej wykona
nym „Portretem Ignacego Daszyńskie
go”, do modelarni „Braci Łopień- 
skich” w Warszawie i tu wykonano ją 
w brązie. „Kurier Poranny” z 15 
czerwca 1926 r. donosił: „Sżow[arzy- 
szenie] «Dom Ludowy» w Warszawie, 
które w roku bieżącym przystępuje do 
budowy własnej siedziby, przystoso
wanej do potrzeb organizacyj robotni
czych, na nabytej obszernej parceli 
przy ul. Ogrodowej 41, organizuje uro
czystość odsłonięcia pomnika Marszal
ka Piłsudskiego, wykonanego dla Do
mu Ludowego. Pomnik ten dłuta zna
nej rzeźbiarki p. Olgi Niewskiej wyko
nany już został w bronzie w pracowni 
Braci Łopieńskich. ”

Rzeźbiarka lubi swojego Piłsudskie
go. Chętnie też fotografuje się przy 
postumencie ustawionym w samym 
środku pracowni. Siada skromnie, 
w cieniu potężnej sylwetki śmiało cio
sanego marszałka, co przy tak ostro 
rysującym się kontraście postaci musi 
wzbudzać powszechny podziw u oglą
dających zdjęcie. Czyżby i ten efekt 
z góry był przez nią zaplanowany? 
Cóż, gdyby nawet, ma się już czym po
chwalić. Poza Piłsudskim stoją tam po
zostałe jej duże prace: „Niewolnik”, 
„Grzech”, „Szmolcówna”, „Daszyń
ski”. Zagadnięta, chętnie o nich mówi. 
Patrząc na Piłsudskiego i równie po
tężny odlew „Daszyńskiego”, widzi 
w nich „poszukiwanie siły, monumen
talności, potężnego ustosunkowania 
płaszczyzn, a nawet wyrazu brutalno
ści.” (K. Alberti, Rzeźby Olgi Nie
wskiej, „Świat Kobiecy”, 1929, nr 8).

Z warszawskiej pracowni przy ul. 
Zakroczymskiej wyszły jeszcze dwa in
ne, monumentalne i mocne w wyrazie 
rzeźbiarskie portrety - nadnaturalnej 
wielkości „Popiersia marszałka Józefa 
Piłsudskiego”. Artystka wykonała je 
niezależnie od siebie, w różnym czasie 
i dla różnych zleceniodawców. Były 
jednak podobnie modelowane i wy
wodziły się z tego samego pierwowzo

ru - całopostaciowego „Portretu Józe
fa Piłsudskiego”. Niestety, żadne ze 
wskazanych popiersi nie przetrwało 
wojennej zawieruchy. Niewiele też 
mamy materiałów na ich temat, cho
ciaż wiemy, jak wyglądały, gdyż przy 
jednym z takich portretów artystka 
uwieczniła się na fotografii. Pierwszy 
z monumentów odsłonięty został 15 
sierpnia 1931 r. przed Szkołą Podcho
rążych w Bydgoszczy, przy al. 1 Maja 
190, w dniu kolejnej rocznicy urodzin 
marszałka oraz promocji na oficerów 
wychowanków bydgoskiej szkoły. „Po
mnik przedstawia się okazale - czyta
my w krótkiej relacji z uroczystości. - 
Na wysokim cokole, na którym wid
nieją w kamieniu [piaskowcu] wyryte 
słowa: «Wodzowi Narodu, Wcieleniu 
Polski, bohaterskiemu Józefowi Piłsud
skiemu - w hołdzie podchorążowie 
1931 roku», mieści się spiżowe popier
sie Marszalka Piłsudskiego” (Pomnik 
Marszalka w Bydgoszczy, „Ognisko”, 
nr 620, 1931). Drugi z pomników tra
fił na Śląsk, a jego odsłonięcia dokona
no 15 maja 1937 r. Z opublikowanej 
w ówczesnej prasie wzmianki wynika, 
że to „Huta «Pokój» w Nowym Byto
miu [obecnie dzielnica Rudy Śląskiej - 
WP], chcąc uczcić pamięć Marszalka 
Józefa Piłsudskiego, ufundowała Jego 
pomnik. Popiersie Marszalka wyszło 
z pracowni znanej artystki rzeźbiarki 
Olgi Niewskiej” („Wiarus”, nr 20, 
1937).

A jak zakończyła się historia z cało- 
postaciową rzeźbą Józefa Piłsudskie
go? Po raz drugi posągiem zaintereso
wano się wkrótce po śmierci marszał
ka, dokładniej po opublikowaniu ar
tykułu Konrada Winklera. Odejście 

wielkiego wodza wyzwoliło bowiem 
wśród licznych jego zwolenników 
i wielbicieli przemożną potrzebę upa
miętnienia tej postaci. A propozycji 
takiego upamiętnienia było wiele. 
Oczywiście, rzeźbiarski portret mar
szałka wykonywany przez artystkę 
z żywego modelu nadawał się do tego 
doskonale. Tyle tylko, że nie był on 
wówczas jedyną rzeźbą, istniały już 
bowiem portrety wyrzeźbione przez: 
Konstantego Laszczkę, Tadeusza Płot
nickiego, Tadeusza Breyera, Edwarda 
Wittiga i innych. Co więcej, ogłaszano 
kolejne konkursy na pomnik Piłsud
skiego, więc konkurencja była spora. 
Ostatecznie, jak się wydaje, nie wyko
nano już drugiego odlewu rzeźby au
torstwa Olgi Niewskiej. I tak oto nie
wiele nam dziś zostało po jednej 
z ważniejszych prac młodej rzeźbiarki 
- nieco informacji z codziennej prasy, 
jakieś pojedyncze zdjęcia, strzępy 
wspomnień...

Pani Krystyna Kościałkowska-Ba- 
bińska, siostrzenica Henryka Madera, 
drugiego męża Olgi Niewskiej, dobrze 
pamięta tamtą rzeźbę: „Piłsudski... 
Marszalek Piłsudski. A tak, pamię
tam... Może kiedyś opowiem panu hi
storię pewnego albumu... Było w nim 
zdjęcie tej rzeźby, a pod nim odręczny 
podpis Piłsudskiego - dedykacja dla 
Niewskiej: «Przemiłej Pani Oldze - 
wdzięczny manekin»”.

Wojciech Przybyszewski

Tekst powstał na podstawie przygotowywanej 
do druku przez Dom Wydawniczy REBIS w Po
znaniu książki W Przybyszewskiego Olga Nie
łaska. Piękno za kurtyną zapomnienia.
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135 lat 
konnego tramwaju

mi” lub „kolejnymi”, gdyż łączyły dworzec 
kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z dworcem 
Terespolskim (dziś Wschodnim) i Petersbur
skim (Wileńskim). Warszawiacy, których hu
mor nie opuszczał nawet w czasach dla Polski 
najgorszego z trzech zaborów - rosyjskiego, 
przezwali ten dość ponuro wyglądający tram
waj „ropuchą”. „Ropuchę” uwieczni! na ry
sunku Wojciech Gerson. Do wagonu wcho-

XVI1-XVIII w. na ulicach War
szawy ruch był niewielki, co 
wynikało z malej liczby miesz
kańców, np. w 1659 r. zareje

strowano ich zaledwie około 10 000, a za
budowa obejmowała (łącznie z Pragą) 
335 ha. Od lat czterdziestych XVIII w. za
znaczył się rozwój budownictwa i nastąpił 

stopniowy wzrost zaludnienia. Spis ludności 
z 1787 r. wykazuje, że Warszawę zamieszki
wało już około 96 tysięcy ludzi, a pięć lat 
później - około 115 tysięcy.

W tym czasie komunikację w mieście za
pewniały prywatne bryczki, fiakry, powozy, 
u zamożniejszych obywateli - karety. Po- 
szóstnymi karetami jeździli magnaci i dygni
tarze państwowi oraz zamożna szlachta. 
Starsi ludzie korzystali jeszcze z tzw. skarbni
ków - dużych, ładownych powozów lub 
mniejszych powozów parokonnych, które 
następnie przemieniły się w wolanty. Wresz
cie używane były „wizawy” (vis d vis)-, były 
to małe karety na dwie osoby siedzące na
przeciwko. Jeszcze mniejsze były tzw. soli- 
terki, mieszczące jedną osobę, która powo
ziła. Po ulicach jeździły także dorożki, zwy
kle dwukonne oraz tzw. wagnerówki - po
wozy do wynajęcia produkowane w zakła
dzie Wagnera w Warszawie. Odpowiedni
kiem późniejszego tramwaju konnego był 
omnibus, zaprzężony w dwa konie i przypo- 

przed zamarznięciem rzeki lub były niszczo
ne przez spływającą krę. W 1846 r. wybudo
wano wiadukt łączący pl. Zamkowy z Powi
ślem projektu inż. Feliksa Pancera (dziś 
w tym miejscu jest dojazd do tunelu Trasy 
W-Z od strony wschodniej). Wiadukt ten 
wykorzystano do połączenia pl. Zamkowe
go z nowo wybudowanym w 1864 r. mo
stem kratownicowym według projektu inż. 
Stanisława Kierbedzia. Obecnie na filarach 
mostu Kierbedzia spoczywa most Śląsko- 
-Dąbrowski. Oddanie do użytku pierwszego 
stałego mostu miało duże znaczenie dla dal
szego rozwoju miasta i komunikacji między 
obu brzegami Wisły.

W pierwszej połowie XIX w. w związku 
z rozbudową miasta i powstawaniem nowych 
ulic wydłużały się trasy komunikacyjne. 
Większości mieszkańców ówczesnej Warsza
wy nie było stać na własne bryczki czy powo
zy i zaistniała konieczność zorganizowania 
komunikacji publicznej. W tym celu w 1865 
r. zawarte zostało porozumienie między Radą 
Administracyjną (czyli rządem Królestwa Pol
skiego) i rosyjskim Towarzystwem Dróg Że
laznych, a w 1866 r. zatwierdzono koncesję 

dziło się i wychodziło przez znajdujące się 
z tyłu drzwi. Na dachu przymocowane były 
ławki, zwane „imperialem”, wiodła do nich 
drabinka przymocowana obok drzwi. Miej
sca te były przeznaczone raczej tylko dla mło
dych mężczyzn. W zimie i w czasie deszczu 
„imperial” był oczywiście pusty. W tramwaju 
mieściło się do 30 osób, opłata za przejazd 
wynosiła 5 kopiejek od osoby, na „imperiale” 
tylko 3 kopiejki. Dla porównania jazda do
rożką kosztowała 20-40 kopiejek oraz obo
wiązkowy napiwek dla dorożkarza, czyli tzw. 
sałaty.

W ruchu znajdowały się zaledwie cztery 
wagony i osiem koni. Jak na potrzeby miasta, 
było to niewystarczające, gdyż trasa komuni
kacyjna liczyła zaledwie 6 km. Utworzono 
pięć linii: pl. Krasińskich-pl. Aleksandra 
(Trzech Krzyży), pl. Zamkowy-dworce kolejo
we na Pradze, Królewska-rogatki na Powąz
kach, pl. Zamkowy-Piękna i pl. Zamkowy-ro- 
gatki na Woli. Komunikacja była czynna od 
godziny 8 rano do 11 wieczorem. W okresie 
letnim uruchamiano trzy dodatkowe linie: 
z pl. Teatralnego za rogatkę belwederską do 
Marcelina (osada we wsi Sielce, obecnie teren 
Mokotowa), pl. Aleksandra-Wierzbno oraz 

minający dyliżans. Widok ulicy uzupełniały 
liczne furmanki dowożące z podwarszaw
skich wsi lub dworców kolejowych żywność 
i inne materiały na targowiska lub do maga
zynów i sklepów.

Dużym utrudnieniem komunikacyjnym 
byl brak stałego mostu łączącego lewobrzeż
ną Warszawę z Pragą. Budowane przez Wi
słę prowizoryczne mosty tzw. łyżwowe, a od 
XIX w. pontonowe wymagały likwidacji

na okres 86 lat, czyli do 1952 r. (sic!), na bu
dowę „Żelaznej Drogi Konnej” w Warszawie 
(bez udziału miasta w zyskach). W ten sposób 
powstał pierwszy tramwaj konny. Pierwsze 
dwa wagony (w istocie przypominające 
omnibusy) ruszyły po szynach 11 grudnia 
1866 r., czyli 135 lat temu. Były one zaprzę
żone w jednego lub dwa konie i osiągały 
prędkość 7 km/godz. Nazywano je „żelazny-

z pl. Krasińskich na Bielany. Komunikację na
dal wspierały liczne dorożki, a także powozy, 
bryczki, furmanki i omnibusy.

Spis ludności przeprowadzony w 1875 r. 
wykazał wzrost liczby mieszkańców Warsza
wy do około 300 tysięcy, a w 1882 r. - pra
wie 400 tysięcy osób. W 1880 r. Rada Ad
ministracyjna Warszawy podpisała umowę 
z belgijskim Towarzystwem Kolei (Societe 
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Generale de Tramways) na rozbudowę trak
cji tramwajowej. Pierwsze tramwaje nowej 
inwestycji ruszyły w 1883 r. w obecności za
służonego dla Warszawy rosyjskiego genera
ła i inżyniera Sokratesa Starynkiewicza oraz 
m.in. dyrektora tramwajów, inżyniera ko
munikacji Władysława Kisiel-Kiślańskiego; 
moment ten uwiecznił na rysunku Ksawery 
Pillati.

Wagony były teraz niższe i lżejsze od „ro
puch”, zimowe były oszklone, a w letnich 
dach wsparty był na żelaznych słupkach 
i w razie deszczu opuszczano płócienne za
słony. Woźnicę wyposażono w korbę hamul
cową i ruchomy dzwonek ostrzegawczy, 
konduktor nie miał miejsca siedzącego, na
leżność za bilety inkasował poruszając się na 
zewnątrz po długim i szerokim stopniu lub

wagonów wprowadzono od około 1900 r. 
Tramwaje kursowały podobnie jak poprzed
nie od godziny 8 do 23. Poczekalnie zbudo
wano na ważniejszych skrzyżowaniach, np. 
przy dworcach kolejowych, na Krakowskim 
Przedmieściu, w Al. Ujazdowskich i na Po
wiślu przy ul. Dobrej.

W stosunkowo krótkim czasie utworzo
no 18 linii dwutorowych o łącznej długości 
29,3 km. Tabor miejski w szczytowym okre
sie rozwoju w latach 1899-1907 składał się 
z 282 wagonów (136 zimowych i 146 let
nich) oraz 18 roboczych. Do ich obsługi 
używano około 600 koni. Wykorzystano już 
istniejące torowiska, zbudowano też nowe 
i sieć objęła duży obszar miasta. Wiele wyty
czonych wówczas tras do dziś jest użytko
wanych. Obliczono, że w 1892 r. tramwaje 

kowy koń był wyprzęgany i sprowadzany 
z powrotem w dół.

Na początku XX w. wobec zwiększającej 
się liczby mieszkańców podjęto decyzję 
o uruchomieniu tramwajów elektrycznych. 
W 1908 r. zakończono budowę odrębnej 
elektrowni, a pierwszy tramwaj elektryczny 
pojawił się na ulicach Warszawy 26 marca 
1908 r. Już w następnym roku zniknęły 
z ulic tramwaje konne, choć aż do 1921 r. 
przetrwała krótka linia (2,8 km) na Woli. 
Do 1939 r. używano wagonów towarowych 
ze składów tramwajów konnych, doczepia
jąc je do elektrycznych. Ostatnie relikty 
konnej komunikacji - dorożki przewoziły 
pasażerów do około 1948 r.

Z okazji 135 rocznicy konnych tramwa
jów w czerwcu br. na ścianie budynku daw

1. Omnibus z potowy XIX w. kursujący 
w Warszawie między pl. Krasińskich
i pl. Trzech Krzyży na rysunku Jerzego 
Kossaka
2. Jeden z pierwszych tramwajów konnych 
na ul. Marszałkowskiej w 1867 r.
na rysunku Wojciecha Gersona
3. Tramwaj konny „belgijski"
z lat 1881-1921
4. Tramwaje konne na pl. Krasińskich; 
widoczny kościół oo. pijarów przerobiony 
po 1835 r. na cerkiew
5. Nowy Zjazd, Wiadukt Pancera i pierwszy 
stały most Kierbedzia łączący Warszawę
z Pragą według rysunku A. Kozarskiego 
z 1869 r.

z pomostów. Wagony miały dwie klasy: I - 
z miękkimi i II - z twardymi ławkami. Prze
jazd w I klasie kosztował 7, a w II - 5 kopie
jek, uczniowie płacili odpowiednio 5 i 3 ko
piejki. W wagonie mieściło się 30 pasaże
rów. Tramwaje zatrzymywały się na stałych 
przystankach, gdzie na słupkach przymoco
wano żeliwne tabliczki z dwujęzycznymi na
pisami: cyrylicą „stojanka gorodskich tram- 
wajew” i poniżej po polsku „przystanek 
tramwajów konnych”. Sygnał do ruszenia 
z przystanku konduktor dawał trąbką. Każ
dy z tramwajów zaopatrzony był z przodu 
w gwiazdę o kolorze odpowiednim dla da
nej trasy, od zmroku była ona podświetlana 
od wewnątrz lampą naftową. Numerację 

konne przewiozły około 2 milionów pasaże
rów. Największe emocje budziła jazda z pl. 
Zamkowego przez wiadukt Pancera do mo
stu Kierbedzia. Na tym odcinku ze względu 
na spadek tramwaj toczył się sam, ale jazda 
w odwrotnym kierunku, pod górę, wymaga
ła wyprowadzenia z małej stajni przy moście 
drugiego konia i doprzęgnięcia go do pojaz
du. Po dojechaniu na pl. Zamkowy dodat

nej remizy przy ul. Inżynierskiej 6 w Warsza
wie wmurowano odpowiednią tablicę. War
to dodać, że w tutejszej bramie zachował się 
do dzisiaj fragment oryginalnego szerokiego 
toru. To godne podkreślenia, że w czasach 
nowoczesnych tramwajów i metra przetrwa
ła pamięć o początkach komunikacji miej
skiej w Warszawie.

Jan Kochanowicz
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Dwa listy
niono składowe opłaty: „od listu g 15 
Posłaniec 1 g 15” (1 zł 15 gr) oraz 
„XV”. Nadawca zapłacił za przesyłkę 
tyko 15 gr, a odbierający list 1 zł 15 gr 
posłańcowi, który pieszo niósł list 
około 15 km z urzędu pocztowego 
w Pilicy do wsi Wilków. List został 

nadany 27 lutego 1831 r., 
czyli dwa dni po bitwie pod 
Olszynką Grochowską, oraz 
13 dni po bitwie pod Stocz
kiem, w której uczestniczył 
piszący. Jak widać, ruch 
wojsk polskich i rosyjskich 
oraz toczone batalie nie zdez
organizowały działalności 
poczty polskiej w tym trud
nym okresie. Obowiązkiem 
wojska wobec poczty w cza
sie wojny było umożliwienie 
wykonywania jej podstawo
wych zadań: zorganizowania 
poczty polowej, dostarczania 
informacji o ruchach wojsk 
nieprzyjacielskich oraz prze
wożenia przesyłek wojsko
wych i prywatnej korespon
dencji żołnierzy za specjalny
mi ulgami taryfowymi.

Po wybuchu powstania li
stopadowego władze po
wstańcze, powiększając stan 
armii, utworzyły na wzór 
chłopskiej jazdy z czasów 
Księstwa Warszawskiego tzw. 
oddziały krakusów. W grud
niu 1830 r. zarządzono pobór 
- z ziemi krakowskiej pocho
dziły dwa pułki, pierwszy 
utworzony w grudniu 1830 r., 

drugi w lutym 1831 r. W grudniowym 
zaciągu do pierwszego pułku trafił Jan 
Jordan Stojowski, chorąży wojska pol
skiego, dziedzic wsi Wilków kolo 
Szczekocin. A oto treść listu:

„Nayukochańsza Mamo Dobrodz.
Dowiaduie się o zdrowie Mamy Do- 

brodziey. i donoszę Mamie Dobrodz. że 
ja z laski Boga odbyłem dosyć pomyśl
nie pierwszą batalią i żadnej naymniej- 
szej rany nieodnioslem, podobnież 
i mój drogi Opiekon Teodor Marchoc
ki, oraz awansował teraz na Dowódzce 
Dywizjonu 2-go Krakusów to jest na 

okumenty wojen i powstań - 
dowody walki i męstwa, 
upokorzenia niewoli, uczest
nictwa w bitwach i kampa

niach. Czyta się je po latach, jak ulu
bioną książkę, do której chcemy po
wracać. Listów żołnierskich się nie pa

li, przechowuje się je przez lata... Ta
kim dokumentem jest list wysłany 
z Kozienic do wsi Wilków koło Szcze
kocin przez żołnierza powstania listo
padowego, Jana Jordana Stojowskie- 
go, do matki. List ten złożony w for
mie tzw. składanki wyglądem nie róż
ni się od listów prywatnych wysyła
nych drogą pocztową w tamtych cza
sach. Na stronie adresowej widnieje 
słabo odbity stempel nadawczy po
średniego urzędu pocztowego Kozie
nice oraz wypisana niebieskim atra
mentem opłata za list „15 pto” (15 gr 
porto). Z tyłu składanki wyszczegól-

podpulkownika, teraz stoimy nad Wi
słą i zapewno przeprawimy się przez 
nie i ruszemy do Litwy. Batalie bardzo 
pomyślnie idą dla nas ponieważ we 
wszystkich miejscach gdzie były Bata
lie nasi wygrywają. Donoszę że wszy
scy z naszych stron żyją - Franusie Ko
chaną całuie po milion razy i donoszę 
Jej że ten co wi, zawsze jest jednakowo 
do niej przywiązany i często mi wspo
mina, ale o Eugenim niewiem gdzie się 
obraca. Kalinowskim moie ukłony za
syłam. Siostry Braci moich całuie zgo
ła wszystkich Krewnych i wszystkich 
znajomych. -Dozgonnie przywiązany

Syn J. J. Stojowski 
Kozienice”

W dniu napisania listu pierwszy 
pułk krakusów stał nad Wisłą, blisko 
Kozienic, po zwycięskiej bitwie pod 
Stoczkiem. Jak pisze Stojowski, żadnej 
najmniejszej rany nie otrzymał w bi
twie również jego opiekun, a zarazem 
dowódca, Teodor Marchocki. Powołu
jąc się na Słownik oficerów powstania 
listopadowego Roberta Bieleckiego (t. 
III, s. 165-166), Teodor Marchocki po 
wybuchu powstania od 10 grudnia 
1830 r. służył w stopniu majora w 1. 
Pułku Krakusów. W bibliografii Teo
dora Marchockiego nie jest znany 
dość istotny szczegół jego kariery woj
skowej, który opisuje w liście Stojow
ski - awans na podpułkownika i obję
cie dowództwa 2. Dywizjonu Kraku
sów w lutym 1831 r. Teodor Marchoc
ki „... i wszyscy z naszych stron...” - 
jak pisze Jan Jordan Stojowski - to 
żołnierze, którzy zasłynęli śmiałą szar
żą pod Stoczkiem 14 lutego 1831 r., 
gdzie zdobyli rosyjską baterię. Uwiecz
nieni zostali w pieśni Gustawa Ehren
berga: „... armaty pod Stoczkiem zdo
bywała wiara rękami czarnymi od płu
ga...” i w wierszu Wincentego Pola 
Krakusi.

Szczególne pozdrowienia w liście 
Stojowski przesyła Franusi i donosi jej 
„że ten co wi, zawsze jest jednakowo 
do niej przywiązany. ” Tą „kochaną Fra- 
nusią” jest siostra piszącego list, a tym 
„co wi” - Teodor Marchocki. Jednak 
aby dowiedzieć się o tym, trzeba prze
czytać drugi list Jana Jordana Stojow- 
skiego napisany 25 marca 1831 r. i za
adresowany „Do Rąk Imć Panny Fran
ciszki Kochanej Siostry. ” Z treści trud
no domyślić się miejsca nadania, po
nieważ list ten w odróżnieniu od 
pierwszego został dostarczony do ro
dziny powstańca drogą prywatną, bez
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1. Strona adresowa pierwszego listu
2. Ostatnia strona drugiego listu 
z dopiskiem T Marchockiego

udziału poczty. Świadczy o tym brak ja
kichkolwiek stempli i adnotacji pocz
towych:

dnia 25 Marca 1831 r
„Kochana Franiu
Daruj iż pisuye pare razy do Mamy 

do ciebie niepisałem a to pochodziło 
z przyczyny iż czasu tyle nie miałem. - 
Teraz donoszę ci że jestem zdrów i cie

szę się oraz Że ty jesteś zdrowa. - 
W wojsku powodzi mi się dobrze i kon- 
tent jestem ze swoiego stanu i w woj
sku będąc człowiek się przyzwyczai do 
niewygód (głodu) rozmaitych trudów 
i tym podobnych rzeczy. Może jeżeli 
Pan Bóg pozwoli życia na przyszłość się 
uładzą. -Adelkę całuie po milion razy, 
Michasie, Florcie Państwa Katerbów, 
Pannie Borkoski ukłony zasyłam też 
Pannie Annie Stanowskiey zgoła 
wszystkie Panny na okolice caluie — 
Panne Terese pozdrów odemnie. Po-

TO TEŻ SĄ ZABYTKI 

wiedz tam Mateczce że Jan zdrowy 
i Ciszowski. -

Całuie cię serdecznie dozgonnie
Kochający cię Brat

J. J. Stojowski
Wal erka Przy-
Bliskich całuie-
W nadzieje łaski W W Panny 

Dóbr..... ośmielam się robić móy przy- 
pisek polecić mnie Jey względom i pa
mięci i poprosić o przyjęcie wyznania 
prawdziwego mego W. W. Panny Dóbr.. 
Uszanowania z którym jestem nazaw- 
sze. Najniższy sługa

Marchocki Teodor”

Mimo dość pogodnej treści czuje się 
w nim zmęczenie trwającą wojną, nie
wygodami i głodem. Stojowski marzy 
o uładzeniu życia i nie zapomina 
o wszystkich pannach w okolicy. Naj
ciekawszą sprawą opisaną w liście jest 
wyznanie miłosne, a może raczej 
oświadczyny podpułkownika Teodora 
Marchockiego, które składa Frani Sto- 
jowskiej.

Jesienią 1831 r. powstanie upadło, 
jednak formalnej kapitulacji nie było. 
5 października 1831 r. wojsko polskie 
przekroczyło granicę pruską pod Brod
nicą. Teodor Marchocki był ostatnim 
dowódcą 1. Pułku Krakusów i razem 
z nim przeszedł do Prus, gdzie został 
internowany. Przypuszczalnie już nigdy 
nie zobaczył swojej umiłowanej Frani 
Stojowskiej... Latem 1832 r. Jan Jor
dan Stojowski wrócił do Wilkowa 
i rozpoczął gospodarowanie na znisz
czonym wojną majątku.

DYSTRYBUTOR PALIW

W dobie masowej motoryzacji tankowanie paliw jest czynnością codzienną. Po- 
wstają coraz bardziej nowoczesne stacje, a stare i nierentowne zostają likwidowane. 
W Lubaniu znajduje się dystrybutor o ręcznym napędzie pompy z lat trzydziestych XX 
w. Stoi on przy zabytkowym spichlerzu z XVI w., zwanym „domem solnym”. Do lat 
osiemdziesiątych mieściła się tam remiza straży pożarnej, a dystrybutor pracował nie
przerwanie ponad pół wieku. Teraz, mimo dwudziestu lat nieużytkowania, zachowała 
się w stosunkowo dobrym stanie blaszana szafa z ukrytą we wnętrzu pompą, zegara
mi i przewodami odprowadzającymi paliwo ze zbiorników. Częściowemu uszkodzeniu 
ulegty jedynie szklane elementy układu odpowietrzania. Czytelne są także tablice fir
mowe oraz ślady po marce producenta paliwa, znanego koncernu „BP”. Może warto 
zachować dla potomnych tego niemego świadka motoryzacji.

Andrzej Wilk

1.2. Widok dystrybutora (1) i jego wnętrze (2)

Tadeusz Loster
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Przestroga
ierwszy kołobrzeski ratusz, 
pochodzący z XIV w., uległ 
zniszczeniu na skutek ostrza
łu miasta podczas wojny 

francusko-pruskiej w 1807 r. W czasie 
odbudowy ówczesne władze wystawi
ły bardziej okazałą siedzibę. Nowy, 
neogotycki gmach ratusza wzniesiono 
w latach 1829-1832 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Cieka
wostką jest fakt, że ta masywna bu
dowla, zdecydowanie odcinająca się 
wyglądem od odrestaurowywanej 
przed kilkunastu laty zabudowy koło
brzeskiego Starego Miasta, kryje w so
bie nie lada niespodziankę - owiane 
tajemnicą pozostałości poprzedniego 
ratusza. Pojęcie o architekturze pierw
szej siedziby władz Kołobrzegu dają 
gotyckie piwnice, używane dziś jako 
sala restauracyjna (z ciekawymi pieca
mi gdańskimi) oraz północno-zachod
ni narożnik budynku, składający się 
z siedmiu granitowych kolumn o cha
rakterystycznych kapitelach.

Już na pierwszy rzut oka widać, że 
te zachowane w dość dobrym stanie 
kolumny znacznie różnią się od siebie 
- wymiarami, istnieniem podstawy czy 
też nielicznymi detalami ozdobnymi. 
Najciekawsza i najbardziej wartościo
wa z historycznego punktu widzenia 
jest kolumna piąta (licząc od narożni
ka), która służyła średniowiecznemu 
Kołobrzegowi za miejski pręgierz. 
W jej górnej części dostrzec można 
wykutą w granicie ludzką głowę, nie
kiedy utożsamianą z wizerunkiem Mu
rzynka - symbolem zamorskich trady
cji kupieckich należącego przecież do 
Hanzy Kołobrzegu. Jednak taką gene
zę powstania tego dość osobliwego wi
zerunku należy uznać za wątpliwą.

Analizując pochodzenie tajemniczej 
głowy na kołobrzeskim pręgierzu 
w porównaniu z wizerunkami umiesz
czanymi często na tego rodzaju obiek
tach, pod uwagę można wziąć dwa 
rozwiązania. Kamienne pręgierze nie
rzadko wieńczono profilowaną głowi
cą, zakończoną zdobioną kulą, którą 
czasem zastępowano figurką kata,

ostrzegającą mieszkańców przed przy
noszącym hańbę dotknięciem słupa. 
Miały ją pręgierze m.in. w Poznaniu, 
Żmigrodzie, Wschowie, Nowej Ru
dzie, Szprotawie, Toruniu, Chełmnie 
i Wrocławiu. Drugi trop prowadzi do 
Wilna w XV w., a ściślej - do stojące
go przy ratuszu pręgierza, zwieńczo
nego kobiecą głową, czyli „babą”. 
W czasie wykonywania publicznej ka
ry chłosty skazany przywiązywany był 
twarzą do pręgierza, obejmując go ze 
wszystkich sil, skąd wzięło się dwu
znaczne powiedzenie o „całowaniu 
baby przy ratuszu”. Taki rodowód ko
łobrzeskiej głowy również jest mało 
prawdopodobny, chociażby z racji te
go, że w wymienionych wypadkach 
wyobrażenia miały postać figurek, nie 
zaś płaskorzeźby, oraz umieszczane by
ły na zwieńczeniu słupa hańby, a nie - 
jak w wypadku Kołobrzegu - w górnej 
jego części.

Najbardziej prawdopodobną wersję 
pochodzenia tego detalu przynosi le
genda. Według niej ów wizerunek ma 
ścisły związek z wykonaną przy miej
skim pręgierzu karą śmierci na nieja
kim Jakubie Adebarze. Sytuacja gospo
darcza w pierwszych dekadach XVI w. 
nie była dla Kołobrzegu najłatwiejsza, 
jak zresztą dla większości miast po
morskich. Kończył się okres „lat tłu
stych”, na skutek wprowadzenia go
spodarki folwarczno-pańszczyźnianej 
na wsi zawęził się lokalny rynek zbytu; 
wybuchały tłumione od dłuższego cza
su konflikty wewnętrzne, skierowane 
oczywiście ku sferom rządzącym 
oskarżanym o „prywatę”. Oliwy do 
ognia dolała szerząca się na Pomorzu 
nauka Marcina Lutra. W tamtym 
okresie we władzach miejskich Koło
brzegu zasiadali wyłącznie członkowie 
gildii, tj. bractw tworzonych przez trzy 
najbardziej zamożne grupy ludności: 
właścicieli solanek, kupców i piwowa
rów. Pozostali wytwórcy miejscy zrze
szeni byli w tradycyjnych cechach.

Pewnego wrześniowego dnia 1524 r. 
grupa niezadowolonych kołobrzeżan 
otoczyła ratusz w czasie posiedzenia ra

dy miejskiej. Wzburzonym mieszcza
nom przewodniczył Jakub Adebar, 
szlachcic z pochodzenia, zaufany ostat
niego katolickiego biskupa kamieńskie
go, Erazma Manteuffla. Po czterech 
dniach oblężenia, obradujący pod groź
bą śmierci rajcy miejscy przyjęli propo
zycję oblegających, tj. zgodzili się na 
nadzór organu kontrolującego - Rady 
Czterdziestu Ośmiu. Nowo powstałym 
organem kierował oczywiście Jakub 
Adebar, który nawet otrzymał od Man
teuffla prawo używania specjalnej pie
częci. Pierwsze zarządzenie Adebara za
braniało radzie miejskiej podejmowania 
jakichkolwiek decyzji bez zgody Rady 
Czterdziestu Ośmiu. W ten sposób za
ufani Adebara gwarantowali sobie moż
liwość interwencji w wypadku posunięć 
rady miejskiej, godzących w dobro 
zwykłych mieszkańców. W dotychcza
sowej praktyce kołobrzeskich rajców aż 
się roiło od takich niesprawiedliwych 
decyzji, począwszy od braku troski 
o bezpieczeństwo poprzez samowolne 
dzielenie dochodów miasta aż do nie
sprawiedliwego rozdzielania podatków. 
Znamienne jest, że część z 41 artyku
łów zawierających postulaty mieszczań
stwa skierowana była personalnie prze
ciw najbardziej despotycznym z rządzą
cych - rodzinie Sliwoszów.

Przez kilka miesięcy rządy w Koło
brzegu sprawowano według nowych, 
sprawiedliwych zasad. Niestety, już 
w grudniu 1524 r., mimo poparcia bi
skupa Manteuffla, Jakub Adebar został 
pojmany i ścięty przed ratuszem 
w obecności licznie zgromadzonej ga
wiedzi, zaś Radę Czterdziestu Ośmiu 
rozwiązano.

W tym miejscu dodam kilka słów 
o specyficznej „ceremonii” wykony
wania kar śmierci w średniowieczu. 
Najczęściej miejscem jej egzekwowa
nia był centralnie położony rynek, za
pewniający najwyższą frekwencję 
mieszkańców i przyjezdnych. Wyroki 
wykonywano przede wszystkim w dni 
targowe, między dziewiątą a jedenastą, 
gdy na rynku niepodzielnie panowały 
przekupki, oraz w niedziele i święta, 
gdy wierni podążali na nabożeństwo 
do stojącego przy rynku kościoła far- 
nego. Gromadzenie się tłumu wywoły
wano także sztucznie - w dniu wyko
nywania wyroku szkoły miały wyraźny 
nakaz doprowadzenia młodzieży pod 
ratusz. Każdą karę śmierci, niezależnie 
od sposobu jej wykonania, poprzedza
ło zazwyczaj wykonanie dodatkowych 
kar cielesnych, będących zaostrzeniem
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1. Gotyckie 
kolumny przy 
pótnocno- 
-zachodnim 
narożniku 
ratusza
2.3. Kolumna 
służąca jako 
pręgierz (2) 
i jej kapitel 
ozdobiony 
granitową 
głową (3) 
4. Murzynek, 
kat czy Adebar?

(zdjęcia: 
Filip Karoński)

kary śmierci. Przestępców płacących 
głową za swój niecny występek nie 
wypadało przecież tylko ściąć czy po
wiesić! Zaostrzenie wyroku najczęściej 
przejawiało się w szarpaniu delikwen
ta rozżarzonymi do czerwoności 
szczypcami albo darciu pasów z jego 
skóry za pomocą zakrzywionych noży 
lub specjalnych haków. Obowiązujące 
wówczas kodeksy prawne podkreślały 
prewencyjny charakter tych kar, „żeby 
drudzy tym przykładem a srogością 
skarania od takowych spraw odwiedze
ni byli”. Fakt umieszczenia takiej prze
strogi w miejskim pręgierzu świadczyć 
może tylko o jednym. Kilkumiesięczne 

rządy Adebara aż tak bardzo dały się 
we znaki rajcom Kołobrzegu (wszak 
obu stronom przyświecały wzajemnie 
wykluczające się interesy), że ci jedno
głośnie uznali prewencyjny charakter 
kar zaostrzających karę śmierci za nie
wystarczający. A wykuta w granicie 
głowa miała na wieki przypominać po
tencjalnym śmiałkom o ich marnym 
końcu, w wypadku jakiejkolwiek pró
by buntu wobec panujących zasad.

Dziś mało kto pamięta o tym odle
głym wydarzeniu. Powojenna, napły
wowa ludność odnosiła się, łagodnie 
mówiąc, z wielką niechęcią do wszel
kich pozostałości po niemieckich 

mieszkańcach miasta, zaś współczesne 
przewodniki turystyczne zgodnie mil
czą na ten temat. Z niemałym zdziwie
niem zauważyłem jednak, że istnienie 
granitowej głowy w budynku ratusza 
nie jest obce młodemu pokoleniu ko- 
łobrzeżan, traktujących już to miasto 
jako miejsce swego urodzenia i pocho
dzenia. Kiedy fotografowałem głowę 
Adebara, przypatrywała się temu pew
na nastolatka. Gdy skończyłem, pod
biegła szybko i dotknęła granitowej 
głowy. Widząc moje pytające spojrze
nie, odpowiedziała z uśmiechem: „Ot 
tak, na szczęście!”.

Filip Karoński
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„BIULETYN INFORMACYJNY
KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI”

Czasopismo to ukazuje się od raku 
1989 nakładem Wydawnictwa Kon
serwatorów Dziel Sztuki. Początkowo 

miało formę druku ulotnego, którego głów
nym celem było informowanie konserwato- 

drewnianej, budownictwa i detalu architek
tonicznego, rzemiosła artystycznego oraz 
szeroko rozumianych sztuk plastycznych, 
obejmujących takie specjalności konserwa
torskie, jak papier, skóra, tkanina. Wiele ar-

rów-restauratorów o bieżących sprawach 
dotyczących problematyki zawodowej 
i działań organizacyjnych. Od kilku lat „Biu
letyn” wydawany jest w formie bogato ilu-

tykutów prezentowanych w kwartalniku 
nadsyłanych jest przez pracowników 
ośrodków badawczych i uczelni. Ważne 
miejsce w publikowanych tekstach zajmują 
materiały monograficzne, ukazujące osią-

strowanego, 
barwnego, o objętości po
nad 120 stron, specjalistycznego kwartalni- 

gnięcia i dokonania konserwatorów-restau- 
ratorów w Polsce i za granicą, artykuły 

dotyczące warsztatu 
konser
wator
skiego 
(n a rzę - 
dzia, mate
riały, nowe 
środki 

i techniki 
prowadze
nia prac, wy
niki badań 
technologicz
nych), współ
pracy ze spe
cjalistami in
nych dziedzin, 
zwłaszcza 
w sferze nauk 
doświadczal
nych, pozwalają
cych na wprowa
dzanie nowych 
metod, urządzeń 

i technik badaw
czych. Chętnie za
mieszczamy wyniki 

ka, zawierającego artykuły, opracowania badań prowadzonych we współpracy z che-
i dokumentacje z prac konserwatorskich; mikami i np. fizykami jądrowymi. Przepro-
ttumaczony jest na język angielski, co po- wadzane analizy obejmują pigmenty, spo-
zwala prezentować zagadnienia polskiej 
konserwacji-restauracji na forum między
narodowym oraz ułatwia nawiązywanie 
kontaktów i wymianę doświadczeń.

Czasopismo adresowane jest do konser
watorów, architektów, historyków sztuki, 
muzealników, pracowników służby ochrony 

iwa, werniksy, a także sposób powstawania 
dzieła. W pracy konserwatora istotne jest 
dokładne rozpoznanie obiektu pod wzglę
dem historycznym, artystycznym i materia
łowym, co pomaga wybrać właściwy spo
sób realizacji prac. Prezentujemy na la
mach czasopisma materiały, które wskazu- 

zabytków i innych specjalistów związanych ją na niezastąpioną rolę działań prewencyj-
zawodowo z konserwacją i ochroną dzieł 
sztuki, a także do wszystkich, którym nieob
ca jest troska o dziedzictwo przeszłości. 
W założeniach programowych pismo kon
centruje się wokół zagadnień związanych 
z konserwacją malarstwa sztalugowego, ta
blicowego i ściennego, rzeźby kamiennej, 

nych oraz znaczenie kreowania i promowa
nia odpowiednich postaw użytkowników 
oraz właścicieli obiektów zabytkowych. Oni 
bowiem muszą być w pełni świadomi roli 
opiekunów. Staramy się zajmować popula
ryzacją, wyróżniając działania, których 
głównym celem jest ochrona dziedzictwa 

kulturowego i właściwa edukacja oraz infor
mowanie społeczeństwa o zagrożeniach, 
stanie zachowania i potrzebie ratowania 
dziedzictwa. Ważne miejsce w kwartalniku 
zajmują omówienia prac konserwatorskich 
i restauratorskich - rubryka ta jest swoistym 
„poradnikiem” dla praktyków poszukują
cych odpowiedzi na konkretne, pojawiające 
się w codziennej pracy trudności.

Z dużym zainteresowaniem śledzimy co
dzienne problemy zawodowe środowiska 
konserwatorskiego, zwracamy uwagę na 
takie zagadnienia, jak etyka konserwator
ska, ochrona zawodu, podnoszenie kwalifi
kacji, profesjonalizm prac, współpraca 
z międzynarodowymi organizacjami i sto
warzyszeniami. W każdym numerze za
mieszczamy artykuły z dziedzin pomocni
czych - dużym zainteresowaniem cieszą 
się materiały z zakresu historii sztuki i iko
nografii, muzealnictwa, wystawiennictwa, 
a także historii konserwacji. Odrębną 
część w „Biuletynie” zajmują sprawozdania 
z konferencji, warsztatów i wystaw.

Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł 
Sztuki prowadzi również działania wspiera
jące polską konserwację i restaurację za
bytków. W 2000 r. powstała Agencja Roz
woju Konserwacji Restauracji - ARKORE, 
której podstawowym celem jest ochrona 
i ratowanie dziedzictwa kulturowego przez 
rozwijanie konserwacji-restauracji, kreowa
nie działań naukowych, badawczych i pro
mocyjnych. Agencja połączyła dorobek 
i potencjał Wydawnictwa Konserwatorów 
Dzieł Sztuki - wydawcy „Biuletynu” z do
świadczeniem zdobytym w praktyce kon
serwatorskiej i pracy naukowo-badawczej. 
Obecnie realizowanych jest kilka projek
tów, z których warto wymienić: program 
ARGOS - Internetowy Słownik Technik Ar
tystycznych i Konserwacji, ICAPWA-Zinte
growana Konserwacja-Restauracja Zabyt
ków Polichromowanego Budownictwa 
Drewnianego. Pracujemy również nad ma
pą drewnianego budownictwa sakralnego 
w Europie Środkowowschodniej. Obszer

niejsze informacje o działalności ARKORE 
znajdują się na stronie: www.arkore.pl.

Ewa Różalska 

sekretarz redakcji 

Adres:
„Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dziel Sztuki” 
ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź 
telefax (42) 676 34 65 
www.bikds.art.pl 
e-mail: redakcja@bikds.art.pl

34



POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

Siadami
marzeń

historii polskiej emigracji 
pierwszoplanowa rola przy
padła Francji, gdzie wiele 
wydarzeń politycznych i kul

turalnych wiązało się głównie z emigra
cją z początku XIX w. - z Czartoryskim, 
Chopinem, Mickiewiczem. Wydarzenia 
te były związane przede wszystkim z Pa
ryżem. Ale jest jeszcze inne miejsce we 
Francji, gdzie ślady naszej wspólnej hi
storii można znaleźć do dzisiaj.

byli jedynie wykonawcami jego pro
jektów. Wśród wielu mecenasów 
sztuki tej epoki nie jest to jednak 
przypadek odosobniony. Urządzając 
swą rezydencję w Luneville, a później 
w Malgrange koło Nancy stara! się 
nadać im cechy oryginalne i pełne 
wystawności. W Luneville poszerzył 
park przylegający do pałacu, nadając 
mu kształt regularnego ogrodu fran
cuskiego, zachowanego do dziś. Jako 

w realizacji tego przedsięwzięcia było 
złożenie hołdu królowi Francji. Zaist
niała sytuacja była wyjątkowa - żyją- 
cy władca stawia pomnik drugiemu 
władcy, w dodatku swemu następcy, 
a prywatnie zięciowi...

W centrum Placu Królewskiego 
(obecnie Plac Stanisława) stanął po
mnik Ludwika XV, później zniszczony 
i zastąpiony w 1831 r. posągiem Sta
nisława Leszczyńskiego, który może
my dziś oglądać. Plac Stanisława 
o wymiarach 125,5 na 106 m otoczy
ły: od południa nowy ratusz, a od 
wschodu i zachodu dwukondygnacyj
ne pawilony. Na północ od ratusza 
wybudowano dwa parterowe pawilo
ny, pomiędzy którymi znajduje się 
Łuk Triumfalny, wzorowany na rzym
skich i zdobiony płaskorzeźbami oraz 
figurami. Ratusz i Łuk są początkiem

Lotaryngia, a dokładniej Luneville 
i Nancy - to miejsca, które są mało 
znane Polakom. Historia zaczęła się 
w 1736 r., kiedy na skutek przetar
gów politycznych były król Polski 
Stanisław Leszczyński został władcą 
niezależnych księstw: Baru i Lotaryn
gii. Z chwilą ustabilizowania się jego 
sytuacji politycznej Leszczyński stał 
się mecenasem sztuki rangi europej
skiej. Odtąd jego plany będą realizo
wane bez ograniczeń, a ich efekt za
ćmi nawet majestat jego zięcia - kró
la Francji Ludwika XV. Osiadł w ksią
żęcej rezydencji w Luneville, gdzie 
otoczył się niewielkim dworem i wy
bitnymi ludźmi sztuki. Wielkie plany 
rozwiązań architektonicznych wycho
dziły wprost od niego, on też osobi
ście nadzorował ich realizację. Archi
tekci, w tym sławny Emmanuel Here, 

jeden z pierwszych zaczął wznosić pa
wilony ogrodowe o lekkiej konstruk
cji i rozmaitych funkcjach - od repre
zentacyjnych po gospodarcze, dbając 
przy tym, by zaskakiwały architekturą 
i wyposażeniem. Urządziwszy Lune
ville, Leszczyński przystąpił do budo
wy swej głównej siedziby w Malgran
ge. Jednak największym budowlanym 
przedsięwzięciem Leszczyńskiego by
ło nowe założenie urbanistyczno-ar
chitektoniczne w Nancy - stolicy Lo
taryngii. Zadanie nie było proste. Na
leżało bowiem harmonijnie połączyć 
istniejące stare miasto z nowym roz
wiązaniem przestrzennym. Budowę 
rozpoczęto w marcu 1752 r. od poło
żenia kamienia węgielnego na Placu 
Królewskim przez marszałka dworu 
Franciszka Ossolińskiego. Główną 
ideą przyświecającą Leszczyńskiemu

1. Plan założenia urbanistyczno- 
-architektonicznego w Nancy; od strony 
lewej: Plac Stanisława z pomnikiem, 
Luk Triumfalny, Plac Kamieniołomu 
zakończony Pałacem Intendentury
2. Sztych przedstawiający Plac Stanisława 
od strony tuku Triumfalnego podczas prac 
budowlanych

osi całego założenia, która przecho
dząc przez Plac Kamieniołomu za
mknięta jest budynkiem Pałacu Inten
dentury. Plac Kamieniołomu (La Car
riere) istniał już wcześniej i został 
wkomponowany w nowe założenie. 
Wzniesiony w tym miejscu Pałac In
tendentury nawiązał bryłą i detalem 
architektonicznym do budynku ratu
sza i połączony został półkolistymi 
kolumnadami z istniejącym ciągiem
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Brukseli czy Lizbony. Do wszystkich 
przedsięwzięć artystycznych Lesz
czyński zatrudniał artystów pocho
dzących z Lotaryngii. Byli to: archi
tekt Emmanuel Here, malarz Jean Gi- 
rardet, rzeźbiarz Barthelemy Guibal 
oraz Jean Lamour, twórca arcydzieł

3. Ratusz i pomnik Stanisława 
Leszczyńskiego na Placu Stanisława
4. Łuk Triumfalny
5. Pałac Intendentury
6. Fontanna Neptuna
7. Pałac w Luneville

(zdjęcia: Katarzyna i Grzegorz Ossolińscy)

zabudowań placu. Była to siedziba 
paryskiego wysłannika, oddelegowa
nego do nadzorowania rządów w Lo
taryngii.

Cały układ urbanistyczny Lesz
czyński starał się ujednolicić, dbając 
o jednakowe wykończenie placów, 
ulic i fasad budynków. Osobiście po
krywał koszty przebudowy starych, 
prywatnych domów, oraz koszty 
wznoszenia nowych, będących wła
snością prywatną. Wyloty ulic wycho
dzących z Placu Stanisława zostały 
ozdobione bramami i latarniami z ku
tego, złoconego żelaza, w naroża par
terowych pawilonów wkomponowa
no fontanny. Powstały w ten sposób

zespół architektoniczny był siedzibą 
królewskiego kolegium, sądu, inten
dentury, mieścił sale koncertowe, 
księgarnie itp.

Założenie urbanistyczno-architek
toniczne Nancy stało się modelem dla 
późniejszych rozwiązań urbanistycz
nych, m.in. dla Paryża, Madrytu, 

z kutego żelaza. Ponadto Leszczyński 
wzniósł pałac w Chanteaux, kościół 
Notredame-de-Bonsecours w Nancy, 
dokończył budowę kościoła karmeli
tów oraz był inicjatorem wielu mo
dernizacji pałaców i zamków w Księ
stwie Baru i Lotaryngii. Niestety, z ca
łości jego dzieła w niezmienionym
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kształcie zachowało się jedynie zało
żenie urbanistyczne w Nancy - obec
nie zabytek na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Po śmierci 
Leszczyńskiego Ludwik XV nakazał 
część rezydencji rozebrać, a resztę 
sprzedać. Wiele przedmiotów z ich 
wyposażenia znalazło się w Wersalu, 
pozostałe zlicytowano. Tego losu nie 
podzieliła jednak rezydencja w Lune- 
ville. Pozostała w rękach oddanego 
współpracownika Leszczyńskiego - 
Franciszka Ossolińskiego. Ossoliński 
w pierwszych latach XVIII w. był 
stronnikiem Augusta II Sasa, dopiero 
z chwilą jego śmierci w 1732 r. zmie
nił swe sympatie polityczne w kierun
ku obozu francuskiego. Dużą rolę 
odegrała tu również kwestia małżeń
stwa Ossolińskiego z Katarzyną Ja
błonowską, kuzynką Leszczyńskiego. 
Od tej chwili Ossoliński szybko zdo
był zaufanie nowego elekta i w 1734 
r. stanął na czele jego stronnictwa.

Będąc właścicielem Luneville, 
Ossoliński rozpoczął działalność na 
skalę magnata Rzeczypospolitej i Lu
neville stało się niezależnym od Nan
cy ośrodkiem kulturalno-politycz
nym. W prowadzonej tu szkole kade
tów znalazło miejsce wielu młodych 
Polaków przybyłych z Rzeczypospoli
tej, niejednokrotnie na koszt Ossoliń
skiego. Tu też powstały podwaliny 
pod bibliotekę Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, którą założył wnuk 
Franciszka - Józef Maksymilian z ma
łopolskiej linii rodu. Dobra Francisz
ka Ossolińskiego odziedziczył jego 
kolejny wnuk, Maksymilian, syn Józe
fa Kantego. Rezydował on tu do cza
su rewolucji francuskiej, po wybuchu 
której przeniósł się do rzeszy, a Lune
ville przeszło pod zarząd republiki.

Od czasów Leszczyńskiego aż do 
1939 r. Nancy przyciągało Polaków, 
szukających tu zarówno pracy, jak 
i wykształcenia. Jednym z absolwen
tów uniwersytetu w Nancy jest Jan 
Zamoyski - ostatni ordynat. W dro
dze do Paryża czy też zwiedzając 
zamki nad Loarą, warto zatrzymać się 
w stolicy Lotaryngii, bo Nancy rów
nież dziś ma wiele do zaoferowania. 
Oprócz doskonale zachowanego 
układu urbanistycznego mieści się tu 
Muzeum Sztuk Pięknych i jedno z bo
gatszych w zbiory Muzeum Secesji, 
której ślady w postaci wielu pięknych 
kamienic można także odnaleźć na 
terenie miasta.

Katarzyna i Grzegorz Ossolińscy

Porozumienie
Komendanta Głównego Straży Gra
nicznej i Generalnego Konserwatora 
Zabytków z dnia 13 sierpnia 2001 r. 
w sprawie współdziałania organów 
Straży Granicznej i organów ochrony 
dóbr kultury.

Mając na celu zapewnienie sprawnego 
i skutecznego współdziałania w zakresie 
zadań określonych w ustawie z dnia 12 
października 1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz. U. Nr 78 poz. 462, z 1991 r. Nr 94, 
poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, 
poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 
106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 
r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 
121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 
1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498) oraz 
w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 98, poz. 1150 i z 2000 r. Nr 120, poz. 
1268) Komendant Główny Straży Gra
nicznej i Generalny Konserwator Zabyt
ków ustalają, co następuje:

§1
Porozumienie określa zasady współ

działania organów Straży Granicznej oraz 
organów ochrony dóbr kultury w spra
wach dotyczących zwalczania przestępstw 
przeciwko dobrom kultury związanych 
z ruchem granicznym.

§2
W zakresie określonym w § 1 współ

działają:
1) Komendant Główny Straży Granicz

nej i Generalny Konserwator Zabytków,
2) właściwe miejscowo terenowe orga

ny Straży Granicznej, w tym komendanci 
oddziałów Straży Granicznej, strażnic, 
a także granicznych placówek kontrol
nych i dywizjonów Straży Granicznej oraz 
wojewódzcy konserwatorzy zabytków kie
rujący wojewódzkimi oddziałami Służby 
Ochrony Zabytków i kierownicy delega
tur tych oddziałów.

§3
Działania podejmowane na podstawie 

porozumienia polegają w szczególności na:
1) udzielaniu wzajemnej pomocy 

w przeciwdziałaniu i zwalczaniu prze
stępstw przeciwko dobrom kultury zwią
zanych z ruchem granicznym, a zwłaszcza 
ich kradzieży i przemytowi,

2) organizowaniu i przeprowadzaniu 
wspólnych akcji, w tym przedsięwzięć 
o charakterze szczególnym, włącznie ze 
wzmożoną kontrolą graniczną,

3) opracowywaniu i ustalaniu, w ra
mach posiadanych kompetencji, wspólne

go stanowiska w zakresie ochrony dóbr 
kultury w sprawach wymagających uzgod
nień z organami sąsiedniego państwa,

4) udzielaniu przez organy ochrony 
dóbr kultury pomocy funkcjonariuszom 
Straży Granicznej w zakresie identyfikacji 
oraz oceny i wyceny dóbr kultury zatrzy
manych przez Straż Graniczną,

5) przekazywaniu informacji dotyczą
cych:

a) osób, które dokonały lub usiłowały do
konać wywozu za granicę dóbr kultury bez 
wymaganego zezwolenia lub zaświadczenia,

b) dóbr kultury będących przedmiotem 
przestępstwa lub zagrożonych wywozem 
za granicę bez wymaganego zezwolenia 
lub zaświadczenia,

c) podrobionych lub przerobionych ze
zwoleń lub zaświadczeń na wywóz dóbr 
kultury za granicę,

d) dokumentów wskazujących na za
miar popełnienia przestępstwa przeciwko 
dobrom kultury.

$4
Organy Straży Granicznej i organy 

ochrony dóbr kultury udzielają sobie rów
nież wzajemnej pomocy w udostępnianiu 
środków łączności, transportu i sprzętu 
technicznego oraz bazy szkoleniowej, 
a także w organizowaniu szkoleń pracow
ników w zakresie objętym porozumieniem 
i wymianie kadry instruktorskiej.

§5
1. Komendant Główny Straży Granicz

nej i Generalny Konserwator Zabytków 
dokonują corocznej oceny realizacji poro
zumienia.

2. Stały nadzór nad realizacją porozu
mienia sprawują:

1) z upoważnienia Komendanta Głów
nego Straży Granicznej - dyrektor Biura 
Dochodzeniowo-Śledczego Komendy 
Głównej Straży Granicznej,

2) z upoważnienia Generalnego Kon
serwatora Zabytków - dyrektor Departa
mentu Ochrony Ruchomych Dóbr Kultu
ry w Urzędzie Generalnego Konserwatora 
Zabytków.

§6
Postanowienia porozumienia nie naru

szają ustawowego zakresu zadań i kompe
tencji organów Straży Granicznej oraz or
ganów ochrony dóbr kultury.

§7
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY 
STRAŻY GRANICZNEJ 

gen. bryg. Marek BIEŃKOWSKI

GENERALNY KONSERWATOR
ZABYTKÓW 

Aleksander BRODA
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Europa ponad 
rzekami

Wlipcu 1998 r. Biuro Studiów 
i Dokumentacji Zabytków 
Techniki Politechniki Wrocławskiej 

przejęto z rąk „ODRATRANS" SA 
w użytkowanie zabytkowy holow
nik parowy „Nadbór" i przy udzia
le armatora oraz założycieli Fun
dacji Otwartego Muzeum Techniki, 
także Generalnego Konserwatora 
Zabytków, podjęto jego odbudo
wę i rewaloryzację. Statek zaadap
towany zostanie na pomieszcze
nia pracowni Biura Studiów, wyko
nującej ewidencję zabytków tech
niki i studia historyczno-konserwa- 
torskie, będzie tu także działał 
klub wrocławskiej Fundacji Otwar
tego Muzeum Techniki (sala wy
kładowa, projekcyjna itd.), ale 
przede wszystkim będzie to mu
zeum. Jest to bowiem dzisiaj jedy
ny statek parowy zachowany 
w Polsce w stanie bliskim pierwot
nemu, z utrzymaną oryginalną 
maszyną parową (250 KM), ko
tłownią, układem sterowania, ste
rówką, bogatym wyposażeniem 
itd. Prace konserwacyjne maszyny

38

Na poktadzie parowego 
holownika „Nadbór”

(fot. Stanisław Januszewski)

i kotłów typu szkockiego prowa
dzone będą przez studentów ze 
Studenckiego Kola Naukowego 
Ochrony Zabytków Techniki i słu
chaczy Studium Podyplomowego 
Archeologii Przemysłowej. Statek 
będzie też Centrum Interpretacji 
Dziedzictwa Technicznego wystę
pującego z ofertą prowadzenia 
kursów kwalifikacyjnych z zakresu 
techniki i ochrony zabytków tech
niki dla nauczycieli szkolnictwa 
podstawowego, średniego i zawo
dowego, pracowników instytucji 
samorządowych, konserwatorów 
zabytków, muzealników i przedsię
biorstw turystycznych. Centrum to 
proponuje lekcje muzealne dla 
uczniów szkól i wycieczek z róż
nych dziedzin przemysłu i techniki. 
Na poktadzie statku technika spo
tka się ze sztuką, bowiem „Awan- 
port Galery", prowadzona przez 
artystę plastyka Romualda Kuterę, 
zaprasza na ekspozycję fotografii 
artystycznej, grafiki i malarstwa.

29 maja 2002 r. w Rotterdamie 
tradycyjnie spotkają się holowniki 
Europy. Będzie wśród nich także 
„Nadbór”, jedyny statek, który 
wystąpi w roli laboratorium, szko
ły i muzeum. Będzie płynął Odrą 
i kanałami do Laby oraz Renu 
pod hasłem „Europa - integracja 
- wspólnota dziedzictwa kultury 
technicznej”. W czasie 42 dni rej
su na pokładzie statku, nabrze
żach, w portach, a także w insty
tucjach kultury realizowany bę
dzie wyjątkowy spektakl - festyny, 
wystawy, projekcje multimedial
ne, spotkania środowiskowe, 
konferencje prasowe, artystyczne 
plenery, konwersatoria i konferen
cje naukowe. Trasa podzielona 
zostanie na 10-12 odcinków. Suk
cesywnie dokonywana będzie 
wymiana wolontariuszy stanowią
cych załogę statku-muzeum. Ich 
zadaniem będzie prezentacja 
własnych regionów, dziedzictwa 
kulturalnego, programów rozwoju 
czy ofert współpracy. Zaprasza
my na pokład! Zgłoszenia prosi
my kierować: dr hab. Stanisław 
Januszewski, Fundacja Otwarte
go Muzeum Techniki, Holownik 
Parowy „Nadbór”, Wrocław, Wy
brzeże Wyspiańskiego - awan- 
port śluzy „Szczytniki”, teł.: 0-601 - 
755-138, tel./fax: 071/363-28-78, 
e-mail: sekrrs@ac.pwr.wroc.pl

Stanisław Januszewski

Dom zaimanych

Edward hr. Raczyński (1786- 
-1845) należy niewątpliwie 
do najwybitniejszych i najbar

dziej zasłużonych Wielkopolan 
XIX w. Przeszedł do historii jako 
fundator gmachu i zbiorów ist
niejącej do dzisiaj jednej z naj
większych w kraju bibliotek (Bi
blioteka Raczyńskich w Pozna
niu), założyciel szkoły rolniczej 
w Jeżewie (pow. śremski), fun
dator Złotej Kaplicy - mauzo
leum Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego w poznańskiej kate
drze, fundator miejskich wodo
ciągów, a ponadto pisarz i wy
dawca. Ostatnim, zupełnie już 
zapomnianym obiektem ufundo
wanym Poznaniowi przez 
Edwarda Raczyńskiego byt, zre
alizowany po jego śmierci na 
mocy stosownego zapisu testa
mentowego przez syna Rogera, 
„dom dla pozornie zmarłych”, 
zwany też „przysionkiem śmier
ci" lub „domem zaimanych” (pi
sano też „zajmanych”). W tam
tych czasach dość powszechna 
była obsesja lęku przed pocho
waniem żywcem w stanie letar
gu i nie byt od niej wolny również 
Raczyński.

Projekt budynku sporządził 
w 1846 r. Stanislaw Hebanow
ski, wykonawstwo zlecono fir
mie budowlanej A. Krzyżanow
skiego. Stosowne dokumenty, 
wraz ze szczegółowym koszto
rysem opiewającym na kwotę 
3102 talarów 12 srebrnych gro
szy 7 fenigów oraz planem bu
dynku znajdują się w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Po
znaniu. Budynek wzniesiono na 
terenie cmentarza św. Marii 
Magdaleny (obecny Cmentarz 
Zasłużonych na Wzgórzu św. 
Wojciecha). Otwarcie nastąpiło 
1 stycznia 1848 r., o czym do
niosła w rubryce „Rozmaite wia
domości” „Gazeta Wielkiego 
Xięstwa Poznańskiego” nr 10 
z dnia 13 stycznia 1848 r. (tekst: 
Dom dla pozornie zmarłych), 
zamieszczając jednocześnie 
dokładny opis i regulamin użyt
kowania obiektu: „Mówimy tu 
o Domu Zaimanych czyli o przy- 
sionku dla pozornie zmarłych, 
który hr. Rogier Raczyński, po
słuszny ostatniej woli Ojca, przy 
cmentarzu S. Maryi Magdaleny

wybudować i w dniu 1 Stycznia 
r. b. otworzyć kazał. Jest to 
dom wprawdzie tylko w reglów- 
kę, dla tego, że murowanego 
budynku w bliskości walów sta
wiać nie wolno, nie mniej prze
cież jest gustowny i bardzo ob
szerny. Z przedsionka jego 
dwoje drzwi prowadzi do 
dwóch sal obszernych, dla obo- 
jej pici przeznaczonych, a porą 
zimową należycie ogrzanych. 
Na środku tych sal wznoszą się 
o trzech stopniach rozlegle ka
tafalki, a na nich stoją kosze, 
w czasie potrzeby czystą po
ścielą zaopatrzone. Tu składają 
się ciała osób w zajmaniu, czyli 
w letargu pozostających. Ód 

rąk i nóg tychże ciał wyciągają 
się sznury przytwierdzone do 
dzwonków, umieszczonych 
w izdebce między dwiema sala
mi położonej, gdzie dozorca 
miejscowy nieustannie czuwać 
jest obowiązany. Skoro za naj- 
mniejszem drgnięciem palca 
u zajmanego, - dzwonek 
ostrzeże dozorcę o jego ock
nięciu, ten winien natychmiast, 
pierwszą pomoc dając sam 
ocknionemu, przez kogokol
wiek z rodziny donieść lekarzo
wi o zaszłym wypadku. -Za 
przybyciem i rozporządzeniem 
lekarza przenoszą otrzeźwione
go do izby, obok pokoju lekar
skiego, położonej i tam wlóżku 
ogrzanem dalsze środki ratun
ku podejmują, w razie potrzeby 
zaś przenoszą go do łaźni, tuż 
przy jego izbie urządzonej. 
Resztę budynku zajmują: kuch
nia, składy potrzebne dla domu 
zajmanych, tudzież mieszkanie 
dla dozorcy z rodziną.

Warunki przyjmowania do za
kładu są następujące: Skoro 
zajdzie w mieście przypadek 
zajmania, czyli śmierci pozornej, 
- rodzina zajmanego powinna 
natychmiast zgłosić się do Dr. 
Gąsiorowskiego, jako do przeło
żonego instytutu i prosić o roz
poznanie zaszłego przypadku, 
a w razie potrzeby o wydanie 
rozkazu na przyjęcie pozornie 
zmarłego do domu zajmanych. 
Z takim rozkazem dopiero rodzi
na na swój koszt odbywa prze
niesienie zajmanej osoby do za
kładu. Tam zaś wszystkie środki
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Plan budynku (zb. Archiwum Państwowego w Poznaniu); zaznaczone są m.in. pomieszczenia dla zwłok znajdujących 
się w stanie rozkładu, dla zwłok męskich, dla zwłok żeńskich, pokój sekcyjny, pokój lekarza i mieszkanie grabarza

ratunku i pielęgnowania są bez
płatne, a oprócz rodziny nikomu 
z obcych przy zajmanym prze
bywać nie wolno. Po otrzeźwie
niu i dostatecznem wzmocnie
niu zajmanego, albo w przeciw
nym razie, po dostrzeżeniu nie
wątpliwych znaków psucia się 
jego ciała, rodzina o swoim 
koszcie powinna zmarłego lub 
otrzeźwionego natychmiast 
z zakładu wynieść i o pogrzeb 
lub dalsze powodzenie jego się 
starać. Dom zajmanych tak 
urządzony przez sześć lat kosz
tem swoim utrzymywać będzie 
hr. Rogier Raczyński; następnie 
zaś odda go na zupełną wła
sność i pod wyłączny zarząd tu
tejszemu miastu." Ponieważ 
w praktyce nikt z domu zaima- 
nych nie skorzysta), w 1852 r. ro
zebrano go i do dziś nie pozo
stał po nim żaden ślad.

Aleksander Stukowski

Spotkania z <*in<|cym i zawodami
W roku szkolnym 2000/2001 

młodzież I Liceum Ogólno
kształcącego w Chełmie, zrzeszona 

w Kole Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami przy chełmskim oddziale 
TOnZ, podjęła wiele działań, mają
cych na celu propagowanie giną
cych zawodów, historii i rzemiosła 
regionalnego. Uczniowie pod prze
wodnictwem pani Katarzyny Koziak, 
nauczycielki historii, zorganizowali 
warsztaty poświęcone ginącym za
wodom. Na spotkanie w grudniu 
2000 r. przybyli zaproszeni goście: 
pani Jolanta Pawlak z chełmskiego 
Domu Kultury, pan Józef Szaluś - 
pasjonat ginących zawodów, pano
wie Aleksander Filipczuk i Leszek 
Kiejda - garncarze, pani Ewa Szym
czak zajmująca się wyrobem pisa
nek i pan Kazimierz Kaszuba - złot
nik. Mottem warsztatów byty słowa 
Stanisława Kostki Potockiego: „Za
chować od zatracenia pamiątki na
rodowe, podawać je wiekom po
tomnym było zawsze i u wszystkich 
narodów powinnością świętą i tkli
wą". Spotkanie rozpoczął krótki re
ferat poświęcony idei regionalizmu, 
a następnie pan Józef Szaluś opo
wiedział zebranym o swojej pasji 
gromadzenia starych i często nie
użytecznych przedmiotów. Fascy
nacja ta przerodziła się w utworze
nie prywatnego, niewielkiego mu
zeum staroci. Później Jolanta Paw

lak omówiła problem zanikających 
zawodów i przedstawiła najciekaw
sze z nich. Następnie uczestnicy se
sji mieli możliwość poznania pracy 
garncarzy, którzy pokazali proces 
formowania glinianego dzbanka i fi
gurki w dowolnym kształcie. Z kolei 
złotnik wtajemniczył w proces pozła
cania drobnych elementów dekora
cyjnych, a Ewa Szymczuk zaprezen
towała technikę tworzenia ozdob
nych pisanek.

Temu ostatniemu tematowi po
święcone byty warsztaty zorganizo
wane przed Wielkanocą. Na spotka
nie przybyły panie Ewa Szymczuk 
i Jolanta Pawlak, które pasjonują się

tworzeniem pisanek. Pani Pawlak 
opowiedziała o ludowych moty
wach, czyli sposobach zdobienia pi
sanek na terenie Lubelszczyzny. Na
stępnie młodzież miała możliwość 
samodzielnego wykonania pisanki. 
Największym uznaniem cieszyła się 
technika batikowa - pisanie orna
mentu na powierzchni jajka zanu
rzonym w roztopionym wosku pisa
kiem. Pisak wykonano z ołówka, 
w którym umieszczono szpilkę 
z okrągłym łebkiem. Jajko kryte wo
skiem malowano różnymi barwnika
mi, z których najpopularniejszy uzy
skiwano z łupin od cebuli - dawał 
w zależności od długości gotowania 
różne kolory: czerwony, bordowy, 
brązowy. Na kolor czarny barwiono 
jajka w wywarze z kory olchy lub dę
bu, na zielono - z młodego żyta lub

gałązek jemioły. Pani Szymczuk 
opowiedziała zebranym o począt
kach swojej fascynacji pisankami, 
bowiem dla niej zdobienie pisanek - 
to rodzinna tradycja. Zachęcała 
młodzież do robienia pisanek, choć 
zaznaczyła jednocześnie, że do 
sprawnego ich zdobienia potrzeba 
wiele cierpliwości.

Młodzież działająca w TOnZ 
w Chełmie chce zachęcić do zainte
resowania się historią rodzinnego 
regionu, a przez warsztaty poświę
cone ginącym zawodom uczniowie 
mają nadzieję na obudzenie lokal
nego patriotyzmu. Uczestnictwo 
w organizowanych spotkaniach 
przyczynia się do powiększenia 
wiedzy z historii ziemi chełmskiej.

Katarzyna Mróz

Spotkanie z książką
TEATRY DAWNEGO WROCŁAWIA

Jeszcze do niedawna dzieje teatru 

na Dolnym Śląsku wyglądały w pol
skich publikacjach podobnie, jak ca
la historia tej krainy: zaczynały się 
w zasadzie po 1945 r. (bo piastow
skie średniowiecze w tej akurat dzie
dzinie mato jest przydatne). Wcze
śniej byty co najwyżej tzw. polonika, 
pracowicie wydłubywane przez ba
daczy z obfitych zasobów archiwal
nych, ciekawe i niekiedy ważne, ale 
z dolnośląskiego punktu widzenia 
marginalne. Teraz dopiero nadrabia
my zaległości, a że można to czynić 
w sposób zarazem profesjonalnie 
naukowy i interesujący przekonuje 

książka Bożeny Grzegorczyk Archi
tektura i budownictwo teatralne we 
Wrocławiu od około 1770 roku do 
schyłku XIX wieku (Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro
cław 2000). Jest to pierwszy tom no
wej serii DRAMAT - TEATR, pod re
dakcją prof. Janusza Deglera.

Autorka, przypominając teatralne 
tradycje miasta od 1500 r., obszernie 
ukazuje historię powstania i formę ar
chitektoniczną blisko dwudziestu wro
cławskich gmachów i sal teatralnych, 
od teatru Kalte Asche, zaprojektowa
nego w 1782 r. przez Carla G. Lang- 
hansa, przez Teatr Miejski (dzisiejszą 

Operę) i nieodbudowany po wojnie 
okazały Lobe Theater, aż po liczne 
w drugiej połowie XIX w, teatry ogród
kowe i sale w hotelach. Ponad osiem
dziesiąt, często po raz pierwszy publi
kowanych ilustracji pozwala równocze
śnie z lekturą zobaczyć niegdysiejszą 
świetność nieistniejących już w więk
szości budynków i miejsc. Praca, choć 
adresowana głównie do historyków te
atru i architektury, jest lekturą obowiąz
kową dla wszystkich zainteresowa
nych przeszłością Dolnego Śląska, 
zwłaszcza jego kultury, tak znaczącej 
w europejskim dziedzictwie.

Jarosław Komorowski
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Ciekawe uzupełnienia
W „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 3, 

2001, zamieszczono wspomnie
nie Jana Kochanowicza, Fortepian 

Chopina/? Autor relacjonuje swoje od
wiedziny w 1943 r. w pałacu w Żelisze- 
wie i spotkanie z jego właścicielem hr. 
Witoldem Grabowskim. Głównym te
matem wspomnień jest stojący tam 
wówczas fortepian, mający być instru
mentem Chopina, wyrzuconym przez 
carskich żołnierzy z pałacu Zamoy
skich w Warszawie na bruk, w ramach 
represji po zamachu na rosyjskiego 
gubernatora Berga. Czy był to rzeczy
wiście fortepian używany przez Chopi
na? W połowie lat siedemdziesiątych 
XX w. rozpocząłem poszukiwania tego 
właśnie fortepianu za pomocą „Życia 
Warszawy” (artykuły moje i Zdzisława 
Sierpińskiego). Powodem był znalezio
ny w archiwum Towarzystwa im. Fryde
ryka' Chopina list muzykologa Fran
ciszka Germana, na który natrafiłem 
zbierając materiały do pracy pt. Forte
piany i idiofony klawiszowe w Króle
stwie Polskim w latach młodości Cho
pina („Rocznik Chopinowski", IX, War
szawa 1975, s. 38-69). Na temat znisz
czonego w czasie powstania stycznio
wego fortepianu pisałem: „Już 
w owych czasach krążyły pogłoski, że 
instrument ten nie uległ całkowitemu 
zniszczeniu, lecz został odratowany. 
IV 1959 r. do dr. Franciszka Germana 
zgłosił się inż. Włodzimierz Grabowski, 
były właściciel ziemski, pensjonariusz 
domu starców w Krakowie. Oto relacja 
dr Germana: «W pałacu p. Grabow
skiego w Żeliszewie był do ostatniej 
wojny fortepian Chopina, ten który po 
zamachu na Berga został wyrzucony 
na bruk norwidowski < Fortepian Cho- 
pina>. Przekupiony przez ojca p. Gra
bowskiego kozak pozwolił wciągnąć 
do bramy rozbity instrument, który 
dzielny rodzic opowiadającego dal od
nowić w Warszawie. Fortepian ten zo
stał z konieczności skrócony i otrzymał 
niższe nogi oraz metalową obwódkę.

Pan Grabowski pokazał mi fotografię 
jednego z pokoi swego pałacu w Żeli
szewie, gdzie w rogu stal tenże instru
ment. »Informacje te nie zostały nieste
ty dotychczas sprawdzone. Grabow
scy byli bliskimi znajomymi Chopinów. 
Dziwne jednak wydaje się zachowanie 
przez tak długi czas w tajemnicy (także 
przed rodziną Fryderyka) faktu posia
dania instrumentu Chopina." W ra
mach poszukiwań odwiedziłem m.in. 
Żeliszew Podkościelny (jak się obecnie 
nazywa), gdzie, podobnie jak J. Ko
chanowicz, spotkałem jedynie resztki 
murów i pałacowego parku, rozmawia
łem z ludźmi zatrudnionymi tam 
w okresie wojny. Odszukałem również, 
wspomniany przez dr. Germana, kra
kowski dom starców, a w nim samego 
Włodzimierza Grabowskiego, w sędzi
wym wieku, ale w dobrym zdrowiu 
i z jasnym umysłem. Hrabia Grabowski 
powtórzył wersję opowiedzianą dr. 
Germanowi, ale fotografii już nie miał. 
Historia fortepianu była mu znana z rę
kopiśmiennych pamiętników jego 
dziadka Ludwika, które znajdowały się 
w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie: zaginęły w czasie drugiej 
wojny światowej. Dalej dowiedziałem 
się, że jego brat Władysław w 1944 r. 
wywiózł do Krakowa kilka samocho
dów mebli z rodzinnego pałacu w Żeli
szewie. Wkrótce potem brat udział 
w powstaniu warszawskim, w wyniku 
kontuzji utracił pamięć, a kilka lat po
tem zmart; na temat wywiezienia forte
pianu nic bratu nie przekazał. Byli ro
botnicy majątku w Żeliszewie potwier
dzili fakt ładowania na ciężarówki jakie
goś fortepianu.

Czy instrument dotarł do Krakowa, 
czy też po drodze zostawiono go 
w Warszawie lub Kielcach, tego nie 
udało się ustalić. Jest bardzo prawdo
podobne, że uległ zniszczeniu. Jan 
Kochanowicz rozmawiał zapewne 
z Witoldem, bratem Włodzimierza 
(przez tegoż nazywanego Władysła

wem, może dwu imion, a może było 
ich trzech) i to prawdopodobnie Witold 
zmart wkrótce po wojnie (według infor
macji uzyskanych przez J. Kochanowi
cza, w jakimś przytułku w Krakowie).

Z opisów J. Kochanowicza i W. Gra
bowskiego wynika, że fortepian byt 
uszkodzony, skrzynia skrócona, 
wzmocniona przez opasanie szeroką, 
mosiężną taśmą, a nogi instrumentu 
sprawiały wrażenie jakby dorobio
nych. Zachodziła możliwość wzięcia 
ozdobnej, ażurowej, mosiężnej inkru- 
stacji skrzyni, najczęściej w formie 
szerokiej wstęgi opasującej skrzynię, 
lub też podobnej intarsji jasnym drew
nem, za owo wzmocnienie metalową 
taśmą. Wiadomo też, że najbardziej 
prawdopodobną marką instrumentu 
była firma Fryderyka Buchholtza, ce
nionego przez Chopina fortepianmi- 
strza warszawskiego i twórcy jednego 
z dwu instrumentów domowych rodzi
ny Chopinów. Takiego właśnie instru
mentu poszukiwaliśmy za pomocą 
ogłoszeń prasowych. Niestety, bez 
większego efektu. Powstał też pro
blem, którego fortepianu Chopina po
szukujemy. Po zamachu na Berga 
z pałacu Żamoyskich wyrzucono wiele 
mebli i co najmniej kilka fortepianów. 
Hrabia Grabowski opowiadał o instru
mencie, jak o własności rodzinnej, 
i być może był to rzeczywiście forte
pian, na którym Chopin grywał w cza
sie odwiedzin u Grabowskich. Utrzy
mywał z nimi kontakty towarzyskie, co 
potwierdzają źródła. Wyjaśnia to niein
formowanie rodziny Chopinów o ura
towaniu instrumentu, a także katego
ryczne stwierdzenie siostrzenicy Fry
deryka, Ludwiki z Jędrzejewiczów Cie- 
chomskiej („Echo Muzyczne i Teatral
ne”, nr 82,1885, s. 172): „fortepian fa
bryki Buchholtza, na którym ś. p. Fry
deryk Chopin grać się uczył, w War
szawie w roku 1863 w pałacu hr Za
moyskich spalonym został".

Dzięki artykułowi pana Kochanowi
cza mamy jeszcze jedno potwierdze
nie relacji Włodzimierza Grabowskie
go na temat istnienia fortepianu Cho
pina, który przetrwał do drugiej wojny 
światowej. Najprawdopodobniej był 

to jednak fortepian nie należący bez
pośrednio do rodziny Chopinów, lecz 
do rodziny Grabowskich, u których 
młody Fryderyk bywał i na nim grywał. 
Jest również bardzo prawdopodobne, 
że instrument ten został zniszczony 
w 1944 r., kiedy wywieziony z Żelisze- 
wa miał dotrzeć do Krakowa. Szansa, 
że przetrwał, jest minimalna, choć nie 
mamy potwierdzenia ostatecznego 
zniszczenia.

Beniamin Vogel

W „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 4, 
2001 ukazał się artykuł Małgorzaty Ka
ganiec pt. Nagrobek w Venzone, opi
sujący losy księcia bytomsko-koziel- 
skiego Bolesława, zmarłego w 1354 r. 
w owym włoskim miasteczku i pocho
wanego w miejscowej katedrze. Przy
pomnę pokrótce, że mikroklimat kate
dralnych podziemi sprzyjał mumifikacji 
zwłok, przeto już w XVII w. zorganizo
wano ekspozycję, prezentującą wydo
byte z grobowców mumie. Nie wiado
mo było jednak, jakie były ich losy po 
1976 r., gdy potężne trzęsienie ziemi 
zniszczyło miasto wraz z zespołem ka
tedralnym. Spieszę więc donieść, że 
mumia księcia (jak również pozostałe) 
powróciła do stojącego tuż obok kate
dry romańskiego baptysterium, gdzie 
odtworzono ekspozycję. Brak jest 
jeszcze tablic informacyjnych, ale 
z rozmów z mieszkańcami miasta (w 
maju br.) wynika, że podziemia bapty
sterium są na razie udostępniane do 
zwiedzania tylko w niedziele. Miało się 
to zmienić w czasie wakacji.

Ponieważ niezmienność alpejskich 
przełęczy jest wyznacznikiem nie
zmienności szlaku, łączącego Italię 
z innymi regionami Europy, liczne rze
sze naszych rodaków zmierzają dzisiaj 
do Wiecznego Miasta tą samą drogą, 
którą niegdyś wędrował książęcy or
szak. Wystarczy zatem zjechać z auto
strady A23 w malowniczą dolinę rzeki 
Tagliamento, aby ujrzeć podźwignięte 
z ruin miasteczko, katedrę św. Andrze
ja Apostola i baptysterium z doczesny
mi szczątkami księcia Bolesława.

Szymon Kucharski

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 War
szawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/Warszawa nr 
11101024-421020002418 (na załączonym w nu
merze przekazie pocztowym prosimy podać, któ
rych numerów dotyczy wplata).Wpłaty na mini
mum trzy numery' przyjmowane są na co najmniej 
1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 
w 2002 r. 5,50 zł. Czytelnicy, którzy dokonają 
jednorazowej opłaty za prenumeratę na cały 2002 r., 
otrzymają ją w cenie promocyjnej (60 zł). Dla pre
numeratorów' zamawiających minimum po 10 eg
zemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Prenume
rata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie infor
macje 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 obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
1 kwartał 2002 r. przyjmowane są do 5 grudnia br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni 
Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na 
Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
kami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych 
oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



Wokół jednego zabytku

W jednym z bocznych ołtarzy 
kościoła św. Józefa na Kra

kowskim Przedmieściu w Warsza
wie, blisko głównego ołtarza, po 
lewej stronie od wejścia znajduje 
się grupa rzeźb, która przedsta
wia zaślubiny Józefa i Marii, 
a między obiema postaciami stoi 
arcykapłan Świątyni Jerozolim

skiej w uroczystym stroju, z pek- 
toratem na piersiach. Unosi on 
błogosławiącym, a zarazem opie
kuńczym gestem ręce nad głowa
mi nowożeńców. Pełna radości 
i powagi ceremonia trwa. Dłuto 
mistrza wydobyto z drewna swo
bodę, lekkość i harmonię widocz
ną w ruchach postaci, falowaniu 
szat poruszanych, zda się, lekkim 
powiewem wiatru. Uroczystość, 
której widz jest świadkiem, niesie 
nastrój kameralnego i pełnego 
wdzięku przeżycia - styl baroku 
krzyżuje się tu z jego nową od
mianą: intymność i urokliwość 
stanowią już znamię rokoka.

Kościół św. Józefa nie uległ 
zniszczeniu w czasie warszaw
skiego powstania, zachowaty się 
tu bezcenne dla dziejów polskiej 
kultury dzieła malarstwa i rzeźby, 
a wśród nich pokryta patyną sta
rego złota grupa z arcykapła
nem. Najbardziej okazałą posta
cią jest właśnie arcykapłan, 
wzrok przyciągają szczegóły 
stroju: mitra na głowie, oddane 
z mistrzowską swobodą szaty li
turgiczne, frędzle przy owych 
szatach. Przede wszystkim jed
nak należy zwrócić uwagę na 
twarz o wyrazistych rysach, które 
wskazują, że twórca tej postaci 
dokonywać musial studiów z na
tury, potrafił się też znakomicie 
wczuć w psychikę przedstawia
nej osobistości. Arcykapłan wy
powiada właśnie jakieś ważne 
słowa, dostrzega się niemal, że 
spływają one również z uniesio
nych rąk na głowy nowożeńców. 
Dostrzega się też, że arcykapłan 
świadom jest własnej mocy prze
kazywania owych promieni łask 
oraz wagi swego urzędu, który

pełni z życzliwością dla ludzi oraz 
naturalną prostotą. W jego posta
ci widać wielką biegłość tech
niczną artysty, znakomite opano
wanie formy, doskonalą znajo
mość ludzkiej duszy i anatomii. 
Bo też dzieła tego rzeźbiarza są 
świadectwem najwyższego po
ziomu sztuki rzeźbiarskiej i sny
cerskiej na obszarze ówczesnej 
Środkowej Europy i stanowią 

chlubną ilustrację najświetniej
szych gustów, jakie w owej epo
ce panowały, kiedy respektowa
no kanony piękna, a sztuka sta
wiała przed sobą cel podnosze
nia umysłów i charakterów ludzi, 
ukazując świat stałych wartości 
również wtedy, gdy ich zachwyca 
i bawi.

Twórca arcykapłana uchodził 
w swej epoce za najbardziej zna
komitego rzeźbiarza na olbrzy
mim wówczas terenie Rzeczypo
spolitej. Były to czasy, kiedy ce
niono artystów. Królowie z dyna
stii Wettinów pozostawili po sobie 
w Polsce złą pamięć w dziedzinie 
polityki, ale jako mecenasi kultury 
poza królami Francji nie mieli rów
nych w ówczesnej Europie. Wła
śnie twórca naszej grupy rzeź
biarskiej mianowany został przez 
Augusta III w 1734 r. nadwornym 
rzeźbiarzem królewskim, co za
pewniło mu stały dochód i za
szczytną pozycję.

Kim byt jednak ów świetny 
rzeźbiarz, którego spuściznę 
można oglądać w wielu warszaw

skich i podwarszawskich kościo
łach? Nazwisko jego brzmi - Jan 
Jerzy Plersch. Dokładna data uro
dzenia oraz kraj rodzinny nie są 
znane - mogła nim być Polska, 
ale też Saksonia. W akcie zgonu, 
który nastąpił w 1774 r., podano 
wiek siedemdziesięciu lat. Twór
czość Jana Jerzego Plerscha 
związana była z Warszawą. Tu 
pobierał nauki rzemiosła, był cze
ladnikiem w znanym wówczas 
warszawskim warsztacie Bartło
mieja Bernatowicza, od wczesnej 
młodości wrastał więc w klimat 
miasta i stużyt mu swą sztuką. 
Umarł też jako zamożny war
szawski mieszczanin, właściciel 
posesji na Grzybowie, dworków 
na Lesznie i przy ul. Królewskiej, 
a jego syn, Jan Bogusław, stal się 
wybitnym malarzem w epoce kró
la Stanisława Augusta. Warto 
przypomnieć, że dziełem Jana 
Jerzego Plerscha jest m.in. ołtarz 
główny z monumentalną rzeźbą 
Boga Ojca w ocalałym od znisz
czeń kościele sióstr wizytek, 
gdzie rzeźbiarz wykonał także 
ambonę. Pracował w marmurze 
i drewnie, byt zatrudniony na 
Zamku Królewskim, wykonywał 
dekoracje i płaskorzeźby. Jego 
dziełem są też kamienne posągi 
Ogrodu Saskiego, działał w Łowi
czu i w Wilanowie, a wszystkie je
go rzeźby noszą wyraźne piętno 
indywidualności twórcy, mają wła
sny charakter-własny, specyficz
ny dla Plerscha styl. W swoim du
żym, obleganym przez coraz to 
nowe zamówienia, rzeźbiarskim 
warsztacie zatrudniał wielu 
uczniów i czeladników, wielu też 
przybywało z zagranicy, a do 
Warszawy prowadziła ich renoma 
mistrza.

Postacie z dzieła „Zaślubiny 
Józefa i Marii” w kościele św. 
Krzyża tworzą grupę rzeźb śred
niej wielkości, umieszczono je 
z myślą o dekoracji ołtarza, toteż 
można je swobodnie i z bliska po
dziwiać.

Jerzy Piechowski



1.2. Cmentarz na Przełęczy Matastowskiej: kaplica (1) i jeden z krzyży (2)
3.4. Cmentarz w Woli Cieklińskiej: wejście w formie tuku rozpiętego 
na dwóch pylonach (3) i obelisk nad grobem oficerów (4)
5. Cmentarz w Krempnej: drewniane stylizowane krzyże otaczają 
kamienne mauzoleum zwieńczone „dębowym wieńcem”

(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt Malinowscy)
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