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NA OKŁADCE:

Klasycystyczna rzeźba zdobiąca balustradę ele
wacji wschodniej Pałacu na Wodzie w Łazien
kach Królewskich w Warszawie. Czyż nie wyda- 
je się, że Syrena, odchyliwszy swe nagie ciało ku 
tyłowi, stara się złapać ostatnie już promienie je
siennego słońca?

(fot. Bożena Kędzierzawska)
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Od redakcji

To już dwusetny numer „Spotkań z Zabytkami". W takiej chwili często wracamy myśla
mi do przeszłości, do numeru pierwszego (tego z fragmentem obrazu Leonarda da 
Vinci „Dama z gronostajem" na okładce) i do następnych. Bardzo niedawno jednak 

w rozmowie redakcyjnej z odchodzącym na emeryturę Krzysztofem Nowińskim wspomi
naliśmy początki rodzenia się pisma („Spotkania z Zabytkami", nr 2, 2003), wobec tego
teraz tylko kilka ogólnych uwag.

Kiedy przed ponad 25 laty zakładaliśmy z red. No
wińskim „Spotkania z Zabytkami", byliśmy pełni niepo
koju o losy naszego pomysłu, bo przecież jako pierwsi 
w Polsce podjęliśmy próbę stworzenia czasopisma po
pularnego, poświęconego problemom szeroko pojętej 
ochrony zabytków. Było to przedsięwzięcie wielce ryzy
kowne, zważywszy na czasy cenzury i niewyobrażalne 
dziś bariery techniczne. Niezrażeni jednak trudnościami 
postawiliśmy sobie zadanie popularyzacji wiedzy o za
bytkach - tych znanych, sztandarowych, ale przede 
wszystkim tych mało znanych, a nawet nie identyfikowa
nych jako obiekty zabytkowe - starając się wywołać ni
mi zainteresowanie, wzbudzić do nich respekt i w kon
sekwencji uświadomić potrzebę ich ochrony. Podjęte 
wówczas ryzyko zaowocowało wydaniem 200 numerów 
„Spotkań z Zabytkami”, skupieniem wokół pisma bar

dzo wielu Przyjaciół i znakomitych Autorów. Zyskaliśmy też - to, co w wypadku periodyku 
stanowi podstawę jego egzystencji - licznych wiernych Czytelników. To właśnie Oni, 
i wtedy, i dziś swoją aktywnością wzbogacali i wzbogacają zawartość każdego numeru,
inspirują nowe tematy, rubryki, a nawet działy. Za tę wieloletnią współpracę gorąco
dziękujemy.

Przed rokiem z Paryża pisał do nas prof. Krzysztof Pomian: „[...] Pismo ma świetną sza
tę graficzną - ładną, ale nie przeestetyzowaną, czytelną i żywą. Co jeszcze ważniejsze 
- jest w nim bardzo dużo do czytania. Przypuszczam, że nawet zawodowi historycy sztuki 

i specjaliści od ochrony zabytków dowiadują się z każdego numeru czegoś nowego. Co do 
mnie - dowiedziałem się bardzo dużo. Bardzo cenne jest w nim samo rozumienie zabyt
ków, na tyle szerokie, że obok obrazów i budowli mieszczą się i meble, i szkło, a obok po
zostałości średniowiecznych - socrealizm i architektura przemysłowa XX w. Wkładki muze
alne doskonałe. Można by je zebrać w jedną całość i wydać osobno. Pozostaje jednak pe
wien niedosyt, gdyż chciatoby się wiedzieć więcej o nieistniejących dziś muzeach, o mu
zeach Lwowa i Wilna, o muzeach żydowskich itd., itp. W przyszłości może byłoby dobrze 
wprowadzić dział poświęcony historii zbieractwa w Polsce, historii muzeów, parków naro
dowych, ochrony zabytków. Jest w tej dziedzinie jeszcze dużo do zrobienia

Wsłuchujemy się w takie opinie z wielką uwagą. W każdej z nich szukamy mądrej rady 
i podpowiedzi. Przyjmujemy słuszną krytykę. Cieszymy się, gdy w redakcyjnej poczcie znaj
dujemy słowa otuchy i wsparcia, słowa krzepiące, czasem pochwałę. A wszystko po to, by 
wspólnie wypracować dla pisma najlepszą formulę. Taki byl sens wprowadzonych niedaw
no zmian w szacie graficznej miesięcznika, taki byl powód pojawienia się w nim nowych dzia
łów („Z wizytą w muzeum", „Zabytki i młodzież") i, obok już istniejących, jeszcze jednej akcji 
(„Akcja drewno”).

A co w najbliższej przyszłości? Już w listopadzie powrócimy do tematyki omawianej 
przed laty w dziale „Dobra utracone”. Teraz pojawi się ona w odmiennym ujęciu w ramach 
podobnie nazwanego cyklu („Zabytki utracone”). Nowy Bok powinien przynieść kolejne 
nowości, m.in. dawno zapowiadaną zmianę formuły Klubu Czytelnika... Czy wskazane są 
jeszcze jakieś inne zmiany? Czekamy na listy.

Tymczasem - życząc milej lektury - dziękujemy za wytrwałość. No i... wszystkiego 
najlepszego! Bo przecież ten Jubileusz to nasze wspólne święto.



Opracowany został projekt rewa
loryzacji starego Zamościa. Środ
ki na jego realizację zamojski sa
morząd zamierza pozyskać z fun
duszy strukturalnych Unii Europej
skiej. Rewaloryzacja ma objąć 17 
zadań, m.in. renowację ratusza, 
zespołów kamienic, wymianę na
wierzchni ulic, zabezpieczenie 
obiektów fortecznych, remont Sta
rej i Nowej Bramy Lubelskiej. Je
żeli przedstawiony projekt zyska 
przychylność specjalistów Unii 
Europejskiej, to na wiosnę przy
szłego roku rozpoczną się w Za
mościu prace rewaloryzacyjne.

Krzywa Wieża w Toruniu, jedna 
z głównych atrakcji miasta, wy
maga pilnego remontu. Budowla 
ta powstała w pierwszej połowie 
XIV w. jako prosta, 15-metrowa 
baszta, wtopiona w system mu
rów obronnych. Bardzo szybko, 
bo już w średniowieczu, zaczęła 
pochylać się, obecne odchylenie 
jej od pionu wynosi 1,40 m. Re
mont wieży zależy od przyznania 
środków unijnych na projekt kom
pleksowej konserwacji średnio
wiecznych elewacji ceglanych 
w Toruniu. Projekt ten uwzględnia 
również Krzywą Wieżę.

Wznowione zostały prace kon
serwatorskie w Domu Długosza 
w Wiślicy. Budynek ten, znajdują
cy się w pobliżu kolegiaty, ufun
dowany został w 1460 r. przez Ja
na Długosza i przeznaczony byt 
dla wikariuszy. Prowadzone 
w nim od czterech lat prace kon
serwatorskie objęły m.in. zabez
pieczenie odkrytych w jednej 
z sal malowideł ściennych. Obec
nie konserwatorzy kontynuować 
będą prace nad ich odnawianiem 
oraz przystąpią do przywrócenia 
w budynku dawnej komunikacji 
pomiędzy sienią a piwnicą.

Kanał Ostródzko-Elbląski, łączący 
kilka zachodniomazurskich jezior 
z Zalewem Wiślanym, wymaga 
kompleksowej modernizacji. Ten 
światowej klasy zabytek sztuki hy
drotechnicznej zaprojektowany zo
stał na początku XIX w. przez ho
lenderskiego inżyniera Jakoba G. 
Steenke. Kanał ma długość 82 km. 
Główną jego atrakcją jest jedyny 
na świecie system pochylni pole
gający na tym, że statki opuszcza
ne są i podnoszone na następny 

W Sandomierzu opracowy
wana jest dokumentacja wy
miany nawierzchni rynku. 
Oprócz położenia nowej płyty

Ryszardowi Bykowskiemu, pod 
red. Piotra Paszkiewicza, Graży
ny Ruszczyk i Marii Dłutek.

odcinek kanału na wózkach, poru
szających się po szynach za po
mocą sity wody napędzającej koto 
wodne poprzez przekładnie me
chaniczne. Z powodu wieku i wy
eksploatowania urządzeń dźwigo
wych oraz technicznego stanu dro
gi wodnej niezbędna jest moderni
zacja pochylni oraz odbudowa 
umocnień brzegowych.

Już od trzech lat działa Stowarzy
szenie „Zamek Rabsztyn", które 
przyjęło sobie za cel stopniową re
konstrukcję rabsztyńskiego zamku, 
a także prowadzenie działalności 
promującej ten zamek oraz organi
zowanie turniejów rycerskich, poka
zów dawnych tańców i rzemiosła. 
W ciągu trzech lat dokonano uzu
pełnienia brakujących fragmentów 
murów i okien w zamku, wybudo
wano most nad fosą, doprowadzo
no wodę i energię elektryczną. 
Obecnie trwają prace ar
cheologiczne przy wieży 
bramnej. Prowadzone są 
także badania historyczne 
z zamiarem opracowania 
monografii Rabsztyna.

Secesyjna hala dawnej Fabryki 
Maszyn Rolniczych Mieczysława 
Wolskiego w Lublinie zostanie 
uratowana przed ruiną. Fabryka 
powstała w 1874 r„ w 1899 r. zo
stała gruntownie rozbudowana 
i zmodernizowana. Obecni inwe
storzy chcą jedną z hal fabrycz
nych zagospodarować jako gale
rię handlową. Chlubny to przykład 
w wyjątkowo złej sytuacji polskich 
zabytków techniki.

10 czerwca 2003 r. w Instytucie 
Sztuki PAN w Warszawie odbyło 
się uroczyste spotkanie z okazji 
siedemdziesiątych urodzin prof, 
dr. hab. Ryszarda Brykowskiego, 
wybitnego historyka sztuki, bada
cza zwłaszcza architektury drew
nianej i kultury polskich Kresów 
(z których, a dokładnie z Kołomyi, 

pochodzi). Ju
bilatowi wręczo
no wydaną 
przez Instytut 
księgę Ocalić 
dla przyszłości. 
Studia ofiarowa
ne Profesorowi

W

ma być zmieniona cała sieć wodocią
gowa i kanalizacyjna oraz zlikwidowa
ny zbiornik przeciwpożarowy. Myśli 
się także o zagospodarowaniu piwnic 
pod kamienicami. Wszystkie te za
mierzenia mają być realizowane 
w przyszłym roku. Obecnie prowa
dzone są prace na małym rynku.

Benedyktyński zespół klasztorny 
w Tyńcu jest od czasów po drugiej 
wojnie światowej sukcesywnie od
nawiany. Od 13 lat prace konser
watorskie przy tym cennym zabyt
ku prowadzone są z funduszy Spo
łecznego Komitetu Odnowy Zabyt
ków Krakowa. Do tej pory udało się 
m.in. pokryć budynek klasztorny 
nowym dachem, odnowić mur wo
kół dziedzińca, odrestaurować ba
rokową ambonę w kościele. W tym 
roku zaplanowano konserwację 
studni na dziedzińcu klasztornym. 
Na odnowienie czeka ołtarz i ele
wacja kościoła.

Minęło 50 lat od czasu oddania 
do użytku pierwszej części Stare
go Miasta w Warszawie. W odbu
dowie warszawskiej Starówki 
obok architektów, murarzy, cieśli, 
brukarzy uczestniczyli także arty
ści. Dekorowali elewacje zrekon
struowanych kamieniczek. Po
wstałym dzięki nim dziełom sztuki 
poświęcona została wystawa „De
koracje fasad Starego Miasta 
w 50. rocznicę odbudowy", zorga
nizowana przez Muzeum Histo
ryczne i Archiwum Państwowe 
m.st. Warszawy; ekspozycja czyn
na była od lipca do końca wrze
śnia br.

Ikony karpackie zgromadzone 
w Muzeum Historycznym w Sano
ku bardzo ucierpiały z powodu 
upałów tegorocznego lata. Naj
większe uszkodzenia dotknęły 
ikony z XVII i XVIII w., ponieważ 

deski, na których są namalowane, 
zaczęły rozsychać się w gorącym, 
wysuszonym powietrzu, nato
miast warstwa malarska pozosta
ła sztywna, co może spowodo
wać jej odpadnięcie. Wszystkie 
uszkodzone obiekty zostały wy
cofane z ekspozycji i przekazane 
do konserwacji.
Sanockie Muzeum Historyczne 
posiada największy w Polsce zbiór 
ikon karpackich - liczy on około 
700 obiektów, na stałej wystawie 
znajduje się ponad 200 ikon.

Pięć średniowiecznych figur apo
stołów skradziono w sierpniu br. 
z wrocławskiego kościoła Naj
świętszej Marii Panny na Piasku. 
Wykonane z drewna, pokryte zło
tem i srebrem rzeźby stanowiły 
część późnogotyckiego boczne
go ołtarza; ołtarz jest własnością 
Muzeum Archidiecezjalnego, ko
ściołowi na Piasku przekazany zo
stał w depozyt. Rzeźby, uratowa
ne w czasie wielkiej powodzi, któ
ra nawiedziła Wrocław w 1997 r., 
nie uchroniły się przed zuchwałą 
kradzieżą.

W Opace kolo Lubaczowa spło
nęła zabytkowa cerkiew. Świąty
nia wzniesiona została w 1756 r., 
do 1947 r. użytkowana była przez 
grekokatolików, później popadła 
w ruinę. Straciliśmy kolejny zaby
tek drewnianej architektury, 
uznawany za jeden z warto
ściowszych przykładów budow
nictwa cerkiewnego na Podkar
paciu. Ocalała tylko dzwonnica.

W dniach od 1 do 10 września br. 
Sekcja Epigraficzna Exploratio, 
działająca przy Studenckim Kole 
Archiwistów UMCS w Lublinie, 
przy pomocy Radomskiego To
warzystwa Naukowego oraz 
władz Radomia, zorganizowała 
obóz epigraficzny w Radomiu. 
Celem obozu było zebranie napi
sów nagrobnych z nagrobków 
cmentarza rzymskokatolickiego 
przy ul. B. Limanowskiego. Prace 
objęły napisy powstałe do 1918 r. 
Zebrane w ten sposób napisy 
zostaną opracowane i opubliko
wane. W zamierzeniu organizato
rów jest to początek szerszej ak
cji, która prowadziłaby do zebra
nia, opracowania i wydania kor
pusu epigrafiki XIX w. z terenów 
Polski, obejmującej napisy na
grobkowe na cmentarzach, 
w kościołach, na pomnikach, ka
pliczkach przydrożnych itd. Pa
tronat medialny nad tegorocz
nym przedsięwzięciem objęły 
„Spotkania z Zabytkami”.
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UlflAf wiedzieć fl II więcej

Rubryka ta poświęcona jest 
tym tajemniczym przedmio
tom, o których nie wiemy, do 
czego w przeszłości służyły 
oraz kiedy i gdzie powstały. 
Jednocześnie będziemy po
magać Czytelnikom w do
kładniejszym poznaniu róż
nych dzieł sztuki, które mają 
w swoich zbiorach i nie po
trafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przy
puszczalnej ceny itp. Przysy
łajcie więc do redakcji do
kładne opisy i ilustracje (wy
łącznie dobre zdjęcia i rysun
ki) wyrobów nieznanych lub 
dzieł sztuki, co do których 
macie pewne niejasności. Je
steśmy gotowi odpowiadać 
także na inne pytania związa
ne z zabytkami. Redakcja 
w porozumieniu z ekspertami 
będzie starała się zdobyć jak 
najwięcej informacji i przed
stawi je w tej rubryce.

dziestych XIX w. klasztoru ko
ścioła dominikanów w Łańcucie. 
Kościół ten byt pod wezwaniem 
świętych Piotra i Pawła (baroko
we figury obu świętych znajdują 
się obecnie w łańcuckim ko
ściele farnym). Staramy się do
wiedzieć czegoś więcej na te
mat tego pięknego obiektu oraz 
innych łańcuckich zabytków po- 
dominikańskich. Krzyż wykona
ny jest z drewna, natomiast wi
zerunek malowany jest na bla
sze. Nie mieliśmy jeszcze okazji 
dokładnego jego obejrzenia, ale 
wiemy, że pionowe ramię krzyża 
pierwotnie musiato być dłuższe, 
gdyż od spodu widać ślady po 
jego obcięciu. Wiemy też, że po
dobny w charakterze wizerunek 
znajduje się w refektarzu klaszto
ru bernardynów w pobliskim Le
żajsku (i tam opisany jest jako 
wizerunek barokowy). Jakie mo
gło być miejsce wystawienia ta
kiego wizerunku (refektarz, wiry- 
darz, ołtarz główny, belka tęczo
wa...)? Czy bylibyście Państwo 
w stanie podać inne przykłady 
podobnych wizerunków?".

Małgorzata i Marek Kopeć
Łańcut

„Korzystając z możliwości, jakie 
daje prowadzony w "Spotka
niach z Zabytkami* dział "Wie
dzieć więcej* - przesyłamy dwa 
zdjęcia krzyża (il. 1,2), o którym 
wiemy z przekazów ustnych, że 
jest to krzyż podominikański, ze 
skasowanego w latach dwu

Krucyfiksy z malowaną na bla
sze figurą Chrystusa występują 
na ziemiach polskich rzadko, 
lecz zabytek z kościota podo- 
minikańskiego w Łańcucie nie 
jest obiektem odosobnionym. 
Obok wspomnianego krzyża 
z refektarza klasztoru bernardy

nów w Leżajsku 
ma on co najmniej 
jeszcze jednego 
„brata” - krucyfiks 
w dawnym ko
ściele dominika
nów (obecnie pa
rafialnym) w Cięż
kowicach w po
wiecie tarnow
skim. Ukrzyżowa
nie z Ciężkowic, 
podobnie jak za
bytek z Łańcuta, 
pochodzi prawdo
podobnie z XVIII 
w., a twórcą obu 
dziet byt zapewne 
jakiś lokalny ma
larz lub cały 
warsztat cechowy. 
W sposobie uka
zania Jezusa wy
raźne są nawiąza
nia do tradycji śre
dniowiecznej, ży

wej w XVII w. i odrodzonej 
w drugiej połowie XVIII stulecia. 
Postać Ukrzyżowanego przy
wodzi na myśl późnogotyckie 
tzw. krucyfiksy wyprężone. 
Cierpienie Zbawiciela zostało 
ukazane z wielką ekspresją, 
graniczącą z naturalizmem. 
W Ciężkowicach, z kolei, po
stać Chrystusa na krzyżu 
przedstawiono w silnym poru
szeniu - jego ciało jest mocno 
wygięte, przez co forma dzieła 
przypomina rzeźbione krucyfik
sy powstające od potowy XVIII 
aż po początek XIX w. w kręgu 
lwowskim. Przyjęte w starej lite
raturze dla sztuki tego środowi
ska określenie „lwowska rzeź
ba rokokowa” jest o tyle niepre
cyzyjne, że zjawisko powsta
wania bardzo dynamicznych 
w wyrazie rzeźb religijnych nie 
byto ograniczone wyłącznie do 
Lwowa, a niezwykle ekspresyj
ne posągi, w tym wizerunki 
Chrystusa na krzyżu, nawiązu
jące do późnogotyckich krucy
fiksów mistycznych, docierały 
ze wschodniej Małopolski do 
wielu zakątków kraju, nawet do 
odległej Wielkopolski. Znako
mity zespól rokokowych rzeźb 
lwowskich dłuta Antoniego 
Osińskiego zachował się wła
śnie w Leżajsku.
Analizując Ukrzyżowania z Łań
cuta, Leżajska i Ciężkowic, mu- 
simy pamiętać, że mamy do 
czynienia ze zjawiskiem stoją
cym na pograniczu rzeźby 
i malarstwa. W czasach baroku 
częsty byt zwyczaj sporządza
nia malowanych imitacji detali 
architektonicznych i rzeźb. Po
dyktowane było to najczęściej 
względami finansowymi; koszt 
materiałów - blachy i farb (lub 

samych farb w wypadku malo
widła ściennego), nie dorówny
wał sumie, jaką trzeba byłoby 
zapłacić za prawdziwą rzeźbę 
wykonaną w kamieniu czy na
wet drewnie.
Nie można wykluczyć, iż jesz
cze jednym, poza małopolską 
rzeźbą rokokową, źródłem in
spiracji dla artystów lub raczej 
zleceniodawców zamawiają
cych matopolsko-podkarpac- 
kie malowane krzyże były Cze
chy, gdzie krucyfiksy z figurą 
Chrystusa na wyciętej blasze 
powstawały masowo. Do dziś 
można je tam oglądać na roz
stajach dróg oraz na terenach 
przykościelnych, i to nie tylko 
na prowincji. Jeden z zabyt
ków tego typu zachował się 
przed kościołem św. Urszuli 
w Pradze.
Trudno byłoby dokładnie i od
powiedzialnie wskazać miejsce 
w łańcuckim kościele, w którym 
ustawiony byt niegdyś omawia
ny tu krucyfiks. Miejsc takich 
może być bowiem wiele, a do
datkowym czynnikiem utrud
niającym przyjęcie jednoznacz
nej opinii w tej sprawie jest ła
twość, z jaką tego rodzaju 
obiekty - bez specjalnej obawy 
o ich zniszczenie - można było 
przemieszczać zarówno w ob
rębie świątyni, jak i wyprowa
dzać poza nią. O tym, że i nasz 
krucyfiks zmieniał zapewne 
miejsce wystawienia świadczą 
dostrzeżone przez autorów li
stu na jednym z ramion krzyża 
ślady po jego skracaniu.
Życzymy powodzenia w dal

szym poszukiwaniu licznych 
braci krzyża z Łańcuta, o któ
rych istnieniu jesteśmy prze
konani.
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Kłopotliwy obraz
„Na wystawie paryskiej w roku 1867 zdarzy to nam się przypadkiem stać 

przed «Rejtanem» koto kilku Francuzów - zapisał na marginesie, wydanej 
w 1897 r. w Krakowie, monografii Jana Matejki jej autor 

Stanislaw hrabia Tarnowski. - Jeden z nich ttumaczyt innym, że ten, 
co leży na ziemi, zgrał się w karty jak wskazują rozsypane dukaty, 

i chce sobie w teb strzelić, a ci trzej nad nim perswadują mu, 
że nie ma znowu czego tak bardzo rozpaczać’’.

—. WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

ie wydaje się (i nic w tym dziwnego!), by o Tade- 
uszu Rejtanie - postaci tyleż bohaterskiej, ile tra- 
gicznej, w Polsce znanej każdemu uczniowi - tak- 

w że współczesny Francuz, nie zasłaniając się żar- 
* tern, mógł powiedzieć cokolwiek rzeczowego. Za 

to dla Polaka owe „rozsypane dukaty” zawsze miały 
(i długo jeszcze mieć będą) całkowicie odmienne, symbo
liczne znaczenie - jakże różne od tego, które hrabia Tar
nowski utrwali! w anegdocie. Gdyby miało ich zabraknąć 
na obrazie Matejki (lub choćby jego kopii) wzbudziłoby 
to u oglądających duże zaniepokojenie. A może nawet 
podejrzenie o czyjąś świadomą ingerencję „w sprawie”... 
Czy rzeczywiście?

W maju 2002 r. w godzinach wieczornych, Telewizja 
„Polonia” przypomniała kolejny, czwarty odcinek serialu 
„Alternatywy 4”, z pamiętną sceną wprowadzania się do 
nowego mieszkania na warszawskim Ursynowie aparatczy
ka towarzysza Jana Winnickiego. Z meblowozu tragarze 
wytaszczyli słusznych rozmiarów dzieło malarskie przypo
minające... Jana Matejki „Bitwę pod Grunwaldem” (według 
niektórych źródeł: ze stosowną domieszką najbardziej uda
nych fragmentów namalowanego dopiero w 1931 r. „Grun
waldu” Wojciecha Kossaka; autorzy kopii Jacek Osadowski 
i Danuta Sawnor). Pozostając przy pierwszej możliwości, 
oczywiście, nikt z będących przy zdrowych zmysłach wi
dzów nie przypuściłby nawet, że twórcy serialu chcieli zasu
gerować, że chodzi o grabież oryginalnego płótna Mistrza 
Matejki z Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodo-
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1. Jan Matejko, „Rejtan - Upadek Polski”, 1866, olej, płótno, 282 x 487 cm, Zamek Królewski w Warszawie
2. Kopia obrazu Jana Matejki „Rejtan - Upadek Polski”, ok. 1920, olej, płótno, 146 x 246 cm, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka” w Krakowie, 
Warszawa, 18 maja 2002, poz. kat. 7

wym w Warszawie, gdzie obraz od wielu lat się znajduje (nie 
licząc krótkich wojaży, z jednym tylko nieco dłuższym po
bytem w Muzeum w Malborku w latach 1976-1982). Cho
dziło raczej o okazałą kopię, wykonaną cichaczem na zamó
wienie prominentnego miłośnika sztuki. Mieć taką kopię na 
ścianie, we własnym domu... Wtedy - może rzecz śmieszna, 
niemal absurdalna, ale możliwa. A dzisiaj?

Na cztery godziny przed rozpoczęciem emisji serialu, 
w Sali Matejkowskiej warszawskiej „Zachęty” rozpoczęła się 
aukcja Polskiego Domu Aukcyjnego „Sztuka” z siedzibą 
w Krakowie. Gwoździem programu miał być obraz Mistrza 
Jana - „Rejtan”, czyli „Upadek Polski” [„Rejtan na sejmie 
warszawskim 21 kwietnia 1773 r.”, „Sejm w Warszawie”] 
w zmniejszonej do połowy kopii (146 x 246 cm) wykonanej 
zapewne w Austrii około 1920 r. przez nieznanego artystę. 
„Nie wyszedł [on] bezpośrednio spod pędzla Mistrza - czyta
my w zamieszczonym w katalogu aukcyjnym skrócie artyku
łu poświęconego obrazowi, pióra Sławomira Bołdoka - ale 
jest bez mała mistrzowskim powtórzeniem jednego z bardziej 
znanych dziel Jana Matejki. Mowa o «Rejtanie», którego roz
winięty tytuł brzmi: «Rejtan - upadek Polski». Matejkowski 
«Rejtan» powstał w 1866 roku, a już w rok później został wy
stawiony na Wystawie Powszechnej w Paryżu, gdzie wyróżnio
no go złotym medalem. Efektem tej nagrody był zakup do 
zbiorów cesarza Austrii Franciszka Józefa I za ogromną na 
owe czasy kwotę 50 000 franków francuskich (...). Po upadku 
cesarstwa, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę [orygi
nalny] obraz w 1921 r. został nabyty ze zbiorów cesarskich do 
Państwowych Zbiorów Sztuki i przeznaczony dla Ziarnku Kró
lewskiego w Warszawie. Ocalały z pożogi w 1939 roku zna

lazł się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i przez 
wiele lat wisiał na galerii, do momentu kiedy ponownie po
wrócił do sal zamkowych. Pewnego rodzaju sensacją jest fakt, 
że ówczesny rząd austriacki, przed wydaniem obrazu do Pol
ski, zarządził sporządzenie zmniejszonej wersji «Rejtana», jak
by nie chcąc do końca rozstać się ze znakomitym obrazem. 
Dzieło to w Austrii trafiło z czasem do rąk prywatnych i 12 
marca 1998 roku zostało wystawione na sprzedaż w wiedeń
skim domu aukcyjnym «Dorotheum». Stamtąd trafiło do Pol
ski. [...]. Wedle przeprowadzonych w Krakowie badań konser
watorskich pigmenty użyte do namalowania mniejszego obra
zu odpowiadają farbom z palety Jana Matejki, tak więc tech
nologicznie obraz jest jednorodny z oryginałem. Nieznany jest 
malarz, ale był to niewątpliwie utalentowany współczesny ar
tysta wprawiony w wykonywaniu kopii, który około 1920 ro
ku dokonał tego dzieła. O kunszcie malarza świadczy dobre 
uchwycenie podobieństw fizjonomii czołowych postaci, umie
jętność oddania faktur rozmaitych materii, w których niegdyś 
lubował się Matejko oraz poprawne oddanie dramatyzmu at
mosfery cechującej oryginał. Nieznane są powody, dla któ
rych nie została dokończona dolna partia kompozycji. [Widać 
tam ślady wykreśleń perspektywicznych - dodajmy opuszczo
ny fragment artykułu, sięgając do oryginalnego tekstu 
w „Gazecie Antykwarycznej”, nr 5, 2002 - m.in. tafli po
sadzki, ważne szczegóły - rozsypane papiery obok przewróco
nego fotela, mieszek z pieniędzmi, karabela Rejtana - zostały 
potraktowane szkicowo, a tak wymowny element jak tocząca 
się do stóp Ponińskiego «judaszowa» złota moneta została zu
pełnie pominięta]. Brakuje także jakiegokolwiek napisu na od- 
wrociu, który by naprowadzał na nazwisko odtwórcy. Stąd 
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nie wiadomo, czemu obraz nie został 
ukończony. [Czy zawinił pos'piech 
w wydawaniu oryginału do Polski, czy 
śmierć malarza albo inne przyczyny? 
Być może badania w archiwach au
striackich dałyby częściową odpowiedź 
na te pytania.] Niezależnie od tych fak
tów oraz świadomości, że mamy do 
czynienia nie z oryginałem lecz po
mniejszoną jego wersją, obraz jest 
w nastroju «matejkowskim» i jako taki 
stanowi ewenement kolekcjonerski. [...] 
Snując marzenia widziałbym jego miej
sce w kuluarach Sejmu jako symbolu 
ścierania się rozmaitych opcji politycz
nych i patriotycznej postawy” - pisał 
na zakończenie Sławomir Bołdok.

Licytację obrazu aukcjoner rozpo
czął od podanej w katalogu kwoty 
270 tys. zł. Niemrawy początek i... po 
dwudziestu jeden przebiciach (!), przy 
kwocie 440 tysięcy złotych, zebrani na 
sali usłyszeli: „... po raz pierwszy, po 
raz drugi, i po raz trzeci dla numeru...” 
Jednak numeru nie podano (czy może 
zagłuszyły go długo niemilknące okla
ski?). W każdym razie nowym właści
cielem płótna został licytujący przez 
telefon anonimowy nabywca.

Niezłe pieniądze - dało się sły
szeć uwagę wypowiedzianą półgłosem 
gdzieś w głębi sali. - 7a to (jeśli już) 
można by zamówić dla Sejmu przynajmniej wykończoną kopię. 
Mamy przecież własnych, do tego lepszych kopistów..."

W takich okolicznościach nikt z uczestników aukcji (nie 
tylko dlatego, że nie wypadało, ale również z powodu toczą
cego się jeszcze fascynującego boju o obraz Alfonsa Karpiń
skiego) nie podjął dyskusji. Jednak w jakiś czas później moż
na już było sprawdzić rzecz całą od początku. 1 co z tego wy
nikło?

Przede wszystkim kupienie na aukcji dla Sejmu Rzeczypo
spolitej... kolejnej kopii „Rejtana” nie byłoby uzasadnione.

Kolejnej, gdyż - jak tłumaczył, poproszony o wypowiedź 
w tej sprawie Joachim Bieńkowski, zastępca dyrektora Biblio
teki Sejmowej - kopią słynnego dzieła Matejki Sejm już dyspo
nuje. Zakupiliśmy ją w listopadzie 1999 r. od prywatnego wła
ściciela. Malowana także olejno na płótnie, od tej z «Zachęty» 
jest nieco mniejsza (90 x 130 cm). Podobnie jak w tamtym 
przypadku, nie znamy jej autora, ale prezentuje się znakomi
cie. Do tego wykonana została już pod koniec XIX w. ”

Temat kopiowania „Rejtana” - owego niedostępnego 
przez wiele lat dla zwykłego śmiertelnika obrazu Jana Matej
ki - znany jest zresztą historykom sztuki od dawna. W jed
nym z listów napisanych przez Władysława Wankie (1860- 
-1925), malarza i krytyka sztuki, datowanym 27 grudnia 
1898 r. w Monachium, a pisanym w odpowiedzi na propo
zycję wykonania kopii „Rejtana” otrzymaną od znanego ko
lekcjonera dzieł sztuki Edwarda Rejchera, czytamy między 
innymi: „Co się tycze owego Rejtana to tak się sprawa przed
stawia: 1) Jaki Rejtan? czy Matejki z Muzeum w Wiedniu? 
2) Jaka to ma być kopja - to jest jakiej wielkości? 3) Czy ca
ły obraz [?] 4) Wiele &[anowny] P[an] przeznacza na ten cel? 

Dopiero na zasadzie tych informacyi 
mógłbym Szanownemu] Panu coś pozy
tywnego odpowiedzieć. Rejtan jest jed- 
nem z tych arcydzieł malarstwa, które 
przy kopjowaniu masse pochłaniają cza
su. Sądzę, że i wynagrodzenie artysty 
musi być w tym wypadku odpowiednie. ” 

List na niedawnej aukcji w Antykwa
riatach Warszawskich „Lamus” (7 grud
nia 2002 r.) kupiło do swoich zbiorów 
warszawskie Muzeum Narodowe. Ale 
czy obraz zamówiony przez Rejchera zo
stał wykonany, niestety, nie wiadomo. 
Wiadomo tylko, że opisanego tak dzieła 
nie wymienia wydany w Wiedniu 
w 1918 r., nakładem własnym kolekcjo
nera, Katalog zbiorów Edwarda Rejchera. 

Kopie z „Rejtana” Matejki wykony
wano natomiast z całą pewnością i w la
tach późniejszych. Jedno z takich płó
cien (tym razem powtarzające obraz Mi
strza Jana tylko we fragmencie ukazują
cym tytułową postać) można zobaczyć 
na przykład w znanym warszawskim li
ceum, któremu Tadeusz Rejtan patronu
je. Jednakże bardziej interesujące, niż 
szukanie dowodów popularności dzieła, 
mierzonych liczbą jego powtórzeń, wy- 
daje się podjęcie próby rozwiązania za
gadki zasygnalizowanej w jednym z koń
cowych akapitów artykułu Sławomira 
Bołdoka o niedokończonej kopii „Rejta

na”, sprzedanej na aukcji w „Zachęcie”. Czy uda się zatem 
wytłumaczyć, dlaczego „rozsypane papiery obok przewróco
nego fotela, mieszek z pieniędzmi, karabela Rejtana - zostały 
potraktowane szkicowo, a tak wymowny element jak tocząca 
się do stóp Ponińskiego «judaszowa» złota moneta została zu
pełnie pominięta”?

Jeszcze przed paryską wystawą na temat nowego obrazu 
Mistrza Jana wypowiedział się Józef Ignacy Kraszewski. Opi
nia pisarza stała się początkiem długiej, niekiedy nadzwyczaj 
emocjonalnej dyskusji wokół „Rejtana”. Dotyczyła przy tym 
nie tylko wartości artystycznych samego obrazu, lecz także 
(czy może przede wszystkim) postawy moralnej przedstawio
nych na nim historycznych postaci oraz oceny tych postaw 
przez malarza. „Pan Matejko, nic się już niema do nauczenia, 
włada pędzlem mistrzowsko, myślą sięga najwyższych zadań - 
jest artystą... i dziś może najpierwszym z naszych artystów” - 
czytamy na wstępie, nie podejrzewając nawet, że wstępny 
komplement złożony pod adresem malarza jest jedynie rodza
jem literackiej metafory sprytnie obmyślonej przez Kraszew
skiego. Pisząc jednak konkretnie o „Rejtanie” autor krytyki 
żadnych już figur nie stosuje. Powiada wprost, co myśli, ma
larza nie oszczędza: „Obraz przed odejściem na wystawę pary
ską, był przez dni kilka ukazywany w Krakowie i wywołał naj
rozmaitsze sądy - ostatecznie obraził on uczucia narodowe, 
a jako pomysł i dziejowy utwór jest nie do darowania dziwacz
nym. Jest to wariacja z tego samego tematu co Stańczyk, Ka
zanie [Skargi], Ucieczka Jana Kazimierza... ale tamto były ża
le... to jest niemal w gniewie rzucona obelga. [...]. Nie jest to 
spełnienie przepowiedni Skargi, jest to obelżywy policzek prze
szłości... Jeśli kiedy, to dziś na wystawę europejską nie godziło

3. Fragment listu Wtadystawa Wankie
do Edwarda Rejchera z dnia 27 grudnia 1898 r., 
Antykwariaty Warszawskie „Lamus”, Warszawa, 
7 grudnia 2002, poz. kat. 162
4. „Judaszowa" moneta, sakiewka, 
papiery - fragment obrazu z ilustracji 1
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się posyłać tej nostra culpa, jeśli tam objaśnienie Szujskiego 
dojedzie, powiedzą sobie obcy... Ha! Sami winni że padli, bo 
żyć nie byli godni!” (Z roku 1866. Rachunki przez B. Bolesła- 
witę, Poznań 1867, s. 304-313).

Gdzie zatem w obrazie obraza Narodu, gdzie obelgi? Kra
szewski na płótnie widzi kilka takich „szczegółów rażących”, 
a najważniejszy z nich - to rozsypane na posadzce pieniądze 
- owe złote monety, których w wiedeńskiej kopii już nie ma. 
Oto więc „naprzeciw Szczęsnego i ojca jego, leży na ziemi sa
kiewka z moskiewskim złotem, rys grubiańsko wyrazisty, okle
pany, a do Potockich nie dający się zastosować. ” I raz jeszcze, 
w końcowym fragmencie tekstu, skwitowanie: „Owa sakiew
ka na ziemi jest najnieszczęśliwszym pomysłem.”

Zresztą krytycznych uwag pod adresem malarza i jego 
obrazu jest w felietonie więcej. „Obraz Matejki, malowany 
po mistrzowsku, jest obmyślony po studencku i ab iratio... To 
też znowu w nim górę bierze namiętność, gwałtowność, prze
sada ruchów nie dająca się usprawiedliwić, exageracja, mia
sto potęgi. Rejtan wygląda jakby miał chorobę św. Wita; Po- 
niński na mannekin... [...].” Prorokując dziełu i jego twórcy, 
pewnie nawet Kraszewski nie przypuszcza, jak mało się 
w tym proroctwie pomyli: „Świetna technika poprze ten ob
raz za granicą, a że historia nasza mało znana, ocenionym nie 
zostanie... Matejko medal otrzyma lub legią... Ale bodaj mu 
to arcydzieło nie było wyrzutem sumienia na życie całe, bo 
jest to może piękny obraz, a zły uczynek.” Wreszcie owo 
słynne zdanie, które, będąc esencją myśli pisarza, na stałe 
weszło do historii, a cytowane w wielu artykułach i komen
tarzach - straszy i groźnie pobrzmiewa: „Policzkować trupa 
matki się nie godzi... ”. I objaśnienie: „Cóż to jest jeśli nie po
liczek Polsce dany? Mówią, że ktoś ze łzami prawie wycho
dząc z [krakowskiej] wystawy, zawołał: któż to kupi... chy
ba Moskal! I że autor miał gorzko odeprzeć - kupili żywych, 

mogą i malowanych kupić. Otóż, z wyjątkiem kil
ku figur na obrazie, trzeba zupełnej nieznajomości 
dziejów, żeby im zarzucić wszystkim przedajność. ” 

I tak oto dochodzimy do sedna sprawy: jest za
rzut, jest obraza, są „przedajne pieniądze”. Ale nie 
na obrazie sprzedanym w „Zachęcie”! Wszak tam 
„«judaszowa» złota moneta została zupełnie pomi
nięta.” Rzecz jasna, by wyjaśnić tę sprawę trzeba 
będzie jeszcze poczekać aż nowy właściciel obrazu
- jak słusznie podsunął to Sławomir Bołdok - zba
da austriackie archiwa. Tymczasem obraz, mając 
swoją tajemnicę, przynajmniej tym góruje nad każ
dą, choćby najlepszą, zamówioną u najwybitniej
szych fachowców współczesną kopią dzieła.

Jednak, czy to nie dziwne, że na interesującym 
nas obrazie pominięto tak ważne rekwizyty, jakimi są 
rozrzucone monety, sakiewka, dokumenty? Czy nie 
łatwiej jest przyjąć taką oto roboczą tezę, że kopista 
celowo pominął je na czyjąś prośbę, niż miałby 
umrzeć „z pędzlem w ręku” nie dokończywszy pracy
- dokładnie wtedy, kiedy należało wymalować na 
płótnie owe drobne, pozornie mało znaczące przed
mioty? A jeśli tak, to czy nie nazwalibyśmy tego ma
nipulacją? Bo o tym, że manipulowano w przeszłości 
oryginalnym dziełem Matejki, wiemy nie od dzisiaj.

Kiedy tylko sława „Rejtana” - głównie za spra
wą przytoczonego felietonu Józefa Ignacego Kra
szewskiego - rozeszła się po kraju i świecie, wnet 
pojawiły się i takie pomysły, by dzieło zawczasu wy

kupić i ukryć. Albo nawet zniszczyć (!). Szczęśliwie nie posłu
chał tej rady Ksawery hrabia Branicki (do którego słano adre
sy), wnuk targowiczanina Franciszka Ksawerego z obrazu Ma
tejki. Ale już po paryskiej wystawie pomysły te częściowo zre
alizował sam cesarz Austrii Franciszek Józef I. Malarza kazał 
odznaczyć, za obraz sowicie zapłacić i... na wiele łat schować 
kłopotliwe dzieło w cesarskich muzeach.

Zanim jednak do tego doszło, o przywiezionym na wysta
wę światową w Paryżu w 1867 r. najnowszym obrazie Matej
ki rozpisywano się w tamtejszej prasie. Jednym z autorów, któ
ry „Rejtanowi” poświęcił więcej uwagi, był znany z konserwa
tywnych poglądów francuski krytyk i historyk sztuki Charles 
Clement (1821-1887). Na łamach „Journal des Debats” napi
sał on m.in.: „Tmaczną część sali austriackiej przeznaczono pod 
ekspozycję dzieła bardzo utalentowanego malarza polskiego, 
pana Matejki. [Tu warto przypomnieć, że] wystawia on w Pa
ryżu nie po raz pierwszy, a jego obraz «Skarga» dobrze został 
odnotowany na Salonie w 1865 roku. Z obrazem tegorocznej 
wystawy - «Sejm Warszawski 1773» - będzie najpewniej po
dobnie. Pomijając bowiem oczywiste niedomagania przedsta
wia on te same rzadkie zalety, które omówiliśmy już przy oka
zji debiutu tego artysty. Pan Matejko chciał [w swoim dziele] 
ukazać najtragiczniejszy epizod w historii Polski - Konfederację 
Adama Ponińskiego na Sejmie w Warszawie. Malarz nie ograni
czył się jedynie do suchych faktów historycznych, umieścił bo
wiem na płótnie postaci, które żyły pięćdziesiąt lat po wydarze
niach [będących tematem obrazu]. Jest to więc dzieło w rów
nym stopniu alegoryczne, co historyczne. I chociaż [oglądając 
je] odgadujemy myśl artysty, który odmalowując postaci, które 
przyczyniły się do rozbioru Polski, chciał niewątpliwie, w spo
sób symboliczny, przedstawić niedole swojej ojczyzny, to 
jednak w katalogu przydałoby się więcej wyjaśnień [na ten te
mat], Tak, czy inaczej, dwie historyczne postaci dominują w tej
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5. Gtówne postacie obrazu Jana Matejki 
„Rejtan - Upadek Polski” (szkic 
objaśniający - wg książki Stanisława 
Witkiewicza Matejko, Lwów 1912): 
1. Tadeusz Rejtan, poseł nowogródzki, konfederat 
barski. 2. Stanislaw Szczęsny Potocki, general 
artylerii konnej, późniejszy przywódca konfederacji 
targowickiej. 3. Książę Adam Poniński, marszałek 
sejmu. 4. Franciszek ksawery Branicki, hetman wielki 
koronny, współzałożyciel konfederacji targowickiej.
5. Ignacy Józef Massalski, biskup wileński.
6. Książę Antoni Stanisław Światopelk Czetwertyński, 
kasztelan przemyski. 7. Książę Karol Radziwiłł, 
wojewoda wileński, marszałek konfederacji 
radomskiej. 8. Franciszek Salezy Potocki, wojewoda 
kijowski. 9. Książę Michał Poniatowski, prymas 
Polski. 10. Książę Michał Czartoryski, kanclerz wielki 
litewski. 11. Król Polski, Stanisław August.
12. Hugo Kołłątaj. 13. Jacek Małachowski.
14. Samuel Korsak. 15. Elżbieta Grabowska.
16. Książę Nikołaj Repnin. 17. Księżna Izabela 
Lubomirska. 18. Caryca Rosji, Katarzyna II (portret). 
19. Żołnierz rosyjski.

6. „Z obrazu Matejki «Sejm w Warszawie»”, 
cynkografia, 12,3 x 18 cm, Carl Angerer 
w Wiedniu, 1893 r.

opowieści. Po prawej [na schemacie u Stanisława Witkiewicza 
z numerem 1 ] szlachcic Tadeusz Rejtan, poseł z Nowogorodu [!], 
wyczerpany fizycznie i psychicznie po długim, bo trwającym 
kilka dni przemówieniu — leżąc na ziemi, rozpinając koszulę 
i pokazując swą nagą pierś nikczemnemu Ponińskiemu, mar
szałkowi Sejmu, urydaje z siebie ostatni głos protestu. Poniński 
[numer 3], w stroju kawalera maltańskiego, stoi pośrodku ob
razu i daje znak widocznym za niedomkniętymi drzwiami żoł
nierzom, by weszli i zabrali nieszczęsnego Rejtana. Są przy nim 
[jeszcze] dwie [ważne] postaci: jedna z nich pochyla się zasła
niając ręką oczy [Franciszek Ksawery Branicki, hetman wielki 
koronny - na schemacie u Witkiewicza z numerem 4], druga, 
bardzo młoda spuszcza głowę ze wstydu i przygnębienia [Szczę
sny Potocki, generał artylerii, późniejszy przywódca konfede
racji targowickiej - numer 2]. Po lewej stronie płótna widać 
wiele osób, w większym lub mniejszym stopniu biorących 
udział w akcji. Nie będę [jednak] się wdawał w objaśnianie 
tej części obrazu - jest zdecydowanie nazbyt enigmatyczna. ” 
A dalej jeszcze kilka uwag na temat walorów artystycznych ob
razu: „Jedno rzuca się w oczy - świetne wykonanie, niezwykle 
żywiołowe i oryginalne. Mógłbym tu powtórzyć to, co powie
działem już o pierwszym obrazie tego artysty: pan Matejko to 
malarz bardzo sprawny, choć z czasów młodzieńczych zacho
wuje parę słabości, których mógłby się pozbyć. Jego kreska jest 
poprawna i żywa, jego postaci oryginalne, dobrze skompono

wane, a ich twarze zindywidualizowane i pełne ekspresji. Nato
miast [pod względem kolorytu] obraz namalowany jest w bar
dzo nieprzyjemnym tonie fioletowym. Paleta barw nie jest naj
właściwsza, walor nie zawsze dokładnie dobrany, a ton ciężka- 
wy. [Co więcej] światło jest źle rozłożone - jest ono rozproszo
ne, nie równoważy masy. Pan Matejko musi nauczyć się trud
nej sztuki wyrzeczeń. Jest pomysłowy, ma prawdziwą wiedzę, 
odwagę, temperament, ale także nadmiar gwałtowności oraz 
nazbyt łatwej skłonności do melodramatyzmu. Nie oczekiwał
bym zresztą, by pan Matejko, nasączywszy swą osobowość na
szą francuską manierą zaczął ją naśladować, choć uważam, że 
zbyt mało widział z tego, co się obecnie robi [w malarstwie] 
i, że [właśnie z tego powodu] przydałby mu się pobyt w Paryżu.” 
(Charles Clement, Exposition universelie des beaux-arts, „Journal 
des Debats”, 1867, wydanie z 1 sierpnia, s. 2).

Na koniec spróbujmy postawić kilka, chyba jednak reto
rycznych pytań.

Po pierwsze: co, tak naprawdę, oznacza ujawniona 
w przytoczonym cytacie niechęć krytyka do opisania lewej 
strony dzieła („Nie będę się wdawał w objaśnienie tej części 
obrazu - jest zdecydowanie nazbyt enigmatyczna”}! Czy aby 
nie wpłynęła na nią tak kłopotliwa dla wielu obecność na 
obrazie Matejki polskiego króla Stanisława Augusta - ujęte
go z profilu, bezradnego, z zegarkiem w ręku (na schemacie 
u Stanisława Witkiewicza postać z numerem 11)? Może, po 
prostu, wygodniej było francuskiemu krytykowi nie zajmo
wać się tą - w jakimś sensie tragiczną, uwikłaną w splot 
dziejowych zdarzeń - osobą z majestatu?

Po drugie: czy przypadkiem nie te same kurtuazyjne 
trudności stały się powodem podjęcia decyzji o opubliko
waniu - w roku śmierci Matejki, dokładnie przed stu dzie
sięciu laty - przez wiedeńskie wydawnictwo Carla Angere- 
ra niemal nieznanej dziś podobizny „Rejtana” w niedokoń
czonym (właśnie w tej samej, lewej części obrazu) sztychu, 
jako ilustracji dla niemieckojęzycznych czytelników pracy 
Alfreda Nossiga Das neunzechte Jahrhundert!

I po trzecie: czy nie taki właśnie - zupełnie świadomy - 
był powód pominięcia w kopii obrazu wystawionego na au
kcji w „Zachęcie” owych kłopotliwych, może nazbyt kłopo
tliwych „judaszowych” srebrników?

Wojciech Przybyszewski
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„Waleń to wielka ryba często zwana wielorybem; jest ona tak ogromna, 
że wyglądem przypomina ląd, zwłaszcza gdy jej grzbiet jest suchy, 

co zdarza się często, ponieważ nie znosi ona przebywać w miejscach, 
gdzie morze jest głębsze niż dwieście stóp. To właśnie do brzucha tej ryby 

dostał się prorok Jonasz, o czym opowiada nam Stary Testament; 
Jonasz myślał, że znalazł się w piekle, tak wielkie było owo pomieszczenie”.

Jonasz i wieloryby
JAROSŁAW KOMOROWSKI 

ten sposób pisał o biblijnej „wielkiej rybie” Jo
nasza, utożsamiając ją z wielorybem, uczony flo- 

rentyńczyk, Brunetto Latini, w erudycyjnej ency
klopedii Skarbiec wiedzy z lat 1260-1265. Identy

fikacja taka była już wówczas - i pozostała - powszechna, 
tym bardziej że dwudziestometrowe, drapieżne kaszaloty 
(potwale), mogące połknąć człowie
ka, widywano i w Morzu Śródziem
nym, i podczas odleglejszych wy
praw. Nie wspomniał natomiast au
tor o symbolicznym wymiarze Staro- 
testamentowej opowieści, uznanej za 
zapowiedź śmierci i zmartwychwsta
nia Chrystusa - wedle jego własnych 
słów, utrwalonych w Ewangelii we
dług św. Mateusza (12,40): Jo
nasz był trzy dni i trzy noce we 
wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn 
Człowieczy będzie trzy dni i trzy no
ce w łonie ziemi". Dzięki tej wyrazi
stej prefiguracji motyw Jonasza poja
wił się w sztuce chrześcijańskiej u sa
mych początków (malarstwo grobo
we i sarkofagi z 111 w.) i zadomowił 
się w niej na stałe.

Dobrym przykładem jego wcze
snej realizacji są sarkofagowe pła
skorzeźby z czasów rzymskich, 
przedstawiające połknięcie oraz 
uwolnienie Jonasza, zachowane 
w Gaecie we Włoszech. Wykorzy
stane najpierw jako elementy am
bony w bazylice z VII w. zostały na
stępnie wmurowane z dwóch stron 
schodów, wiodących do dwunastowiecznej dzwonnicy 
katedry św. Erazma. Zgodnie z najdawniejszymi wyobra
żeniami, „wielka ryba” nie jest tu ani rybą, ani wielory
bem, lecz potężnym potworem morskim z głową bestii, 
płetwiastymi, ale i uzbrojonymi w pazury przednimi łapa
mi, grzebieniem na opancerzonym karku, łuskowatym, 
wężowo skręconym tułowiem i ogonem zakończonym 

pojedynczą płetwą. Nic dziwnego, że „wypluty”, nagi Jo
nasz zdrętwiał z przerażenia...

Gdy po raz pierwszy pisałem o ambonach w kształcie 
wieloryba i innych Jonaszowych obiektach na Śląsku i nie 
tylko („Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 2000), przy oma
wianiu kazalnicy w Kratonohach koło Hradca Kralove 
wspomniałem o dwóch jeszcze, znanych z terenu Czech. 
Teraz mogę je już zaprezentować, wraz z dalszymi rezulta

tami wielorybniczych poszukiwań w Polsce. Rokokowa 
„kazatelna ve tvaru uelryby z otevreną tlamą” — tak trzeba 
tam o nią pytać - znajduje się we wsi Bośilec, 30 km na pół
nocny wschód od Czeskich Budziejowic. Do gotyckiego 
kościoła św. Marcina z XIV-XV w., z osiemnastowiecznym 
wystrojem i dostawioną w 1836 r. wieżą, przeniesiono ją 
w 1786 r. z pobliskiego Trebonia. Kilkadziesiąt lat wcze-
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śniej niezwykła ambona powstała na zamówienie tamtej
szych augustianów z przeznaczeniem dla kościółka św. Bar
bary, stojącego w lesie niedaleko miasta.

W 1785 r., gdy trzeboński klasztor padł ofiarą kasaty, za
rządzonej przez cesarza Józefa II, kościółek przestał istnieć, 
i wtedy właśnie kazalnica trafiła do Bośilca. Wielka srebrna 
ryba, pokryta łuską, z długimi wąsami, gwałtownie wygina
jąc grzbiet, unosi się na fali z głową zwróconą ku górze. 
W szeroko otwartej paszczy tkwią liczne, ostre zęby. Ta 
paszcza - to korpus ambony, stojący w niej ksiądz miał być 
w oczach wiernych drugim Jonaszem, wysłannikiem Boga. 
Z baldachimu w kształcie muszli spływają srebrne strużki 
wody, oblewające również prostą, czworoboczną podporę. 
Nad baldachimem unosi się Gołębica - Duch Święty 
w chmurach i glorii. We wrześniu 2002 r. ambona została 
zdemontowana i poddawana jest obecnie gruntownej kon
serwacji, która zakończy się w połowie przyszłego roku.

Trzecią i ostatnią w Czechach wielorybią kazalnicę zoba
czyć można w Mnichovicach, dwadzieścia pięć kilometrów 
na południowy wschód od Pragi. W kościele Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny o czternastowiecznym rodowo
dzie znalazła się, gdy w latach 1746-1754 odbudowano go 
po pożarze w nowym, barokowym kształcie. Fundatorami 
byli najpewniej właściciele miejscowych dóbr, patronująca 
świątyni rodzina von Khevenhuller-Metsche, której herb, 
całkiem już zatarty, wmurowano nad wejściem.

Zawieszona na filarze mnichowicka ambona różni się 
gruntownie zarówno od poprzedniej, jak i od pozostałych 
ze śląska i Czech. Najeżona zębami górna część rozwartej 
paszczy złocistego wieloryba, z wielkimi oczami, zadartym 

nosem i starannie wymodelowanym podniebieniem, oraz 
stromo ponad nią wzniesiony tułów z promienistymi płe
twami i fantazyjnie postrzępionym ogonem - to „zaledwie” 
baldachim. Zamiast spodziewanej dolnej części paszczy ma
my korpus o typowym kształcie, pokryty jednak turkuso- 
wozielonymi falami ze srebrną pianą na brzegu - wyobraża
jący zatem morską toń, w dodatku ozdobioną gwiazdkami. 
Z boków umieszczono plakiety z wizerunkami ewangeli
stów: Łukasza i Jana. Podkreślają one typologiczny związek 
Jonasza i Chrystusa, wedle fundamentalnej zasady concor- 
diae - zgodności Starego i Nowego Testamentu. Fakt, że Łu
kasz słowa o „znaku Jonasza” przekazał bez wymieniania 
„wielkiej ryby”, a Jan w ogóle ten temat pominął, najwyraź
niej nie miał zasadniczego znaczenia. Pomiędzy nimi, w cen
trum korpusu spada w toń głową w dół główny bohater, 
prorok wrzucony do morza dla spełnienia się woli Boga.

Zęby ujrzeć na ambonie Jonasza w pełni jego proroc
kiej godności, musimy się przenieść aż do Pasłęka (Preus- 
sisch Holland). Około 1690 r. nową kazalnicę dla ewan
gelickiego wówczas, gotyckiego kościoła św. Bartłomieja 
wykonał Johann Christoph Dóbel. Ten pochodzący z Ber
lina snycerz i architekt przez wiele lat pracował we 
wschodniopruskich świątyniach, tworząc liczne, cenione 
dzieła, m.in. kilka ołtarzy w Świętej Lipce. Na korpusie, 
a także na parapecie schodów umieścił Dóbel figury 
ośmiu proroków, wśród nich na eksponowanym miejscu, 
między Abrahamem i Joelem, Jonasza z rozłożonymi 
w profetycznym natchnieniu rękami. Niewielka ryba, po
dobna do delfina, pełni w tym wypadku funkcję atrybu
tu, umieszczonego na drugim planie. Autor ułatwi! sobie
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2. 3. Ambony - wieloryby w Bośilcu (2) i Mnichovicach (3)
4. Prorok Jonasz na ambonie w Pasłęku
5. Ocalenie Jonasza - relief z epitafium Heselerów we Wrocławiu
6. 7. Obrazy na emporach w Borku Strzelińskim (6) i Zalesiu (7)
8. Herb John z epitafium Elizabeth Gottswald w Kożuchowie
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zresztą zadanie, rzeźbiąc tylko głowę i ogon, przymoco
wane do figury. Starotestamentowym prorokom towarzy
szą na baldachimie czterej ewangeliści, a nad nimi, 
w zwieńczeniu Chrystus Zmartwychwstały.

W południowej bocznej nawie kościoła św. Elżbiety we 
Wrocławiu znajduje się okazałe manierystyczne epitafium 
Caspara Heselera (zm. 1577) i jego żony (zm. 1589), dzie
ło artysty rodem z Amsterdamu, Gerharda Hendrika. Ca
łą szerokość dolnej strefy, nad tablicą inskrypcyjną, zajmu
je tu alabastrowy relief, przedstawiający Jonasza, który 
gwałtownie, w dynamicznym ruchu wy
giętego ciała wylatuje z paszczy wielory
ba na brzeg. Z prawej w głębi oglądamy 
początek opowieści - zrzucenie proro
ka z okrętu i wieloryba, gotowego go 
połknąć. W pracy nad reliefem Hen
drik posłużył się drzeworytem Jobsta 
Ammana (wg rysunku Johanna Bocks- 
bergera Mł.) z Biblii, wydanej przez 
Feyerabenda we Frankfurcie w 1564 r. 
Dobrze znana dzięki licznym później
szym edycjom rycina stała się popular
nym w Europie wzorcem graficznym.

Obecność tego właśnie motywu na 
epitafium ma głęboki sens, znany już 
wczesnochrześcijańskiej sztuce sepulkral
nej. Ukazanie Jonasza typologicznie po
wiązanego z Chrystusem niesie przesła
nie w obliczu śmierci najistotniejsze - 
pewność powstania z martwych i życia 
wiecznego. Na Dolnym Śląsku analo
giczna, ale malowana scena towarzyszy 
głównemu obrazowi Zmartwychwstania 
w zwieńczeniu epitafium nieznanej ro
dziny z końca XVI w. w kościele św. Je
rzego w Kondratowie koło Świerzawy. 
Płaskorzeźba Jonasza uwolnionego przez wieloryba jest też 
jednym z elementów rozbudowanego anonimowego epita
fium z 1573 r. w kościele św. Jana Ewangelisty (zamkowym) 
w Oleśnicy. A w niedostępnej krypcie grobowej pod prezbi
terium tej świątyni spoczywa od 1617 r. miedziany sarkofag 
księcia oleśnickiego Karla II Podiebrada, ozdobiony na bo
kach przedstawieniami Ocalenia Jonasza i Wizji Ezechiela 
oraz Zmartwychwstania i Sądu Ostatecznego.

Końcowy epizod znajomości Jonasza z wielorybem 
pojawia się również w biblijnych cyklach malarskich na 
emporach kościołów, głównie, choć nie wyłącznie, ewan
gelickich. Ich twórcy, zwykle minorum gentium, odwoły
wali się do wzorów (obraz w Jakubowie koło Głogowa, 
pokazany w poprzednim artykule, oparty jest na rycinie 
Ammana), ale i do własnej wyobraźni - zwłaszcza gdy 
chodzi o wygląd „wielkiej ryby”. Datowane na 1680 r. 
malowidło w kościele św. Wawrzyńca w Borku Strzeliń- 
skim ukazuje przede wszystkim ciemnozielonego wielory
ba o masywnym, wygiętym w łuk tułowiu, z charaktery
styczną wodną fontanną. Mała sylwetka półnagiego Jona
sza niemal zlewa się z czerwonym wnętrzem paszczy. 
Przestrzeń lądu została swoiście zaburzona: drzewo wy
znaczające brzeg rośnie z lewej, natomiast sylwetkę wa
rownego miasta widać w głębi z prawej.

W Zalesiu koło Bystrzycy Kłodzkiej, w drewnianym, 
nieprzerwanie katolickim kościele św. Anny z 1717 r. ilu

stracje do Starego oraz Nowego Testamentu (tylko Boże 
Narodzenie, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie) pokry
wają cały strop i balustradę empory. Pięćdziesiąt sześć ob
razów - kart osiemnastowiecznej Bibliae pauperum, to 
wytwór rzemieślniczego warsztatu, o cechach miejscowe
go malarstwa ludowego. Scena uwolnienia Jonasza (na 
emporze) bawi, ale i zaciekawia naiwną nieporadnością. 
Na intensywnie błękitnym tle morza i nieba pyzaty Jo
nasz, szczelnie spowity w zieloną i białą szatę, ląduje na 
brzegu. Szary wieloryb, jak z dziecięcego rysunku, ma wy

datne nozdrza, ludzkie oko z rzęsami, 
dziwny czubek nad czołem i płetwę po
dobną do skrzydła. Wystrzeliwuje dwie 
strugi wody z dwóch miejsc; jedno 
z nich - to wyraźnie zaznaczona szpara 
z boku głowy. Malowidło jest podpisa
ne: „Jonas wirt vom Wahlfisch ans Land 
geworffen. Jon. IF (Jonasz zostaje wyrzu
cony przez wieloryba na ląd. Ks. Jonasza 
2). Scena sąsiednia przedstawia wypeł
nienie misji proroka, który pod murami 
obronnymi przepowiada karę miesz
kańcom Niniwy: „Począł więc Jonasz iść 
przez miasto... i wołał, i głosił: «Jeszcze 
czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zbu- 
rzona» ”.

Historia Jonasza znalazła swe miejsce 
także w dolnośląskiej heraldyce. Nie
miecki herb mieszczański John zrodzić 
się musiał z podobieństwa nazwiska ro
dziny (w 1707 r. nobilitowanej) do imie
nia proroka. Występuje jednak bardzo 
rzadko, toteż odszukanie go w terenie 
powiodło się jak dotąd jedynie na starym 
cmentarzu ewangelickim w Kożuchowie. 
W kaplicy przy wschodnim odcinku 

cmentarnego muru i na samym murze znajdują się dwa epi
tafia tutejszych mieszczek de domo John. Pierwsze poświę
cono Annie Margarecie Gottswald, zmarłej w 1694 r.; 
w ozdobnym obramieniu inskrypcji herb dostrzec nieła
two. Drugie, z herbem dobrze widocznym, upamiętnia 
zmarłą w 1666 r. Elizabeth Gottswald, żonę radcy i syndy
ka księstwa żagańskiego.

Herb John ma w tarczy wieloryba z otwartą paszczą 
i uniesionym ogonem, zwróconego w prawo. Według he
raldycznego opisu z paszczy powinna wystawać głowa Jo
nasza, ale kamieniarze pominęli ten trudny szczegół. Klej
not jest równie niezwykły: widnieje w nim Meluzyna 
z dwoma ogonami, czyli znana z francuskiej legendy ru
sałka - hrabina Lusignan. Rycerz Raimond żył z nią szczę
śliwie, póki nie złamał zakazu oglądania małżonki w so
boty, gdy piękna kobieta zmieniała się w pół-węża.

Już w czasie pisania tego tekstu trafiłem na kiermasz, 
zorganizowany na warszawskiej Starówce przez Muzeum 
Etnograficzne. Gdy wśród drewnianych świątków i zwie
rzątek zobaczyłem nagle Jonasza w paszczy wieloryba, 
prawie oczy przetarłem... Po krótkim targu z autorem, 
Andrzejem Cichoniem z Kutna, stałem się właścicielem 
rzeźby - wykonanej osiemnaście stuleci po tym, jak wize
runki proroka i jego „wielkiej ryby” pierwszy raz ozdobi
ły ściany rzymskich katakumb.

Jarosław Komorowski

9. Jonasz w paszczy wieloryba, rzeźba 
Andrzeja Cichonia

(zdjęcia: 1 - Katarzyna Fogler, 2 - Waldemar 
Komorowski, 3-9 - Jarosław Komorowski)
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Spotkanie z książką

MIĘDZY PETERSBURGIEM, WARSZAWĄ I WILNEM

Ładnie wydana, niestety w minimalnym 
nakładzie książka Inessy Swiridy Mieżdu 

Peterburgom, Warszawo] i Wilno. Chudożnik 
w kulturnom prostranstwie. XVIII - seredina 
XIX ww. Oczerki (Moskwa 1999, ss. 357, ii., 
tabl. barw. 16) powinna stać się cennym 
zbiorem informacji o polsko-rosyjskich 
związkach w malarstwie XVIII-XIX w. Tym bar
dziej, że nasi historycy sztuki nowoczesnej 
nastawieni są raczej na badanie związków 
z Italią, Paryżem, Monachium, natomiast 
obecność Polaków (artystów i zleceniodaw
ców) w życiu artystycznym Petersburga leży 
odłogiem. Dobrze, że poświęciła jej uwagę 
Swirida, zasłużona 
badaczka sztuki 
polskiej, autorka 
m.in. książki Pol- 
skaja chudoże- 
stwiennaja żizń 
końca XVIII - pier- 
wojtretiXIXw. (Mo
skwa 1978) oraz 
studiów Rosyjsko- 
-polskie związki ar
tystyczne (w: Kul
tura polska XVIII 
i XIX w. i jej związki 
z kulturą Rosji, 
Wrocław 1984) 
i Kultura polskogo 
Proswieszczenija 
i jejo adresat (w: 
Słowiańskie i bał
kańskie kultury 
XVIII XIX ww., Mo
skwa 1990). Profe
sor Swirida, do
skonale znająca 
nasz język, świet
nie się orientuje 
w publikacjach 
i zasobach rękopi
śmiennych rosyj
skich i polskich. Tak wyposażona od wielu lat 
budowała swój warsztat naukowy, groma
dząc mnóstwo wypisów, notatek i fotografii. 
Odnoszę wrażenie, że omawiana książka 
(określana przecież jako „szkice”, „zarysy") 
ma cały ten uporządkowany już i wyczysz
czony warsztat udostępnić nauce, choć nie 

■wydaje się, że jest to pożegnanie Swiridy 
z wybranym przez nią zakresem badań.

Polski historyk sztuki nowoczesnej może 
tu znaleźć dla siebie nieprzeliczoną masę in
formacji szczegółowych, do tego często nie
znanych albo znanych niedokładnie. Profesor 
Swirida prezentuje na przykład, w dobrej 
barwnej reprodukcji, miniaturowy portret Ja
na Piotra Norblina, dzieło R. V. Geoffroi (Mo
skwa, Muzeum im. Puszkina), a także, już 

czarno-białą, replikę (?) obrazu Norblina „Sta
nisław August z wizytą w korpusie kadetów" 
(Petersburg, Muzeum Historyczne), znanego 
nam ze zbiorów Muzeum Sztuki w Lodzi. 
Z kolei o dekoracjach teatralnych Marcina Za
leskiego wiedzieliśmy dotąd jedynie ze 
wzmianki we współczesnej malarzowi prasie: 
„Zaleski jest w Rzymie, gdzie dal się poznać 
jako doskonały scenograf malując dekoracje 
do sztuki «Niedźwiedź i pasza* dla amator
skiego teatru ambasadora rosyjskiego ks. 
[Grigorija] Gagarina. Dekoracje zyskały takie 
uznanie, że książę proponował Zaleskiemu 
objęcie stanowiska dekoratora w Petersbur

gu" („Gazeta Warszawska", 1830, nr 84 z 28 
marca). Tymczasem Swirida reprodukuje 
akwarelę K. Briuttowa i N. Efimowa (Peters
burg, Muzeum Historyczne), dokładnie poka
zującą teatr i scenę podczas tej sztuki.

W książce znajdziemy zresztą wiele in
nych równie interesujących reprodukcji. Są 
wśród nich barwne fotografie przedstawiają
ce: Seweryna Potockiego (brata podróżnika 
Jana, kuratora Charkowskiego Okręgu Na
ukowego, twórcę otwartego w 1805 r. char
kowskiego uniwersytetu), sportretowanego 
właśnie w 1805 r. przez Stiepana Szczukina 
(Charków, Państwowe Muzeum Sztuk Pięk
nych); S. P Lobanow-Rostowską, portret 
pędzla Józefa Oleszkiewicza z 1825 r. (wła
sność Uniwersał Banku w Twerze); Iwana An- 

drejewicza Krylowa, sportretowanego przez 
Ksawerego Kaniewskiego przed 1833 r. (Mo
skwa, zbiory J.S. Zilbersztajna). W reproduk
cjach czarno-białych: miniatura Tadeusza 
Kościuszki, malowana przez Jana Rustema 
(zbiory J.S. Zilbersztajna, jak wyżej); karnet 
z portrecikiem Stanisława Augusta (dawniej 
zbiory F.F. Utemana) i prace Walentego Wań
kowicza - portret Aleksandra Sulistrowskie- 
go (zaginiony), portret Aleksandry Moniusz
ko wróżącej z kart (własność prywatna, 
USA), portret hr. Platera (zniszczony) oraz 
miniatury Stanisława Chornowskiego, 1832 
i Melchiora Wańkowicza, 1839 (obie wła

sność prywatna, Londyn). Jest zdjęcie „Pej
zażu z mostkiem”, akwareli z 1792 r. Zyg
munta Vogla (zbiory J.S. Zilbersztajna), są fo
tografie marmurowych popiersi Jana III i Ma
rii Kazimiery z końca XVII w. (Petersburg, 
Ogród Letni).

Czasem Swirida uściśla to, co wpraw
dzie wiadome, ale co pozostawało poza za
sięgiem uczonych polskich. Tak jest na przy
kład z malowaną przez Antoniego Brodow
skiego miniaturą ks. Józefa Poniatowskiego 
z 1809 r. Dotąd wiadomo było, że w latach 
dwudziestych XX w. stanowiła ona własność 
prywatną w Moskwie. Swirida publikuje jej 
barwną reprodukcję, informując, iż miniatura 
znajduje się w zbiorach Muzeum Historycz
nego w Petersburgu. Tę listę można by cią
gnąć jeszcze długo...

Gorąco zachęcam nasze biblioteki oraz 
osoby zajmujące się na co dzień historią sztu
ki XVIII-XIX w. do pozyskania omówionej książ
ki. Powinna ona wchodzić w skład każdego 
podręcznego księgozbioru o takim profilu.

Andrzej Ryszkiewicz
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Wokół jednego zabytku

Kaplica Zygmuntowska 
w malarstwie Saturnina Świerzyńskiego

T
worzący w drugiej połowie XIX w. 
krakowski malarz Saturnin Świe- 
rzyński (1820-1885) był artystą 
silnie związanym z rodzinnym mia

stem, niestrudzonym dokumentalistą 
jego architektury i wielkim miłośnikiem 
Wawelu. Jego twórczość malarska i li
teracka uległa powoli zapomnieniu, na 
szczęście od lat dziewięćdziesiątych 
XX w. powoli zaczęto interesować się 
„małym mistrzem”. Odkryta go na no
wo Barbara Fischingen W artykule Ob
raz Saturnina Świerzyńskiego „Wnętrze 
katedry wawelskiej”, zamieszczonym 
w tomie V „Studiów do Dziejów Wawe
lu”, wydanym w 1991 r, omówiła ona 
zarówno tytułowy widok znajdujący się 
w zbiorach wawelskich, jak i kilka in
nych, do których udało jej się wówczas 
dotrzeć. Zamieściła także zestawiony 
przez siebie katalog widoków katedry 
autorstwa Świerzyńskiego, powstały 
na podstawie prac Emanuela Swiey- 
kowskiego i Janiny Wiercińskiej. Dzie
sięć lat później napisali o Świerzyń- 
skim Wojciech Przybyszewski („Gaze
ta Antykwaryczna", 2001, nr 4, 5, 9) 
i autorka niniejszego komunikatu 
(„Studia Waweliana”, IX/X, 2000/2001, 
Kraków 2002).

Świerzyński byt wychowankiem 
Wojciecha Kcrnelego Stattlera w kra
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Z za
chowanych dokumentów wynika, że 
wpisał się on na semestr 1837/1838, 
a kontynuował naukę w latach 
1840/1841 i 1841/1842. W roku aka
demickim 1840/1841 starał się o sty
pendium ks. Stanisława Borka (tzw. 
Borkarne), a w 1845 o stypendium za
graniczne, którego jednak nie dostał. 
Wystawiał swe obrazy zarówno w kra
kowskim i lwowskim Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, jak i w war
szawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych.

Obrazów olejnych i rysunków 
Świerzyńskiego przedstawiających 
krakowską siedzibę królów i katedrę 
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zachowało się wiele. Wzgórze wawel
skie pojawiało się nie tylko w jego 
dziełach malarskich, lecz także 
w utworach poetyckich, przede 
wszystkim w wierszu Wawel w zbiorze 
Obrazy z naszej przeszłości, wydanym 
w Krakowie w 1884 r. Wydaje się pew
ne, że jednym ze źródeł inspiracji ma
larza i poety, wielokrotnie powracają
cego w swej twórczości do wawelskiej 
świątyni, musial być romantyczny po
emat Katedra na Wawelu, autorstwa 
krakowskiego poety Edmunda Wasi
lewskiego.

W czerwcu 1879 r. powstał „Widok 
na kaplicę Zygmuntowską (Ballustra- 
da czyli wejście do kaplicy Zygmun- 
towskiej w katedrze widziane z nawy 
głównej środkowej)", znajdujący się 
w zbiorach Muzeum Archidiecezji 
Łódzkiej. Obraz namalowany w tech
nice olejnej na płótnie ma wymiary 
106,5 x 72,5 cm. Na odwrocie widnie
je wykonany ręką artysty napis: „Wi
dok na kaplicę Zygmuntów / z Nawy 
Głównej w katedrze / na Wawelu / ma
lował / Saturnin Świerzyński / 1879 r." 
Powyżej znajduje się późniejsza (po
chodząca być może z lat trzydziestych 
XX w.) kartka z przydługim nieco, od
ręcznym napisem: „Saturnin Świerzyń
ski ur. 1820 t1883 r / malował widoki 
Krakowa; najbardziej znaną jego pracą 
/ jest «Wnętrze katedry na Wawelu* 
znajdująca się w Krakowskim / Mu
zeum Narodowym. Pozostawił również 
"Widok Tyńca na tle / Krajobrazu*. Je
go kompozycje figuralne z "Pana Ta
deusza* wykonane w r. 1854 znajdują 
się w zbiorach prof. Jerzego Myciel- / 
skiego w Krakowie. / (Feliks Kopera: 
"Dzieje malarstwa w Polsce*)".

Wbrew nadanemu przez malarza 
tytułowi w centrum kompozycji znajdu
je się kaplica-mauzoleum św. Stanisła
wa Biskupa i Męczennika, interesujący 
nas portal kaplicy Zygmuntowskiej jest 
tylko częściowo widoczny w nawie po
łudniowej. Świerzyński ukazał wejście 

do kaplicy poprzez arkadę transeptu 
(po prawej stronie obrazu), zamknięte 
brązową kratą. Nad portalem wyeks
ponowano trzy portrety: Anny Jagiel
lonki w stroju koronacyjnym, Zygmun
ta Starego (pośrodku) i Anny Jagiellon
ki w stroju wdowim.

Ujęcie bardzo przypomina obraz 
Marcina Zaleskiego z 1844 r. (Mu
zeum Narodowe w Poznaniu). Obaj 
artyści wybrali zbliżony punkt, z które
go malowali oraz wprowadzili sztafaż 
figuralny w postaci modlącego się 
mężczyzny. Prace różnią się jednak 
pod względem wierności ikonogra
ficznej - Świerzyński, w odróżnieniu 
od Zaleskiego, oddał wszystkie 
szczegóły z większą precyzją, bar
dziej dbał o zachowanie właściwych 
proporcji pomiędzy poszczególnymi 
elementami wyposażenia. Malarz za
chował dla nas widok katedry sprzed 
przeprowadzonej w latach 1895-1912 
wielkiej restauracji, w trakcie której 
usunięto barwne tkaniny, barokowe 
rzeźby, w tym aniołki podtrzymujące 
ramy obrazów. Ukazane nad portalem 
kaplicy portrety straciły ozdobne, zło
cone zwieńczenia, złożone z koron, 
bereł i liści laurowych, o których 
wspomniał w swej pracy o katedrze 
bp Lętowski: „Nad kratą zaś mosięż
ną, przy wejściu do kaplicy Jagielloń
skiej, postawione stoją trzy spore ob
razy, z koronami i berłami zloconemi 
od góry”. Są one dobrze widoczne na 
innym obrazie tego malarza, znajdu
jącym się w zbiorach Muzeum Naro
dowego w Warszawie, zatytułowanym 
„Widok nawy bocznej katedry na Wa
welu” z roku 1873. Warto dodać, że 
ks. Jacek Urban w swoim opracowa
niu Katedra na Wawelu (1795-1918) 
podaje informację, że w lutym 1904 r. 
Władysław Pochwalski złożył ofertę 
dotyczącą konserwacji portretów An
ny Jagiellonki, które miały być nakle
jone na nowe płótno, wyretuszowane 
i zawerniksowane.



Dzieło Saturnina Świerzyńskiego 
będące przedmiotem rozważań ma in
teresującą historię. Wystawione zostało 
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w sezonie wystawo
wym 1879/1880, zakupione przez Dy
rekcję Towarzystwa, a 15 sierpnia 1880 
r. wylosowane przez Karola Rudzkiego 
z Piotrkowa. Zachowały się mówiące 

mnie udzielanych Saturnina Świerzyń
skiego (poz. 363) oraz Sprawozdaniu 
Dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie z czynności w ro
ku 1879/1880, wydanym w 1880 r. 
w Krakowie (s. 11, poz. 254, s. 18, poz. 
144). Niestety, niemożliwe jest ustale
nie, jaką przebyto drogę, zanim trafiło 
do obecnego właściciela.

Saturnin Świerżyński, „Widok na kaplicę Zygmuntowską”, 1879, olej, płótno, Muzeum 
Archidiecezji Łódzkiej; reprodukcja wg: Wawel 1000-2000. Wystawa Jubileuszowa, 
t. III, Kraków 2000, poz. 336, fot. Łukasz Schuster

o tym wzmianki w Spisie obrazów prze
ze mnie malowanych jako też docho
dów i wydatków malarskich i rysunko
wych tudzież dochód z lekcji przeze 

Należy pamiętać, że opisywany 
obraz nie byt pierwszym w dorobku 
Świerzyńskiego obrazem, przedsta
wiającym kaplicę Zygmuntowską. 

Z zachowanych po artyście doku
mentów wynika, że już w sierpniu 
1868 r. namalował w technice olejnej 
na płótnie „Widok kaplicy Zygmun- 
towskiej (Wnętrze kościoła katedral
nego zamkowego)”, o wymiarach 
2 łokcie 2 cale x 1 łokieć 15 cali. Pra
ca została wystawiona w 1869 r. 
w krakowskim Towarzystwie Przyja
ciół Sztuk Pięknych, a 12 czerwca te
goż roku wylosowana przez Hipolita 
Bielczyka, c. k. sędziego powiatowe
go w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
o czym wiadomo z informacji zawar
tych w cytowanym wyżej Spisie obra
zów (poz. 275), Sprawozdaniu Dyrek
cji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych w Krakowie z czynności w roku 
1868/1869, wydanym w 1869 r. (s. 7, 
poz. 33, s. 10, poz. 23) oraz Katalogu 
dziel sztuki na wystawie TPSP w Kra
kowie roku 1869 (s. 2, poz. 33).

Autorka komunikatu odkryła w Ar
chiwum Zamku Królewskiego na Wa
welu niepublikowane dotychczas do
kumenty, świadczące o tym, że 
w 1935 r. obraz ten byt własnością nie
znanego z imienia radcy Langiego, 
zamieszkałego w Krakowie przy ul. Mi
chałowskiego, i został w tymże roku 
zaoferowany do zakupu Wawelowi ja
ko „Kościół katedralny (Kaplica Zyg- 
muntowska na Wawelu)”. Ofertę od
rzucono, kierując się być może sła
bym poziomem artystycznym pracy; 
załączone doń zdjęcie (wspomniane 
w piśmie Langiego) nie zachowało 
się. Sam obraz nie został, niestety, od
naleziony przez autorkę, widok znany 
jest jedynie z literatury.

Analizując wawelską twórczość 
Saturnina Świerzyńskiego, można się 
dziwić, że kaplica Zygmuntowską nie 
była częstszym tematem jego obra
zów, oraz tylko zgadywać, co dokład
nie przedstawiał wzmiankowany wyżej 
widok. Artysta najwyraźniej nie wzoro
wał się na swoich poprzednikach: Mi
chale Stachowiczu, Janie Kantym 
Wojnarowskim, Bogumile Gąsiorow- 
skim czy Aleksandrze Gryglewskim, 
którzy z zamiłowaniem odtwarzali 
szczegóły wnętrza kaplicy z nagrob
kami ostatnich Jagiellonów: Anny Ja
giellonki, Zygmunta Starego i Zyg
munta Augusta.

Agnieszka Janczyk
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Zamek żupny w Wieliczce
K

iedy w XI w. kupiec z zamor
skich krajów przejeżdżał przez 
tereny dzisiejszej Wieliczki, zo
baczył pięć rozrzuconych osad. Na 

wzgórzu - tam gdzie powstało lokacyj
ne miasto i zamek żupny - stały drew
niane zabudowania. Do położonych na 
północnym zboczu prowadziła ułożo
na z drewnianych dyli droga. Nie było 
tu ani wałów, ani innych umocnień, te 
pojawiły się później, w końcu XIII w.

Rozwój Wielkiej Soli, czyli Wielicz
ki, nastąpił po odkryciu w 1251 r. po
kładów soli kamiennej. W dwadzieścia 
lat po tym wydarzeniu książę Bolesław 
Wstydliwy cofnął wszystkie wcześniej
sze przywileje na eksploatacje warzelni 
i kopalń soli. Tym sposobem zatrzymał 
sól - minerał o największej wartości - 
w rękach monarchy. Ów stan trwał aż 
do pierwszego rozbioru, kiedy to Wie
liczka znalazła się w monarchii Habs
burgów. Tymczasem w latach 1280- 
-1290 powstał gródek dla obrony ko
palni i miasta. Wybudowano Dom Po
śród Zupy, mały, parterowy budynek, 
otoczony grubym na 1,5 m murem 
z piaskowca. Na zewnątrz muru wyko
pano fosę, dochodzącą w niektórych 
miejscach do 3 m szerokości. Do gródka 
prowadziła brama umieszczona w pół
nocno-wschodnim fragmencie murów. 
W gródku mieściła się siedziba żupnika, 
budynki gospodarcze, jeden z szybów 
kopalnianych i załoga wojskowa.

W tym samym czasie nastąpiła roz
budowa miasta. Najpierw w 1289 r. 
Henryk Probus, a w rok później Prze
mysł II nadali Wieliczce frankońskie 
prawa miejskie, lecz dopiero za pano
wania Kazimierza Wielkiego nastąpił 
złoty wiek gminy i żupy. W 1361 r. 
zmieniono prawa miejskie na magde
burskie, miasto otoczono murami 
obronnymi z basztami, których było 
dwadzieścia jeden, w tym dwie bramne 
- Krakowska na północy i Kłosowska 
na południu. W obręb miejskich fortyfi
kacji włączono również mury zamku, 
przebudowanego na reprezentacyjną 
siedzibę żupnika. Podwyższony 
w pierwszej połowie XIV w. Dom Po
śród Zupy otrzymał kształt mieszkalnej 
wieży. Jednocześnie dobudowano do 
niego ceglany budynek. W latach sześć
dziesiątych dodano mu jedną kon

dygnację, a na parterze 
umieszczono reprezentacyj
ną Izbę Grodzką o sklepie
niu żebrowym, wspartym na 
jednym centralnym filarze. 
Przy murach, od północnej 
strony postawiono budynki 
gospodarcze i kuchnię, wy
dającą darmowe posiłki dla 
górników, administracji i lu
dzi przybywających po sól. 
Z kazimierzowskiego zam
ku do naszych czasów pozo
stały tylko fragmenty mu
rów obronnych i baszta 
w północno-zachodnim na
rożniku, w miejscu, gdzie 
w XI w. prowadziła wspo
mniana wyżej droga.

Na kolejną przebudowę 
trzeba było czekać sto lat. 
Poprzedziły ją dwa pożary 
miasta - w 1473 i 1475 r. 
Sam zamek nie ucierpiał. 
Niemniej jednak zdecydo
wano się dobudować pół
nocne skrzydło, tzw. Dom 
Zupny, ozdobiony późno- 
gotyckimi ostrołukowymi 
portalami bramnymi i pro
stokątnymi obramieniami 
okien. W takiej szacie za
mek dotrwał do czasów 
Odrodzenia.

W średniowieczu Wie
liczka i zamek uniknęły więk
szych zniszczeń. W 1241 r. 
pojawili się tu Mongoło
wie, ale czy to z powodu 
skromnych zabudowań,

1. Najstarsza część zamku
2. Wieża zamkowa z czasów Kazimierza Wielkiego
3. Pozostałości średniowiecznej kuchni
4. Odrestaurowany średniowieczny szyb górniczy

(zdjęcia: Kacper Śledziński)
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czy zakusów na pobliski Kraków, nie 
zabawili długo. Miasto nie ucierpiało 
również podczas buntu krakowskiego 
wójta Alberta. Podobnie jak Sando
mierz, wielicka gmina wystąpiła prze
ciw Łokietkowi, lecz zwycięski król 
Władysław nie ukarał miasta. Zwolnił 
tylko wójta, nominując na ten urząd 
inną osobę.

W XV w. nie wojny, lecz kosztow
na polityka państwa Jagiellonów osła
biły kopalnie, a wraz z tym znaczenie 
żupnika i stan zamku. Wysokie po
życzki pod zastaw żup, dzierżawy, 
częste zmiany żupników, nadania i da
rowizny zwiększyły koszty wydobycia 
soli. Zdarzały się częściej katastrofy 
górnicze, spowodowane zaniedbania
mi bezpieczeństwa. Zapotrzebowanie 
na sól wielicką jednak nie zmalało, 
lecz wzrosło. 

italico more extruendo nasunął przy
puszczenie o prowadzeniu prac w zam
ku przez rzeźbiarzy z kręgu Berrecciego. 
Dokładne badania odrzuciły jednak taką 
hipotezę. Kominek nie został ozdobiony 
misternymi wczesnorenesansowymi de
talami rzeźbiarskimi.

Gdy w 1556 r. zakończyła się kolej
na, tym razem pięcioletnia przebudo
wa, zamek miał wystrój renesansowy. 
W przewiązce łączącej Dom Zupny 
i Dom Pośród Zupy urządzono galerię, 
gdzie umieszczono „tablic na płótnie 
z ramami 24, na której starzy żupnicy 
wymalowani”. Na pierwszym piętrze 
zachodniego skrzydła Domu Pośród 
Zupy urządzono „Izbę Królewską” 
z portretami monarchów na ścianach. 
Wysokie okna tej sali ozdobiono herba
mi królewskimi. Cały budynek zwień
czono attyką i dobudowano wieżę ze- 

konkurencyjnych kopalń w prywatnych 
dobrach Lubomirskich i rabunek trans
portów soli królewskiej zmniejszył do
chód z handlu. Miasto opustoszało. 
W połowie XVII w. mieszkało tam oko
ło 500 mieszczan. Remontu zdewasto
wanego zamku podjęto się w 1670 r. 
„Izba grodzka (...) drzewem podparta do
okoła” bez południowej ściany została 
podzielona na cztery komnaty. Sklepie
nie żebrowe rozebrano. Zamek odzyskał 
reprezentacyjny wygląd w czasach sa
skich. Wykonano nową elewację, zrepe- 
rowano dachy. Ogród urządzono w sty
lu włoskim. W centralnym miejscu 
umieszczono na drewnianym podeście 
marmurowy kompas.

Kiedy 10 czerwca 1772 r. Austriacy 
wkroczyli do Wieliczki, urząd żupnika 
przestał istnieć. W osiem lat później na 
miejscu spalonych w 1620 r. budynków

Takie warunki przetrwały do począt
ku XVI w. Za panowania Zygmunta Sta
rego wrócono do tradycji zarządu ad fi- 
deles manus (z wiernej ręki), co zapew
niało większą kontrolę żup. Jagiellon na
mówiony przez Jana Bonera, bankiera 
i doradcę do spraw finansowych, wyku
pił zastawy za pożyczone od niego pie
niądze. W zamian w 1515 r. Boner objął 
urząd żupnika. Za jego kadencji nastąpił 
szybki rozwój kopalni i miasta. W Wie
liczce powstały wodociągi, szpitale i łaź
nie. Miasto stało się jednym z najwięk
szych w Małopolsce. Bonerowie (po Ja
nie urząd żupnika odziedziczył jego bra
tanek, Seweryn) przebudowali również 
zamek. Od strony północnej w Domu 
Zupnym na wysokości drugiej kondy
gnacji dobudowano wykusz. Umieszczo
no w nim kaplicę św. Stanisława, bisku
pa. W latach 1536-1539 wnętrza zam
kowe otrzymały reprezentacyjny cha
rakter. Wybudowany wówczas kominek 

garową. Za murami, od południowej 
strony założono ogród. Od zachodu 
powstały zabudowania gospodarcze.

Wysiłki Bonerów zniweczyły bu
rze dziejowe XVII w. W 1620 r. wy
buchł pożar. Spaliła się wówczas „Izba 
Królewska” i zabudowania gospodar
cze. Zamek podupadł. Zniszczenia 
dopełnili Szwedzi, którzy stacjonowa
li w mieście i zamku w latach potopu. 
Ich łupem padła zamkowa kaplica.

Częste zmiany dzierżawców i oszu
stwa żupników pogłębiły ruinę kopalni. 
Wśród niesławnych dzierżawców byli 
Hieronim Radziejowski i hrabia Jan 
Weihardt Wrzeszczowicz, stronnicy Ka
rola Gustawa podczas wojny szwedzkiej. 
Obaj znani z Potopu Henryka Sienkiewi
cza. Ubóstwo górników i marne płace 
zmusiły mieszkańców miasta do kradzie
ży. Zaniedbano reperacje wyrobisk, co 
powodowało dużą liczbę tąpnięć. Ich 
ofiarą padł również zamek. Powstanie 

powstało nowe południowe skrzydło. 
Poza tym przebudowano zamek kazi
mierzowski i zniszczono kaplice św. Be
nedykta. Pozostawiono tylko (zacho
wane do dziś) fragmenty murów 
i czternastowieczną basztę. W formie 
nadanej przez zaborców dotrwał zamek 
do drugiej wojny światowej, kiedy 
zniszczyły go hitlerowskie bomby.

Po wojnie nikt nie interesował się 
zamkiem. Zdewastowany i zrujnowa
ny stał do połowy lat siedemdziesią
tych XX w. Dopiero w 1976 r. rozpo
częto odbudowę. Zrekonstruowano 
wówczas gotyckie sklepienie. Remont 
zakończył się po ośmiu latach. Po 
upływie kolejnych ośmiu lat oddano 
Dom Zupny, w którym mieści się dy
rekcja Muzeum Zup Krakowskich. 
Dziś odnowiony zamek stał się jedną 
z wizytówek górniczego miasta.

Kacper Śledziński
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W
 północno-wschodniej części 
województwa podkarpackie
go, w miejscu, gdzie Tanew 
wpływa do Sanu, znajduje się niewiel

kie miasteczko Ulanów. Położenie na 
styku dwóch splawnych rzek zadecy
dowało o rozwoju osady i sposobie 
utrzymania się jej mieszkańców. Po- 

mieszczan było spławianie tych wszyst
kich dóbr na północ oraz budowanie 
niezbędnej dla tej działalności infra
struktury. W ciągu kilku dziesięcioleci 
XVIII w. Ulanów z małej prowincjo
nalnej osady targowej przekształcił się 
w tętniące życiem miasto, które ze 
względu na swój flisacki charakter oraz 

sta. Mimo, iż obydwie świątynie godne 
są zainteresowania i szerokiego omó
wienia, skupimy się na tej drugiej.

Kościół Trójcy Świętej w Ulanowie 
według tradycji został wzniesiony 
w 1690 r. ze składek mieszczan ulanow- 
skich, jak wiadomo w większości trud
niących się flisactwem, stąd też jego po
toczna nazwa „kościół flisacki". W 1743 
r. przy kościele tym, staraniem probosz
cza Ulanowa i Bielin księdza Kazimierza 
Jędrzejowskiego, biskup krakowski Jan 
Aleksander Lipski ustanowi! prebendę. 
W tym też zapewne czasie nastąpiła roz-

w

Tl' DOM MÓY, I MÓY
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1. Widok kościoła od 
wschodu, stan przed pożarem
2. 3. Widok wnętrza
w kierunku wschodnim (2) 
i w kierunku zachodnim (3), 
stan przed pożarem

kontakty z Gdańskiem nazywano po
tocznie „Małym Gdańskiem”.

Mały Gdańsk swym wyglądem nie 
przypominał nadbałtyckiej metropolii, 
upodobniając się raczej do starszych 
miast nadwiślańskich. Przede wszyst
kim cała jego zabudowa wzniesiona 
była z drewna, nie wyłączając budyn
ków przyrynkowych, ratusza i świątyń. 
Nic w tym dziwnego, zważywszy na 
profesję jego mieszkańców i obfitość 
drewnianego surowca. Wyjątkowe jest 
jednak to, iż niemal cała ta zabudowa 
(oczywiście z pewnymi zmianami) 
przetrwała do dnia dzisiejszego. Tak 
dziś, jak przed trzema wiekami w pa
noramie miasta nadal dominują dwa 
drewniane kościoły: parafialny św. Ja
na Chrzciciela i św. Barbary oraz filial
ny Trójcy Świętej, będące też najznako
mitszymi pamiątkami przeszłości mia- 

budowa dotychczasowego 
niewielkiego kościoła. 
Świątynia, złożona z pro
stokątnej nawy i trójbocz- 
nie zamkniętego prezbite
rium, nakryta strzelistym 
siodłowym dachem o jed
nej kalenicy, otrzymała te
raz obszerną kruchtę, 
zwieńczoną charaktery
stycznymi barokowymi 
wieżycami. Rozbudowa ta, 
z którą także wiązało się 
wprowadzenie bogatego 
wyposażenia, obejmujące
go ołtarz główny, dwa oł
tarze boczne oraz pro
spekt organowy i ambonę, 
była możliwa dzięki fun
dacji Andrzeja Zamoyskie
go, wojewodzica smoleń
skiego, który na potrzeby 
kościoła przekazał grunt 

zwany „Oksykówką” oraz 420 flore
nów. W tym samym roku biskup sufra- 
gan krakowski Michał Kunicki konse
krował rozbudowany kościół. Opiekę 
nad nim sprawował „cech retmański 
i sternicki”, skupiający ulanowskich fli
saków. Ten właśnie fakt zaważył na nie
rozerwalnej więzi, jaka łączyła ten nie
wielki kościółek z kolejnymi pokolenia
mi ulanowskich flisaków. Tu odbywały 
się uroczystości cechowe, tu wreszcie 
z uwagi na okalający kościół cmentarz 
kończyła się sakramentalna droga każ
dego ulanowskiego flisaka. Więź ta za
decydowała o dalszych losach kościoła, 
nad którym kilkakrotnie zawisło widmo 
zagłady.

W czasach panowania cesarza Jó
zefa II, znanego reformatora (Ulanów 
znalazł się w granicach zaboru austriac
kiego), nakazem rządowym z 1792 r. 

czątkowo rzemieślnicze osiedle, zało
żone w 1616 r., w pierwszych dziesię
cioleciach XVIII w. przekształciło się 
w jeden z najważniejszych portów 
rzecznych Rzeczypospolitej, stając się 
swoistym „terminalem” przeładunko
wym dla całej Rusi Czerwonej, Podola 
i Pokucia. Sprowadzane ze Wschodu 
artykuły - głównie zboże, sól i płótna 
- drogą wodną transportowano do 
Gdańska. Do dostarczanych z Kresów 
owoców ziemi dochodziło drewno po
zyskiwane z wyrębu okalającej Ulanów 
Puszczy Sandomierskiej. Podstawo
wym zatem zajęciem ulanowskich
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zniesiona została prebenda dla kościoła 
Trójcy Świętej, a sam kościół przejęty na 
skarb państwa wystawiono.na licytację 
i sprzedano miejscowym Żydom. Od 
rozbiórki i sprzedaży jako materiał bu
dowlany świątynię uratowali ulanowscy 
flisacy, którzy z własnych składek wyku
pili budowlę i przeprowadzili niezbędne 
naprawy. Odtąd też kościół służył miej
scowej społeczności jako kaplica cmen
tarna, która to funkcja przetrwała do 
chwili obecnej. W drugiej połowie XIX 
w. kościół zyskał niezwykle bogatą ma
larską dekorację wnętrza, wykonaną 
w technice klejowej na papierze czerpa
nym, którym wyklejono ściany i pozor
ne sklepienie świątyni. Dekoracja ta, 
o ludowym charakterze, aczkolwiek na
śladująca malarstwo iluzjonistyczne póź
nego baroku, nawiązywała do przezna
czenia świątyni jako kaplicy cmentarnej, 
stąd obok przedstawień Chrystusa dźwi
gającego krzyż, Matki Boskiej Niepoka
lanie Poczętej i przedstawień świętych 
nieznany z imienia artysta umieścił scenę 
śmierci św. Józefa i Wskrzeszenie Łaza
rza. Malatura ta stanowiła niezwykłą 
ozdobę wnętrza ulanowskiej świątyni, 
decydując jednocześnie o jej odbiorze 

podłożył pod osłaniający dębowe pod
waliny kościoła fartuch nasączone ła
twopalnym środkiem szmaty i podpalił 
je. Silny wiatr wschodni spowodował 
przeniknięcie ognia do wnętrza świąty
ni i objęcie płomieniami barokowego 
ołtarza głównego. Z kolei ogień opa
nował pozorne sklepienie kolebkowe 
nakrywające prezbiterium i nawę oraz 
konstrukcję dachu i prospekt organo
wy. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
wcześnie dostrzeżony pożar wkrótce 
zaczęły gasić miejscowe i okoliczne 
jednostki straży pożarnej. Ogień udało 
się stłumić, nim opanował całą budow
lę. Mimo sprawnej i niemal natych
miastowej akcji zniszczenia, jakie ujaw
niły się nazajutrz, były ogromne. Na 
pierwszy rzut oka na zewnątrz kościół 
wyglądał jakby nic się nie wydarzyło. 
Jedynie pociemniała i pofalowana bla
cha pokrycia dachowego oraz wybite 
i powyłamywane okna, a także brak 
zachodniej ściany szczytowej pozwala
ły domyślać się straszliwego katakli
zmu. Prawdziwy obraz zniszczeń moż
na było zobaczyć wewnątrz. W ciągu 
kilkudziesięciu minut szalejący we 
wnętrzu ogień strawił doszczętnie 

przed runięciem uchroniła sztywno łą
czona blacha pokrycia. Strat uczynio
nych przez ogień dopełniła woda uży
wana w trakcie akcji gaśniczej. Szczę
śliwie, bez większych zniszczeń prze
trwały ściany obwodowe kościoła, 
kruchta zachodnia, konstrukcja chóru 
muzycznego, słupy podtrzymujące za- 
skrzynienia, zakrystia z jej wyposaże
niem oraz stolarka drzwiowa. Mimo 
to pierwsze oględziny budowli zdawa
ły się przesądzać o dopełnieniu się jej 
historii. Katastrofalny obraz zniszczeń 
w obliczu bezsilności wobec niepojęte
go barbarzyństwa w opinii wielu 
mieszkańców miasteczka czynił ideę 
odbudowy kościoła bezsensowną. Na
tychmiast pojawiły się głosy wzywające 
do rozbiórki pozostałości świątyni 
i budowy na jej miejscu nowej, muro
wanej (odpornej na ogień). Na szczę
ście nie były to opinie wszystkich. Taki 
stan rzeczy zastały podkarpackie służ
by konserwatorskie, od których decy
zji miał zależeć dalszy los zabytku.

Pierwsza rzecz, która narzucała się 
po oględzinach zabytku, to fakt, iż po
nad połowa jego oryginalnej substancji 
przetrwała. Kościół wpisany do rejestru

plastycznym. W 1913 r., po likwidacji 
cechu retmańskiego opiekę nad kościo
łem przejęło bractwo św. Barbary, kulty
wujące tradycje ulanowskiego flisactwa, 
które załamało się w drugiej połowie 
XIX w. W okresie międzywojennym ko
ściół zyskał nowe pokrycie dachowe 
z blachy ocynkowanej (w miejsce do
tychczasowego gontu) i w takiej postaci 
przetrwał do marca 2002 r. Zadbany, 
a przede wszystkim „chciany” zabytek 
u progu XXI w. po raz kolejny stanął na 
krawędzi zagłady.

Wieczorem 29 marca 2002 r. 
w Wielki Piątek nieznany sprawca 

drewniane sklepienie prezbiterium 
i nawy, którego niedopalone resztki za
legały podłogę świątyni. Całkowitej 
zagładzie uległ także późnobarokowy 
ołtarz główny z otoczonym kultem ob
razem Trójcy Świętej oraz wykonana 
na papierze malarska dekoracja wnę
trza prezbiterium i nawy. Spaleniu ule
gły także obrazy w ołtarzach bocznych, 
krucyfiks z tęczy oraz wschodnia ścia
na absydy, której konstrukcja co praw
da pozostała na swym miejscu, jednak
że w każdej chwili groziła zawaleniem. 
Znacznemu uszkodzeniu uległa także 
drewniana więźba dachowa, którą

4. Widok kościoła od południa, 
stan po pożarze w marcu 2002 r.
5. Północna ściana kruchty z uszkodzonymi 
malowidłami ściennymi

zabytków nie przestał więc istnieć. Za
tem jego odbudowa z konserwatorskie
go punktu widzenia była nie dobrą wo
lą, lecz powinnością. Kolejną przesłan
ką za pełną odbudową świątyni był fakt 
istnienia znakomitych przekazów iko
nograficznych dotyczących budowli i jej 
wyposażenia, a także co prawda wypa
lonych elementów konstrukcyjnych da
chu, części stropu i wystroju snycerskie
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go, jednakże pozwalających na wykona
nie ich wiernych rekonstrukcji. Poza 
tym nie zatarł się w pamięci ludzkiej ob
raz świątyni, której znaczenie dla lokal
nego krajobrazu kulturowego było nie 
do przecenienia. Inną przesłanką za od
budową świątyni, determinującą znacz
ną część mieszkańców, było zamanife
stowanie pogardy wobec barbarzyństwa 
podpalacza. Wszak jego intencją było 
zniszczenie, a tym samym unicestwienie 
budowli. Rozbiórka i zastąpienie zabyt
kowej świątyni inną byłoby zatem do
pełnieniem woli zbrodniarza. Wobec 
tych wszystkich argumentów decyzja 
mogła być tylko jedna - odbudowa ko
ścioła z wierną rekonstrukcją bezpow
rotnie zniszczonych elementów. Taki 
też zapis znalazł się w protokole komi
sji konserwatorskiej z udziałem pro
boszcza parafii, burmistrza oraz przed
stawicieli lokalnej społeczności. Podsta
wowym problemem pozostało znalezie
nie niezbędnych funduszy. Jak zwykle 
jednak cel determinuje możliwości. 
W ciągu kilku tygodni udało się zgro
madzić na tyle środków, ażeby można 
było rozpocząć procedurę wyłonienia 
wykonawcy i podjąć prace nad odbudo
wą świątyni. Wcześniej, pod ścisłym 
nadzorem konserwatorskim zabezpie
czono pozostałości wyposażenia rucho
mego, oczyszczono wnętrze z zalegają
cych zgliszcz i wykonano doraźne za
bezpieczenia zagrożonych fragmentów 
budowli. Do prac nad odbudową świą
tyni przystąpiono w maju 2002 r.

Po rozpoczęciu robót okazało się, iż. 
skala zniszczeń i niezbędnych prac jest 
znacznie większa niż sądzono. Przede 
wszystkim po rozszalowaniu ścian ujaw
niły się zniszczenia spowodowane przez 
owady i grzyb. Całkowitej wymiany wy
magało posadowienie kościoła, a więc 
podmurowanie i podwaliny oraz podło
ga, którą w wyniku zalania wodą i po
wiązaną z tym inwazją grzybów musia
no usunąć z wnętrza świątyni. Mimo 
piętrzących się problemów finanso
wych, związanych z nierównomiernym 
napływaniem środków pochodzących 
z ubezpieczenia, ofiar parafian, dotacji 
z samorządu województwa i gminy, 
Funduszu Kościelnego oraz zbiórek or
ganizowanych przez rozsianą po całym 
świecie diasporę ulanowską, prace po
stępowały systematycznie. W ich trakcie 
zadecydowano o przywróceniu świątyni 
pierwotnego pokrycia dachu z gontu 
w miejsce wprowadzonej w okresie mię
dzywojennym blachy. Wczesną jesienią 
prace przy odbudowie substancji bu
dowlanej były na tyle zaawansowane, iż 
można było przystąpić do konserwacji 
pozostałości malowideł ściennych, które 
przetrwały w kruchcie zachodniej oraz

6. Widok kościoła od wschodu, stan po zakończeniu prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych 
w listopadzie 2002 r.

(zdjęcia: Mariusz Czuba)

na ścianach nawy pod chórem muzycz
nym. Na ten cel środki z własnego bu
dżetu przeznaczył wojewódzki konser
wator zabytków. W pierwszej kolejności 
zespól konserwatorski przystąpi! jednak 
do usuwania zwęglonych pozostałości 
papieru, stanowiącego podobrazie ma
lowideł prezbiterium i nawy (malowidła 
w kruchcie malowane były bezpośred
nio na drewnie). W trakcie tych prac 
ujawniły się dotychczas nieznane frag
menty starszej dekoracji kościoła, po
wstałej zapewne w roku jego konsekra
cji, a więc w 1743. Były to dekoracyjnie 
malowane zacheusze, ujęte w wici ro
ślinne. Odkrycie to zadecydowało o dal
szym procesie konserwatorskim przy 
malowidłach oraz o przyszłej aranżacji 
wnętrza odbudowanego kościoła. Do 
końca 2002 r. cała substancja budowla
na ulanowskiej świątyni została zakon
serwowana i odtworzona. Ukończono 
także prace konserwatorskie przy malar
skiej dekoracji kruchty oraz zabezpie
czono i utrwalono odsłonięte fragmenty 
osiemnastowiecznej malatury świątyni. 
W ciągu kilku miesięcy nieprzerwanej 
pracy flisacka świątynia została przy
wrócona społeczeństwu.

Skala, tempo i znakomita jakość 
prac była możliwa dzięki determinacji 
wszystkich włączonych w dzieło od
budowy świątyni ludzi. Przede wszyst
kim nie pozwolono na odwlekanie je
dynej właściwej decyzji oraz utrzyma
nie stanu tymczasowości. Niezwykle 
ważna była postawa znacznej części 
mieszkańców miasteczka oraz pro
boszcza parafii, którzy nie dopuszcza
li myśli, że ich „flisacki kościół” może 

przestać istnieć lub może być zastąpio
ny murowaną atrapą. To ich wola oraz 
ofiarność umożliwiły służbom konser
watorskim przeprowadzenie spokoj
nych i przemyślanych działań w trak
cie całego procesu konserwatorskiego.

Naczelną zasadą przyjętą w trakcie 
prowadzonych prac było maksymalne 
poszanowanie oryginalnej substancji 
zabytkowej, która o ile mogła być 
utrzymana pozostawała na swym miej
scu. Wiosną 2003 r. przystąpiono do 
rekonstrukcji zniszczonej dekoracji 
malarskiej stropu oraz ścian, a także 
rekompozycji zniszczonego ołtarza 
głównego. Uznano także za słuszne 
wyeksponowanie odkrytych fragmen
tów najstarszej dekoracji malarskiej 
kościoła, które jako autentyczny relikt 
wystroju świątyni podnoszą jego wa
lory historyczne i artystyczne. Prace 
mają zakończyć się jesienią. Najnow
sza historia ulanowskiego kościoła 
może być jednocześnie wstrząsającą 
przestrogą i budującą lekcją. Z jednej 
strony bezsilność wobec głupoty, bar
barzyństwa i bezczelności podpalacza, 
a z drugiej determinacja i wola ocale
nia własnej tożsamości, jaka kryje się 
w ścianach zabytkowej budowli.

Mariusz Czuba
Podkarpacki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków

Ten krótki artykuł - w zamiarze autora stanowiący 
przyczynek do najnowszej historii kościoła Trójcy 
Świętej w Ulanowie - dedykuję tym wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się lub 
przyczyniają się do dzieła odbudowy świątyni.
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Polskie Pompeje
N

ie będąc wcześniej w Kostrzynie 
nad Odrą, bardzo ucieszyłem 
się z otrzymanego zaproszenia, 
a przed wyjazdem całą uwagę skoncen

trowałem na studiowaniu planu mia
sta. Pobieżny rzut oka zapowiadał wie
le atrakcji: rynek, ratusz, zamek, ko
ściół farny, dwa duże place i dwie pro
wadzące do miasta bramy. Nie znałem 
historii Kostrzyna, tym bardziej więc 
ucieszyła mnie możliwość zwiedzenia 
Starego Miasta, a jako miłośnika archi
tektury podziemnej, szczególnie zainte
resowała mnie twierdza, a w niej trzy 
bastiony i jeden rawelin.

Po wielogodzinnej podróży samo
chodem w paskudną deszczową pogodę, 
w końcu zmęczony dotarłem na miejsce. 
Tutaj trochę zaskoczyło mnie, że Urząd 
Miasta nie mieści się w okazałym ratuszu 
przy rynku, lecz we współczesnym bu
dynku w innej części miasta. Akceptując 
tę nietypowość, niebawem pojechałem 
w kierunku staromiejskiej wyspy. Później 
wielokrotnie przemierzałem tę trasę pie
szo, podziwiając gospodarność kostrzy- 

nian i ich dbałość o estetyczny wygląd 
miasta i funkcjonalność rozwiązań ko
munikacyjnych. Sława tutejszego targo
wiska sięga daleko poza granice miasta, 
a tym samym poza pobliską granicę kra
ju, skąd nasi zachodni sąsiedzi chętnie 
przyjeżdżają na codzienne zakupy.

Wjeżdżając na staromiejską nad- 
odrzańską wyspę, odniosłem wrażenie, 
że przeniosłem się w jakiś wirtualny 
świat z przeszłości. Powróciły z pamięci 
słowa zapraszającego mnie niegdyś go
spodarza: „tutaj od czasu minionej woj
ny prawie nic się nie zmieniło”. Wów
czas nie zwracałem na nie uwagi, teraz 
zrozumiałem, co miał na myśli, a tym 
samym moje marzenia i plany odwie
dzenia tego wszystkiego, co obiecywał 
plastyczny plan Starego Miasta rozwia
ły się definitywnie. Tu przecież NIC nie 
ma! Wszędzie wokół tylko porośnięte 
bujną roślinnością ruiny domów, zbu
rzonych do wysokości parteru, gdzie
niegdzie prowadzące donikąd schody.

Wstępne rozczarowanie ustąpiło po 
chwili miejsca swoistej fascynacji tym 

nieoczekiwanym widokiem, nieroze
rwalnie mieszanej z nieodpartym poczu
ciem obecności na cmentarzu. Takie sa
mo wrażenie odnosiłem każdorazowo 
podczas wizyty w Pompejach, gdzie wi
dok był... bardzo podobny. Te oba tak 
bardzo odległe, a zarazem tak bardzo 
podobne miejsca dzieliła jedna istotna 
różnica, tkwiąca w przyczynie tak po
twornego zniszczenia. We Włoszech był 
to efekt wybuchu wulkanu przed prawie 
2000 lat. W Kostrzynie spowodowali to 
ludzie na początku 1945 r. Zmasowane 
bombardowania tej ostatniej, stojącej na 
drodze do zdobycia Berlina twierdzy, 
przez nacierającą armię radziecką z uży
ciem nadzwyczaj perfidnych bomb, do
prowadziły do całkowitego zburzenia 
tego pięknego i od siedmiu wieków tęt
niącego życiem miasta.

W pierwszej połowie XIII w. Ko
strzyn należał do Wielkopolski, a prawa 
miejskie uzyskał w 1300 r. Od tego cza
su miasto było ważnym ośrodkiem ad- 
ministracyjno-politycznym i z czasem 
zostało stolicą Nowej Marchii. Rządzący 
tutaj w połowie XIV w. margrabia Jan 
(zwany później Janem z Kostrzyna) roz
budował zamek, wzniesiony w 1400 r. 
jeszcze przez Krzyżaków, po czym całe 
miasto przekształcił w warowną twier-
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dzę. Decyzja ta ograniczyła zarazem 
możliwości dalszego przestrzennego roz
woju. Dopiero w XVIII w. zaczęły po
wstawać dzielnice miasta, położone poza 
twierdzą po obu stronach Warty i Odry.

W związku z lokalizacją na bagnach, 
otaczających ujście Warty do Odry, miesz
kańców Kostrzyna dziesiątkowały liczne 
zarazy, doskonale rozwijające się w tym 
malarycznym klimacie. W latach 1618- 
-1648 miasto zniszczyły działania wojny 
trzydziestoletniej. W 1758 r. Kostrzyn 
opanował katastrofalny pożar, a następ
nie nieporównywalne z innymi zniszcze
nie przez Rosjan podczas wojny siedmio
letniej. Od początku XIX w. w mieście za
czął rozwijać się przemysł. Uruchomiono 
gazownię i telefony, otwarto sieć kolejo
wą i wzniesiono niezwykły pod wzglę
dem konstrukcji dwupoziomowy dwo
rzec kolejowy. Po zniszczeniach pierwszej 
wojny światowej miasto rozwijało się na
dal i w 1924 r. ruszyła w Kostrzynie sieć 

tramwajów elektrycznych. Przed wybu
chem drugiej wojny światowej miasto li
czyło 32 800 mieszkańców i funkcjono
wały tu 32 duże zakłady pracy.

Bogate archiwum miejskie posiada 
liczne fotografie, ukazujące Kostrzyn 
w czasach rozkwitu w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku. Na wielu z nich zauwa
żymy centrum miasta, w nim duży prosto
kątny rynek z okazałym, trzykondygnacyj
nym budynkiem miejskiego ratusza, a na 
sąsiednim rogu przystanek tramwajowy. 
Dziś jest to trawiasty prostokąt, otoczony 
fundamentami nieistniejących budynków, 
z resztkami bruku i śladami po usuniętych 
szynach tramwajowych. Niedaleko stąd 
wznosiła się czworokątna bryła monu
mentalnego zamku z charakterystyczną 
wieżą. Do dziś z dawnej świetności pozo
stało tylko to, co wznosi się nad ziemię do 
wysokości podłóg pomieszczeń położo
nych na parterze. Na nich resztki cera
micznych płytek i klepek parkietowych, 

mocowanych na smole, gdzieniegdzie 
schody prowadzące donikąd w górę lub 
do zasypanych podziemi. Masywne mury 
zamkowe, które przetrwały wojenne pie
kło, silnie popękane i grożące zawaleniem, 
w 1969 r. wysadzono w powietrze i osta
tecznie rozebrano.

Tuż obok, przy narożu pl. Zamko
wego wznosił się okazały kościół Ma
riacki, zbudowany w 1396 r., dwukrot
nie przebudowany - w XVI i XVIII w., 
mieszczący w podziemnych kryptach 
grobowce margrabiego Jana i jego mał
żonki. Grożące zawaleniem resztki mu
rów kościoła zlikwidowano, podobnie 
jak zamek. Dziś z kościoła pozostał tyl
ko zarys fundamentów, ograniczający 
zachowaną jeszcze posadzkę. Przed 
wejściem do ruin mieszkańcy Kostrzy
na wznieśli surowy, drewniany krzyż.

Do warownego miasta prowadziły 
niegdyś trzy pilnie strzeżone bramy: od 
północy Brama Sarbinowska, z której
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(zdjęcia: Marek W. Lorenc)

3. „Schody donikąd" w jednej z ulic Starego Miasta
4.5. Ulica Berlińska - „Kostrzyńskie Pompeje” (4) i włoskie 
Pompeje (5)
6. Pozostałości po dawnym zamku
7. Brama Chyżańska
8. Brama Berlińska
9. Wnętrze Bastionu Filip
10. Wnętrze Bastionu Król

do dziś nie pozostało prawie nic, od 
wschodu Brama Chyżańska - bardzo 
zniszczona, ale wciąż istnieje, oraz od 
zachodu, największa z wszystkich Bra
ma Berlińska. Ta ostatnia, przez którą 
prowadziły tory tramwajowe poza teren 
twierdzy, jakkolwiek zniszczona, wciąż 
ukazuje potęgę fortecznej architektury.

Prace porządkowe, archeologiczne 
i budowlane na terenie Starego Miasta 
rozpoczęto w 1994 r. Ambitne plany 
ówczesnych władz miasta i jego miesz
kańców obejmowały rekonstrukcję bu
dynków twierdzy, cały kompleks zamko
wy, kościół Mariacki i ratusz. Planowa
no też rekonstrukcję zabytkowego ukła
du urbanistycznego i staromiejskiej za
budowy. Obecnie na terenie „zabitego 
miasta” życiem tętni Bastion Filip - za
bezpieczony i odnowiony obiekt fortecz- 
ny twierdzy, wznoszący się nad brzegiem 
Odry w południowo-wschodniej części 
miasta, tuż za Bramą Chyżańską. Tutaj 

każdego roku jesienią odbywają się tra
dycyjne uroczystości związane z obcho
dami kolejnych Dni Twierdzy. Prace re
montowe trwają jeszcze na terenie dru
giego, okazałego Bastionu Król.

Gdy po kilku dniach opuszczałem to 
niezwykle miasto, nie miałem już uczucia 
rozczarowania, które spotkało mnie 
w chwili przyjazdu. Po wielu godzinach 
dziennych i nocnych spacerów ulicami 
i zaułkami tego „zamordowanego miasta” 
przywykłem już do jego realnego wyglą
du, ale do końca nie opuściło mnie wraże
nie, że spaceruję po swoistym cmentarzu. 
Co najdziwniejsze, nie panuje tutaj ani ty
powa dla cmentarzy posępna atmosfera 
smutku, ani też atmosfera grozy i niepo
koju typowa dla ruin. Przeciwnie - wyczu
wa się tu błogi i dziwnie kojący spokój. 
Zapewne właśnie to sprawia, że spacer 
ulicami Starego Miasta, nawet późną no
cą, jest ulubionym zajęciem wielu tutej
szych mieszkańców i osób przyjezdnych.

Ostatni rzut oka na pozostawione za 
sobą ruiny utwierdził mnie w słuszności 
pierwszego skojarzenia z Pompejami, 
tym bardziej że do takiego samego 
wniosku doszli mieszkańcy Kostrzyna, 
którzy nadali temu miejscu ogólnie 
przyjętą już nazwę „Kostrzyńskie Pom
peje”. Opuszczając niegdyś Pompeje, 
nie mogłem pozbyć się uczucia, że kie
dyś jeszcze muszę tam wrócić, żeby 
w spokoju, poza gorączkowym sezonem 
turystycznym, móc w zadumie spacero
wać po tym tragicznym mieście. Opusz
czając Kostrzyn, czułem to samo. Wła
śnie ta niezwykła i trudna do wyartyku
łowania atmosfera Starego Miasta spra
wia, że z dziwną przyjemnością powra
cam tu i powracać będę dopóty, dopóki 
to miejsce wyglądać będzie tak, jak wy
gląda obecnie, a w postanowieniu tym 
nie jestem odosobniony.

Marek W. Lorenc
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI -

Lampy górnicze

O
becnie, na początku XXI w., trud
no jest wyobrazić sobie górnictwo 
sprzed ponad stu laty. Patrząc na 
nowoczesne zautomatyzowane maszyny 

górnicze, nie jest łatwo wyobrazić sobie 
kształty, budowę i działanie często prymi
tywnych urządzeń ówczesnych. Węgiel wy
dobywany był z wyrobisk zagłębionych do 
kilkuset metrów, a transport kopalniany 
stanowiły wózki ciągnięte przez konie 
w chodnikach oświetlonych przez górni
ków noszących lampki olejowe. Właśnie 
w tym okresie zwiastunem rodzącej się re
wolucji technicznej była górnicza lampa 
acetylenowa, zwana „karbidką”. Była to 
pierwsza lampa górnicza produkowana 
przez specjalistyczne zakłady przemysłowe 
oraz ostatnia lampa górnicza świecąca 
w mrokach kopalni światłem otwartym.

W 1862 r. Fryderyk Wohler odkrył 
węglik wapnia. Przypominał on z wyglą
du skałę wapienną o brązowozłocistym 
połysku, która pod wpływem wody lub 
wilgoci pokrywała się białym sypkim 
nalotem, wydzielając przy tym nieprzy
jemnie pachnący gaz, zwany acetyle
nem. Gaz ten w 1868 r. otrzymał na 
drodze syntezy przez bezpośrednie połą
czenie węgla z wodorem Marcelin Bec
ker. Uczony dokładnie gaz ten przebadał 
i stwierdził, że pali się on silnie świecą
cym i kopcącym płomieniem. W 1894 r. 
Henryk Maissan wymyślił przemysłową 
metodę otrzymywania węglika wapnia, 
zwanego karbidem, działając w wysokiej 
temperaturze na tlenek wapnia węglem 
i już w tym samym roku amerykański 
przemysłowiec Tomasz L. Wilson podjął 
się produkcji karbidu na przemysłową 
skalę. Jego osobliwe właściwości, powo
dujące wydzielanie się pod wpływem 
działania wody jasno palącego się gazu, 
nasunęły pomysł użycia karbidu do pro
dukcji acetylenu jako gazu świetlnego.

Wymyślona w ostatnich latach XIX w. 
lampa acetylenowa - „karbidka” nie róż
ni się zasadniczo budową od lamp uży
wanych obecnie. Składała się ona 
z dwóch zbiorników: jednego wypełnio
nego wodą, z którego kroplami ściekała 
woda do drugiego zbiornika wypełnio
nego rozdrobnionym karbidem. Wytwo
rzony w ten sposób gaz - acetylen odpro

wadzany jest na zewnątrz zbiornika do 
palnika o specjalnej budowie, gdzie spala 
się, dając jasny płomień. Jeden z pierw
szych w literaturze polskiej opis lampy 
acetylenowej pochodzi z Encyklopedii 
Powszechnej Samuela Orgelbranda (wy
danej w 1898 r.). Autor opisując wynala
zek stwierdził, że palący się „płomień nie 
kopci, posiada zaś wartość oświetlającą 
19 razy wyższą, aniżeli zwykły gaz w pal
niku Arganda, a 4‘/4 aniżeli tenże gaz 
w palniku Augera. Pomimo tych wszyst
kich zalet przyszłość oświetlenia acetyle
nowego nie jest pewna, nie tyle dla jego

PRZYRZĄDY RATUNKOWE

Ćemus i S-ka,

dla górników 
systemu DRAOERA

działające śdeśnioneni powietrzem 
wyrobu Pokorny I Wittekind, 

Tow. Akc. Budowy Maszyn

ACETYLENOWE, BENZYNOWE
i lampki BEZPIECZEŃSTWA dla Kopalń 

wszechświatowej fabryki 
FRIEMANN i WOLF 
uznane za najlepsze i najtańsze.

własności trujących, jak raczej z powodu 
łatwych jego wybuchów, które spowodo
wały już kilka wypadków nieszczęśli
wych”. Patrząc z perspektywy lat widzi
my, jak autor się mylił.

Lampy karbidowe znalazły szerokie 
zastosowanie w przemyśle motoryzacyj
nym, instalowano je w modnych automo
bilach, motocyklach, rowerach. Znalazły 
swoje miejsce na kolei, ale przede wszyst
kim zrobiły karierę w górnictwie. Oświe
tlenie karbidowe w górnictwie miało jed
nak swoje zalety i wady. Światło spalają
cego się acetylenu świeciło 3-4 razy ja
śniejszym blaskiem niż płomień lampy 
olejowej. Lampa acetylenowa zużywała 
około 250 g karbidu w ciągu 8 godzin 
pracy, a jej użycie było tańsze od lampy 
olejowej, choć sama lampa była droższa 
i cięższa - ważyła od 1 do 1,5 kg. Dużą jej 
wadą było to, że paliła się w tzw. powie
trzu zepsutym, które zawiera około 13% 
tlenu, przy dopuszczalnej zawartości tle
nu w powietrzu kopalnianym nie niższej 
niż 20%. Lampa acetylenowa, paląc się 
tzw. otwartym ogniem, nie mogła być 
używana w kopalniach gazowych, w któ-
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1
rych występuje zagrożenie wybuchem 
„gazu piorunującego”, czyli metanu.

Pierwsze lampy karbidowe w górnic
twie zostały zastosowane w ostatnich la
tach XIX w. Na terenach obecnego pań
stwa polskiego pierwsza lampa acetyle

nowa zapłonęła w 1902 r. w kopalni 
„Ferdynand” w Katowicach. W 1903 r. 
lampy karbidowe świeciły już w 16 ko
palniach. Pierwsza taka lampa w Króle
stwie Polskim zaświeciła w kopalni 
„Kazimierz” w Sosnowcu w 1904 r. 
Zastosowanie lamp karbidowych 
w podziemiach kopalni wyprzedziła 
lampa elektryczna. W kopalni „Paweł” 
w Rudzie Śląskiej pierwsza elektryczna 
żarówka rozbłysnęła już w 1882 r. Za
gadką jest, że lampa acetylenowa w ko

palniach niegazowych przyjęła się lepiej 
niż lampa elektryczna. Można tłumaczyć 
to przywiązaniem górnika do otwartego 
płomienia, jaki dawała poprzedniczka 
karbidki, lampa olejowa, która współist
niała z lampą acetylenową ponad dwa
dzieścia lat. Na początku XX w. ponad 
110 tys. lamp górniczych było w użyciu 
w całym zagłębiu śląsko-galicyjsko-mo- 
rawskim. Były to lampy w większości 
olejowe. W 1911 r. w kopalni „Kleofas” 
w Katowicach-Zalężu 30% górników 
używało jeszcze lamp olejowych, a resz
ta już karbidowe. W 1913 r. w kopalni 
„Knurów” koło Gliwic wycofano całko
wicie z użytku lampy olejowe, zastępując 
je lampami acetylenowymi. Wybuch 
pierwszej wojny światowej przyczynił się 
już do całkowitego wyparcia lamp ole
jowych przez lampy karbidowe. Niedo
bór żywności podczas wojny, a przede 
wszystkim niedobór oleju rzepakowego, 
który „napędzał” lampy olejowe, przy
czynił się do szybkiego wprowadzenia 
lampy karbidowej. Ale jeszcze w latach 
dwudziestych, w niektórych mniejszych 
kopalniach, lampy olejowe były w użyciu.
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1. Rysunek lampy acetylenowej umieszczony 
w Encyklopedii Powszechnej S. Orgelbranda
2. Reklamówka firmy Cemus i S-ka (1909 r.), 
prowadzącej sprzedaż lamp fabryki Friemann 
i Wolf ze Zwickau
3. Lampa olejowa, tzw. olejka, wykonana 
z blachy mosiężnej na początku XX w.
4. Znaczek firmowy Friemann i Wolf Katowice
5. Lampa z blachy stalowej, cynowanej, 
wyprodukowana w 1925 r. przez Fabrykę 
Lamp Górniczych Friemann i Wolf Sp. z o. o. 
Katowice
6. Lampa karbidowa calomosiężna wraz
z odblaskiem, wyprodukowana około 1930 r. 
przez firmę Friemann i Wolf w Zwickau
7. Lampa karbidowa wyprodukowana przez 
firmę „Pelikan” w Warszawie w 1928 r.
8. Mosiężna lampa górnicza, tzw. 
suwenirowa, produkowana obecnie przez 
fabrykę „Faser” w Tarnowskich Górach

(zdjęcia: 1,2 - Tadeusz Loster; 3-7 - ze zb. 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, fot.

Jan Jurkiewicz; fot. 8 ze zb. Fabryki „Faser" 
w Tarnowskich Górach)

Lampa karbidowa była ostatnią lampą 
górniczą świecącą otwartym światłem 
oraz ostatnią lampą, będącą prywatną 
własnością górnika, który po pracy przy
nosił ją do domu. Często karbidka oświe

tlała również wnętrze izby górniczej, 
a poddawana troskliwej opiece żony gór
nika była czyszczona i przygotowywana 
w domu do pracy w kopalni. Tradycje 
wyglądu oraz wykonania lamp olejowych 

przeszły na lampy karbidowe. Lampa kar
bidowa, wykonana z blachy mosiężnej, 
droższa od lampy stalowej, była używana 
przez dozór górniczy oraz górnicze służ
by miernicze. Mosiądz karbidki gwaran
tował brak oddziaływania jej podczas 
prac mierniczych na przyrządy uzbrojone 
w igłę magnetyczną, a jej złocisty kolor, 
dający elegancki wygląd, nobilitował szty
gara i był oznaką jego władzy. Lampy 
sztygarskie miały jeszcze jedną cechę, któ
ra odróżniała je od lamp zwykłych górni
ków - miały odblask czy odbłyśnik pło
mienia, zwany potocznie blendą. Odbły
śniki takie miały również lampy stalowe, 
ale tylko w wypadku lamp nadgórników, 
czyli osób niższego dozoru górniczego. 
Lampy karbidowe często miały też wy
grawerowane na mosiężnej tabliczce, 
przylutowanej do lampy bądź na odbla
sku, inicjały lub nazwiska właściciela, na
zwę kopalni oraz pełnioną funkcję.

Głównym dostarczycielem lamp na 
początku XX w. na tereny zagłębia ślą- 
sko-galicyjsko-morawskiego była firma 
Friemann & Wolf ze Zwickau w Saksonii, 
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największy producent na kontynencie 
europejskim. W 1903 r. firma ta dyspo
nowała całą siecią siostrzanych przedsię
biorstw lub ściśle współpracujących ko
operantów na całym świecie. Po 1921 r. 
firma ta założyła filię fabryki w Polsce, 
w Katowicach. Istniały też firmy mniej
sze, które produkowały lampy acetyle
nowe w Polsce. W 1906 r. firma „R G. 
Muller - Katowice” dostarczała lampy 
karbidowe do kopalni „Kónig” w Kró
lewskiej Hucie. W Zabrzu w 1916 r. 
produkował lampy acetylenowe dla gór
nictwa zakład „Herzberga”, a w Byto
miu firma „O. S. Grubenlampen - AG 
Karsten”. W okresie międzywojennym 
produkcję lamp karbidowych rozwinęły 
Fabryka Wyrobów Metalowych Stani
sław Sulikowski w Krakowie oraz Fabry
ka Wyrobów Metalowych „Pelikan” 
w Warszawie. Po drugiej wojnie świato
wej jedynym producentem górniczych 
lamp karbidowych w Polsce była Fabry
ka Lamp Górniczych Friemann & Wolf 
w Katowicach. W latach pięćdziesiątych 
XX w. została upaństwowiona i otrzy
mała nazwę Fabryka Lamp Górniczych 
w Katowicach (F. L. G. Katowice), a na 
początku lat sześćdziesiątych przeniesio

na do Tarnowskich Gór, gdzie działa 
pod szyldem Fabryka Sprzętu Ratunko
wego i Lamp Górniczych „Faser” 
w Tarnowskich Górach (F. S. R. i L. G. 
„Faser” Tarnowskie Góry).

Używane w polskim górnictwie lampy 
karbidowe w okresie międzywojennym 
i powojennym pochodzą przede wszyst
kim z fabryk produkujących na terenach 
polskich. Rzadko spotyka się lampy in
nych firm. Lampy produkowane we Fran
cji firmy „Arras” czy lampy znanych nie
mieckich firm, takich jak Wilhelm Seipel 
z Bochum w Westfalii czy Fabryki Wyro
bów Metalowych Otto Scharlach z No
rymberg! były przywożone przez górni
ków zatrudnianych tymczasowo w kopal
niach francuskich, belgijskich lub niemiec
kich. Do wyjątku należą lampy karbidowe 
firmy Hermann Hesse z Norymbergi, 
sprowadzane podczas drugiej wojny świa
towej na tereny polskie. Pod koniec lat 
czterdziestych XX w. górnictwo polskie 
wspomagane było dostawami lamp firm 
Friemann & Wolf ze Zwickau, w ramach 
reparacji wojennych.

W połowie lat pięćdziesiątych XX 
w. lampy karbidowe zaczęły tracić na 
popularności. W 1956 r. ukazało się Za

rządzenie Ministra Górnictwa (Nr 
194/56) nakazujące stopniowe wycofy
wanie lamp karbidowych z kopalń wę
gla kamiennego. Przywiązanie górni
ków do „karbidki” spowodowało jed
nak niedostosowanie się kopalń do tego 
zarządzenia. W 1961 r. ukazało się ko
lejne zarządzenie, które końcowy ter
min wycofania lamp karbidowych z ko
palń ustaliło na koniec 1964 r. Jednak 
ostatnia lampa karbidowa zgasła w ko
palni „Sosnowiec” dopiero w 1965 r. 
Wycofanie karbidek z kopalń węglo
wych nie wstrzymało produkcji tych 
lamp. Produkowane były jeszcze dla ko
palń rud i na eksport.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego 
i Lamp Górniczych „Faser” w Tarnow
skich Górach do dzisiaj utrzymuje zdol
ność produkcyjną lamp acetylenowych. 
Ostatnia seria około 100 lamp karbido
wych stalowych została wyprodukowana 
dla klienta zagranicznego pod koniec 
2000 r. Do chwili obecnej fabryka wy
twarza górnicze lampy karbidowe cało- 
mosiężne, polerowane, tzw. suwenirowe 
w małych seriach po kilkadziesiąt sztuk.

Tadeusz Loster
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Skarby Biblioteki Wilanowskiej

W
 niepowtarzalnej i przepięk
nej scenerii Pałacu Rzecz
pospolitej (Krasińskich) 
w Warszawie 10 kwietnia 2003 r. 

otwarto wystawę „Dar dla Narodu”, 
poświęconą zbiorom Potockich z Wi
lanowa, znajdującym się w posiada
niu Biblioteki Narodowej. Zgroma
dzono na niej najcenniejsze i najbar
dziej wysmakowane starodruki, 
obiekty graficzne i rysunkowe oraz 
kartograficzne. Wybór eksponatów 
był niezwykle trudny, zarówno ze 

wa Septyma Potockiego z Petersbur
ga), uchodziła za jedną ze „skarbnic 
rzeczy polskich”, pomimo iż w dużej 
mierze zawierała działa obce, 
zwłaszcza francuskie.

Spadkobierca Potockich, Adam 
hrabia Branicki, aktem notarialnym 
z 15 kwietnia 1932 r. ofiarował Bi
bliotekę (liczącą wówczas 50 tys. to
mów, około 15 tys. sztychów pol
skich i obcych oraz iluminowany rę
kopis - Modlitewnik królowej Bony) 
„na rzecz Państwa Polskiego do dys

bliotece Narodowej. Ów depozyt, 
wraz z meblami - wyposażeniem sali 
bibliotecznej, mieszczącej się pier
wotnie w pałacu w Wilanowie, 
w tymże roku został przewieziony do 
pałacu Potockich przy Krakowskim 
Przedmieściu oraz do gmachu Biblio
teki Wyższej Szkoły Handlowej 
w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, 
jako że Biblioteka Narodowa nie 
miała wtedy własnej siedziby. Zbiory 
Potockich nie uniknęły, niestety, spu
stoszeń podczas ostatniej wojny. Już 

1. „Stanisław Kostka Potocki”, 
miedzioryt punktowany, 1819 r.
2. „Wnętrze sali bibliotecznej w pałacu 
w Wilanowie”, obraz W. Kasprzyckiego, 
reprodukcja sprzed 1914 r.

względu na bogactwo kolekcji, jak 
i ograniczoność miejsca ekspozycji.

Biblioteka Wilanowska (bo ta na
zwa upowszechniła się i funkcjonuje 
do dziś) była w istocie biblioteką 
prywatną jednej z linii rodu Potoc
kich. Stworzona w podstawowych 
zrębach w drugiej połowie XVIII 
i w pierwszych dziesiątkach XIX w. 
przez braci Ignacego (1750-1809) 
i Stanisława Kostkę (1755-1821) Po
tockich, stopniowo wzbogacana no
wymi księgozbiorami (np. Stanisła

pozycji Pana Prezydenta Rzeczypospo
litej”. Prezydent Ignacy Mościcki da
rowiznę tę - wycenioną na kwotę 
około 14 150 000 złotych (przedwo
jennych!) przekazał jako depozyt Bi

po upadku powstania warszawskiego 
Brandkommando spaliło gmach Bi
blioteki Ordynacji Krasińskich przy 
ul. Okólnik 9, gdzie znajdowała się 
m.in. część depozytu: rękopisy, druki
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z XV-XVI w., muzykalia oraz kolek
cja map. Przechowywany w specjal
nej urnie fragment zmieszanych po
piołów tych wszystkich bestialsko 
unicestwionych zbiorów można do 
dziś oglądać w Sali Wilanowskiej Pa
łacu Krasińskich, jako złowieszcze 
memento dla następnych pokoleń.

Ale i to, co pozostało, wystawia 
imponujące świadectwo niezwykle 
szerokich horyzontów intelektual
nych twórców i kontynuatorów Bi
blioteki Wilanowskiej, a zarazem ich 
kolekcjonerskiej pasji, na które nie 
szczędzili grosza.

Bracia Potoccy - zaangażowani 
w prace związane z uzdrowieniem 
kraju - gromadzili też liczne druki 
dotyczące aktualnych wydarzeń spo
łecznych i politycznych (np. teksty 
Antoniego Popławskiego i Grzegorza 
Piramowicza, odnoszące się do dzia
łalności Komisji Edukacji Narodowej 
oraz należące do rzadkości druki 
urzędowe z okresu Sejmu Wielkiego 
i insurekcji kościuszkowskiej), a tak
że książki historyczne i dzieła litera
tury pięknej - głównie polskie. Bi
blioteka Wilanowska mogła poszczy

cić się również edycjami bi
bliofilskimi, np. należącymi 
do Stanisława Kostki egzem
plarzami Jerusalem de- 
livree Tassa (Paris 1774) oraz 
Metamorfozami Owidiusza 
(Paris 1767), zaliczanymi do 
typograficznych klejnotów 
ze względu na krój czcionki 
i szatę ilustracyjną w postaci 
stojących na wysokim pozio
mie artystycznym akwafort. 
Wspomnieć też trzeba o kil
ku tego rodzaju obiektach, 
pochodzących z biblioteki 
petersburskiej Stanisława 
Septyma: Bucolica, Georgica 
et Aeneis Wergiliusza (Paris 
1798), Opera Horacego (Pa
ris 1799), Le Decameron 
Boccaccia (Londres 1757- 
-1761), Le Paradis perdu Joh
na Miltona (Paris 1777).

tf CęnHRwimiirpicmeimuu^ 
Osonittem mmncrentiftmcii tn

! n ąuoann inmnte tnigunw*

girtinflinnunhinernciinilc 
inner; A'lncuffhxniiirtun 

i;. „ . -

unnnee.aquo nvpiann^^to- 
unnppumrtnpineinnoomK®

Uwagę zwracają ponadto 
druki w luksusowych oprawach, za
zwyczaj z superekslibrisami ze zbio
rów królewskich (np. Karola III 
Hiszpańskiego, Ludwika XV, Stani
sława Leszczyńskiego czy Marii Józe-

3. „Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja”, 
rysunek J. P. Norblina, 1791 r.
4. Psałterz Wilanowski, Francja,
ok. 1240-1250, Scena namaszczenia Dawida

(zdjęcia ze zb. Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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fy Saskiej), ale nie tylko. Zwiedzający 
wystawę mogli równocześnie podzi
wiać - odtworzoną naprzeciw Sali 
Kariatyd - Salę Wilanowską o tak 
ustawionych woluminach, aby na 
niebotycznych pólkach były w pełni 
widoczne walory estetyczne prze
pięknych złoconych opraw, gra kolo
rów różnych gatunków skóry, rozma
ite sposoby ozdabiania grzbietów. 
Dziewiętnastowieczny wygląd tej Sa
li na miejscu w Wilanowie zarejestro
wała zaginiona sepia Wincentego Ka
sprzyckiego, szczęśliwie skopiowana 
w 1933 r. przez pracownicę Bibliote
ki Narodowej, Lidię Rumianzew, 
i pokazana na naszej wystawie. Od
mienną wersję dzieła Kasprzyckiego 
znamy już tylko z barwnej reproduk
cji, zapewne sprzed 1914 r.

Osobną dziedzinę kolekcjoner
stwa Potockich stanowiły rysunki 
i ryciny, związane szczególnie z me
cenatem, działalnością architekto
niczną, archeologiczną i naukową 
Stanisława Kostki jako historyka 
sztuki, oraz publiczną, zwłaszcza na 
polu oświaty. Z rysunków architek
tonicznych wyróżnia się zwłaszcza 
spuścizna po sławnym architekcie 
włoskim Bartolommeo Francesco 
Rastrellim, działającym w Rosji za 
czasów trzech carowych - Anny 
Iwanowny, Elżbiety Piotrowny i Ka
tarzyny II. W tym wyjątkowym do
robku (299 pozycji inwentarzo
wych) zachowało się także kilka 
plansz z projektami dekoracji plafo
nów - dzieł malarzy włoskich, spro
wadzonych na dwór rosyjski: Serafi
na Barozziego i Francesca Fontebas- 
sa. Szczególną wartość historyczną 
i artystyczną reprezentują polonika 
- gwasze i sepie Norblina („Zaprzy
siężenie Konstytucji 3 Maja” i „Od
pust na Bielanach”), Aleksandra Or
łowskiego, Zygmunta Vogla (m.in. 
akwarelowe widoki Olesina - nieist
niejącej już sielskiej rezydencji Stani
sława Kostki Potockiego), Vincenza 
Brenny (projekty polichromii do pa
łacu w Natolinie) czy Jana Chrystia
na Kamsetzera („Widok Konstanty
nopola z Przedmieścia Pera”). Nie 
mniej bogata jest grafika z XVI-XIX 
w., znajdująca się w zbiorze, podob
nie jak gwasze i rysunki, bądź w po
staci plansz luźnych, bądź usystema
tyzowanych w tzw. albumach sztucz

nych (factices). Jej tematyka jest nie
zwykle zróżnicowana - obejmuje 
portrety, widoki, sceny historyczne, 
religijne, mitologiczne, alegoryczne 
i rodzajowe, jak również ilustracje 
sensu stricto do dzieł literatury pięk
nej. Na wystawie mogliśmy pokazać 
zaledwie ułamek całości; znalazły 
się tutaj reprezentacyjne wizerunki 
monarchów, mężów stanu i wo
dzów, jak również słynnych piękno
ści (np. Zofii z Czartoryskich Za
moyskiej i cesarzowej Eugenii), 
barwne, chromolitograficzne wido
ki Litwy i Podola, należące do Al
bum de Wilna, czy choćby sztycho
wane w miedzi castra doloris króle
wicza Aleksandra Sobieskiego i Sta
nisława Augusta Poniatowskiego. 
Nie trzeba dodawać, że przykłado
wo tu zacytowany zestaw nazwisk 
artystów-grafików (np. Francesco 
Bartolozzi, Stefano Della Bella, Gil
les Demarteau, Jeremias Falek, Mar- 
cantonio Raimondi) mówi sam za 
siebie.

Ze szczątkowo ocalałych zbiorów 
kartograficznych pokazano należącą 

do ogromnych rzadkości, odbitą na 
jedwabiu mapę Polski z 1770 r., szty
chowaną na miedzi przez Bartolom- 
mea Follino, sztycharza królewskie
go. W wypadku rękopisów - wobec 
ich całkowitej zagłady w 1944 r. - za
prezentowano trzy inne, zakupione 
w 1933 r. od rodziny Branickich 
przez Bibliotekę Narodową i szczęśli
wie ocalone. Są to tzw. Psałterz Wila
nowski z XIII w. oraz dwa egzempla
rze Godzinek z XV w. - wszystkie ilu
minowane.

Wystawa cieszyła się dużą fre
kwencją, wprawiając w zachwyt zwie
dzających (co potwierdzają liczne za
pisy w księdze, towarzyszącej ekspo
zycji). Jej trwałym śladem pozostał, 
starannie wydany przez Bibliotekę 
Narodową, obszerny objętościowo 
folder pt. Dar dla Narodu. Skarby Bi
blioteki Wilanowskiej, z przedmową 
prof. Pauliny Buchwald-Pelcowej, 
omawiający poszczególne rodzaje ko
lekcji, bogato ilustrowany, częściowo 
także w kolorze.

Hanna Widacka

W powszechnej świado
mości Holandia to 

kraina błękitnej ceramiki: 
biało-kobaltowych naczyń 
codziennych, okazałych wa
zonów, tulipaner o wymyśl
nych kształtach, ściennych 
płytek. Wszystkie te rodzaje 
wyrobów, także barwnych, 
można podziwiać na wro
cławskiej wystawie. Przy
kłady niderlandzkich fajan
sów siedemnasto- i osiem

nastowiecznych wybrano z kolekcji Muzeów Narodowych w Gdańsku i we Wrocła
wiu. Pokaz zaaranżowano we wnętrzach Muzeum Etnograficznego, tu bowiem znaj
duje się tzw. pokój Beyersdorfów, którego ściany wyłożono tysiącem niderlandzkich 
flizów. To właśnie ten niezwykły salon, udostępniony zwiedzającym po raz pierwszy 
od czasów wojny, jest z całą pewnością największą atrakcją ekspozycji (por. „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 9, 2003).

„Błękitne Niderlandy” 
wystawa w Muzeum Etnograficznym 

(Oddział Muzeum Narodowego) we Wrocławiu 
październik - grudzień 2003

1. Butla, Delft, warsztat „De Grieksche A”, Pieter Adriaensz Koks, 1701-1722
2. Dzban, Delft, warsztat „De Grieksche A”, Samuel van Eenhoorn, 1674-1686

(zdjęcia zabytków z kolekcji fajansu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wykona! Arkadiusz Podstawka)
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ażdy, kto choć raz w życiu był 
na Wawelu, na pewno oglądał 
kaplicę Zygmuntowską. Przy 

brązowej kracie, oddzielającej wejście 
do kaplicy od ambitu katedralnego, 
zatrzymują się grupy wycieczkowe 
oraz przystają wszyscy ci, których 
urzekła niezwykła uroda mauzoleum 
dynastii Jagiellonów. Obecnie jednak 
jeżeli ktoś, zwiedzając katedrę, chciał- 
by choć przez chwilę popatrzeć na naj
piękniejszy klejnot włoskiego renesan
su znajdujący się na północ od Alp (jak 
nazywa kaplicę wiele publikacji), bę
dzie rozczarowany. Za kratą zamyka
jącą kaplicę nie zobaczy ani królew
skich nagrobków, ani srebrnego ołta
rza, ani dekoracji ścian czy też kopuły 
nakrywającej mauzoleum. Jakikolwiek 
widok zasłaniają gęsto stojące konser
watorskie rusztowania. W kaplicy 
trwają rozpoczęte po blisko 50 latach 
od poprzednich, kompleksowe prace 
konserwatorskie i badawcze.

Przypomnijmy w skrócie dzieje bu
dowli. Wszystko zaczęło się w 1517 r., 
kiedy do Wilna, gdzie przebywał król 

Zygmunt Stary, przyjechał z planami 
lub też modelem nowej kaplicy Bartło
miej Berrecci. Jak wynika z listu, któ
ry król przesłał do burgrabiego Wawe
lu Jana Bonera, Berrecci oprócz pre
zentacji planów podał też czas trwania 
budowy oraz liczbę potrzebnych mu 
pomocników i to, jaki marmur użyty 
zostanie do wykonania posągów i na
grobków. W katedrze wawelskiej nie 
było jednak wolnego miejsca, aby 
można było pobudować jeszcze jedną 
kaplicę. Postanowiono więc wyburzyć 
ufundowaną w 1340 r. przez Kazimie
rza Wielkiego kaplicę Wniebowzięcia 
NMP. Kaplica ta, znajdująca się wów
czas przy początku katedralnego am
bitu, była pobożną fundacją ostatniego 
Piasta, a nie kaplicą grobową. W 1518 
r. rozpoczęto rozbiórkę kaplicy oraz 
kopanie fundamentów pod nową bu
dowlę; uroczyste poświęcenie kamie
nia węgielnego odbyło się 17 maja 
1519 r. W latach 1519-1520 wznie
sione zostały mury do wysokości bel
kowania oraz wykonano prowizorycz
ny dach, który nakrywał budowę.

Kolejnym etapem prac było wyko
nanie w warsztacie Berrecciego rzeź
bionych płyt, które miały być użyte ja
ko wewnętrzna okładzina ścian kapli
cy. Przy rzeźbieniu płyt pracował oso
biście Berrecci oraz inni rzeźbiarze: 
Giovanni Soli, Nicola Castiglione, Jan 
z Koszyc oraz Antonio da Fiesole. 
W 1524 r. zamontowano gotowe już 
płyty wewnątrz kaplicy. W tym samym 
czasie Michał Sebald przygotował 
projekt kraty, zamykającej kaplicę od 
strony obejścia katedralnego. Na lata 
1525-1526 przypadła budowa tambu- 
ru oraz kopuły z latarnią, pokrycie ko
puły miedzianą blachą kutą w karpią 
łuskę oraz szklenie okien i osadzenie 
na szczycie latarni miedzianej kutej ba
ni i klęczącego na niej aniołka z krzy
żem. Aniołek ów odlany został osobi
ście przez Berrecciego, przy współpra
cy ludwisarza Arnolfa z Raciborza 
i krakowskiego złotnika Stanisława.

W latach 1526-1527 prowadzono 
prace wewnątrz kaplicy. Uzupełniano 
dekorację rzeźbiarską, wykonano kar
tusze herbowe w pendentywach oraz
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1. Widok kaplicy 
Zygmuntowskiej
2. Tambur i latarnia 
kopuły
3.4.5. Dekoracja 
wnętrza kopuły: 
głowa cherubina 
i podpis projektanta 
kaplicy (3), 
rozety (4), 
groteski i putta (5)

(zdjęcia: 
Andrzej Nazar)

stallę tronową i jej brązowe zwieńcze
nie. Położono posadzkę oraz sprowa
dzono z Estergom na Węgrzech mar
mur na posągi. W latach 1526-1531 
wykonano nagrobek królewski, me
daliony z czterema ewangelistami, fi
gury świętych w niszach oraz na ze
wnętrznych narożach kaplicy. No
rymberski ludwisarz Hans Visher od
lał brązową kratę zamykającą kaplicę 
od strony ambitu i dwa wielkie 
świeczniki, także z brązu.

W dniu 8 września 1533 r. odbyła 
się uroczysta konsekracja kaplicy przez 
biskupa Piotra Tomickiego, ale nie by
ło w niej jeszcze ołtarza, który pojawił 
się dopiero w 1538 r. Prace nad nasta
wą ołtarzową trwały od 1535 r. Twór
cami ołtarza, także wykonanego w No
rymberdze, są Georg Pencz oraz Mel
chior Baier.

Zygmunt Stary nie tylko postano
wi! ufundować nową kaplicę, która 
z czasem stała się rodowym mauzo
leum Jagiellonów, ale także zdecydo
wał się na nietypową dekorację wnę
trza. Ściany podzielone zostały arka

dami na wzór rzymskich łuków 
triumfalnych oraz ozdobione dekora
cją arabeskową i groteskową, odkutą 
w piaskowcu. Pośród plątaniny ma
sek, liści i roślinnych wici, znajdziemy 
także postacie mitologiczne. W po
dobny sposób udekorowane zostało 
wnętrze tamburu kopuły i ściany tar
czowe ponad arkadami, a we wnętrzu 
kopuły występują stylizowane rozety 
i kwiaty, wraz z groteskami i dekora
cją roślinną, umieszczoną w polach 
dzielących czaszę kopuły na kwadraty. 
Powstała budowla, która w czasach 
późniejszych stała się wielokrotnie 
naśladowanym wzorem.

Pomimo, iż w kaplicy umieszczo
no ołtarz i zaraz po konsekracji w jej 
podziemiach pochowano żonę króla 
Barbarę i jego siostrę Annę, a w 1548 
r. spoczął w nagrobku wykonanym 
przez Berrecciego jej fundator, nie 
oznaczało to zakończenia wszelkich 
prac. Kolejne zmiany i przebudowa 
wnętrza zostały wykonane na polece
nie ostatniej z dynastii, królowej Anny 
Jagiellonki. W latach 1574-1575 San- 

ti Gucci przebudował arkadę z na
grobkiem Zygmunta Starego. Nagro
bek został podniesiony, a pod nim 
umieszczono nagrobek Zygmunta Au
gusta. W latach 1583-1584 Santi 
Gucci wykonał też na wprost wejścia 
do kaplicy nagrobek dla Anny Jagiel
lonki. Został on umieszczony na miej
scu przedpiersia stall, które przenie
siono do kaplicy Batorego. Z inicjaty
wy Anny Jagiellonki wykonana zosta
ła jeszcze jedna modyfikacja. W latach 
1591-1593 kopułę kaplicy pokryto 
złoconą blachą miedzianą, wytłaczaną 
w karpią łuskę. Według legendy, na 
każdą łuskę przypadła jedna złota mo
neta. Nowe pokrycie kopuły było już 
ostatnią pracą budowlaną, jaką wyko
nano w kaplicy.

Warto też wiedzieć o pewnym cie
kawym, lecz nieistniejącym już ele
mencie wystroju kaplicy. Zapewne 
z inicjatywy królowej Bony, po śmier
ci króla Zygmunta Starego, w 1548 r., 
umieszczono na ścianie ołtarzowej Ve- 
raikon oraz dwa strusie jaja w srebrnej 
oprawie. Przepadły one podczas „po
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topu” szwedzkiego wraz ze srebrnym 
zwieńczeniem ołtarza z kaplicy oraz 
wieloma innymi dziełami sztuki, które 
zostały w latach 1655-1657 zagrabio
ne lub zniszczone.

Pierwsze prace konserwatorskie 
w kaplicy Zygmuntowskiej zostały 
przeprowadzone w latach 1776-1777. 
Wtedy to, po dokonaniu przez archi
tekta Dominika Pucka dokładnych 
oględzin stanu budowli, podjęto nie
zbędne działania naprawcze. Wymie
niono na nowe niektóre z grotesek 
i arabesek, zastąpiono uszkodzone ka
mienne rozety z kopuły nowymi, któ
re wykonano z gipsu i drewna, zawie
szono drewniane kartusze na penden- 
tywach, wykonano też na nowo napi
sy na fryzie belkowania. Dwukrotnie 
pomalowano wnętrze kaplicy olejną 
farbą i wzmocniono konstrukcję 
zwieńczenia latarni oraz oszklono 
okna i naprawiono poszycie kopuły. 
Inicjatorem podjęcia tych prac był ka
nonik Michał Sołtyk.

Następna, obejmująca swym za
kresem prace na zewnątrz i wewnątrz 
budowli, restauracja została przepro
wadzona w latach 1891-1894. Prowa
dzono ją według projektów znanego 
architekta krakowskiego, Sławomira 
Odrzywolskiego. Podczas tych prac 
m.in. wymieniono zewnętrzne lico
wanie ścian wraz z tamburem kopuły, 
wymieniono (na nowe) część osiem
nastowiecznych płaskorzeźb oraz 
część oryginalnych rzeźb (na wykona
ne przez dziewiętnastowiecznych 
rzeźbiarzy kopie), dokonano restaura
cji uszkodzonych rzeźb. Do tego celu 
użyto „kitu kamieniarskiego”, czyli 
zaprawy cementowej, która była 
wówczas ostatnim krzykiem techniki 
budowlanej. Jej użycie do prestiżowej 
konserwacji kaplicy Zygmuntowskiej 
stanowiło działanie pionierskie. Po 
zakończeniu prac kamieniarskich przy 
dekoracjach wykonanych z myślenic
kiego piaskowca na wewnętrznych 
ścianach kaplicy całość pomalowano 
olejną farbą. Przy konserwacji, a ści
ślej biorąc rekonstrukcji latarni w ko
pule pozostawiony został napis w jej 
przykryciu oraz dekoracja rzeźbiar
ska. Składa się ona z głowy cherubina 
w wieńcu z główek cherubinów i oto
czona jest napisem: „Bartolo Florenti
no Opifice”. Napis ów był przez długi 
czas przyczyną kontrowersji wśród 
badaczy sztuki polskiego renesansu.

Jedni uważali go za oryginalny detal, 
odkuty w kamieniu ręką samego Ber- 
recciego, inni, że został namalowany 
podczas prac konserwatorskich 
w XIX w. lub wykuty podczas konser
wacji prowadzonej przez S. Odrzy
wolskiego.

Kolejna konserwacja kaplicy przy
padła na lata 1956-1957. Przeprowa
dził ją Rudolf Kozłowski. Odnowił 
zniszczoną dekorację rzeźbiarską 
w kopule oraz na ścianach tarczo
wych i w tamburze kopuły. Zastoso
wał przy tym metodę spajania ze sobą 
rozwarstwionych fragmentów deko
racji rzeźbiarskiej. Jako spoiwa użył 
srebrnych drutów o przekroju od 
0,5 do 2 mm. Druty te, lekko spłasz
czone, dopasowywane były na gorąco 
do powierzchni rzeźb. Końce drutów 
zaginano oraz łączono ołowianymi 
plombami, które następnie wsuwano 
do wywierconych otworów w tyłach 
rzeźb. Była to na owe czasy najnowsza 
znana technika spajania rozwarstwio
nego kamienia.

W latach 1976-1977 poddano kon
serwacji pokrycie kopuły. Wykonano 
wtedy gruntowną renowację złocenia 
oraz skorodowanych brązowych rzeźb 
ze zwieńczenia latarni.

Jesienią 2002 r. rozpoczęto kom
pleksową konserwację wnętrza kapli
cy. Nadzór nad pracami sprawuje 
prof. Ireneusz Płuska z Międzyuczel
nianego Instytutu Konserwacji i Re
stauracji Dzieł Sztuki przy ASP w War
szawie i Krakowie. W ramach prowa
dzonych prac zostaną zabezpieczone 
i uzupełnione ubytki w królewskich 
nagrobkach oraz figurach świętych, 
nastąpi oczyszczenie i uzupełnienie 
zniszczonej dekoracji rzeźbiarskiej, zo
staną usunięte i uzupełnione fragmen
ty rzeźb wykonanych w gipsie i drew
nie podczas prac konserwatorskich 
prowadzonych w XVIII i XIX w. Usu
nięte też zostaną kity kamieniarskie 
użyte przez S. Odrzywolskiego oraz 
srebrne druciki użyte przez R. Ko
złowskiego. Część śladów dawnej 
konserwacji pozostanie zachowana ja
ko dokument historyczny oraz jako 
przykład metod używanych przez 
konserwatorów w różnych okresach. 
Wymienione zostaną szyby w kaplicy, 
gdyż oryginalne, które nie uległy 
zniszczeniu, usunięto podczas konser
wacji w XIX w. Pierwotnie w okrą
głych oknach tamburu kopuły znajdo
wało się 2420 szybek ze szkła wenec

kiego. Nowe szyby będą miały kształt 
„plastra miodu”. Decyzję tę podjęto 
po wykonaniu archiwalnej kwerendy 
oraz porównaniu z zabytkami włoski
mi z tego okresu. Zamontowane też 
będą dodatkowo współczesne szyby 
termoizolacyjne.

Podczas prowadzonych obecnie 
prac, mających na celu usunięcie 
warstw brudu nagromadzonego na 
detalach kamieniarskich w latarni, 
użyto promieni lasera (prace laserem 
prowadzi dr Jan Marczak z Katedry 
Optoelektroniki WAM w Warszawie). 
Laser odparowuje cząsteczki brudu, 
pozwalając na precyzyjne i skuteczne 
odczyszczenie naświetlanej nim po
wierzchni. Użycie lasera w kaplicy 
Zygmuntowskiej nie jest debiutem te
go urządzenia w konserwacji zabyt
ków. W Polsce użyto go podczas prac 
przy kolumnadzie Grobu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie, a później 
przy pracach prowadzonych w ro
mańskim kościele w Tumie pod Łę
czycą. Na potrzeby obecnej konser
wacji w Zakładzie Mineralogii AGH 
w Krakowie opracowano technikę 
wytwarzania specjalnego sztucznego 
kamienia, który swą strukturą przy
pomina naturalny i posłuży do uzu
pełniania zniszczonych elementów 
dekoracyjnych. Konserwatorzy staną 
wobec problemu, które detale wymie
nić na nowe, a które pozostawić ory
ginalne i niezmienione. Prawdopo
dobnie do katedry sprowadzone zo
staną z Warszawy jeszcze cztery lasery. 
Posłużą one m.in. do zbadania struk
tury murów w kaplicy. Wiadomo 
wprawdzie, iż przy jej budowie Ber- 
recci zastosował rodzaj betonu, skła
dającego się z wapna i zaprawy mu
rarskiej, wlewanego pomiędzy dwie 
płyty kamienne, z których składa się 
ściana. Jednak jak dokładnie dziś wy
gląda struktura ścian? Pytanie to na 
razie pozostaje bez odpowiedzi. Być 
może odpowie na nie badanie laserem 
lub specjalną sondą.

Jakie tajemnice kryje w sobie ka
plica Zygmuntowska? Dziś wiadomo 
tylko, iż podpis Berrecciego umiesz
czony w latarni jest oryginalny. Czego 
jeszcze dowiedzą się konserwatorzy 
i badacze? Odpowiedź przyniesie 
nadchodzący czas, gdy poznamy wy
niki kolejnych ustaleń poczynionych 
przez konserwatorów i historyków 
sztuki.

Andrzej Nazar
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WOKÓŁ TRADYCJI

Włocławska straż ogniowa

O
chotnicze straże ogniowe są 
organizacjami o charakterze 
społecznym, powoływanymi 
do zwalczania pożarów, jednak na po

czątku swojego istnienia, hardziej niż 
dzisiaj, pełniły także funkcje instytucji 
o charakterze kulturotwórczym. 
W wielu miastach i miejscowościach 
były jedynymi, zorganizowanymi

poza ośrodkami miejskimi, co spowo
dowało wysyp inicjatyw tworzenia or
ganizacji strażackich na prowincji.

We Włocławku Ochotnicza Straż 
Ogniowa była pierwszą i przez długi 
czas jedyną powszechnie dostępną or
ganizacją społeczną. Co prawda już od 
1848 r. funkcjonowała w tym mieście

straży ogniowej związany był z dyna
miczną industrializacją miasta. Trzeba 
pamiętać, że fundusze na utrzymanie 
straży pochodziły przede wszystkim 
z kasy miejskiej oraz wpłat dokonywa
nych przez członków honorowych, 
wśród których znajdowali się m.in. 
najbogatsi przedsiębiorcy. Nie bez zna
czenia dla budżetu straży były także 

1. Puchar pamiątkowy dla Wincentego 
Bojańczyka, Fabryka Wyrobów Platerowanych 
i Srebrnych, Józef Fraget, Warszawa 1893 r.
2. Delegaci pierwszego, krajowego zjazdu 
straży ogniowych przed włocławską remizą, 
1910 r.

całkiem pokaźne kwoty wpływające 
z tytułu kar nakładanych za nieprze
strzeganie porządku ogniowego oraz 
z organizacji imprez o charakterze roz
rywkowym.

Ważną datą w historii Ochotniczej 
Straży Ogniowej we Włocławku był 
rok 1909. Dokonano wtedy poświę
cenia rozbudowanej remizy. Budynek 
z wieżą czatowni wzniesiono w cen
trum miasta, w bezpośrednim są
siedztwie ówczesnego magistratu. 
W przyziemiu budowli mieściły się 
garaże wozów strażackich, na zaple
czu ulokowane były magazyny ota
czające dziedziniec, na którym znaj

strukturami społecznymi, które 
w okresie zaborów wzmacniały —— 
poczucie tożsamości narodo- ' 
wej. Duże znaczenie miał sam 
fakt, że były to ochotnicze 
związki Polaków i do tego 
umundurowane. Istotny aspekt 
ich działalności stanowiło two
rzenie i pielęgnowanie własnej 
obyczajowości. Wzorem w tym 
względzie były kilkusetletnie 
tradycje stowarzyszeń cecho
wych. Tak jak korporacje rze
mieślnicze i kupieckie o genezie 
późnośredniowiecznej, jednost
ki strażackie miały własne sie
dziby - miejsca spotkań towa
rzyskich, godła - sztandary, 
portrety zbiorowe i przedmioty 
atrybucyjne o charakterze pa
miątkowym. Na zewnątrz stra
żacy prezentowali się rzetelną 
służbą i własną orkiestrą dętą. 
Wszystko to służyło budowie 
poczucia wewnętrznej solidar
ności i szacunku społecznego.

Początki organizowanych 
powszechnie formacji straży 
pożarnych na ziemiach polskich 
zaboru rosyjskiego sięgają lat — 
siedemdziesiątych XIX w. Wy
jątek stanowi powołanie w 1836 r. 
Straży Ogniowej w Warszawie. Na
stępna Ochotnicza Straż Ogniowa na 
obszarze Kongresówki powstała do
piero w 1864 r. w Kaliszu. Kolejne or
ganizacje strażackie powoływano do 
życia w ostatnim trzydziestoleciu XIX 
w.: w 1871 r. w Częstochowie, 
w 1874 r. we Włocławku, Turku 
i Zgierzu, w 1875 r. w Płocku i Łęczy
cy, w 1876 r. m.in. w Łodzi. W 1882 
r. straże ogniowe funkcjonowały już 
w ponad trzydziestu polskich miastach 
imperium rosyjskiego. W 1898 r. we
szła w życie ustawa zezwalająca na 
tworzenie jednostek straży pożarnych 

Resursa Obywatelska, jednak zrzeszała 
ona głównie bogatych rzemieślników, 
kupców oraz ważniejszych urzędni
ków. Nawet utworzone w 1887 r. trze
cie w Polsce - po warszawskim i płoc
kim - Włocławskie Towarzystwo Wio
ślarskie miało charakter elitarny. Wło
cławscy strażacy byli także aktywni na 
arenie krajowej. Pod ich egidą odbył 
się w 1910 r. pierwszy zjazd straży 
ogniowych, działających na ziemiach 
polskich zaboru rosyjskiego. Przyniósł 
on inicjatywę opracowania pierwszej, 
ogólnej instrukcji pożarniczej i dał im
puls do zjednoczenia straży pożarnych 
w Polsce. Szybki rozwój włocławskiej 
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dowała się studnia artezyjska. Na pię
trze głównego gmachu mieściła się re
prezentacyjna sala zebrań. Na jednej 
ze ścian widniała dewiza straży: „Na
sze hasło - nasza broń - miłość, zgoda, 
bratnia dłoń”. Salę w chwili otwarcia 
remizy zdobiło olejne malowidło 
ścienne, będące portretem zbioro
wym bardziej prominentnych człon
ków straży - szczególnie tych, którzy 
w wymierny sposób przyczynili się do 
wzniesienia nowej siedziby.

Najstarszym świadectwem obycza
jowości włocławskiej straży jest zaku
piony w 2002 r. do zbiorów 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do
brzyńskiej puchar pamiątkowy 
ufundowany w 1893 r. dla ów
czesnego naczelnika Wincentego 
Bojańczyka. Ten niezwykły ze 
względu na formę przedmiot, 
o wysokości 23 cm i wadze 
500 g, został wykonany ze sre
bra (częściowo złoconego) 
w warszawskich zakładach Józe
fa Frageta. Puchar w całości zbu
dowany jest z atrybutów strażac
kich. Jego czarę stanowi odwró
cony hełm strażacki z herbem 
Włocławka na czole. Trzon na
czynia skonstruowany został ze 
skrzyżowanych narzędzi strażac
kich - dwóch bosaków, drabiny 
hakowej i pochodni strażackiej 
z ruchomym palnikiem. Narzę
dzia zostały związane ze sobą pa
sem strażackim z przytroczonym 
toporkiem. Dodatkowo, na pła
skiej stopie umieszczono zwinię
ty wąż strażacki z sikawką prze
plecioną przez drabinę. Niestety 
ten unikatowy przedmiot jest 
niekompletny - brakuje paska 
hełmu, który prawdopodobnie 
był wykonany ze srebra i miał 
formę łuskową. Na powierzchni 
hełmu został wygrawerowany napis 
dedykacyjny: „'Wincentemu Bojań- 
czyk, Naczelnikowi Ochotniczej Straży 
Ogniowej - w dowód uznania kole
dzy”. Po drugiej stronie czary wyryto 
26 nazwisk prominentnych członków 
straży - przemysłowców, rzemieślni
ków i urzędników oraz datę - „Wło
cławek 1893”. W większości fundato
rzy pucharu są znani jako osoby zasłu
żone dla miasta Włocławka. Obdaro
wany, Wincenty Bojańczyk, byl prze
mysłowcem włocławskim, właścicie
lem miejscowego browaru i cegielni. 
Zasłużył się jako jeden z bardziej ak

tywnych społeczników. W momencie 
powołania włocławskiej straży był 
dziesiętnikiem (dowódcą oddziału), 
wkrótce został jej naczelnikiem. 
W okresie pełnienia tej funkcji zorga
nizował w 1890 r. orkiestrę strażacką, 
dla której z własnych środków zakupił 
instrumenty muzyczne. Członkiem 
honorowym straży i jej dobroczyńcą 
pozostał do śmierci w 1925 r.

Puchar pamiątkowy należy do nie
licznych przedmiotów o cechach 
atrybucyjnych wyprodukowanych na 
specjalne zamówienie w zakładach 
Józefa Frageta. Przedmiot został 

oznaczony na zewnętrznej po
wierzchni stopy rzadko spotykaną ce
chą firmową ,J. F.” (w prostokącie) 
i typowym, trzysegmentowym zna
kiem z inicjałami probierza Oskara 
Sosnowskiego „OC” i datą „1893”, 
próbą „84” oraz państwowym go
dłem probierni - orłem dwugłowym.

Oprócz pucharu, w zbiorach Mu
zeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
przechowywany jest album, będący 
pamiątką wspomnianego zjazdu straży 
ogniowych w 1910 r. Umieszczone są 
w nim fotografie delegatów z terenów 
zaboru rosyjskiego oraz inicjatorów 

spotkania. Ponadto w muzealnej ko
lekcji chorągwi znajduje się sztandar 
straży ufundowany w 1924 r. z okazji 
pięćdziesięciolecia jej istnienia. Na 
awersie sztandaru wyhaftowany został 
herb Włocławka, a na rewersie 
umieszczono owalną aplikację o wy
miarach 46 x 32 cm z wizerunkiem św. 
Floriana, namalowanym farbami olej
nymi na płótnie. Patron strażaków 
ukazany został na tle uproszczonej pa
noramy Włocławka, z dominującymi 
wieżami katedry. Z analizy ikonografii 
wynika, że obraz namalowano przed 
1890 r. Wiadomo jest, że włocławscy 

strażacy posiadali własny sztan
dar już w 1885 r., co może 
świadczyć o tym, że zgodnie 
z częstą praktyką element ze sta
rej chorągwi został przeniesiony 
w formie aplikacji na nową.

Inną, unikatową pamiątką 
włocławskiej straży pożarnej jest 
wspomniany obraz z sali zebrań 
remizy. To monumentalne malo
widło o wymiarach 2,5 x 7 m, 
przedstawiające wyjazd oddziału 
straży ogniowej, zostało namalo
wane farbami olejnymi na tynku 
przez niezidentyfikowanego do
tychczas włocławskiego malarza 
Józefa Bergmana. W trakcie 
ostatnio prowadzonych prac 
konserwatorskich natrafiono na 
sygnaturę tego malarza z nieczy
telną datą „190...” Prawdopo
dobnie ten sam artysta jest rów
nież autorem olejnego malowidła 
ściennego przedstawiającego pa
noramę Włocławka z końca XIX 
w., które translokowano z jednej 
z kamienic do Muzeum Historii 
Włocławka. Obraz z remizy ma 
cechy dynamicznego portretu 
zbiorowego. Przedstawiono na 
nim w diagonalnym układzie pa
noramicznym pędzące konne

wozy strażackie, obsadzone gotowymi 
do akcji załogami. Na pierwszym pla
nie, z lewej strony kawalkady prezen
tuje się galopujący na karym koniu do
wódca oddziału - prawdopodobnie 
Jerzy Bojańczyk, syn wspomnianego 
wyżej Wincentego, komendant wło
cławskiej straży w okresie międzywo
jennym. Scena ukazana została na tle 
otwartego krajobrazu, z widocznymi 
na horyzoncie strzelistymi wieżami ko
ścielnymi. Zestawiając „Wyjazd do po
żaru” z wizerunkiem św. Floriana na 
sztandarze straży można przypuszczać, 
że obie prace wyszły spod tej samej rę-
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3. Św. Florian, 1885 r.(?) - aplikacja
na sztandarze Ochotniczej Śtraży Pożarnej 
we Włocławku z 1924 r.
4. Józef Bergman, „Wyjazd do pożaru”, 
przed 1909 r.

(zdjęcia: 1 - Archiwum Diecezjalne 
we Włocławku, 2,3- Jan Sieraczkiewicz, 

4-Archiwum Delegatury PSOZ we Włocławku)

ki. Świadczy o tym taki sam, dosyć 
prymitywny sposób przedstawienia 
postaci, szeroko malowane partie tła, 
ta sama jasna, żółtozielona kolorystyka 
oraz podobne umiejscowienie topo
graficzne tematów. Przedstawienie 
dwuwieżowej fasady kościoła (wło
cławskiej katedry) na horyzoncie po
twierdza datowanie obydwu zabyt
ków. Na obrazie ze sztandaru wieże 
kościoła przykryte są hełmami baroko
wymi, natomiast na obrazie z remizy 
zwieńczone są smukłymi iglicami, któ
re zostały wzniesione podczas regoty- 
cyzacji w 1890 r.

Pielęgnowanie tradycji włocław
skiej straży pożarnej i podkreślanie jej 
roli w krajobrazie kulturowym miasta 
było istotnym aspektem obyczajowości 
tej organizacji. Dzięki pasji kilku poko
leń strażaków było możliwe utworze
nie we Włocławku Muzeum Pożarnic
twa. W 1978 r., z inicjatywy jednego 
z pasjonatów kpt. pożarnictwa Ryszar
da Laskowskiego otwarto w gmachu 
starej remizy ekspozycję sprzętów i hi
storycznych pamiątek strażackich. Była 
to wówczas jedna z siedmiu tego typu 
instytucji działających w Polsce, nie li
cząc Centralnego Muzeum Pożarnic
twa w Mysłowicach. Wojewódzkie 
Muzeum Pożarnictwa we Włocławku 
funkcjonowało do 1990 r., kiedy to bu
dynek zabytkowej remizy jako wła
sność miasta został poddany gruntow
nemu remontowi. W wyniku transfor
macji ustrojowej upadła wówczas idea 
utrzymania tej instytucji. W rezultacie 
pamiątki włocławskiej straży ogniowej 
uległy rozproszeniu. Część zbiorów

pozostała przy Komendzie Wojewódz
kiej Straży Pożarnej (obecnie miejskiej), 
a część trafiła do lokalnego muzeum. 
Poza wymienionymi wyżej zabytkami 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyń
skiej otrzymało część sprzętów strażac
kich, które w większości są ekspono
wane w zrekonstruowanej remizie 
wiejskiej na terenie Kujawsko-Do- 
brzyńskiego Parku Etnograficznego 
w Kłóbce. Historyczna siedziba wło
cławskich strażaków została w ostat
nich latach gruntownie wyremontowa
na. Szczególnie dużo środków pochło
nęła trwająca jeszcze rekonstrukcja re
prezentacyjnej sali zebrań wraz z grun
towną konserwacją malowidła Józefa 
Bergmana. Obecnie budynek jest sie
dzibą Włocławskiego Centrum Kultu
ry, które pod szyldem „Stara Remiza” 
ma zamiar kontynuować kulturotwór
cze funkcje zasłużonej dla miasta orga
nizacji strażackiej.

ALARM Z WOJENNĄ PRZESZŁOŚCIĄ

Bolimów, wieś gminna leżąca 
nad rzeką Rawką (dopływ Bzu
ry) mniej więcej w połowie drogi 

między Sochaczewem a Skierniewi
cami, przeszła do historii jako miej
scowość, pod którą podczas pierw
szej wojny światowej użyto po raz 
pierwszy na froncie wschodnim 
broni chemicznej. 31 maja 1915 r. 
o godz. 2.45 Niemcy dokonali tu fa
lowego napadu chemicznego prze
ciwko 2 armii rosyjskiej. Na odcinku 
12 km ustawiono 12 tys. butli 
z chlorem (według innych źródeł 
była to mieszanina chloru i fosge- 
nu) zawierających łącznie 264 tony

gazu. Straty Rosjan wyniosły kilka 
tysięcy żołnierzy (różne źródła po
dają liczby pomiędzy 6 a 9 tys.). Ko
lejnego napadu falowego dokona
no w tym samym miejscu 12 czerw
ca, ale wówczas - w wyniku zmiany 
kierunku wiatru - zostali porażeni 
również żołnierze niemieccy (przy
padek ten spowodował, że zaczęto 
doceniać znaczenie rozpoznania 
meteorologicznego). Napad falowy 
polegał na rozmieszczeniu dużej 
liczby butli z bojowym środkiem tro
jącym na określonym odcinku fron
tu (najczęściej czyniono to w nocy 
i przy zastosowaniu środków ma

skujących), po czym w wybranym 
momencie jednocześnie otwierano 
zawory, tworząc obłok o bardzo du
żym stężeniu środka trojącego.

Na rynku w Bolimowie stoi 
gong przeznaczony do alarmowa
nia w wypadku pożaru. Jego kor
pus (tak przynajmniej głosi miej
scowa tradycja) wykonano z butli 
po chlorze użytym w pamiętnym 
napadzie falowym w 1915 r. W ten 
sposób przedmiot wykonany w ce
lu działania przeciwko ludziom 
obecnie służy do ich ochrony.

Aleksander Stokowski

Piotr Nowakowski
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Ankieta jednego zabytku
P

od takim tytułem w roku szkol
nym 2002/2003 zrealizowany zo
stał projekt badawczy wśród 
uczniów, obejmujący szkoły wszystkich 

szczebli nauczania z terenu miasta i po
wiatu słupskiego. Był to odzew na ini
cjatywę Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami, które podjęło się przeprowa
dzenia społecznego przeglądu zabyt

nym, a nawet istotniejszym celem mia
ło być bliższe poznanie dostrzeżonego 
zabytku. Opracowana została propozy
cja zaadresowana do młodzieży szkol
nej - odnalezienie, najchętniej mało 
znanego, zabytku w swoim najbliższym 
środowisku, miejscu zamieszkania, nie
zależnie od jego rodzaju, znaczenia 
i wielkości oraz bliższe zainteresowanie

1. Podsumowanie „Ankiety jednego zabytku”
2. Ankiety z rysunkami uczniów Szkoły 
Podstawowej w Domaradzu, gm. Damnica
3. Maria Gardas, główny animator programu 
badawczego „Ankieta jednego zabytku"

(zdjęcia: Stanislaw Szpilewski)

ków. Przegląd ten, jako podstawowy 
cel, założył zebranie informacji o stanie 
zachowania obiektów zabytkowych, 
które posłużą do opracowania rapor
tów kierowanych do odpowiednich 
władz państwowych i samorządowych, 
wskazując największe zagrożenia. 
W konsekwencji powinno to doprowa
dzić do uratowania wielu zaniedbanych 
i pozbawionych opieki zabytków. Prze
gląd spełni swoje zadanie w wypadku 
podjęcia inicjatywy przez jak najszerszą 
społeczność, a więc nie tylko TOnZ, ale 
także inne organizacje, stowarzyszenia, 
instytucje, środowiska, a w tym szkoły.

Oddział Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami w Słupsku starał się zainte
resować przeglądem środowisko szkol
ne. Rozbudował go, wprowadzając do
datkowe elementy. Oprócz wypełnienia 
ankiety i zgłoszenia uwag równie waż

się nim. To bliższe zainteresowanie mo
gło być wyrażone w dowolnej formie. 
Tik więc mogły to być zdjęcia pokazu
jące zabytek w całości i jego fragmenty, 
rysunki, opisy, historia, wywiady z użyt
kownikami i właścicielami.

Zgłoszona przez słupski oddział to
warzystwa propozycja została podjęta 
przez Szkołę Podstawową Nr l im. 
Henryka Sienkiewicza w Słupsku. Pani 
mgr Maria Gardas, nauczycielka histo
rii, rozpowszechniła ideę we wszystkich 
szkołach miasta i powiatu Słupsk. Łącz
nie wpłynęło 180 ankiet opracowanych 
przez 170 uczniów z 30 szkół, w tym 
z miasta - 13, powiatu - 17. Nadesłane 
materiały charakteryzują się dużą róż
norodnością. Zdecydowana większość 
prac daleko odbiega od samego wypeł
nienia ankiety. Często stanowią wręcz 
dokumentację zabytku, ze szczegóło

wym opisem, bogatym materiałem iko
nograficznym, wykorzystaniem nie tyl
ko publikacji, ale również materiałów 
archiwalnych. Wielu uczestników 
uatrakcyjniło ankiety własnoręcznymi, 
kolorowymi rysunkami. Równie szero
ką gamę prezentują rodzaje zabytków, 
na które zwróciła uwagę młodzież. Uj
mujące jest to, że dostrzegła i doceniła 
wartość przeszłości, ukrytą w drobnych 
lub codziennych obiektach spotykanych 
w najbliższym środowisku. Rangę zabyt
ku zyskał więc żeliwny garnek, babcina 
szafka, drzwi zaniedbanej kamienicy, 
budynek własnej szkoły czy dom sąsia
da. Ambicją wielu uczestników było do
konanie własnych odkryć, tj. dotarcie 
do nieznanych lub całkowicie zapo
mnianych obiektów. Dostrzegli ukryte 
w lasach leśniczówki, zarośnięte cmen
tarze, resztki dawno rozebranych bu
dynków gospodarczych, wiatraków, 
dworów. Objawiło się niejednokrotnie 
niebanalne, świeże spojrzenie na zaby
tek - np. historia willi przez pryzmat lo
sów dawnych mieszkańców i obecnych, 
których losy splotły się w jednym miej
scu, albo emocjonalny stosunek do do
mu, w którym się mieszka, dostrzeżenie 
drobnych szczegółów detalu lub deko
racji architektonicznej.

Podsumowanie akcji odbyło się 13 
czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 
1 w Słupsku. Zaprezentowano nadesła
ne opracowania, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali wydawnictwa Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami i stosowne dy
plomy. Komisja pod przewodnictwem 
Zdzisława Daczkowskiego - zastępcy 
pomorskiego wojewódzkiego konser
watora zabytków wyróżniła 48 auto
rów najciekawszych prac nagrodami 
w postaci zestawów książek. Sześć 
szkół - Szkoły Podstawowe Nr I i 2, 
Gimnazjum Nr 6, Zespół Szkół Ogól
nokształcących i Technicznych w Słup
sku, Zespoły Szkół w Barcinie i Bieso- 
wicach oraz Zespół Szkół Leśnych 
i Ogólnokształcących w Warcinie gm. 
Kępice - za największą liczbę nadesła
nych ankiet otrzymały prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”.

Zestaw najciekawszych prac będzie 
prezentowany w wybranych szkołach 
i bibliotece miejskiej w Słupsku oraz 
w siedzibie ZG TOnZ w Warszawie. 
Kilka wybranych ankiet publikujemy 
w niniejszym numerze.

Stanisław Szpilewski
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Ciecholub, gm. Kępice, pow. stupski, woj. pomorskie. 
Bliższa lokalizacja: na skraju wsi; dojazd drogą krajową nr 21 
Miastko-Stupsk, w miejscowości Dretyń drogą lokalną 10 km do 
Ciecholubia.
Rodzaj i nazwa obiektu: kościół ewangelicko-augsburski z XVIII w. 
Użytkownik: obiekt nieużytkowany, własność Urzędu Miasta i Gmi
ny Kępice.
Stan obiektu: zły, postępująca ruina, teren wokół zaniedbany; licz
ne ubytki wypełnień konstrukcji szachulcowej, brak powały, więźba 
dachowa skorodowana, duże ubytki pokrycia dachu, brak posadz
ki oraz wyposażenia wnętrz.
Inne informacje: kościół wzniesiony został w obrębie cmentarza 
grzebalnego w 1799 r., w 1911 r. dobudowano wieżę i zakrystię, od 
wielu lat nie jest użytkowany. Budynek kościoła o konstrukcji szkiele
towej na podmurówce, jednonawowy, prostokątny z kwadratową wie
żą, przekryty dachem dwuspadowym oraz namiotowym hełmem wie
ży. Ze względu na stan zachowania w każdej chwili grozi zawaleniem. 
Ostatnio lokalna prasa podała, że Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku objęto nad nim patronat i planuje przeniesienie zabytku do 
wsi Czysta nad jeziorem Gardno.
Dane bibliograficzne: Der Kreis Rummelsburg ein Heimatbuch, 
Stettin 1938, s. 426, il. 107; J. Mańkowska-Jurczak, Województwo 
koszalińskie. Powiat miastkowski, [w:] Katalog Zabytków Sztuki 
w Polsce, [Instytut Sztuki PAN w Warszawie, 1960, materiały nieopu- 
blikowane],

Aleksandra Ochenkowska
Ciecholub

1.2. Kościół 
ewangelicko- 
-augsburski 
w Ciecholubiu - 
widok od strony 
zachodniej (1) 
i potudniowo- 
-zachodniej (2)

Miejscowość: Biesowice-Kawka, gm. Kępice, pow. słupski, woj. 
pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na skraju lasu w granicach administracyjnych 
osady Kawka; dojazd drogą krajową nr 21 Miastko-Slupsk, następ
nie w miejscowości Dretyń drogą lokalnąlO km do Ciecholubia i da
lej do Biesowic lub w miejscowości Suchorze drogą nr 209 do Bar
cina i przez Kępice do Biesowic.
Rodzaj i nazwa obiektu: leśniczówka - kwatera myśliwska z 1913 r. 
Użytkownik: Nadleśnictwo Warcino.
Stan obiektu: po zakończonym w 1999 r. remoncie - bardzo do
bry; zarówno budynek, jak i otoczenie zadbane.
Inne informacje: Budynek został wzniesiony dla niemieckiego nad
zorcy ziemskiego. Ze względu na położenie wśród łąk i lasów nad 
malowniczą doliną Wieprzy obecnie wykorzystywany jest przez Nad
leśnictwo Warcino jako kwatera myśliwska. Do Kawki przyjeżdżają 
myśliwi polscy i zagraniczni, a poza sezonem łowieckim liczni turyści. 
Dane bibliograficzne: Foldery turystyczne: Miasto i gmina Kępice 
oraz Kępice. Miasto i gmina.

Katarzyna Brandt 
Kawka

Miejscowość: Zagórzyca, gm. 
Damnica, pow. stupski, woj.
pomorskie.
Bliższa lokalizacja: po pra
wej stronie szosy łączącej 
Mianowice z Zagórzycą, do
jazd drogą międzynarodową 
E-28 Gdańsk - Słupsk, w Mia- 
nowicach drogą powiatową 
w prawo.
Rodzaj i nazwa obiektu: obe
lisk upamiętniający potyczkę 
pruskiego oddziału majora
Schilla z polską jazdą walczącą u boku Napoleona w 1807 r. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły; ryty napis na kamieniu uległ niemal całkowitemu 
zatarciu, jeden z czterech kulistych kamieni zdobiących cokół znajdu
je się kilka metrów za pomnikiem; niszczejącym i zapomnianym po
mnikiem zaopiekowało się niedawno Gimnazjum w Zagórzycy, 
w pierwszym etapie prac oczyszczono otoczenie pomnika.
Inne informacje: Obelisk odsłonięty został w 1910 r. przez cesa
rzową Augustę Wiktorię. Na kamieniu wyryto napis w języku nie
mieckim: „Dla upamiętnienia potyczki pod Mianowicami 18 II1 1807, 
w której jazda Schilla zwyciężyła Polaków na żołdzie Napoleona. 
Wzniesione przez Związek Weteranów. Zagórzyca 1910".
Dane bibliograficzne: Pomorze Zachodnie, praca zbiorowa pod red. 
J. Deresiewicza, cz. I, Poznań 1949, s. 271 [zdjęcie pomnika z podpi
sem: „Pomnik pod wsią Zagórzyca na pamiątkę potyczki stoczonej 
przez wojska gen. Sokolnickiego w 1807 r.”].

Ewelina Reglińska, Anna Myszkowska
Słupsk
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W190. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego

Pomnik w domowym zaciszu
Jednak sprzeciwił się im - ratując 
w ten sposób zabytkowy obiekt - 
Jerzy Dunin-Borkowski, wybitny 
polski kolekcjoner, twórca kro- 
śniewickiego muzeum noszące
go dziś jego imię. Wreszcie w la-

W Krośniewicach, niewielkiej 
miejscowości położonej 
w centrum Polski, na skrzyżowa

niu głównych dróg krajowych 
A-1 i A-2, na terenie zespołu pa- 
lacowo-parkowego, przy trasie 
na Włocławek stoi mało znany 
pomnik upamiętniający bohater
ską śmierć księcia Józefa Ponia
towskiego. Pałac wraz z parkiem 
od przełomu XVIII i XIX w. do dru
giej wojny światowej byt własno
ścią rodziny Rembielińskich, wła
ścicieli Krośniewic. Park urządzo
no prawdopodobnie na początku 
XIX w. na polecenie Rajmunda 
Rembielińskiego i jego żony 
Agnieszki Opackiej. Natomiast 
o przyjacielskich więzach łączą
cych Rajmunda Rembielińskiego 
z księciem Józefem Poniatow
skim wiadomo, że zostały nawią
zane zapewne ok. 1809 r., 
w okresie wojny polsko-austriac
kiej. Rajmund Rembieliński, pre
fekt departamentu płockiego, dat 
się wówczas poznać jako ener
giczny organizator oddziałów 
wojskowych. Książę Józef musiat 
te umiejętności wysoko cenić, 
skoro mianował Rajmunda Gene
ralnym Intendentem Wojsk Pol
skich w Galicji i odznaczył orde

rem św. Stanisława. Pamięć 
o tym Rembieliński zachował do 
końca życia.

W październiku 1814 r., 
w pierwszą rocznicę tragicznej 
śmierci księcia Józefa, Rembie
liński nakazał rozebranie przypa- 
tacowej altany i wzniesienie na jej 
miejscu pierwszego w Polsce 
obelisku poświęconego pamięci 
swego przyjaciela. Pomnik wyko
nany prawdopodobnie z czarne
go marmuru dębnickiego, 
w kształcie zwężającej się ku gó
rze i zwieńczonej pozłacanym 
brązowym orłem napoleońskim 
kolumny usytuowany został na 
wysokiej ceglanej podstawie. 
Wyryto na nim napis: „Poległemu 
/ za honor / y Oyczyznę / Pod Lip
skiem / dnia 19 / października / 
1813 r. / Prawemu / Polakowi / 
Mężnemu / Bohaterowi / Cnotli
wemu / Ministrowi / Józefowi / 
książęciu / Poniatowskiemu / Wy
stawi! / w domowym zaciszu / Ten 
skromny pomnik / Raymund 
Rembieliński". Według miejsco
wych przekazów obelisk stanął 
w miejscu, gdzie w ocienionej li
pami altanie najchętniej wypo
czywał odwiedzający Rajmunda 
książę Józef.

Pomnik przechodził różne ko
leje losu. Do wybuchu pierwszej 
wojny światowej dotrwał w dość 
dobrej kondycji, ale w zawierusze 
wojennej zniknął z obelisku wień
czący go orzeł. W czasie okupacji 
hitlerowskiej obelisk zabezpieczo
no przed zniszczeniem przez 
Niemców poprzez otynkowanie 
widniejącego na nim napisu. 
Z kolei po zakończeniu drugiej 
wojny światowej istniały plany 
rozebrania ceglanego cokołu. 

1.2. Pomnik ku czci księcia Józefa 
Poniatowskiego w Krośniewicach: 
w trakcie prac renowacyjnych 
w 1970 r. (1) i po konserwacji 
w 2002 r. (2)

(zdjęcia: 1 - z archiwum Pawia 
Mikołajczyka, 2 - Piotr Stasiak)

tach pięćdziesiątych XX w. prze
prowadzono prace renowacyjne 
pomnika. Niestety, nie byty one 
skuteczne, skoro zabytek nadal

Spotkanie z książką

Oto dzieje najbardziej znanego 
dzieła sztuki. Donald Sassoon 
przedstawia je w książce Mona Li

za. Historia najsłynniejszego obrazu 
świata (wyd. Dom Wydawniczy RE- 
BIS, Poznań 2003). Namalowany 
w 1503 r. przez Leonarda da Vinci 
portret (najprawdopodobniej) Lisy 
Gherardini, żony florenckiego kup
ca Francesca del Giocondo, przez 
500 lat wzbudzał emocje, prowo
kował skandale, inspirował twór
ców. Obraz otacza aura tajemni
czości, a wiele zagadek z nim zwią
zanych chyba nigdy nie znajdzie 
rozwiązania.

Od kiedy portret został kupio
ny przez francuskiego monarchę 
Franciszka I, znajduje się we Fran
cji. Początkowo dzieło stanowiło 
część Zbiorów Królewskich. Udo
stępnienie znanego wcześniej tyl
ko wśród elity obrazu w Luwrze by
ło początkiem jego narastającej 
popularności. Atrakcyjność dzieła 
spotęgowana została przez rozwi
jającą się sławę Leonarda da Vin-

GLOBALNAIKONA

ci; znany był on ówcześnie nie tyle 
jako malarz, ile uczony i wynalaz
ca. Artyści epoki zachwycali się 
techniką twórcy obrazu, efektem 
głębi i „piramidalną" kompozycją - 
nie brakowało naśladowców mi
strza. Rozwój reprodukcji od poto
wy XIX w. przyczynił się do rozpo
wszechnienia portretu. Jednak naj
więcej stawy zyskała „Mona Liza” 
wówczas, gdy ją skradziono 
w 1911 r. Brawurowa kradzież 
w Luwrze i odzyskanie obrazu po 
dwóch latach - to przełom w jego 
dziejach. Tematem tym żyta prasa, 
kabaret, wreszcie literatura. Roz
wój kultury masowej miał olbrzymi 
wpływ na ostateczną promocję 
dzieła. Sławni artyści zaczęli wyko
rzystywać popularność „Mony Li
zy", aby dodać sobie jeszcze więk
szego splendoru. Marcel Du
champ domalował jej na pocztów
ce wąsy i brodę, Andy Warhol po
wielił ją seryjnie, tak jak zrobił to 
z Marylin Monroe, Elvisem Presleyem 
i puszką zupy Campbella.

Autor książki 
przytacza wiele cie
kawostek, ukazują
cych wpływ portre
tu na odbiorców 
różnych profesji. 
Szczególną aktyw
nością wykazali się 
lekarze - powstało 
wiele sprzecznych 
diagnoz stanu zdro
wia portretowanej 
(od paraliżu twarzy 
po częściowy zanik mózgu). Uwiel
biana „Mona Liza” stawała się 
przedmiotem drwin. Osobnym te
matem plotek byty spekulacje na te
mat relacji między malarzem i mo
delką (podważano przy tym pleć 
portretowanej osoby). Modne stało 
się zastępowanie rysów twarzy Lisy 
Gherardini wizerunkiem sławnej 
w danym czasie osoby. Salvador 
Dali, Józef Stalin, Jacqueline Ken
nedy, Lech Wałęsa, Tony Blair - to 
niektórzy ze „zmonalizowanych” 
sławnych ludzi.

Donald Sassoon 
- wyraźnie zafascy
nowany obrazem - 
prowadzi nas z pasją 
przez jego dzieje. 
Ukazuje okoliczno
ści, w których portret 
zyskał światową sła
wę i został zawłasz
czony przez rekla
mę. Dużo miejsca 
autor poświęca oso
bie Leonarda da Vin

ci, znanego z wielu dziel, m.in. „Da
my z gronostajem”, która gościła na 
okładce pierwszego numeru „Spo
tkań z Zabytkami".

Bogato ilustrowana, opatrzona 
indeksem nazwisk, bibliografią 
i przypisami książka jest do naby
cia w księgarniach na terenie kraju 
Można też zamawiać ją u wydawcy 
(Dom Wydawniczy REBIS, 60-171 
Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49, 
tel. 0-prefiks-61 867-47-08,867-81-40, 
e-mail: rebis@rebis.com.pl, 
fax 0-prefiks-61 867-37-74). (ek)
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niszczą), a istniejący na nim napis 
byt już praktycznie nieczytelny. 
W1970 r. z inicjatywy Cechu Rze
miosł w Krośniewicach zdecydo
wano gruntownie odnowić obe
lisk. Wykonano wówczas prace, 
których łączny koszt wyniósł bli
sko 30 tysięcy złotych. Wykarczo- 
wano krzewy, usunięto część zie
mi przy cokole pomnika, który od
budowano oraz odnowiono na
pis, a całość zwieńczono ortem. 
Zagospodarowano również oto
czenie pomnika poprzez wysypa
nie wokół niego żwiru, wykonanie 
kwietników i ustawienie ławek. 
Prace te wystarczyły na blisko 
ćwierć wieku.

Niestety, w połowie lat dzie
więćdziesiątych XX w. pomnik 
po raz kolejny byt w opłakanym 
stanie: w bliżej nieznanych oko
licznościach ponownie zniknął 
orzeł, cokół pod obeliskiem zo
stał mocno poobijany i pomalo
wany farbami w sprayu, a obe
lisk ucierpiał na skutek celowe
go odłupania jego górnej części 
wraz z fragmentem napisu. De
wastacji nie można było zapo
biec. Krośniewicki zabytek zna
lazł się w położeniu podobnym, 
w jakim znajdowało się i znajdu
je nadal jeszcze wiele naszych 
zabytków. Na szczęście rozbite 
fragmenty w porę zostały zabez
pieczone przez pracowników 
miejscowego muzeum, a o od
remontowanie pomnika zaczęli 
zabiegać członkowie Towarzy
stwa Przyjaciół Ziemi Kutnow
skiej Oddział w Krośniewicach: 
Sławomir Mikołajczyk, Henryk 
Ociepa i inni. Pozyskano przy
chylność oraz wsparcie władz 
samorządowych miasta i gminy 
Krośniewice. Dzięki tym stara
niom 11 listopada 2002 r. odsło
nięto pomnik odrestaurowany 
przez Pracownię Konserwacji 
Zabytków nad Łódką Sp. z o.o. 
w Łodzi. Odnowiono cokół 
i obelisk, łącząc odłupane ele
menty i zabezpieczając je spe
cjalnymi preparatami. Poprawio
no też napis. Obelisk został 
zwieńczony ortem napoleońskim 
odlanym z brązu, który zapro
jektował i wykonał Wojciech 
Kuźniewicz z Łodzi.

Tak więc w krośniewickim par
ku można ponownie podziwiać, 
odsłonięty niemal w przededniu 
okrągłej rocznicy, którą obelisk 
ten upamiętnia, wspaniały przy
kład pomnika będącego świadec
twem głębokiego patriotyzmu 
oraz przyjaznych więzi łączących 
osobę, która go wystawiła i naj
większego polskiego bohatera 
z czasów epoki napoleońskiej.

Piotr Stasiak

Kamienny elementarz
Wśród licznych tablic epita- 

fijnych na ścianach kielec
kiej katedry jedna jest inna, nie

pozorna, wmurowana na wyso
kości oczu. Tekst początkowo 
wydaje się nieco zagadkowy.

Po uważnym przyjrzeniu się 
zdajemy sobie sprawę, że ma
my oto przed oczami kilkuset
letni... elementarz! Po rzędach 
liter, perfekcyjnie wykutych 
w czarnym marmurze, następu

ją liczby, a po nich w prostych 
zdaniach podstawowe prawdy 
o świecie i życiu.

Tablica ma wysokość 73 
i szerokość 76 cm; na kilku lite
rach w lewym górnym rogu za-
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1.2. Północna ściana 
katedry (1) i tablica (2) 
po renowacji w 2003 r.

3. Tekst na tablicy. Odcinek 
przedstawiający łokieć 
koronny ma 59,5 cm 
(długość ustalona przez 
konstytucję z 1764 r.; 
ustawa sejmowa z 1818 r. 
„skróciła” łokieć do 57, 6 cm). 
Z lewej strony wykuto 
pionowy odcinek 
o długości 32,4 cm 
z podpisem Stopa Paryska, 
z prawej - pionowy odcinek 
o długości 30,6 cm 
z podpisem Stopa 
Angielska (Larousse podaje 
długość stopy francuskiej 
jako 0,3248 m, stopę 
angielską przyjęto 
ostatecznie za równą 
0,3048 m). Na wszystkich 
trzech odcinkach 
zaznaczono po 6 cali 
(na obrazującym łokieć są 
oznaczone: J., 2., 3 6.), 
a pierwszy cal jest 
podzielony na 6 części.

(zdjęcia: Andrzej Gutorski)
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ROZMAITOŚCI

chowało się złocenie, odkryte po 
odnowieniu elewacji katedry, za
kończonym w 2002 r. Po raz 
pierwszy wzmiankowana w 1821 r., 
została wmurowana najprawdo
podobniej na polecenie księcia 
Michała Jerzego Poniatowskie
go (od 1782 r, administratora 
diecezji krakowskiej, obejmują
cej wtedy także Kielce, a arcybi
skupa gnieźnieńskiego - pryma
sa - w okresie: X 1784 - VI11794 
r.). Pierwotnie tablica znajdowała 
się na zachodniej elewacji ko
ścioła, po lewej stronie główne
go wejścia. W 1969 r. została 
przeniesiona na ścianę północ
ną, na miejsce zamurowanych 
drzwi do przedsionka archiwum 
(te dwa pomieszczenia przebu
dowano w końcu XIX w. na kapli
cę Najświętszego Sakramentu).

Od XVII w. kolegiata stała 
się jednym z ośrodków kultu 
maryjnego, w ołtarzu umiesz
czono obraz Matki Boskiej Ła
skawej Kieleckiej (namalowany 
przez nieznanego artystę 
w 1636 r.). Można więc przy
puszczać, że ten jedyny w swo
im rodzaju zabytek - jak zresztą 
sugeruje tekst - miał po prostu 
służyć licznym pielgrzymom 
i mieszkańcom Kielc jako przy
pomnienie wiadomości naby
tych w szkole parafialnej - 
w tym podstawowych zasad 
wiary, a kupcom i ich klientom 
zjeżdżającym na tutejsze jar
marki - także jako swego rodza
ju „pomoc naukowa'1 w zakresie 
miar i wag. Przy okazji zauważ
my, o ile prostsza jest dzisiejsza 
ortografia naszego języka!

Andrzej Gutorski

Za życzliwość i pomoc przy 
opracowaniu tego tekstu autor dzię
kuję pani Marcie Samek z Muzeum 
Narodowego w Kielcach oraz księ
dzu Stanisławowi Kuśnierczykowi 
z kancelarii parafii katedralnej.

Kiosk meteorologiczny
Przy wejściu do parku zdro

jowego w Dusznikach stoi 
kiosk meteorologiczny z sie
demdziesiątych lat XIX w.; 
pierwsza pisana wzmianka 
o nim pochodzi z 1874 r. Ten 
żeliwny, o pięknym historyzują
cym detalu obiekt, zwany po

pularnie „barometrem”, jest 
jednym z nielicznych zachowa
nych tego typu w kraju. Kioski 
takie umieszczano zazwyczaj 
w parkach przy głównych pro
menadach i służyły one kura
cjuszom do obserwacji i prze
widywania aury za pomocą 

umieszczonych w nich termo
metrów i barometrów. Dusznic- 
ki kiosk meteorologiczny zbu
dowany jest na planie trójkąta 
i ma ażurową konstrukcję. 
Oparty na trzech narożnych 
smukłych kolumnach, podtrzy
mujących zdobione gzymso
wanie, nakryty jest trójbocz- 
nym, luskowatym daszkiem, na 
szczycie którego umieszczona 
jest latarnia, zwieńczona ster- 
czyną zakończoną różą kom
pasową. Ścianki w dolnej czę

ści w formie zdobionej kraty, 
w środkowej części z plecionej 
siatki, a wewnątrz jest miejsce 
na umieszczenie aparatury me
teorologicznej. Powyżej znaj
duje się ornament przedstawia
jący rogi obfitości. Narożniki 
daszku ozdobione są smukły
mi kandelabrami, które pod
trzymują mityczne postacie Try
tona i Nereidy.

W 1999 r. kiosk został od
nowiony i wyposażony w nowo
czesną aparaturę meteorolo
giczną, która niezbyt do niego 
pasuje. Przy ponownym mon
towaniu po konserwacji usta
wiono go niezgodnie ze wska
zaniami kierunków geograficz
nych szczytowej róży kompa
sowej. Pomimo tych manka
mentów stanowi kiosk prze
piękny, rzadko dziś spotykany 
gdzie indziej, ozdobny element 
dusznickiego parku.

Piotr Zilbert

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warsza
wa, ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 
2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych i ban
kowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty na mini
mum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 
621-62-41 w. 252 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego ro
ku, 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 prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2004 r. przyjmo
wane są do 5 grudnia br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.
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Spotkanie
Ten obraz w obrazie - „Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci w „Spotkaniu” 

Hieronima Skurpskiego - wiąże się z historią naszego pisma.
Byl na okładce pierwszego numeru „Spotkań z Zabytkami” i jubileuszowego 

pięćdziesiątego, stanowi swojego rodzaju nasze logo.

Hieronim Skurpski - osiadły od blisko sześć
dziesięciu lat w Olsztynie artysta malarz, ry

sownik, muzealnik i publicysta - jest czytelni
kiem „Spotkań z Zabytkami" od jego pierwsze
go numeru. Urodzi! się 17 października 1914 r. 
we wsi Skurpie kolo Działdowa. W 1936 r. ukoń
czył Państwową Szkolę Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Dalsze 
studia malarskie na ASP w Warszawie przerwał 
wybuch drugiej wojny światowej, ukończył je 
jednak w 1950 r. w pracowni profesora Aleksan
dra Rafatowskiego. Od pierwszych lat po wojnie 
organizował i współtworzył Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie, którego przez dwadzieścia 
lat byt dyrektorem. Wiele wystawiał (m.in. 
w 1980 r. w „Zachęcie”, gdzie odbyta się retro
spektywna wystawa prac artysty 1939-1979).

W jednym z listów do redakcji artysta po
dzielił się z nami wspomnieniami sięgającymi 
1944 r.: „(...) Los zrządził, że byłem obecny i po
mocny w trakcie rozwijania «Grunwaldu» i -'Kaza
nia Skargi» oraz w czynnościach zabezpieczają
cych te obrazy przed dalszą destrukcją. Jak wia
domo odbywało się to w magazynach Polskiego 
Monopolu Tytoniowego w Lublinie. Nawet zosta
łem wtedy specjalnie zatrudniony do tych celów 
w ówczesnym Resorcie Kultury i Sztuki. Stąd też 
byłem takim okazjonalnym asystentem prof. 
Rybnikowa z Muzeum Tretjakowskiego [w Mo
skwie]. To on, pod nieobecność polskich fa
chowców znajdujących się po drugiej stronie 
frontu, podjął się przeprowadzenia czynności 
wstępnych (...) i nadzorowania rozwijania płó
cien (...). Wtedy też powstała relacja o dokład
nym stanie zachowania obrazów, która w owym 
czasie została odczytana w Lubelskim Radio. 
Z kolei ten materiał stal się podstawą do opisu 
całego wydarzenia przez dyr. Muzeum [Lubel
skiego] Wiktora Ziółkowskiego, dziś nieżyjące
go. Tak się złożyło, że ten właśnie opisowo-do- 
kumentacyjny materiał został [później] potrakto
wany przez konserwatorów jako protokół odnale
zienia dziel J. Matejki, gdyż - jak mi wówczas
mówiono oficjalny protokół gdzieś zaginął i ni- Hieronjm skurpski, „Spotkanie”, olej, płótno, 1977,73 x 54 cm, własność Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 
gdy się me odnalazł. Jeden z egzemplarzy tego  
opisu otrzymał ode mnie, również już nieżyjący, 
prof. Bohdan Marconi, który, jak wiadomo, kierował całą akcją konserwatorską do szczęśliwego końca

Kiedy indziej Hieronim Skurpski opisał nam historię powstania obrazu „Spotkanie", jednego z najbardziej przez niego ulubionych: 
„(...) Ten obraz to efekt mego spotkania z wielkim dziełem Leonarda, po wielu latach, twarzą w twarz. Dzięki uprzejmości Przyjaciół Krakow
skich byłem uczestnikiem, specjalnie dla mnie przygotowanej «ekspozycji». To silne wrażenie wraz z okolicznościami jego zorganizowania 
było inspiracją dla tej realizacji. Mam poza sobą krakowskie studia, dzięki którym byłem wielokrotnie i niezliczone razy «widzem» i Leonarda, 
i Rafaela, który niestety zawieruszył się w meandrach barbarzyństwa wojennego. Stąd ten potężny bodziec uczuciowy domagający się urze
czywistnienia w realizacji (...)".
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(zdjęcia: Bożena Kędzierzawska)

Tymi zdjęciami witamy naszych Czytel
ników w nowej siedzibie redakcji, która 

znajduje się obecnie właśnie na terenie 
warszawskich Łazienek. Wyjątkowe to 
miejsce, licznie odwiedzane przez miesz
kańców Warszawy i turystów.

1. Park Łazienkowski, w głębi Biaty Domek
2. Patac na Wodzie
3. ’Stara Kordegarda
4. Letni Teatr na Wodzie
5. Stara Pomarańczarnia


