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Od redakcji

Laureatem tegorocznej Nagrody Ministra Kultury za wybitne zasługi w dziedzi
nie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami został dr Marian Sołtysiak, histo
ryk sztuki, muzeolog, nauczyciel akademicki, od dwóch kadencji prezes Zarzą

du Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Nagroda ta wręczona została 
podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 18 kwietnia br. 
w Sali Poselskiej Zamku na Wawelu. W uzasadnieniu odczytanym podczas uro
czystości podkreślono, że przyznano ją za całokształt wieloletniej działalności dr. 
Mariana Sołtysiaka na rzecz popularyzacji wiedzy o ochronie wspólnego dzie
dzictwa, znaczenia społecznej funkcji zabytków oraz rozwoju społecznej opieki 

nad zabytkami. Odbie
rając wyróżnienie, Lau
reat powiedział: „Na
grodę tę przyjmuję 
przede wszystkim, jako 
prezes Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami 
i jako wydawca mie
sięcznika “Spotkania 
z Zabytkami»". W imie
niu redakcji oraz współ
pracowników „Spotkań 
z Zabytkami" serdecz
nie gratulujemy! Dzię

kujemy też za niestrudzone propagowanie naszego pisma - w wielu środowi
skach i gremiach opiniotwórczych w całym kraju. Podziękowania te kierujemy 
w chwili szczególnej, na krótko przed rozpoczęciem IX Walnego Sprawozdaw
czo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, który 
odbędzie się 19 czerwca 2004 r. w Warszawie. Pomyślnych obrad!

W dniu poprzedzającym zjazd, 18 czerwca br. w warszawskich Łazienkach, 
w czasie sesji „Społeczna funkcja zabytków”, zorganizowanej przez Zarząd 
Główny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, będzie można usłyszeć i wypowie
dzieć się na temat problemów związanych z funkcjonowaniem zabytków w spo
łeczeństwie. „Spotkania z Zabytkami" dostarczyły już wielu materiałów do prze
prowadzenia takiej dyskusji. W tym numerze szczególnie polecamy artykuły o za
bytkowych budowlach w Owińskach pod Poznaniem („Zabytki w Owińskach", 
s. 4) i o szczęśliwie uratowanych od zniszczenia polichromiach - tych kilkuset
letnich, z pierwszych stron przewodnika („Polichromia kościoła w Trybszu", s. 20) 
i tych powstałych ledwie przed wiekiem, prawie nieznanych, malowanych przez 
amatora („Dwór w Skoroszach”, s. 23) lub wytrawnego artystę („Pawie w Niwi- 
skach”, s. 38). Warto też poznać skalę naszych wojennych strat w dziedzinie ce
ramiki i szklą artystycznego oraz przeczytać o przygotowaniach w warszawskim 
Muzeum Narodowym do wystawy szkieł z huty lubaczowskiej („Zaginione szkła 
z Huty Kryształowej w Lubaczowie”, s. 40) - wystawy, nad którą nasza redakcja 
objęła patronat medialny.
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Centralne obchody Międzynarodo
wego Dnia Ochrony Zabytków 
w tym raku odbyły się 18 kwietnia 
w Krakowie na Zamku Królewskim 
na Wawelu; patronat honorowy nad 
uroczystością objąi Aleksander 
Kwaśniewski, Prezydent RR W ob
chodach tych wzięli udziai przed
stawiciele wtadz centralnych, Pre
zydent Miasta Krakowa, Marszalek 
Województwa Małopolskiego oraz 
liczni goście ze świata kultury. 
W trakcie obchodów m.in. ogłoszo
ne zostały rozporządzenia Prezy
denta RP o uznaniu siedmiu kolej
nych obiektów za Pomniki Historii 
(Góra św. Anny, zespół dawnego 
opactwa cystersów w Krzeszowie, 
pobenedyktyński zespół klasztorny 
w Legnickim Polu, Park Mużakow- 
ski w Łęknicy, teren bitwy w Racła
wicach, Twierdza Srebrnogórska 
oraz podziemia kopalni rud srebro- 
nośnych oraz sztolnia „Czarnego 
Pstrąga” w Tarnowskich Górach), 
wręczono emblematy laureatom 
Konkursu Generalnego Konserwa
tora Zabytków „Zabytek Zadbany", 
dyplomy za najlepsze prace stu
dialne z zakresu ochrony zabytków, 
nagrodę im. ks. prof. Janusza Pa
sierba „CONSERVATOR ECCLE- 
SIAE”, certyfikaty UNESCO pro
boszczom sześciu drewnianych 
kościołów wpisanych w 2003 r. na 
Listę Światowego Dziedzictwa. Na
grodę Ministra Kultury za wybitne 
zasługi w dziedzinie ochrony zabyt
ków i opieki nad zabytkami otrzy
mał dr Marian Sołtysiak, prezes Za
rządu Głównego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami.

Władze Warszawy przygotowują 
plan rewitalizacji miasta. Plan ten 
stanowi warunek podjęcia starania 
o fundusze z Unii Europejskiej. Unia 
ściśle precyzuje, co należy rozu
mieć przez rewitalizację, a mianowi
cie - odnowienie budynków wyłącz
nie o charakterze zabytkowym, two
rzących czynną tkankę miejską, 
czyli takich, w których znajdują się 
miejsca użyteczności publicznej 
i handel. Przygotowywany plan re
witalizacji wyznaczy obszary War
szawy, które kolejno mają być od
nawiane w ciągu kilkunastu lat. 
Pierwsze prace remontowe powin
ny być podjęte w przyszłym roku.

Wielkie kontrowersje wzbudził 
wstępny projekt przebudowy i ada
ptacji fortu „Św. Benedykt" na kra
kowskich Krzemionkach. Według 
projektu zmiany wprowadzone 
w tym dziewiętnastowiecznym za
bytku sztuki fortyfikacyjnej, przy
stosowujące go do pełnienia nowej 

funkcji - koncertowo-wystawienni- 
czej i biurowej - polegałyby m.in. 
na nadbudowaniu bryły fortu cylin
dryczną metalowo-szklaną kon
strukcją. Projekt został skrytykowa
ny przez przedstawicieli Towarzy
stwa Przyjaciół Fortyfikacji oraz 
wiele autorytetów. „Wzgórze św. 
Benedykta jest [...] miejscem świę
tym. W stojącym na nim XIX-wiecz- 
nym forcie nie można nadbudować 
kopuły w stylu gwiezdnych wojen. 
Bytoby to zdewastowaniem tego 
zabytku” - uważa Mikołaj Kornecki, 
przewodniczący Obywatelskiego 
Komitetu Ratowania Krakowa. 
Zdaniem prof. Aleksandra Kraw
czuka przebudowa fortu byłaby 
nieporozumieniem. Natomiast 
można by go zaadaptować w ta
kim kształcie, w jakim jest obecnie, 
na muzeum wojskowości. Realiza
cja kontrowersyjnego projektu 
przebudowy fortu „Św. Benedykt” 
uzależniona jest od opinii małopol
skiego wojewódzkiego konserwa
tora zabytków.

Wschodniej elewacji Wielkiej Zbro
jowni w Gdańsku grozi zawalenie. 
Trzy elewacje zabytku zostały od
nowione, natomiast na konserwa
cję czwartej zabrakło funduszy, 
a jej stan jest obecnie katastrofal 
ny. Cienkie, ceglane mury szczy
tów są rozwarstwione i spękane, 
ściana szczytowa znacznie odchy
lona. Elewacja wschodnia jest naj
cenniejsza - ozdobiona wieżycz
kami oraz licznymi rzeźbami i deta
lami, wykonanymi przez Abrahama 
van den Blocke i Wilhelma Bartha. 
Wojnę przetrwało około 50% z jej 
oryginalnego wystroju; jeżeli nie 
podejmie się jak najszybciej prac 
konserwatorskich, z cennych dziel 
rzeźbiarskich niewiele zostanie. 
Wielka Zbrojownia, budowla po
wstała w latach 1601-1609 w stylu 
niderlandzkiego manieryzmu, jest 
obecnie siedzibą Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku.

Ciechocińskie tężnie czekają na ra
tunek. Te unikatowe konstrukcje 
drewniane powstały w latach trzy
dziestych XX w. według projektu 
inż. Jakuba Graffa; trzeci segment 
tężni oddano do użytku dopiero 
w 1959 r. Szkielet trzech segmen
tów tężni stanowią bele wykonane 
z żywicznego drewna świerkowe
go, a całość podtrzymują pale dę
bowe. Wypełnieniem jest cierniowa 
faszyna. Remontu szczególnie wy
maga segment drugi, którego frag
ment rozebrano kilka lat temu i nie 
dokończono prac z powodu braku 
funduszy. Przedłużający się prze
stój może spowodować nieodwra
calne zmiany w całości konstrukcji 
i wpłynąć negatywnie na eksplo
atację tężni. Aby ratować tę cenną 
budowlę, władze miasta oraz 
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Cie

chocinek podjęty starania o uzy
skanie dotacji z funduszy struktu
ralnych Unii Europejskiej.

W Muzeum Techniki w Warszawie 
w kwietniu br. odbyty się doroczne 
spotkania konserwatorów zabyt
ków „Sztuka Konserwacji 2004”; or
ganizatorzy: Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, Sek
cja Konserwacji Dziel Sztuki Okrę
gu Warszawskiego ZPAR Polska 
Izba Artystów Konserwatorów Dzieł 
Sztuki, Stowarzyszenie Konserwa
torów Muzealnych. W trakcie spo
tkań poruszonych zostało bardzo 
dużo tematów dotyczących zarów
no szeroko pojętych problemów 
konserwacji dziel sztuki, jak i szcze
gółowych zagadnień konserwator
skich, jak np. zagadnienia konser
wacji i ochrony dóbr kultury z epoki 
socrealizmu na przykładzie Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie czy 
wybrane problemy konserwatorskie 
związane z ogrzewaniem budowli 
sakralnych. Spotkaniom towarzy
szyła wystawa dziel konserwatorów 
zabytków z Kujaw, Mazowsza, Pod
karpacia, Pomorza, Śląska oraz 
kiermasz wydawnictw związanych 
z konserwacją i ochroną zabytków.

Zamek w Lublińcu w woj. śląskim 
czeka na nabywcę. Początki tej 
pięknej budowli sięgają przełomu 
XIII i XIV w. Byt wielokrotnie przebu
dowywany, w XVII i XVIII w. uważany 
był za jeden z piękniejszych obiek
tów architektury rezydencjonalnej 
na Górnym Śląsku. Od końca XIX w. 
do połowy lat siedemdziesiątych 
wieku ubiegłego mieścił się w nim 
szpital psychiatryczny. Od prawie 
30 lat jest nieużytkowany i popada 
w ruinę. Nowy właściciel zamku mu
si podjąć prace renowacyjne, oczy
wiście pod ścisłym nadzorem kon
serwatora zabytków.

Fundacja Góra św. Anny prowadzi 
działania na rzecz renowacji kalwa
rii na Górze św. Anny. Remontowa
ne są kolejno wszystkie kaplice kal- 
waryjne. W 2003 r. wykonano prace 
konserwatorskie w kaplicach „Pałac 
Piłata” i „Koronacja Matki Bożej". 
W tym roku przeprowadzony zosta
nie remont kaplicy „Pałac Kajfasza". 
Projektem renowacji ma być obję
tych 20 kaplic kalwarii. Zarząd Fun
dacji podjął starania o uzyskanie 
środków na ten cel z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uroczystą sesją 14 maja br. w Pary
żu uczczono 50. rocznicę podpisa
nia konwencji o ochronie dóbr kultu
ralnych w razie konfliktu zbrojnego, 
zwanej Konwencją Haską. Z tej sa
mej okazji w dniach 13-15 maja 
2004 r. w Warszawie odbyła się Mię
dzynarodowa Konferencja „Dzie

dzictwo kultury wobec zagrożeń 
czasu wojny i pokoju”, zorganizowa
na przez Ministerstwo Kultury, Mini
sterstwo Obrony i Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP oraz Polski 
Komitet ds. UNESCO, Naczelną Dy
rekcję Archiwów Państwowych, Ko
mendę Główną Państwowej Straży 
Pożarnej, Bibliotekę Narodową 
w Warszawie, Zamek Królewski 
w Warszawie, Wyższą Szkolę Umie
jętności Społecznych w Poznaniu 
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich. Ważnym wkładem w umac
nianie międzynarodowych więzi 
i zrozumienie problemów bezpie
czeństwa dziedzictwa kulturowego 
było uchwalenie przez uczestników 
konferencji Deklaracji, niezwłocznie 
przesłanej do Paryża. Warto też od
notować, że wśród referatów i komu
nikatów wygłoszonych podczas ob
rad przez grono międzynarodowych 
autorytetów i ekspertów znalazła się 
niezwykle ciepło przyjęta wypowiedź 
Michała Krasuckiego i Hanny Jodeł
ki, przedstawicieli Klubu Studenckie
go przy Zarządzie Głównym Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami, któ
rzy zaprezentowali zebranym doko
nania „Studenckiego Forum Dysku
syjnego - Współczesna Ochrona 
Dóbr Kultury”. Obradom konferencji 
towarzyszyły wystawy: „Wojna naj
większym zagrożeniem dla dóbr kul
tury. Polska 1939-1945”, „Konserwa
cja zniszczonych podczas powodzi 
zbiorów bibliotecznych” (przygoto
wane przez Bibliotekę Narodową) 
i „Utracona pamięć. Destrukty ze 
zbiorów archiwów polskich" (przygo
towana przez Naczelną Dyrekcję Ar
chiwów Państwowych).

W Muzeum Pałacu w Wilanowie od 
3 czerwca br. czynna jest wystawa 
„Dziecko w malarstwie od XVI do 
końca XIX wieku ze zbiorów muze
ów polskich". Pokazano na niej 160 
obrazów (portretów i scen rodzajo
wych), wypożyczonych z 18 muze
ów polskich. Jest to przegląd dziel 
malarzy, pochodzących z różnych 
regionów Polski i reprezentujących 
różne szkoły i style oraz europej
skich - m.in. francuskich, niemiec
kich, holenderskich i włoskich. 
Przedstawione obrazy są często 
mato znane i niepublikowane, pre
zentowane na ekspozycjach muze
alnych, ale też przechowywane 
w magazynach. Wiele z nich wyróż
nia się wysokim poziomem arty
stycznym. Nie bez znaczenia są też 
ich walory poznawcze z zakresu hi
storii i obyczajów dawnej Polski. 
Zgromadzenie tak wielu dziel na jed
nej ekspozycji jest okazją do prze
śledzenia zmian w ukazywaniu po
staci dziecka w ciągu czterech wie
ków, z uwzględnieniem aspektów 
artystycznych, kulturowych i eduka
cyjnych. Wystawie, która czynna bę
dzie do 30 września br., towarzyszy 
bogato ilustrowany katalog-album 
w dwóch wersjach językowych.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz 
kiedy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać 
Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł 
sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić 
np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny 
itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje 
(wyłącznie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych 
lub dzieł sztuki, co do których macie pewne niejasności. 
Jesteśmy gotowi odpowiadać także na inne pytania związane 
z zabytkami. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie 
starała się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je 
w tej rubryce.

„Zwracam się z uprzejmą prośbą 
o weryfikację medalu, który jest 
w moim posiadaniu od około 
1950 r. Średnica medalu wynosi 
32 mm. Szczególnie interesuje 
mnie - kto go wydal i jaki byt na
kład tego medalu".

Sławomir Krasowski
Ostrzeszów

Według informacji przekazanych 
nam uprzejmie przez p. Krystynę 
Ziębę, kustosza Działu Medali 
Obcych w Muzeum Sztuki Meda
lierskiej we Wrocławiu, jest to 
medal wybity w 1923 r. w Niem
czech dla upamiętnienia szaleją
cej wówczas w tym kraju (i nie tyl
ko w nim) hiperinflacji. W katalo
gach jest on określany jako me
dal drożyżniany lub głodowy. Na 
awersie medalu [il. 1], nad oso
bami, półkolem, przy krawędzi 
umieszczono napis: „DES DEUT- 
SCHEN VOLKES LEIDENSWEG" 
(DROGA CIERPIENIA NARODU 
NIEMIECKIEGO). Napisy na re

wersie [il. 2] - to przykładowe ce
ny artykułów spożywczych. 
W przedstawionym medalu są to 
ceny z listopada 1923 r., podane 
w ówczesnych markach niemiec
kich: „AM / 1. NOV. 1923 / KO- 
STETE / 1 PFUND BROT / 3 MIL- 
LIARDEN / 1 PFUND FLEISCH / 
36 MILLIARDEN / 7 GLAS BIER / 
4 MILLIARD" („7 listopada 1923 
kosztują: 1 funt chleba - 3 miliar
dy, 1 funt mięsa - 36 miliardów, 
7 szklanka piwa - 4 miliardy"). 
Jak postępowała inflacja, obra
zuje podobny medal wydany 
w grudniu tego samego roku. 
Awers na nim jest niezmieniony, 
ale na rewersie znajdujemy już 
inny napis. Informuje on, że 
„1 grudnia 1923 w markach pa
pierowych kosztowało: 1 funt 
chleba - 260 miliardów, 7 funt 
mięsa -3,2 biliona, 1 złota marka 
- 1 bilion". Pod tym napisem do
datkowo umieszczono (jakże wy
mowny i symboliczny zarazem) 
rysunek tonącej żaglówki. Te 
i podobne do opisanych nie
mieckie medale drożyżniane wy
konywano w mosiądzu lub w mo
siądzu posrebrzanym. Ale istnie
ją też poświęcone temu samemu 
tematowi medale ceramiczne. 
Autorem medalu będącego wła
snością czytelnika jest niemiecki 
rzeźbiarz i medalier Wolfgang 
Meyer-Michael (ur. 1870) - sygna
tura „MM", na awersie (u dołu). 
Natomiast widoczna także na 
awersie (z prawej, blisko krawę
dzi) sygnatura „EM", odnosi się 
do współautora - Ernsta Mullera. 
Nakłady medali nie są znane.

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o pomoc w identyfikacji numizma
tu (żetonu?), który został zakupiony 
przez naszą placówkę. W załącze
niu przesyłamy fotografię awersu 
[il. 3] i rewersu [il. 4], Rzeczywista 
średnica obiektu wynosi 24 mm".

mgr Jadwiga Lipońska-Sajdak 
dyrektor Muzeum Historii Katowic

Tym razem o podpowiedź zwró
ciliśmy się do p. Jana Jagiel
skiego z Żydowskiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie. 
Twierdzi on, że wiele osób głowi 
się nad matą (wielkości dwuzło
tówki) mosiężną „monetką”, któ
ra z jednej strony ma umiesz
czoną tylko liczbę „10”, a z dru
giej Gwiazdę Dawida otoczoną 
napisem w języku niemieckim 
„JUD. KULTUS VEREIN ROS- 
DZIN SCHOPPINITZ” [Żydow
skie Stowarzyszenie Religijne 
w Rozdzieniu-Szopienicach; 
obecnie dzielnica Katowic], Nie 
było tam Domu Modlitwy i być 
może zbierano datki w formie ta
kich wymiennych żetonów, a byt 
to czas hiperinflacji. Według Da
riusza Walerjańskiego z Zabrza, 
podobny dwumarkowy „pienią
żek” znajduje się w zbiorach 
Muzeum Miejskiego w Zabrzu 
i zapewne też służył do we
wnętrznych rozliczeń w Gminie 
Żydowskiej. Na Górnym Śląsku 
znany był system bicia monet 
zastępczych w latach dwudzie
stych XX w.

Po opublikowaniu w rubryce 
„Wiedzieć więcej” wyjaśnienia 
dotyczącego krzyżyka z reliefo
wą dekoracją figuralną i zna
kiem „IHS” („Spotkania z Zabyt
kami”, nr 3, 2004) do redakcji 
nadszedł list, który z prawdziwą 
przyjemnością prezentujemy 
bez większych skrótów:

„Szanowna Redakcjo!
Sądzę, że opisane przedstawie
nia można ogólnie określić jako 
«Adorację» lub "Apoteozę Naj
świętszego Sakramentu*. Nale
ży uważać, że krzyżyk byt piel

grzymkową pamiątką z jakiegoś 
propagującego ten kult religij
nego centrum. Krzyżyk jest kon
tynuacją tego rodzaju pamiątek 
(krzyżyków, medalików i innych) 
wykonywanych od najdawniej
szych czasów - może przywią
zywano do nich jakieś odpusty, 
jednak dla noszącego spełnia! 
on przede wszystkim funkcję 
dewocyjno-magiczną. Miejsca 
nabycia należy szukać w połu
dniowych Niemczech, gdzie 
w katolickiej Bawarii w końcu 
XIX i w XX w. odradzały się daw
ne opactwa benedyktyńskie 
(może to być oczywiście i inny 
kościół - problemem kultu Eu
charystii zajmowali się też jezu
ici, których znak «IHS» znajduje 
się w okrągłej tarczy u dołu wy
obrażenia). Być może przedsta
wienie oparte jest na rozpo
wszechnionej przez grafikę poli
chromii w takim kościele (obra
zie z głównego ołtarza?). Takie 
grafiki także byty rozprowadza
ne wśród pielgrzymów jako tań
sze pamiątki.
Sygnowana na krzyżyku wytwór
nia to firma Erhard&Soehne ze 
Schwaebisch Gmuend, co po
twierdzałoby ustalenie ewentual
nego miejsca nabycia w Niem
czech Południowych. Podobny 
znak firma ta zgłosiła w odpo
wiednim urzędzie w 1880 r. Czas 
powstania samego krzyżyka 
można ograniczyć do końca XIX 
(po 1880 r.) lub początku XX w. 
Nie pamiętam, niestety, od kiedy 
wprowadzono słowo «Schut- 
zmarke* (myślę tu o samym na
pisie, bo pojęcie jest stare). Za
pewne było to po powstaniu 
urzędu patentowego Rzeszy, 
czyli po 1871 r. (w 1874 r.?). 
Można jedynie zastanawiać się, 
skąd taki przedmiot znalazł się 
w Złotowie, tzn. na terenie 
o dawnych tradycjach prote
stanckich.
Rubrykę WW czytam zawsze 
z ciekawością, dowiadując się 
wielu interesujących rzeczy. Au
torom gratuluję pomysłu i znako
mitej erudycji!"

Zygmunt Dolczewski 
Poznań

Autorowi listu dziękujemy za 
wnikliwe i kompetentne uzupeł
nienia. Skierowanymi zaś do 
nas słowami uznania obcięliby
śmy podzielić się ze wszystkimi, 
którzy dział ten współtworzą: 
z naszymi (czasem wymieniony
mi z nazwiska, a czasem bezi
miennymi) współpracownikami, 
z autorami takich, jak ten listów, 
zawierających uzupełnienia lub 
sprostowania, wreszcie z czytel
nikami, bez których tej rubryki 
po prostu by nie było.
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Z zabytków przetrwałych do dziś w niewielkiej miejscowości 
Owińska, położonej pod Poznaniem na prawym brzegu Warty, 

do najcenniejszych należy dawny kościół klasztorny
- dzieło Pompeo Ferrariego i pałac zaprojektowany przez 

Karola Fryderyka Schinkla i Franciszka Catelę.

Zabytki w Owińskach

□
 STANISŁAW GRZELACHOWSKI

ierwsze informacje historyczne dotyczące

Owińsk związane są z fundacją w tym miejscu 
połowie .XIII w. opactwa cysterek. Książę wiel- 

i Przemysł I postanowił wówczas przekazać 
część swoich gruntów na rzecz przyszłego opactwa, a następ
nie przystąpił do budowy klasztoru, który miał być wzniesio
ny jako wotum za uchronienie Wielkopolski od najazdu ta
tarskiego. Nowe obiekty zapewne musiały być rozplanowa
ne zgodnie z przepisami reguły zakonnej, które u cystersów 
były wyjątkowo rygorystycznie przestrzegane. Ukończenie 
części zabudowań klasztornych umożliwiło wprowadzenie 
się do nich zakonnic, przybyłych ze śląskiego opactwa 
w Trzebnicy. Ten początkowy stan materialny nowego opac
twa, pomnażany w następnych latach przez dalsze nadania, 
zapewnił w ciągu ponad pięciu wieków nieprzerwaną po
myślną jego egzystencję aż do kasacji w 1797 r. Wtedy to 
rząd pruski skonfiskował dobra opackie i na mocy dekretu 
przekazał je na własność świeżo nobilitowanemu arystokra
cie Zygmuntowi Ottonowi von Treskow. Majątek ten był 
własnością jego rodziny do roku 1945.

Mimo iż opactwo owińskie powstało już w średniowie
czu, to zachowane dotąd obiekty zabytkowe pochodzą ze 
znacznie późniejszego okresu. Relikty z wcześniejszych lat 
w istniejącej substancji zabytkowej są bardzo nikłe i dopiero 
badania archeologiczno-architektoniczne mogłyby ustalić, ja
ki był pierwotny klasztor. Zespół klasztorny, który przetrwał 
do naszych czasów, składa się z kościoła i przylegającego do 
niego budynku klasztornego. Obie części zespołu powiązane 
są wieżą-dzwonnicą. Przestrzenne rozwiązanie kościoła jest 
bardziej interesujące aniżeli części klasztornej, opartej w pla
nie na tradycyjnym schemacie czterech skrzydeł z obejściem 
krużgankowym i wirydarzem w środku. Architektura całości 
została ukształtowana na początku XVIII w. przez dwóch 
wziętych architektów pochodzenia włoskiego, działających 
w tym czasie na terenie Wielkopolski, początkowo przez Ja
na Catenazziego, a później przez Pompeo Ferrariego. 
W 1700 r. Catenazzi rozpoczął budowę nowego założenia 
klasztornego, nie była to jednak adaptacja średniowiecznych 
zabudowań, lecz realizacja według nowego projektu.

Prace podjęte przez Catenazziego przerwane zostały 
z powodu pożaru obiektów klasztornych w 1720 r. Po tym 
wydarzeniu ich kontynuację powierzono doświadczonemu 
architektowi, jakim był już wtedy Pompeo Ferrari. Jego for-

1. Plan zespołu klasztornego w Owińskach; I - kościół: 1 - część 
centralna z kopułą, 2 - prezbiterium, 3 - nawy boczne, 4 - część wejściowa 
z chórem zakonnym, 5 - zakrystia, II - wieża-dzwonnica, III - klasztor:
6 - wirydarz, 7 - krużganki, 8 - refektarz, 9 - skrzydło zachodnie, dobudowane 
w końcu XVIII w.

2. Plan sytuacyjny opactwa na tle współczesnego planu 
zagospodarowania; 1 - kościół, 2 - wieża-dzwonnica, 3 - klasztor, 
4 - probostwo, 5 - aleje grabowe w parku, 6 - kapliczka w parku
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macja artystyczna została ukształtowana w rzymskim środo
wisku architektonicznym. To tu odniósł pierwsze sukcesy, 
zdobywając dwukrotnie główne nagrody w konkursach or
ganizowanych przez Akademię św. Łukasza. Na samym po
czątku XVIII w. opuścił on jednak swoją ojczyznę i przybył 
do Polski, aby podjąć działalność jako architekt ówczesnego 
wojewody poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego. Rydzy
na, rodowa siedziba Leszczyńskich, stała się odtąd jego 
głównym miejscem pracy, a potem, po założeniu rodziny, 
także stałym miejscem zamieszkania. W swojej bogatej twór
czości na terenie Wielkopolski Ferrari w licznych realiza
cjach kościelnych wyraźnie preferował założenia o charakte
rze centralnym i takie też zostały przyjęte w projekcie nowe
go kościoła w Owińskach.

Pierwsze prace budowlane po pożarze podjęto przy bu
dynku klasztornym, potrzeby użytkowe sióstr były bowiem 
w tym czasie najpilniejsze. Dopiero później, po wykonaniu 
projektu przystąpiono do wznoszenia kościoła. Nowa świą
tynia była zupełnie nowatorskim rozwiązaniem w stosunku 
do dotychczasowego, jeszcze średniowiecznego. Świadczył 
o tym plan budowli, oparty na czworoboku zbliżonym do 
kwadratu, w środku którego znalazły się cztery potężne fila
ry dla podtrzymania ośmiobocznej kopuły o nieregularnych 
polach. Przestrzeń dookoła części centralnej z filarami two
rzyła obejście, w ramach którego od strony wschodniej wy
dzielone zostało prezbiterium, po bokach - dwie płytkie na
wy boczne, a zachodni odcinek zawierał część wejściową 
z chórem zakonnym w górnej kondygnacji.

Całość wnętrza, poprzez wprowadzenie wysokich arkad, 
ma charakter halowy, a elementem dominującym w nim jest 
kopuła. Modelowo jest ona sklepieniem klasztornym o ścię
tych narożach. Niezależnie od jej kwalifikacji architekt 
w tym wypadku dał rozwiązanie bardzo oryginalne zarówno 
pod względem konstrukcyjnym, jak i plastycznym. Osiem 
podwójnych gurtów kopuły opartych na filarach zbiega się 
w eliptycznej latarni, stanowiącej jej zakończenie. W dol
nych partiach części centralnej gurtom odpowiadają pilastry 
na filarach. W obejściu poła u góry przesklepione są kopuł- 
kami eliptycznymi na żagielkach, u dołu zaś są sklepienia 
krzyżowe, a na fragmentach przy filarach kolebkowe. Bar
dzo nietypowe jest usytuowanie zakrystii - na osi kościoła za 
prezbiterium. Rozwiązana z zewnątrz na planie kwadratu, 
wewnątrz jest ośmiobocznym pomieszczeniem ze sklepie
niem kopulastym, dostosowanym do jego kształtów.

Kościół nakryty jest wielopołaciowym dwupoziomowym 
dachem. Górny jego poziom dostosowany został do kształtu 
kopuły, zakończonej latarnią z cebulastym hełmem. Detal 
elewacji jest skromny, ściany zewnętrzne rozczłonkowane są 
pilastrami o zmiennym układzie. Pewnymi plastycznymi ak
centami są okna o bardzo oryginalnym wykroju. Elewacje 
stojącej obok wieży-dzwonnicy zostały ukształtowane po
dobnie jak kościoła.

Wysoki poziom artystyczny wystroju wnętrza kościoła 
wskazuje na to, że jest on również dziełem Ferrariego i mu- 
siał być projektowany równocześnie z architekturą. Głów
nym elementem dekoracyjnym wnętrza jest drewniany oł
tarz główny, o wyjątkowo bogatej tektonice i indywidualnej 
kompozycji. Potrójne kręcone kolumny po obu stronach 
podtrzymują belkowanie, a w polu między nimi umieszczo
na jest pośrodku jeszcze jedna kręcona kolumna z posągiem 
Matki Boskiej Wniebowziętej. W dolnej części, poniżej ko
lumny znajduje się rzeźbiarsko ukształtowane tabernakulum 

z dwoma relikwiarzami. Nad belkowaniem rozpostarte jest 
zwieńczenie arkadowe ujmujące otwór okienny z „Okiem 
Opatrzności” pośrodku i dwiema postaciami aniołów po bo
kach. Cztery stiukowe ołtarze boczne i ambona oraz wstęgo
wa dekoracja chóru zakonnego dopełniają całości wnętrza.

W polach kopuły i poszczególnych sklepień oraz na arka
dach i ścianach naw bocznych znajduje się polichromia, któ
rej autorem był franciszkański malarz z Poznania Adam 
Swach. We fragmentach ściennych w lewej nawie bocznej 
swój udział miał również inny malarz franciszkański - Wa
lenty Zebrowski. Swach w swoim czasie był artystą bardzo 
wziętym i pozostawił wiele dzieł nie tylko w Wielkopolsce, 
lecz także w innych regionach kraju. Na tematykę polichro
mii owińskiej składają się sceny ze Starego i Nowego Testa
mentu, z życia świętych i zakonu cysterskiego. Szczególnie te 
ostatnie, wykonane na sklepieniach prezbiterium i chóru za
konnego, są przypomnieniem dawnego życia klasztornego. 
W ramach sceny na chórze zakonnym autor polichromii 
umieścił też swoją podobiznę wraz z datą ukończenia prac - 
1730 r. Z dawnego malarstwa ołtarzowego zachował się 
w ołtarzu w prawej nawie bocznej obraz z XVII w. „Święta 
Rodzina” przypisywany Szymonowi Czechowiczowi, oraz 
obraz z XVIII w. „Wizja św. Bernarda” w lewym ołtarzu 
bocznym w części centralnej. Wśród pozostałego jeszcze wy
posażenia bardzo interesujące są haftowane antependia 
z drugiej połowy XVIII w. w ołtarzu głównym i dwóch ołta
rzach w nawach. Zachowały się też liczne osiemnastowiecz
ne sprzęty kościelne: stalle, konfesjonały, fotel opacki oraz 
meblarskie urządzenie zakrystii.

W sumie całe wnętrze z wyposażeniem jest wyjątkowo 
jednolite pod względem stylowym, a poza tym przetrwało 
w prawie niezmienionym stanie od XVIII w. Jednak w mię
dzyczasie, tak jak w każdym budynku, aby utrzymać go na
leżycie, przeprowadzane były zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz niezbędne remonty, naprawy i konserwacje. Ostat
nio podjęte zostały prace budowlane, mające na celu zabez
pieczenie i wzmocnienie konstrukcji kopuły.

Większym przeobrażeniom aniżeli kościół uległ przylega
jący do niego klasztor. Jeszcze pod koniec XVIII w. dobudo
wano do niego dwa dodatkowe skrzydła, z których dotąd za
chowało się tylko zachodnie, a południowe rozebrano 
w 1890 r. Po sekularyzacji, w 1838 r. budynki poklasztorne 
przeznaczono na zakład psychiatryczny, który prowadził 
działalność w tym miejscu aż do drugiej wojny światowej. 
Istniejący kompleks został zaadaptowany do nowej funkcji. 
Położony obok barokowy budynek dawnego probostwa 
klasztornego przebudowano również dla potrzeb zakładu 
i połączono go z całym zespołem. Dalszy rozwój zakładu 
spowodował wykonanie około 1880 r. nadbudowy jedno
piętrowego dotąd budynku klasztornego o jeszcze jedną 
kondygnację. Obecnie, od 1946 r. obiekty poklasztorne 
wraz z terenem użytkowane są przez Ośrodek Szkolno- 
-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, prowadzący szero
ko zakrojoną działalność dydaktyczną i rehabilitacyjną.

Mimo przeprowadzonych zmian w dawnym klasztorze 
dobrze zachowały się obszerne krużganki o sklepieniach ko- 
lebkowo-krzyżowych, a z pomieszczeń najbardziej auten
tyczny jest refektarz przekryty sklepieniem nieckowym z de
koracją stiukową. Od strony wschodniej kościoła i klasztoru 
zachowała się też część dawnego założenia parkowego 
z XVIII w. - dwie aleje grabowe i murowana kapliczka po
środku. Dotychczas opracowany został projekt koncepcyjny
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9. Krużganek 
zachodni w dawnym 
klasztorze

10. Dawny kościół 
parafialny
w Owińskach

11.12. Pałac
w Owińskach 
od strony stawu (11)
i od strony parku (12)

(zdjęcia: Stanislaw
Grzelachowski)

rewaloryzacji parku. Prace z tym przedsięwzięciem związane 
wymagają jednak dużego zaangażowania i nakładów.

Niezależnie od kościoła klasztornego, już w XV w. istniał 
w Owińskach kościół parafialny. Zachowany obecnie kościół 
renesansowy pochodzi z XVI w. Na przełomie XVII i XVIII 
w. został przebudowany - z tego okresu zachował się wschod
ni szczyt barokowy. Po zniesieniu opactwa powstał projekt 
pozyskania kościoła pocysterskiego przez ewangelików. Aby 
temu zapobiec, miejscowa parafia katolicka postanowiła go 
przejąć. W tej sytuacji dawna świątynia parafialna położona 
w pobliżu cmentarza parafialnego stała się odtąd kościołem 
cmentarnym. Niestety, od 1939 r. nie jest on użytkowany.

W latach 1804-1806 nowy właściciel dóbr pocysterskich - 
Zygmunt Otto von Treskow wybudował na terenie Owińsk ist
niejący do dziś pałac. Jego projektantami byli architekci berliń
scy: Karol Fryderyk Schinkel i Franciszek Catela. Jest to budy
nek klasycystyczny, jednopiętrowy, nakryty czterospadowym 
dachem, rozwiązany na prostokątnym planie, o bardzo po
wściągliwej architekturze. Natomiast ciekawiej ukształtowane 
zostały wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych, takich jak: do- 
rycka sala kolumnowa, okrągły westybul na parterze i prze

strzałowa sala na piętrze. Przypuszcza się, że właśnie te wnętrza 
zostały zaprojektowane przez młodego Schinkla w początko
wym okresie jego działalności zawodowej. Pałac usytuowany 
jest w obszernym parku krajobrazowym. Nietypowo rozwiąza
no teren przedpałacowy - zamiast powszechnie spotykanego 
w tym miejscu podjazdu z klombem mamy tu staw, a dojazd do 
obiektu stanowią dwie równoległe aleje po bokach stawu, 
przymknięte murowanymi bramami. Od zakończenia ostatniej 
wojny do 1996 r. w pałacu mieściła się szkoła podstawowa. Po 
jej wyprowadzeniu się budowla zaczęła ulegać powolnej dewa
stacji. Obecnie stanowi własność Gminy Czerwonak, która 
podjęła już pierwsze prace zabezpieczające w pałacu i na tere
nie parku. Dotychczas wykonano oczyszczenie stawu i prowa
dzone są roboty porządkowe przy zieleni.

Ze wszystkich zachowanych zabytków w Owińskach 
obiektem najcenniejszym jest dawny kościół klasztorny - 
dzieło Pompeo Ferrariego - architekta, który w Wielkopol- 
sce pozostawił wiele twórczych realizacji, a wśród nich tak 
wybitną, jak kopuła kościoła cysterskiego w Lądzie.

Stanisław Grzelachowski
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Pełna niegdyś blasku i splendoru rezydencja rodu Sobańskich 
w Guzowie, nieopodal Żyrardowa, nawet dziś, mimo upływu lat, 

wojennych zniszczeń, złego gospodarowania oraz braku 
gruntownych remontów, wzbudza zachwyt i podziw. Jej mury 

i wnętrza wciąż kryją wiele tajemnic i wspomnień z minionych epok. 

Historia guzowskiej 
rezydencji

< ^1 SYLWESTER RUDNIK

uzów początkowo stanowił własność książęcą - 
księcia Siemowita IV. Od XVII stulecia, gdy osa- 

l V dę podniesiono do rangi starostwa niegrodowe- 
go, właścicielem tych dóbr został marszałek na

dworny koronny Łukasz Opaliński. Po nim zmiany panu
jących na włościach guzowskich odbywały się niezwykle 
często. Dla powstania okazałej siedziby dworskiej naj
większe znaczenie miał rok 1765, gdy starostwo odzie
dziczył Andrzej Ogiński, ojciec słynnego kompozytora 
polonezów - Michała. To on ufundował pierwszy muro
wany, późnobarokowy w kształcie dwór, znany dziś z je
dynej zachowanej litografii z 1855 r. We wnętrzach dwo
ru gościł na specjalnie przygotowanym śniadaniu król 
pruski Fryderyk Wilhelm z małżonką. Udającą się do Nie
borowa parę królewską przyjmowali Feliks i Tekla Łu
bieńscy. Dostojni goście mieli okazję obejrzeć malowni
czy ogród włoski, urzekającą oranżerię oraz jedną ze 
sztuk teatralnych wystawianych w przypałacowym te
atrzyku, autorstwa pani domu. Wizyta musiała być wyjąt
kowo udana, skoro Fryderyk Wilhelm wkrótce obdarzył 
Łubieńskich dziedzicznym tytułem hrabiowskim.

W 1827 r. Guzów przejął jeden z synów Feliksa - 
Henryk, zasłużony działacz na rzecz rozwoju przemysłu 
w Królestwie Polskim, późniejszy uczestnik powstania li
stopadowego i wiceprezes Banku Polskiego. Założył on 
nieopodal pałacu jedną z największych wówczas cukrow
ni, sprowadzając do niej z Francji najnowsze wynalazki 
i maszyny. Rozkwit interesu nie trwał długo, a Henryk, 
oskarżony o wykorzystanie funduszy bankowych na cele 
prywatne, skazany został na rok twierdzy i trzy lata zesła
nia w głąb Rosji. Aby ratować sytuację i spłacić dług, po
święcił cały swój majątek. W krytycznym momencie z po
mocą przyszła mu siostra - Róża, żona Ludwika Sobań
skiego, wielkiego potentata ziemskiego z Podola. Ich syn 
Feliks w 1856 r. kupił na licytacji majątek Guzów za 600 
tys. rubli w srebrze. Dzięki jego staraniom posiadłość 
szybko oczyszczono z długów i doprowadzono do daw

nego, kwitnącego stanu. W czasie powstania styczniowe
go młody panicz wspierał polskie wojsko, finansując za
kupy broni. W Warszawie zasilał liczne instytucje dobro
czynne, m.in. ufundował Zakład dla Paralityków. Przez 
wiele lat pełnił też funkcję wiceprezesa Towarzystwa Za
chęty Sztuk Pięknych, pomagając stypendialnie uzdolnio
nym artystom i studentom. Dzięki Feliksowi Sobańskie
mu - od 1877 r. pierwszemu ordynatowi Guzowa, a od 
1880 - hrabiemu - powstała istniejąca do dziś bryła pała
cu. Wcześniejszy dwór poddano gruntownej przebudo
wie, wzorując się na renesansowych zamkach znad Loary. 
Do budynku dodano drugą wieżę, od frontu czteroko- 
lumnowy portyk, od ogrodu otwarty taras z lustrzanymi 
schodami, a całość przykryto wysokim, blaszanym da
chem, zwieńczonym ażurową pseudoattyką, licznymi 
sterczynami i dekoracyjnie opracowanymi kominami. 
Wszystkie elewacje harmonijnie opilastrowano, zwiększa
jąc w ten sposób wyrazistość pałacu. Każdy kapitel pila- 
stra wzbogacono głową barana - herbowym motywem 
Sobańskich.

Wnętrza również przeszły znaczącą modyfikację. Po
mieszczeniom na parterze przyporządkowano funkcje re
prezentacyjne. Obszerny hall z czterema kolumnami 
ozdobiono wspaniałym, marmurowym kominkiem, 
z charakterystycznym antykizującym fryzem. Obok lustra 
i dwóch rzeźbionych komód ustawiono szeroki, maho
niowy stół, na którym układano wierzchnie nakrycia. 
Z hallu prowadzono przyjezdnych na pokoje gościnne 
poddasza lub też bezpośrednio do sali balowej. W lewej 
części traktu północnego umieszczono salę bilardową, ja
dalnię i oranżerię. Ta ostatnia, wyłożona ceramiczną po
sadzką, nakryta została przeszklonym i podświetlanym 
dachem oraz udekorowana alabastrową rzeźbą „Urwisa 
Gavroche” Francesca Jerace’a. W otoczeniu egzotycz
nych roślin i ptaków spędzano w niej zimne wieczory, 
grając w karty, szachy czy słuchając z gramofonu muzyki.

Z kolei jadalni nadano funkcję sali heraldycznej, uka
zującej świetność rodu gospodarzy. Drewniany strop po
kryły malowane herby rodów spokrewnionych z Sobań
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skimi: Szembeków, Oginiec-Ogińskich, Pomian-Łubień- 
skich i Pilawa-Potockich. Wyhaftowane herby otrzyma
ły również zapiecki foteli. Środek sali zajął olbrzymi, 
rozsuwany stół. Dodatkowe umeblowanie stanowiły 
dwie gdańskie szafy, dwie komody, mahoniowe stoliki 
oraz dwie szafy wnękowe, kryjące w swych wnętrzach 
okazały serwis porcelanowy z błękitnym herbem Sobań
skich, sprowadzony z Belgii.

Centralne i najważniejsze miejsce w pałacu zajęła sa
la balowa. Tutaj znalazły się dwa marmurowe kominki 
z lustrami i aplikacjami z brązu, pochodzące z pałacu 
Tuileries w Paryżu, komplet mebli w stylu Ludwika XV 
zakupiony na aukcji przedmiotów po Napoleonie oraz 
wyjątkowo cenny obraz „Szczęśliwe małżeństwo”, przy
pisywany J. L. Dawidowi, nabyty również w Paryżu za 
kwotę 5 tys. dolarów w zlocie (obraz ten prawdopodob
nie pod koniec drugiej wojny światowej został wywie
ziony przez hitlerowców do Niemiec). Ze względu na 
dobre warunki akustyczne sali umieszczony w niej został 
również fortepian.

Przy przebudowie dużą uwagę zwrócono na potrze
by sanitarne mieszkańców. Obszerne łazienki, znajdują
ce się przy apartamentach traktu ogrodowego oraz 
w poddaszach obu wież, otrzymały luksusowe, marmu
rowe wyposażenie.

Wśród zgromadzonych w rezydencji guzowskiej 
dzieł malarskich, oprócz wcześniej wymienionych oraz 
prac Ludwiki z Wodziskich hr. Sobańskiej, znajdowały 
się: prace węglem Jana Matejki, „Zaprzęg” Józefa 
Brandta, „Autoportret” Olgi Boznańskiej, „Wnętrze ka
tedry wawelskiej” Aleksandra Gierymskiego, „Pejzaż zi
mowy” Juliana Fałata, sceny batalistyczne Jana Rosena 
oraz „Portret Róży z Łubieńskich-Sobańskiej” Józefa 
Simmlera.

Duży nacisk w guzowskim założeniu pałacowym po
łożono na zaprojektowanie parku. Podzielono go na 
część z główną osią widokową oraz część krajobrazową, 
z polanami, alejkami, trzema stawami, wysepką, korde
gardą, kortem tenisowym.

W 1915 r. majątek w Guzowie mocno ucierpiał, sta
jąc się mimowolnym świadkiem krwawych walk. Roz
proszony sprzęt wojskowy i tysiące pocisków ugrzęzło 
w okolicznych stawach. Ciała zabitych leżały w parku, 
a rannych przenoszono do pałacu, który Sobańscy zamie
nili na prowizoryczny szpital. Po wojnie, staraniem całe
go rodu Sobańskich, pałac udało się przywrócić do daw
nej świetności. Mieszkał w nim wraz z żoną Zofią oraz 
dziewięciorgiem potomstwa Feliks hr. Sobański; od 1934 
r. został zarządcą Guzowa (w imieniu brata Antoniego).

Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej nad 
rezydencję nadciągnęły kolejne czarne chmury. 
W końcu września 1939 r. do Guzowa „[...] przyje
chał niemiecki kwatermistrz i powiedział, że wszyscy 
mają się z domu wynosić. Potem samołotami przyle
ciała ekipa, przywożąc ze sobą co najmniej dwadzie
ścia skrzynek piwa. Dużo nakradli wówczas srebra 
i porcelany. Obrazów nie zdążyli, bo się jednak bardzo 
spieszyli. W sali jadalnej powycinali żyletkami z foteli 
naszywane herby Junosza. Nie chodzili się załatwiać do 
hipka, tylko otwierali szuflady w cudownych chippen- 
dalowskich komodach... i tam się załatwiali [...]. Cały 
ten bankiet Hitler wydal z powodu podpisania rozkazu

1.2. Pałac w Guzowie
w latach trzydziestych XX w.; 
elewacja ogrodowa (1)
i kordegarda (2)

3. Dzieci Feliksa i Zofii 
Sobańskich w pałacowej 
oranżerii, początek lat 
dwudziestych XX w.

o ostatecznym zdobyciu Warszawy. Podpisał go w du
żym salonie. Do końca okupacji przyjeżdżały do Guzo
wa niemieckie wycieczki z Reichu oglądać ten salon. 
Hitler zostawił list do mojego ojca, że bardzo się wsty
dzi, że armia tak zniszczyła pałac... po czym wyjechał” 
(Marek Miller, Arystokracja, Warszawa b. r. w., wspo
mnienia Gabrieli Krasickiej). Gdy sytuacja uległa sta-
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4.5. Fragment 
elewacji frontowej 
patacu (4) i detal 
okienny tej elewacji (5), 
stan w 2002 r.

bilizacji, do majątku powrócili Sobańscy. Pod okiem 
mieszkającego w pałacu niemieckiego oficera spędzili 
w Guzowie cały okres okupacji. W 1944 r., wobec 
groźby zbliżającego się frontu, hr. Ludwikę z Wodzi- 
skich Sobańską umieszczono w warszawskim schroni
sku dla paralityków, ufundowanym przez Sobańskich.

6. Aleja parkowa 
pałacu w Guzowie, 
2002 r.

7. Elewacja 
ogrodowa, stan 
w 2002 r.

(zdjęcia:
4 - Kamil Pakuła, 

5-7 - Sylwester
Rudnik)

Tam też przywieziono i zabezpieczono cenniejsze me
ble i kolekcję obrazów. 14 sierpnia 1944 r., w samo 
południe, oddział hitlerowców wtargnął do budynku, 
nakazując bezzwłoczne opuszczenie go przez wszyst
kich zdrowych. Hrabina nie zgodziła się. Pozostała ze 
swoimi podopiecznymi. Zginęła od kul z grupą 180 
starych i chorych pacjentów. Cały dom spłonął.

Tymczasem w Guzowie przerażeni szybko postępują
cą ofensywą sowiecką Niemcy zaczęli gwałtownie ucie
kać. Kilku z nich, pijanych na umór, zostało za karę za
mkniętych przez dowódcę w pałacowych piwnicach. Przy 
ewakuacji zupełnie o nich zapomniano. Gdy znaleźli ich 
sowieci, dokonali na miejscu egzekucji, a ciała utopili 
w parkowym stawie. Rosjanie dopuścili się grabieży i de
wastacji pałacowych wnętrz. Po nich dzieła spustoszenia 
dopełnili szabrownicy i miejscowa ludność. Na mocy de
kretu o reformie rolnej majątek Guzów odebrano Sobań
skim i upaństwowiono. Pałac zamieniono na mieszkania 
prywatne i biura cukrowni. Niewłaściwie użytkowany, 
z roku na rok podupadał.
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W 1979 r. niezwykłe piękno i urok guzowskiej rezy
dencji docenił Wojciech Marczewski, który nakręcił tu 
film fabularny pt. Klucznik. W ostatnim czasie pałac za
grał też w kampanii reklamującej książki Agathe Christie 
oraz w trzeciej edycji serialu Ekstradycja.

Obecnie zespół pałacowo-parkowy w Guzowie powró
cił do rodziny Sobańskich, która odkupiła go od gminy. 
Brak funduszy uniemożliwia jednak gruntowną renowację 
obiektu. Pomimo tych trudności, zniszczeń i upływu lat pa
łac wciąż pozostaje jedną z najpiękniejszych i najbardziej 
malowniczych dziewiętnastowiecznych polskich rezydencji.

Sylwester Rudnik

Losy dziewięciorga rodzeństwa z rodu hr. Sobańskich, ostatnich po
tomków zamieszkujących pałac w Guzowie:
Elżbieta i Teresa zginęły w powstaniu warszawskim, służąc jako sanita
riuszki AK. Michał - zwiadowca w AK, zmarł w 1984 r. Henryk po dru
giej wojnie światowej wyjechał do Francji, a następnie Argentyny, w 1947 
r. został członkiem Zakonu Maltańskiego w Buenos Aires, zmarł w Argen
tynie w 1986 r. Gabriela, zesłana po wojnie do Krasnogorska, wróciła do 
kraju w 1947 r., zmarła w Warszawie w 1999 r. Róża wyjechała w czasie 
drugiej wojny światowej do Hiszpanii, pracowała m.in. dla wywiadu bry
tyjskiego, zmarła w Argentynie w 1968 r. Zofia po wojnie działała w war
szawskim środowisku artystycznym, zmarła w 1995 r. Maria przed wybu
chem drugiej wojny światowej wyjechała z mężem na placówkę dyploma
tyczną do Rzymu, mieszka obecnie w Waszyngtonie. Ludwika po wojnie 
była m.in. aktorką Teatru Polskiego, mieszka w Warszawie, ma 89 lat.

WARSZAWA - PETERSBURG

Artykuł Wiesława Olszowicza (Polskie fasady w Petersburgu, „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 5, 2004) dotyczył bardzo interesującego tematu 
obiektów architektury, których powstanie jest wynikiem ścisłych związ

ków Polski i Rosji. Mówiąc o przenikaniu się kultur, zwykle myślimy o lu
dziach. Architekt Olszowicz zwrócił również uwagę na istotny udział pol
skiego kamienia, zwanego „radomskim piesczanikiem” w budowie mo
numentalnych gmachów dziewiętnastowiecznego Petersburga. Warto 
w tym miejscu dorzucić ciekawostkę dotyczącą już naszych dni.

Pracownie Konserwacji Zabytków „Zamek” Sp. z o.o. z Warszawy 
prowadzą obecnie prace w obiektach dawnej carskiej, letniej rezydencji 
w Peterhofie pod Petersburgiem. Jednym z tematów jest konserwatorski 
remont pałacyku carycy, zbudowanego w 1848 r. na sztucznej wysepce 
przez ulubionego architekta cara Mikołaja I - Andrieja Iwanowicza Schte- 
kenschneidera. Bardzo bogate wyposażenie wnętrz sprawiło, że renowa
cja obiektu stała się wielkim wyzwaniem konserwatorskim. Oprócz odno
wienia i rekonstrukcji marmurowych, bogato rzeźbionych ław i fontann, 
polichromii i stiuków na ścianach, przed polskimi konserwatorami stanę
ło zadanie restauracji autentycznej mozaiki przywiezionej z Pompejów 
oraz bogato zdobionych kolumienek z Bizancjum.

Niespodziewana trudność pojawiła się przy odtworzeniu brakującej 
kamiennej kolumny portyku elewacji zachodniej. Poszukiwania wokół Pe
tersburga piaskowca identycznego do zastosowanego w zachowanych 
elementach zakończyły się niepowodzeniem. Potrzebnego materiału nie 
można było znaleźć w rosyjskich kamieniołomach. W tej sytuacji zapro
ponowano piaskowiec z tzw. złóż kieleckich, ze Śmitowa. Przywieziona 
próbka okazała się zbliżona zarówno swoim uziarnieniem, jak i kolorem,

1.2. Sankt Petersburg, Peterhof - Patac Carycy przed renowacją (1) i po renowacji (2) 
fasad, przeprowadzonej przez PKZ „Zamek”

do kamienia użytego w XIX w. Do Rosji został przetransportowany odpo
wiednich rozmiarów blok kamienny i mistrz kamieniarski z Zamościa - 
Stanisław Wężyk w kilka dni wyczarował nową kolumnę „jak starą”.

Historia zatoczyła koto. Znów nad Zatokę Fińską zawędrował „radom
ski piesczanik". Temat udziału Polaków w budowie Petersburga wydaje się 
tak dalece interesujący, że jesienią br. Oddział Warszawski TOnZ zamierza 
zorganizować specjalną wystawę na ten temat. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt pod warszawskim numerem telefonu (22) 839 88 86.

Przemysław Woźniakowski
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Ikonografia świętych

Święty Sebastian
- opiekun zadżumionych

W
szystkim cywilizacjom i społe
czeństwom towarzyszyły zarazy 
i epidemie, m.in. ospa, grypa, ma
laria, poty angielskie, cholera, jednak jedy

nie dżuma obrosła w tak mroczny mit i tak 
silnie zaistniała na kartach kronik. Ojczy
zną dżumy była Wyżyna Yunnan, gdzie kil
ka tysięcy lat p.n.e. choroba ta zjawiła się 
po raz pierwszy, siejąc strach i śmierć. Naj
wcześniejszy historyczny opis zarazy został 
zamieszczony w Wojnie peloponeskiej Tu
kidydesa, który zrelacjonował epidemię 
dżumy szerzącą się w Atenach w latach 
430-425 p.n.e. Stopniowo dżuma zaczęła 
opanowywać obszar Morza Śródziemne
go, wywołując małe, lokalne*' epidemie 
w VI, VII i VIII stuleciu n.e. Potem pojawi
ła się w Europie wraz z rycerzami powra
cającymi z wypraw krzyżowych, jednak 
największa epidemia tej choroby wybuchła 
w Europie w 1347 r. Narodziła się w Azji 
na początku XIV w., skąd szlakiem kara
wan dotarła do Kaffy, handlowej osady 
nad Morzem Czarnym, będącej w tym cza
sie własnością genueńczyków regularnie 
walczących o nią z Tatarami. W 1347 r. ge
nueńczycy zaciekle bronili się przed cha
nem Dżani-Bekiem i jego zadżumionym 
wojskiem. Kiedy szala zwycięstwa przechy
liła się na korzyść genueńczyków, chan 
rozkazał katapultować do twierdzy kilka 
trupów, by „zatruć powietrze chrześcija
nom”. Tym samym wolna od Tatarów Kaf
la popadła w niewolę dżumy. W paździer
niku 1347 r. dwanaście galer genueńskich 
z chorą załogą przybiło do portu w Messy- 
nie na Sycylii, skąd dżuma przeniknęła do 
innych sycylijskich portów. Jednocześnie 
Genua odmówiła zakotwiczenia swoim ga
lerom, dlatego zatrzymały się one w pobli
żu Marsylii. Tam, wypełnione bogatym to
warem, kołysząc się na morzu z umierają
cymi ludźmi, stały się one symbolem zara
zy, mającej odmienić średniowieczną kul
turę, religijność, obyczaje... Jeszcze tego 
samego roku dżuma opanowała całą Italię, 
Hiszpanię, Francję, Anglię, w 1349 r. do
tarła do Niemiec, Polski i krajów skandy
nawskich, a w 1352 r. do Rosji. Epidemia 
ta totalnie zniszczyła świat i uśmierciła 
około 20 milionów ludzi, co stanowiło 
1/3 ówczesnych mieszkańców Europy.

Powtarzające się epidemie dżumy wy
buchały do początku XVIII w., wzbudza
jąc nieustanny lęk i wywołując zawsze ten 
sam rodzaj paniki. Zarazę zwano „pestis”, 
„morowym powietrzem”, „morem”, „po- 
marlicą” i „łożnicą”. Określano ją także 
mianem „czarnej śmierci” od wyglądu 
chorych zainfekowanych dżumą, których 
skóra pokrywała się ciemnymi plamami 
wokół miejsca ukłucia przez pchłę. Fakt 

wystąpienia zarazy tłumaczono w różny 
sposób - jako wynik szkodliwych układów 
planetarnych bądź skutek nagłego podnie
sienia się wód, których parowanie miało 
niszczyć powietrze. Czasami pojawiało się 
przekonanie, iż za zarazę są odpowiedzial
ni Żydzi, zatruwający wodę w studniach, 
co prowadziło do okrutnych restrykcji 
w postaci wyganiania ich z miast, a nawet 
palenia na stosach. Przede wszystkim jed
nak „czarna śmierć” miała być wynikiem 
Bożego gniewu - znakiem jego interwencji 
w świat grzesznej ludzkości. Tak jak istnia
ło wiele sposobów postrzegania zarazy, 
tak funkcjonowało wiele sposobów walki 
z nią. By rozpędzić zatrute powietrze, pa
lono na ulicach ognie, strzelano z armat, 
przepędzano ryczące bydło przez miasto, 
bito w dzwony. Palono aromatyczne sub
stancje organiczne i mineralne, okadzano 
mieszkania ziołami. Głównie jednak ucie
kano się do wiary w uleczającą moc religij
nych emblematów - święconych palm, 
gromnic, medalików czy karawak (krzyży 
w formie pektorału z dwoma poprzeczny
mi belkami). Oczywiście wobec pojmowa
nia dżumy jako kary za grzechy dużą rolę 
uzdrawiającą przypisywano świętym pa
tronom od zarazy. Najbardziej popularny
mi w tej grupie byli święci: Sebastian, 
Roch, Rozalia i Jodok.

Święty Sebastian urodził się w Narbonne. 
Dzięki koneksjom ojca szybko uzyskał 
ważne stanowisko wojskowe - został ofi
cerem cesarza Dioklecjana. Służbę woj
skową traktował nie jako drogę do karie
ry, ale jako urząd pozwalający pomagać 
większej liczbie ludzi. Nawracał na chrze
ścijaństwo żołnierzy, odwiedzał uwięzio
nych i skazanych na śmierć, a uboższym 
żołnierzom niósł pomoc materialną. 
Wkrótce też okazało się, że ma dar uzdra
wiania ludzi. Z czasem nawracanie przez 
Sebastiana na chrześcijaństwo tysięcy po
gan stało się sławne i zaczęło burzyć ów
czesny porządek w cesarstwie. Wkrótce 
święty został oskarżony przez cesarza 
i skazany na śmierć, mającą tym hanieb
niejszy wymiar, iż jako łuczników cesarz 
wyznaczył żołnierzy z gwardii, którą do
wodził Sebastian. Kiedy spełnili oni roz
kaz, pozostawili przeszyte strzałami ciało 
świętego, wierząc, że pozbawili go życia, 
ale w nocy odnalazła go św. Irena, która 
zaopiekowała się nim i opatrzyła rany. Po 
wyleczeniu Sebastian powrócił do swojej 
misji szerzenia chrześcijaństwa, dlatego 
ponownie został pojmany i zatłuczony na 
śmierć maczugami. Po wykonaniu wyroku 
żołnierze porąbali jego ciało i wrzucili do 
kloaki, gdzie odnalazła je błogosławiona 
Lucyna i pochowała w katakumbach.

Cierpienia fizyczne, jakich doznał św. 
Sebastian, uczyniły go patronem łuczników 
i kuszników (ze względu na motyw strzał), 
opiekunem tapicerów (bo był najeżony 
strzałami, jak tapiceria igłami) oraz handla
rzy żelastwem i konwisarzy (ponieważ gro
ty strzał wykonywano z metalu). Za swoje
go opiekuna obrali go sobie również myśli

wi, strażnicy, kamieniarze i ogrodnicy. 
Przede wszystkim był jednak patronem do
tkniętych zarazą. Patronat ten rozpoczęła 
dokładna data, a mianowicie rok 680. 
W tym właśnie czasie wielka zaraza opano
wała Pawię i nie ustępowała mimo modlitw 
do wielu świętych. W momencie absolutne
go braku nadziei i wobec ogólnego przy
gnębienia jeden z mieszkańców miasta zo
stał obdarzony nadprzyrodzonym widze
niem, w którym otrzymał nakaz postawie
nia ołtarza św. Sebastianowi. Kiedy władze 
kościelne uwierzyły w prawdziwość obja
wienia, skupiły wszystkie modlitwy na po
staci świętego. Wkrótce epidemia opuściła 
Pawię, a także zainfekowany Rzym. Od te
go czasu św. Sebastian został patronem od 
epidemii, jednak prawdziwą popularność 
zyskał w XIV w., kiedy Europą zawładnęła 
„czarna śmierć” i kiedy narastający wśród 
ludności pesymizm mogła rozproszyć jedy
nie wiara w cudowną moc świętego.

Pierwsze wizerunki św. Sebastiana po
wstały w V w. Na początku przedstawiano 
go jako starca - kapitana straży cesarskiej, 
czasami także jako młodzieńca w stroju le
gionisty ze świecą, mieczem, lancą, koro
ną męczeńską, ale najważniejszym atrybu
tem świętego była strzała, ze względu na 
rodzaj męczeństwa, jakiemu go poddano. 
Strzały służące w legendzie jako narzędzie 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2004



męczeństwa stały się tym samym znakiem 
rozpoznawczym świętego, ale wraz 
z nadaniem mu patronatu antyzarazowego 
zyskały dodatkowy wymiar symboliczny. 
Strzały i łuk stanowiły jedną z najstarszych 
broni znanych ludzkości, dlatego w staro
żytnych mitologiach wyobrażały atrybut 
boskiej mocy. Mogły służyć bóstwu do 
walki z innymi bogami, symbolizować 
promienie słoneczne, ale mogły też wy
obrażać chorobę zesłaną na ludzi przez za
gniewane bóstwo. Do starożytnych bogów 
zsyłających na ziemię chorobę w postaci 
strzał należeli m.in. kanaański bóg Reszef 
i Apollo, który zesłał dżumę na oddziały 
Achajów (Iliada). Ten sam motyw można 
odnaleźć w Biblii, gdzie zagniewany Bóg 
występuje jako łucznik: „jeśli się kto nie

1. Św. Sebastian, grafika Martina Schongauera, XV w., Niemcy
2. Św. Sebastian, rzeźba z Nowej Soli (Śląsk), pocz. XVI w.
3. Św. Sebastian z pękiem strzat, ołtarz Ferberów, XV w, Gdańsk
4. Św. Sebastian, kwatera ottarza z Dobrego Miasta, XVI w.
5. Św. Sebastian, malowidło z kościoła św. Jakuba 
w Toruniu, XV/XVI w.

(zdjęcia: 3,4,5 - Jowita Jagła)

nawróci, miecz swój On wyostrzy; przygo
tuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi 
swe ogniste strzały” (Ps 7,13-14) i jako 
ten, który doświadcza ludzi celnymi strza
łami choroby, o czym mówi cierpiący 
Hiob: „Bo strzały Boga tkwią we mnie, 
moja dusza truciznę ich pije, strach przed 
Bogiem na mnie naciera” (Hi 6,4).

Wracając do postaci św. Sebastiana, 
należy zwrócić uwagę na fakt, iż strzały go 
nie uśmierciły, dlatego połączono motyw 
jego zwycięstwa nad śmiercią z motywem 
strzał zarazy. Zatem Sebastian nie uosabiał 
zagniewanego herosa-boga, ale wyobrażał 
zbroję czy tarczę, która chroniła ludzi 
przed pociskami epidemii. Jego ciało 
przyjmowało w siebie ból świata i wszyst
kie grzechy ludzi. Wchłaniając chorobę, 
święty cierpiał i poniżał własną osobę, od
dając wiernym utracone zdrowie - dlatego 
właśnie był przedstawiany najczęściej jako 
postać trzymająca jedną strzałę lub pęk 
strzał. Przykładem takiego ujęcia jest kwa

tera ołtarza Ferberów z kościoła NMPan- 
ny w Gdańsku (XV w.). Inny wariant iko
nograficzny prezentuje świętego w trakcie 
męczeństwa, kiedy przywiązany do drze
wa, słupa lub kolumny zostaje napiętno
wany strzałami cesarskich żołnierzy (kwa
tera ołtarza w kościele św. Klemensa 
z Aarhus w Danii, 1479 r.; drzeworyt nie
miecki ze zbiorów monachijskich, około 
1400 r.). Ten typ ujęcia był szczególnie 
dramatyczny, gdyż postać rozpiętego na 
drzewie czy kolumnie Sebastiana nasuwa
ła skojarzenie z Chrystusem, zawieszonym 
nad światem na drzewie krzyża. Myśl 
o podobieństwie do Chrystusa bywała nie
kiedy wzmacniana przez obdarzanie świę
tego pięcioma symbolicznymi strzałami, 
co nawiązywało do pięciu ran Jezusa.

Ważne jest też, iż strzały te umieszczano 
najczęściej przy szyi świętego i w pachwi
nach, czyli tam, gdzie pojawiały się tzw. 
dymięnice - dżumowe guzy.

Średniowieczne przedstawienia św. 
Sebastiana przypominały często ujęcia 
Chrystusa na mistycznych krucyfiksach. 
Zarówno w wypadku Chrystusa, jak i św. 
Sebastiana ciała ich zatracały ludzką for
mę, przemieniając się w symbol cierpienia, 
degradacji, zniekształcenia fizyczności. 
Przykładem takich ujęć są m.in. grafiki 
Martina Schongauera (XV w.), seria pięt
nasto- i szesnastowiecznych rzeźb z obsza
ru Śląska, a także kwatera ołtarza z ko
ścioła w Dobrym Mieście (XVI w.). 
W tych przedstawieniach święty nie jest 
ukazywany jako triumfator, ale jako ofiara 
przebłagalna. Jego naznaczone strzałami, 
wyniszczone ciało koresponduje z rozdar
tym, suchym drzewem, na którym wisi. 
Człowiek i drzewo jednoczą się, tworząc 
wyrazisty symbol śmierci. Całkowicie od
mienne i wyjątkowe przedstawienie pre
zentuje malowidło ścienne z kościoła św. 
Jakuba w Toruniu (XV/XVI w.). Święty 
przebity strzałami został tu ukazany przy 
Drzewie Życia. Drzewie, które nie przy
pomina uschniętego, umarłego konaru, 
jest żywym, wypuszczającym liście orga
nem. Symbolizuje nowe życie i odrodze

nie, będące udziałem świętego właśnie 
przez poniesioną ofiarę. Drugim wyjątko
wym przedstawieniem jest malowidło Be- 
nozzo Gozzolego z kościoła św. Augustyna 
w San Gimignano (XV w.). Święty został 
tu ukazany w płaszczu opieki, na którym 
łamią się zsyłane przez Boga strzały zara
zy. Motyw płaszcza został w tym wypadku 
zapożyczony z ikonografii Mater Miseri- 
cordiae (Matki Boskiej w płaszczu opie
kuńczym) - ilustracji, na których Maria 
ochrania szatą wiernych, także chorych. 
Warto zaznaczyć, iż ten typ przedstawień 
Marii również należał do wizerunków 
związanych z patronatem antyzarazowym.

W sztuce nowożytnej ujęcie św. Seba
stiana nieco się modyfikuje. Oczywiście 
nadal jest on postacią przeszytą strzałami, 

zawieszoną nad 
światem, ale arty
ści odchodzą od 
akcentowania fi
zycznego bólu 
w stronę wizerun
ku dobrze zbudo
wanego herosa. 
Sebastian staje się 
atletą, dla którego 
tkwiące w nim 
strzały wydają się 
jedynie fantazyj
nym i wyrafino
wanym w formie 
akcentem. Stają 
się znikomą ozdo
bą wobec jego 
wielkości i mocy. 
Poza tym ujęcie 
samej postaci by
wa dość jedno
stajne - święty ma 

jedną dłoń uniesioną do góry, drugą 
opuszczoną w dół, bez jakiegokolwiek 
wygięcia ciała. Jako przykład mogą tutaj 
posłużyć rzeźby ołtarzowe z kościoła po- 
kolegiackiego w Szamotułach (XVII w.) 
czy kościoła św. Katarzyny w Brodnicy 
(XVIII w.). Ten typ przedstawień był bar
dzo popularny w XVII i XVIII w., dopie
ro w XIX stuleciu ponownie starano się 
zaznaczyć cierpienie świętego i jego bole
sną misję. Potwierdza to m.in. rzeźba 
z Wiśniowej (obecnie w Muzeum Archi
diecezjalnym w Przemyślu), która poru
szeniem postaci oraz kształtem drzewa 
wyraźnie nawiązuje do ikonografii śre
dniowiecznej.

Święty Sebastian należał do najpopu
larniejszych świętych w całej Europie. Je
go liczne przedstawienia można spotkać 
w Italii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, 
Czechach i Polsce. Popularność tej postaci 
wynikała ze społecznego problemu, jakim 
były w dawnych wiekach nawracające epi
demie. Wierzono, iż Bóg zsyła choroby na 
grzeszną ludzkość, ale w swoim miłosier
dziu daje jednocześnie możliwość nawró
cenia i wyzdrowienia dzięki wstawiennic
twu świętych lekarzy. Jednym z nich był 
św. Sebastian.

Jowita Jagła
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Wokót jednego zabytku

Kielich, który miat duszę

Od wielu lat codziennie oglą
dam dokumentacje sreber 
kościelnych i mogę śmiato 
powiedzieć, że widziałem już setki 

kielichów mszalnych, ale takiego 
jak ten - jeszcze nie. Z pozoru jest 
to kielich zupełnie zwyczajny, rzec 
można zgoła tuzinkowy. Pozbawio
ny dekoracji ornamentalnej, z cha
rakterystycznym zgrubieniem na 
trzonie i z kolistą stopą z dwoma 
schodkowatymi uskokami. Kielichy 
w takim kształcie robiono masowo 
jak Polska długa i szeroka przez 
cały wiek XVIII i pierwszą połowę 
następnego stulecia. Były to naj
prostsze, a więc i najtańsze naczy
nia liturgiczne używane powszech
nie w uboższych kościołach. Jed
nak ten egzemplarz jest wyjątkowy 
- gdy odwrócimy go „do góry no
gami”, zobaczymy pod stopą okrą
głą klapkę na zawiasie, zamykaną 
na haczyk, a pod nią wetknięty we 
wgłębienie stopy żelazny „grzy
bek”. Każdy, kto choć raz w życiu 
widział żelazko ogrzewane duszą, 
nie ma cienia wątpliwości, jaką 
funkcję pełnił ten „grzybek”. Lecz 
na tym nie koniec. Na zgrubieniu 
trzonu widnieją dwa zawiaski i sko- 
belek / haczykiem, a gdy go unie
siemy, otworzą się maleńkie 
drzwiczki, ukazując puste wnętrze 
- tam też kiedyś siedziała odpo
wiedniego kształtu dusza, lecz już 
gdzieś zaginęła. Dowodnie z tego 
widać, że kaptanowi w czasie od
prawiania mszy tak bardzo grabiały 
z zimna palce, że musial ocieplać 
kielich, wstawiając do niego dwa 
rozgrzane kawałki żelaza. Bywają 
i u nas srogie mrozy, ale nigdy nie 
spotkałem kielicha z tak dziwnym 
urządzeniem grzewczym. Z drugiej 
jednak strony forma tego zabytku 
jest tak swojska, że ani chybi robił 
go polski złotnik. I może nigdy nie 
rozwiązałbym tej zagadki, gdyby 
nie zdradził mi jej sam kielich. A je
go burzliwe dzieje poznałem dzięki 
kronikarskiej skrupulatności ks. Eu
geniusza Borowskiego - dyrektora 
Archiwum Diecezjalnego w Drohi
czynie, któremu wdzięczny jestem 
za przekazane informacje.

Jak gtosi przekaz ustny, naj
dawniejszym użytkownikiem kie
licha (choć zapewne nie pierw
szym) był ksiądz niewiadomego 
już dziś nazwiska, zesłany na Sy
bir wraz z innymi powstańcami 
w 1864 r. Skąd ksiądz pochodził 
- kroniki milczą, ale zaświadcza 
o tym sam kielich. Otóż na 
wieczku umieszczonym pod sto
pą wydrapano ostrym narzę
dziem nazwę miejscowości Pe
tryków. Sięgnąłem po niezastą
piony w takich razach Stownik 
Geograficzny Królestwa Polskie
go i Innych Krajów Słowiańskich 
i okazało się, że jedyna miejsco
wość, jaka tu może wchodzić 
w rachubę, to miasteczko poło
żone na lewym, wyniosłym brze
gu Prypeci, w powiecie mozyr- 
skim, na dalekim Polesiu. Petry
ków od XVII w. należał do Chod- 
kiewiczów, a wzniesiony przez 
nich w 1638 r. drewniany kościół 
Zwiastowania NMR po upadku 
powstania styczniowego stal 
opuszczony i zaniedbany.

Petrykowski proboszcz, wy
ruszając wraz ze swymi parafia
nami na zsyłkę, ukrył prawdopo
dobnie pud kapotą kielich, by 
móc nadal odprawiać msze 
święte. Potem przez lat czter
dzieści kielich grzał zgrabiałe
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1-3. Kielich z duszą przechowywany w Drohiczynie (1), jego stopa (2) i trzon (3)

(zdjęcia: Agnieszka Sadowska-Mazurek)

palce kapłanom w srogie syberyjskie 
zimy, lecz trudno już dziś dociec, jakie 
byty jego losy i gdzie wędrował. Wia
domo tylko, że przez pewien czas peł
nił swą służbę w drewnianym kościół
ku wzniesionym przez zesłańców 
w Tomsku, a stamtąd trafił do rąk ks. 
Henryka Humnickiego, który w latach 
1905-1907 był proboszczem polskie
go kościoła w Irkucku nad Bajkałem. 
Kaptan ten, późniejszy prałat i wika
riusz kapitulny diecezji pińskiej, przy
wiózł kielich do Polski. Po jego śmierci 
kielichem opiekował się ks. infułat Mi
chał Krzywicki, administrator apostol
ski diecezji pińskiej, rezydujący w Dro
hiczynie. Gdy i on umarł w 1967 r., za
bytek przeszedł w ręce ks. biskupa 
Władysława Jędruszaka, który z kolei 
przekazał go w 1970 r. ks. Eugeniu
szowi Borowskiemu do Archiwum Die
cezjalnego w Drohiczynie. Jak można 
przypuszczać, wędrówka kielicha- 
-zestańca zakończy się w tamtejszym 
Muzeum Diecezjalnym.

Na tym można by zakończyć 
dzieje tego niezwykłego zabytku, lecz 
warto jednak pokusić się o ustalenie 
miejsca jego narodzin. Podanie ustne 
głosi, że kielich ten został wykonany 
na Syberii. Za takim pochodzeniem 
zabytku wydaje się przemawiać za
opatrzenie go w system ogrzewczy, 
tak przydatny w tej mroźnej krainie.

Tezę tę wydaje się potwierdzać jesz
cze i to, że pomiędzy Odrą a Bugiem 
nigdy takich kielichów nie spotkałem. 
Nie znaczy to jednak, że w dawnej 
Polsce ich nie robiono - o ogrzewaniu 
kielichów żelazną duszą wspomina 
ks. W. Rozwadowski w „Kwartalniku 
Teologicznym” (z. 1, 1903, s. 104). 
Rzecz dotyczy zapewne wschodnich 
rubieży Rzeczypospolitej, gdzie zimą 
panowały tęgie mrozy i gdzie leżało 
miasteczko Petryków. Tak więc znacz
nie bardziej prawdopodobna wydaje 
się teza, że kielich len powstał w jed
nym z prowincjonalnych warsztatów 
na dalekich kresach. Świadczy o tym 
zarówno jego swojska forma, tak 
charakterystyczna dla złotnictwa pol
skiego, jak i umieszczenie na nim na
pisu Petryków, który - zgodnie z roz
powszechnionym u nas obyczajem - 
ryty na stopach argentariów kościel
nych wskazuje ich macierzystą para
fię. Można jeszcze snuć domysły, że 
zwykły kielich przywieziony z Polesia 
dopiero na Syberii zaopatrzono 
w urządzenie do ogrzewania. Jednak
że i tej tezy nie da się obronić wobec 
faktu, że napis umieszczono na 
wieczku przytrzymującym duszę, 
a więc na urządzeniu już istniejącym 
w Petrykowie.

Michat Gradowski

Spotkanie z książką

PSAŁTERZ POTOCKICH

Jedną z najcenniejszych ksiąg w zbio
rach Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
niezwykle rzadko udostępnianą, jest Psał

terz. Powstał we Francji w XIII w., zawiera 
zapisane na pergaminie psalmy, a ilustrują 
go miniatury przedstawiające sceny z życia 
Chrystusa. Losy Psałterza nie są znane aż 
do XVIII w. Wówczas rękopis kupił Stani
sław Kostka Potocki i włączył go do prywat
nej kolekcji; od tej pory księgę nazywano 
Psałterzem Potockich. Dzieło było jednak 
zdekompletowane, brakowało kilku ilustra
cji. W 1931 r. na aukcji w londyńskim domu 
aukcyjnym Sotheby's pojawiło się pięć za
ginionych miniatur. Jedna - „Ukrzyżowa
nie" - trafiła do amerykańskiego muzeum 
w Bostonie, cztery kolejne: „Pokłon Trzech 
Króli”, „Ofiarowanie w świątyni", „Ucieczka 
do Egiptu", „Chrzest Chrystusa”, zakupio
ne przez prywatnego kolekcjonera, odnala
zły się w angielskim muzeum w Blackburn. 
Reprodukcje tych i pozostałych zachowa
nych miniatur można oglądać w opubliko
wanej w br. przez Bibliotekę Narodową 
w Warszawie książce Iluminacje Psałterza

Potockich z kolekcji wilanowskiej pod re
dakcją Haliny Tchórzewskiej-Kabala. Pozy
cja jest starannie wydana i pięknie ilustro
wana. Wszystkie miniatury opatrzone zo
stały szczegółowymi opisami ze wskaza
niem odpowiadających im fragmentów Bi
blii. W publikacji przedstawiono też zabiegi 
konserwatorskie, jakim dzieło było podda
ne w 1995 r.; proces ten również ukazują 
zamieszczone ilustracje. Warto dodać, że 
wszystkie prace nad Psałterzem zatwier
dzała specjalnie wybrana komisja, złożona 
z wybitnych konserwatorów i historyków 
sztuki.

Książka zawiera tłumaczenie na język 
angielski. Biblioteka Narodowa wydała też 
pozycję w wersji multimedialnej na płycie 
CD. Można ją nabyć w księgarniach na te
renie kraju lub w Zakładzie Promocji i Roz
powszechniania Wydawnictw Biblioteki 
Narodowej (02-086 Warszawa, al. Niepod
ległości 213, tel. 0-prefiks-22 608-29-98). 
(ek)
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GENIUSZ ITALII

Po wielu latach oczekiwań w 2001 r. 
doczekaliśmy się książki o „geniuszu 

Italii", jak nazwala Antonio Canovę (1757- 
-1822) jego angielska wielbicielka pani 
G. S, Stanley w odzie napisanej na cześć 
artysty. Katarzyna Mikocka-Rachubowa 
publikacją Canova, jego krąg i Polacy 
(około 1780-1850), wydaną przez Instytut 
Sztuki PAN w Warszawie, nie tylko wypeł
niła zawstydzającą lukę w naszej literatu
rze, ale wniosła także wkład w światową 
literaturę, poświęcając w swym dwutomo
wym opracowaniu uwagę recepcji dzieła 
Canovy i jego kręgu w Polsce.

Dziwne, że tak wybitny artysta, który 
obok Thorvaldsena stanowi filar europej

skiej rzeźby neoklasycznej, nie doczekał się 
wcześniej żadnej polskiej monografii. Wy
mienić tu można zaledwie kilka przyczyn
ków. Ten, który „dla wdzięku poświęcał 
prawdę", jak wyraził się niegdyś o Canovie 
Jakub Tatarkiewicz, przegrywał u kresu swe
go życia nie tylko z Thon/aldsenem. Winna 
była tu krytyka choćby tego typu, jak Carla 
Ludwiga Fernowa, który w tekście Uber den 
Bildhauer Canova u nd dessen Werke (1806) 
zarzucił włoskiemu mistrzowi „Lieblichkeit”, 
czyli ponętną zmysłowość, która nie jest 
wolna od naturalistycznego, erotycznego 
pożądania. Formułując ten zarzut Fernow 
zajmował stanowisko zbliżone do formali
zmu Kanta. Bezcelowość i nieużyteczność

1. Antonio Canova, „Henryk Lubomirski jako 
Amor” (fragment), marmur biały, 1786-1788, 
Łańcut. Muzeum-Zamek
2. Antonio Canova, „Tancerka z palcem na 
brodzie”, posąg, marmur biały, po 1814 (?), 
Warszawa, Muzeum Narodowe
3. Antonio Canova, „Helena”, popiersie, 
marmur biały, 1819, Sankt Petersburg, Ermitaż 
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formalnego piękna Fernow odnajdywał ra
czej w dziełach Thorvaldsena. Rzeczywi
ście, posągi Duńczyka wykazywały większą 
metafizyczną izolację. Jego „Trzy Gracje 
z Kupidynem” są mniej powabne niż arcy
dzieła Canovy, za to bardziej chłodne i wy
niosłe, jakby były związane raczej z mądrą 
Ateną niż ponętną Afrodytą, mimo że towa
rzyszy im bóg miłości. Canova pozostał zbyt 
delikatny, zbyt zmysłowy, zbyt twórczy wo
bec klasycznego umiaru, jakby nie przysta
wał do Winckelmannowskiej wersji neokla- 
sycyzmu, surowszej i jednak, co ważne, 
bardziej „państwowotwórczej”, która stała 
się niemal czymś w rodzaju ówczesnej reli- 
gii ugruntowanej w kulcie rozumu.

Szkoda tylko, że echo tego konfliktu po
między gracją, którą u Canovy dogłębnie 
przenika wyidealizowany logos erotikós, 
a gracją stanowiącą początek obywatelskiej 
aktywności, zaledwie pobrzmiewa w dziele 
Mikockiej-Rachubowej. Szkoda, że tej zaj
mującej różnicy smaków nie ukazała szerzej 
na tle stosunków kulturalnych epoki. Gdzież 
są bowiem nasi polscy artyści, którzy poszli
by śladem włoskiego geniusza i poszukiwa
li piękna w stodko-lagodnej gładkości o ero
tycznym posmaku? Nasz smak, przez wieki 
krępowany i zawstydzany, uwalniany dopie
ro pod wpływem rokoka i doskonalony póź
niej dzięki rodzącej się neoklasycznej mą
drości w drugiej połowie XVIII w. przez ary
stokratyczne i masońskie elity z królem Sta
nisławem Augustem na czele, musi się za
dowolić jakże spóźnionymi marginaliami 
w twórczości rodzimych artystów.

Napisana ze starannością rozprawa Mi
kockiej-Rachubowej zapewne zainteresuje 
nie tylko historyków sztuki, ale także czytel
ników pragnących pogłębić swoją wiedzę 
na temat twórczości tego mistrza i jego 
epoki. Książka wydana została w trzech wo
luminach. Wolumin pierwszy omawia za
równo najważniejsze wydarzenia z życia 
i twórczości artysty, jak i percepcję jego 
rzeźb w Polsce. Wolumin drugi, zamiast ty
powego katalogu i interpretacji kluczowych 
dzieł artysty, daje nam osobny rozumowany 
katalog polskich zakupów dzieł Canovy i je
go kręgu. Wolumin trzeci zawiera już tylko 
indeksy do dwóch pierwszych tomów. Nie
wątpliwie prezentowana praca stanie się te
raz dobrą podstawą dla dalszej refleksji 
nad percepcją dziel genialnego Włocha.

Książkę można nabyć w większych 
księgarniach o profilu naukowym w całej 
Polsce oraz w Wydawnictwie Instytutu 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ul. Długa 
28, 00-950 Warszawa, tel. (0-22) 831-32- 
71... 79, w. 274, fax. (0-22) 831-31-49.

Kazimierz Piotrowski
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Dubno
H

istoria Dubna, miasta w zachod
niej części Ukrainy, zaczęła się 
około 1100 r. W XIV w. należało 
do Litwy. Władysław Jagiełło nadał je 

wraz z przyległymi włościami księciu na 
Ostrogu, Teodorowi Daniłowiczowi. Pra
wa miejskie Dubno otrzymało w 1498 r., 
a w 1507, za panowania króla Zygmunta I, 
prawo magdeburskie. Po unii lubelskiej 
w 1569 r. zostało włączone do Korony.

Właścicielami dóbr dubieńskich byli 
kolejno Ostrogscy, Zasławscy, Lubomirscy, 
Sanguszkowie i ponownie Lubomirscy. 
Największy rozwój osiągnęło Dubno 
w czasach księcia Stanisława Lubomirskie
go (1704-1793). Do szybkiego rozwoju 
miasta w znacznej mierze przyczyniły się 

nych i bogatych osobistości budowało 
w tym czasie w Dubnie swe domy, działały 
wytworne hotele i eleganckie sklepy.

Kolejny właściciel Dubieńszczyzny - 
książę Michał Lubomirski (1752-1825) 
również był dobrym gospodarzem swoich 
rozległych majątków i opiekunem miasta, 
dla którego wystarał się o dodatkowe 
przywileje. To za jego czasów, w 1781 r., 
w Dubnie gościł dwukrotnie król Stani
sław August Poniatowski. W 1789 r. - jak 
podaje Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego... - „król nadanym przywilejem 
jarmark dwuniedzielny na św. Michał prze
dłuża o drugie dwa tygodnie”. Wizyty kró
lewskie niewątpliwie wpłynęły na upo
rządkowanie miasta i upiększenie siedziby

Na przełomie XVI i XVII w. zamek 
otrzymał system nowoczesnych fortyfikacji 
bastionowych w typie nowowłoskim (tzw. 
system Vaubana), założonych na planie tra
pezu. Fortyfikacje broniły zamku od pół
nocnego zachodu, zachodu i południa, na
tomiast od północy i wschodu wystarczały 
rozlewiska rzeki Ikwy. Broniące zamku od 
zachodu dwa potężne bastiony, połączone 
długim i wysokim murem kurtynowym, 
były zaopatrzone w okrągłe wieżyczki 
strażnicze, zwane kawalierami. Dokładnie 
na osi muru kurtynowego znajdowała się 
sklepiona kolebkowo brama, a za nią prze
jazd w budynku mieszkalnym, który był 
prawdopodobnie częścią dawnego zamku 
Ostrogskich. Brama miała masywny portal 
ozdobiony rustyką i zwieńczony dodanym 
później barokowym kartuszem herbowym. 
Do bramy wiódł zwodzony most, przerzu
cony nad głęboką fosą, niegdyś wypełnioną 
wodą. Kurtyny i bastiony w swych dolnych 
częściach były zbudowane z piaskowca,

1. Zamek w Dubnie od zachodu; widoczny 
budynek bramny i fragment muru kurtynowego
2. Plan zamku i fortyfikacji bastionowych 
(wg Tadeusz Polak, Zamki na Kresach, 
Warszawa 1997)
3. Bastion północno-zachodni

tzw. kontrakty dubieńskie, które po pierw
szym rozbiorze Polski przeniesiono tu ze 
Lwowa. Na te kontrakty, czyli - jakbyśmy 
dzisiaj powiedzieli - wielkie targi, ściągali 
obywatele ziemscy oraz bankierzy ze 
wszystkich województw ruskich i dokony
wano tu ogromnych transakcji. Wiele zna- 

Lubomirskich. Po trzecim rozbiorze Polski 
kontrakty przeniesiono do Kijowa, co spo
wodowało, że Dubno podupadłe. Ale i tak 
pozostały trzy wielkie jarmarki w roku, na 
które zjeżdżała cała okoliczna szlachta 
i kupcy, często z bardzo daleka. Na dworze 
Michała Lubomirskiego skupiał się cały 
dubieński „wielki świat”. Książę utrzymy
wał orkiestrę, wydawał bale i obiady.

Po trzecim rozbiorze Polski Dubno 
weszło w skład Rosji, w latach 1919- 
-1939 należało do Polski i było miastem 
powiatowym w woj. wołyńskim. Do 
1991 r. znajdowało się w granicach 
Związku Radzieckiego, a od 1991 - 
w granicach Ukrainy.

Najważniejszą i najwspanialszą budow
lą Dubna jest zamek, usytuowany na obrze
żu miasta, na płaskim, niskim cyplu otoczo
nym bagnami i rozlewiskami rzeki Ikwy. 
Pierwszy, średniowieczny zamek został 
wzniesiony w XV w. przez księcia Wasyla 
Ostrogskiego, a przebudowany na przeło
mie XV i XVI w. przez Konstantego 
Ostrogskiego. W 1577 r. dwukrotnie za
mek ten odparł ataki tatarskie. 

w górnych - z cegły. Ta nowa twierdza by
ła jedną z najpotężniejszych budowli 
obronnych na Wołyniu. W 1648 r. odparła 
oblężenie Kozaków Chmielnickiego, 
a w 1660 r. oblężenie moskiewskie pod do
wództwem generała Szeremietiewa.

Na dziedzińcu od strony północnej 
usytuowany został budynek mieszkalny. 
Kiedy w XVIII w. zamek stracił swe zna
czenie obronne, Lubomirscy przekształci
li ten budynek na reprezentacyjny pałac. 
Projektantem przebudowy był prawdopo
dobnie Henryk Ittar (1773-1850). Po
wstała budowla na planie wydłużonego 
prostokąta, dwukondygnacyjna, siedem- 
nastoosiowa. Ściany elewacji były proste, 
gładkie, bez dekoracji. Wnętrza pierwot
nie były zaprojektowane w stylu klasycy- 
stycznym, prawdopodobnie przez archi
tekta Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
Dominika Merliniego (1730-1797). 
W dolnej kondygnacji pałacu, znacznie 
wyższej od górnej, mieściły się wnętrza 
o charakterze reprezentacyjnym. Na osi 
znajdował się westybul z paradną klatką 
schodową. Po jego lewej stronie były sa-
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4. Pałac Lubomirskich
5. Sala balowa w pałacu Lubomirskich
- rekonstrukcja na rys. J. Wilka
(wg Władysław Tatarkiewicz, 
Dominik Merlini, Warszawa 1955)
6. Barokowy kartusz herbowy 
nad bramą wjazdową do zamku
7. Kościół parafialny
św. Jana Nepomucena
8. Drewniana cerkiew św. Jerzego
9. Synagoga w Dubnie

(zdjęcia: 1, 3, 4, 6, 8, 9- Krystyna Malik,
7 - Grzegorz Rąkowski)

lony, a po prawej - długa, 50-metrowa 
galeria, pełniąca funkcję sali jadalnej. 
Najpiękniejszą salą pałacu była dwukon
dygnacyjna, wielka sala balowa. Otaczały 
ją korynckie kolumny rozmieszczone na 
planie owalu, podtrzymujące galerię. Za 
czasów rosyjskich salę tę przebudowano 
na cerkiew prawosławną...

W XIX w. rezydencja w Dubnie zaczę
ła niszczeć, bo ostatni właściciele, Lubo- 
mirscy, po rozbiorach przebywali poza 
granicami kraju. Zamek stał się własnością 
władz carskich, był wykorzystywany do 
celów administracyjno-gospodarczych. 
Dalsze zniszczenia przyniosła pierwsza 
wojna światowa. Jak pisze Mieczysław Or
łowicz w Ilustrowanym przewodniku po 
Wołyniu (wydanym w Łucku w 1929 r.), 
„po wojnie gmach będący własnością rządu 

nie miał już dachu i sufitów". I dalej o pa
łacu Lubomirskich: „W kilku pokojach za
chowały się jeszcze resztki pięknej stiuko- 
wej ornamentyki, w szczególności w sieni 
fryz bachantek z wieńcami. Najpiękniej or
namentowana była niegdyś' okrągła sala ba
lowa, otoczona kolumnadą w klasycznym 
stylu, której ściany zdobiła wspaniała orna
mentyka. Przed wojną [pierwszą światową] 
zamieniono ją na cerkiew prawosławną. 
W czasie wojny uległa zniszczeniu i została 
pozbawiona sklepienia, a resztki jej orna
mentyki przedstawiają smutny widok. 
Zniszczenie pałacu postąpiło w latach po
wojennych tak daleko, że zdaje się nic nie 
uchroni go już od zupełnej ruiny. Na 
wszystkich piętrach pozapadały się sklepie
nia i podłogi, wnętrze jest pełne gruzu, na 
ścianach pozostały tylko resztki ornamen

tyki, które niszczeją z każdym rokiem pod 
wpływem deszczu i śniegu”. W latach 
1932-1939 władze polskie podjęły stara
nia o przywrócenie zamkowi pierwotnego 
wyglądu. Przeszkodzi! temu wybuch dru
giej wojny światowej.

Co zachowało się dzisiaj z zamku 
w Dubnie? Okazuje się, że całkiem sporo. 
Można zobaczyć całe założenie bastiono
we: obydwa bastiony, wieńczące je wie
życzki z kopułkami, mury kurtynowe i głę
boką fosę, tyle że bez wody. Most (już nie 
zwodzony) prowadzi do ozdobionej bonio- 
waniem bramy. Nad bramą, w tympanonie, 
można podziwiać barokowy kartusz herbo
wy zwieńczony mitrą książęcą. Jest to tzw. 
herb złożony, w tym wypadku - pięciopo- 
lowy.

Tadeusz Gajl w wydanej niedawno 
książce Herby szlacheckie Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów (Gdańsk 2003) pisze: 
„Stosowane niekiedy przez rody arystokra
tyczne herby złożone są przedstawieniem 
genealogii konkretnej osoby: poszczególne 
pola przedstawiają herby przodków - tylko 
tarcza sercowa, a przy jej braku główne pra
we pole, stanowi herb rodowy. Taki herb 
tyczył konkretnego członka rodu, który 
otrzymywał tytuł arystokratyczny, ale był 
dziedziczony, choć z każdym kolejnym po
koleniem nieco tracił na aktualności”. 
W tym wypadku na tarczy sercowej znaj
duje się herb Ostrogskich. Pozostałe pola 
tarczy podzielonej mają określoną kolej
ność i stopień ważności. W prawym polu 
górnym powinien znajdować się herb mat
ki, w prawym dolnym - herb babki ze stro
ny matki, po lewej u góry - herb babki ze 
strony ojca, po lewej u dołu - herb prabab
ki ze strony ojca. Należy przy tym pamię
tać, że strony tarczy odczytuje się z pozycji 
trzymającego ją, a więc strona prawa to 
jest ta, którą oglądający widzi jako lewą. 
W kartuszu herbowym zamku w Dubnie 
można wyróżnić: Pogoń ruską, Pogoń li
tewską oraz herb Leliwa. Herbu, który 
znajduje się w prawym polu dolnym, nie 
potrafię zidentyfikować. W sprawie kartu
sza herbowego na zamku dubieńskim w li
teraturze utrwalił się pewien błąd. Roman 
Aftanazy w monumentalnym dziele Dzieje 
rezydencji na dawnych kresach Rzeczypo
spolitej Polskiej (t. 5, Wołyń, s. 107) pisze 
o tym kartuszu tak: „U góry widniał więc 
herb Ostrogskich, przedstawiający św. Je
rzego przebijającego smoka, a później 
[poniżej? - KM] Pogoń litewska Sangusz
ków oraz Szreniawa Lubomirskich”. Otóż, 
co widać na zdjęciu, nie ma tu herbu Szre
niawa. Ten błąd został powtórzony m.in. 
w albumie Adama Bujaka Zamki. Kresowe 
stanice Rzeczypospolitej oraz w Ilustrowa
nym przewodniku po zabytkach kultury na 
Ukrainie (t. 2) Jacka Tokarskiego.

Budynek bramny wygląda całkiem 
przyzwoicie: jest pomalowany na biało, 
naroża są boniowane, a całość budowli 
wieńczy ceglany mur z okienkami strzelni
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czymi. Po wejściu na dziedziniec można 
obejrzeć dwa budynki: po lewej - dawny 
pałac Lubomirskich, a po prawej, wzdłuż 
południowej kurtyny, mniejszy pałacyk 
Dunin-Karwickich, zbudowany pod ko
niec XVIII w., dziewięcioosiowy, dwukon
dygnacyjny, z prostym czterospadowym 
dachem. Obydwa są odnowione z ze
wnątrz, pomalowane na biało. Widać, że 
władze miasta o nie dbają. Niestety, wyso
ki dach pałacu Lubomirskich został pokry
ty tzw. dachówką z metra (blachodachów- 
ką), co ze sztuką konserwatorską ma nie
wiele wspólnego, natomiast pałacyk Du- 

bocznie zamkniętym prezbiterium, do któ
rego przylega wieża-dzwonnica na planie 
kwadratu, wysoka, bo aż pięciokondygna
cyjna, która kiedyś, jako najwyższa w mie
ście, pełniła funkcję strażniczą. Elewacje 
kościoła są rozczłonkowane pilastrami, 
między którymi znajdują się wysokie, wą
skie okna. Wewnątrz kościoła nawy wy
dzielone są filarami. Nawa główna ma skle
pienie kolebkowe, a nawy boczne - koleb
kowe z lunetami. Kruchta jest przykryta 
sklepieniem krzyżowym. W prezbiterium 
znajdowały się niegdyś freski z połowy 
XVII w. (nie zachowały się), natomiast 

to pierwotna budowla drewniana). Jest to 
budowla z cegły, na planie kwadratu, 
orientowana. Otynkowane ściany są po
malowane na kolor beżowy, a wszystkie 
elementy dekoracyjne (np. gzymsy, obra
mienia okien, boniowanie) - na biało. 
Główna sala, przeznaczona na modlitwy, 
jest bardzo wysoka, trzykondygnacyjna, 
zbudowana na planie kwadratu. Z trzech 
stron otaczają ją niższe pomieszczenia 
dwukondygnacyjne. Sala ta jest przykryta 
dachem namiotowym i zwieńczona nie
wielką, ośmioboczną latarnią. Wnętrze 
sali pierwotnie miało układ hali dziewię-

nin-Karwickich ma dach pokryty dachów
ką ceramiczną.

Spośród innych zabytków Dubna na 
uwagę zasługuje kościół Niepokalanego 
Poczęcia NMP oraz klasztor bernardynów. 
Bernardyni zostali sprowadzeni do Dubna 
w 1614 r. przez księcia Janusza Ostrog- 
skiego. Książę zobowiązał się do wybudo
wania kościoła i klasztoru, ale zmarł 
w 1620 r., przed rozpoczęciem budowy. 
Jego obietnicę spełnił kolejny właściciel 
Dubna, Aleksander Zaslawski. Zakonnicy 
mogli się przenieść do nowej siedziby 
w 1629 r. Niestety, w 1720 r. spłonął ko
ściół, a w 1763 klasztor. Zostały odbudo
wane dzięki pomocy starosty niżyńskiego 
Kazimierza [lińskiego i jego żony Anny. 
W 1853 r. władze carskie ogłosiły kasatę 
zakonu bernardynów (w niektórych źró
dłach spotyka się datę 1857), a budynki 
stały się własnością zakonu prawosławne
go. Po przejęciu Dubna przez władze pol
skie (1921) zespół kościoła i klasztoru 
wrócił na krótko w posiadanie bernardy
nów, ale zakonników było zbyt mało i na 
mocy decyzji władz kościelnych przekaza
no zabudowania diecezji greckokatolickiej 
z Łucka. W klasztorze powstało wówczas 
seminarium duchowne, które w 1931 r. 
przemianowano na Papieskie Seminarium 
Duchowne księży bazylianów.

Powojenne losy zabytku były smutne. 
W 1979 r. w kościele urządzono zakład 
produkujący wyroby artystyczne. Obecnie 
dawny kościół bernardynów pełni funkcję 
cerkwi prawosławnej. Jest to budowla 
wczesnobarokowa, trzynawowa, z pięcio- 

w nawie głównej przetrwały malowidła 
z XVIII w. Klasztor znajduje się na 
wschód od kościoła, pierwotnie był z nim 
połączony. Jest to dość surowa, piętrowa 
budowla z piaskowca i cegły. W skrzydle 
północno-wschodnim zachowały się na 
fasadzie pilastry i dekoracyjny gzyms, 
a w niektórych pomieszczeniach - skle
pienia krzyżowe.

Wymieńmy jeszcze inne zabytki, znaj
dujące się w Dubnie. W latach 1817-1830 
na miejscu drewnianej świątyni, która spło
nęła w 1811 r. zbudowany został w stylu 
klasycystycznym kościół parafialny św. Ja
na Nepomucena. Kościół ten funkcjonował 
do zakończenia drugiej wojny światowej, 
po czym przerobiony został na szkolę spor
tową. W 1993 r. oddano go wiernym, 
oczywiście wymaga przebudowy i odno
wienia wnętrza.

Z 1709 r. pochodzi cerkiew św. Jerze
go. Jest to budowla drewniana, składa się 
z kwadratowej nawy, prostokątnej części 
ołtarzowej i babińca. Jest pomalowana na 
intensywnie niebieski kolor. Nad nawą 
wznosi się kopuła wsparta na dość ni
skim, ośmiobocznym bębnie z dwoma 
niewielkimi oknami. Babiniec i prezbite
rium są również przykryte kopułami, ale 
niższymi niż nad nawą i bez bębnów. 
W pobliżu cerkwi wznosi się drewniana 
dzwonnica.

Na północ od rynku w Dubnie usytu
owana jest synagoga. Została wzniesiona 
w latach 1782-1784 (Mieczysław Orło
wicz w Przewodniku po Wołyniu podaje, 
że pochodziła z XVI w. - być może była 

ciopolowej, wspartej na czterech słupach, 
przykrytej sklepieniami krzyżowymi na 
gurtach. Od 1939 r. synagoga stała 
opuszczona, a wyposażenie wnętrza zo
stało zniszczone lub rozgrabione. W la
tach pięćdziesiątych XX w. częściowo ją 
wyremontowano, później umieszczono 
w niej jakiś zakład remontowy. Zmienio
no układ wnętrz, a we wschodniej ścia
nie, tam gdzie w każdej synagodze znaj
duje się specjalna nisza przeznaczona do 
przechowywania Tory - przebito dodat
kowe wejście.

Ważny element umocnień miejskich 
od strony zachodniej stanowiła Brama 
Łucka. Wybudowana została w XVI w., 
za czasów książąt Ostrogskich, na dość 
nietypowym planie - było to połączenie 
owalu z prostokątem. Część owalna wy
stawała poza umocnienia miejskie, część 
prostokątna była skierowana do miasta. 
Brama Łucka przypominała nieduży bar
bakan, łączyła funkcje zwykłej bramy 
miejskiej i baszty obronnej. Tego typu bu
dowli nie ma poza Dubnem nigdzie na 
Wołyniu. W 1785 r. bramę poddano re
stauracji. Wówczas to zamurowano prze
jazd przez nią, a ulicę poprowadzono 
obok. Mieczysław Orłowicz pisze, że 
„W r. 1915 uszkodziły jej wnętrze wojska 
austryjackie. Obecnie [tzn. w 1929 r., kie
dy wydano Przewodnik po Wołyniu] znaj
duje się pod opieką władz wojskowych, 
które ją przebudowały na pomieszczenie 
Powiatowej Komendy Uzupełnień”.

Krystyna Malik
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Polichromia 
kościoła w Trybszu

D
awny kościół parafialny w Trybszu 
na Spiszu należy do cenniejszych 
przykładów drewnianego budow
nictwa sakralnego. Dziś jest trochę zapo

mniany, gdyż obok stanęła nowa świąty
nia murowana. Kościół drewniany jest 
jcdnonawowy, z wydłużonym trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium, do którego 
przylega kruchta. Pierwotnie miał także 
wieżę, rozebrano ją w 1924 r. Budowla 
przykryta jest dachem namiotowym, kry
tym gontem. Szczególnej uwagi wymaga 
piękna polichromia z 1647 r.

O kościele tym w 1922 r. wspominał 
Tadeusz Szydłowski na posiedzeniu Ko
misji Historii Sztuki, doceniając jego wa
lory artystyczne i poznawcze, podkreśla
jąc wyjątkowość polichromii, wskazywał 
jednocześnie na zagrożenia i zaniedbania 
prowadzące do całkowitego jej zniszcze
nia „[...] nieodżałowaną jest szkodą, że 
znajduje się już w tak posuniętym sta
dium zniszczenia, a co więcej, że skazana 
jest na zagładę i zostaną z niej, co najwy
żej, jakieś'rysunki łub fotografie”. (T. Szy
dłowski, O kościółku drewnianym 
w Trybsie i jego polichromii, Sprawozda

nia Komisji Historii Sztuki, t. 3, 1923, 
s. XVII). Te złowróżbne słowa na szczę
ście dla nas nie znalazły potwierdzenia 
w rzeczywistości.

W drugiej połowie lat czterdziestych 
minionego wieku Instytut Sztuki PAN pod
jął szeroko zakrojone prace inwentaryza- 
torskie. Z kolei działania konserwatorskie 
realizowane były pod nadzorem Minister
stwa Kultury i Sztuki. Przeprowadzono 
wówczas prace w kościołach w: Trybszu, 
Orawce, Libuszy, Binarowej, Grębieniu, 
Boguszycach, Racławicach Olkuskich, 
Wełnie, Słopanowie. Prace w Trybszu pro
wadzone były przez PKZ w Krakowie pod 
kierunkiem prof. Józefa E. Dutkiewicza. 
Podjęto je ponownie w latach 1975-1976. 
Obecnie ściany pokryte malarską dekora

cją są pociemniałe, w niektórych miejscach 
widać plamy i przebarwienia, na łączących 
belki płóciennych paskach występują od
spojenia warstwy malarskiej.

A o czym opowiada polichromia ko
ścioła w Trybszu, kim byli jej twórcy i od
biorcy? Gdy wchodzimy do świątyni, 
uwagę naszą najpierw kierujemy na po
stacie świętych, stojących pomiędzy ko
lumnami, które sprawiają wrażenie mo
numentalnych posągów, ale bliskich wi
dzowi, czuwających nad jego życiem. Ta
deusz Szydłowski notował: „Stosunkowo 
najłepiej zachowały się malowidła na 
ścianach prezbiterium. Górna część tych 
ścian dzielona jest kolumnami na pola, 
w których pomieszczone są, idąc od kazal
nicy, najpierw sceny Nawiedzenia i Zwia

stowania, potem Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem na smoku i sierpie księżyca, obok 
niej aniołowie z wstęgami napisów, na 
czołowej ścianie prezbiterium z lewej sto
jące figury św. Elżbiety, św. Stanisława 
z Piotrawinem, za ołtarzem Bóg Ojciec 
i Mojżesz z tablicami dekalogu, dalej po
staci patriarchów i Ojców Kościoła (św. 
Augustyn, św. Grzegorz). Owe główne po
la trzech ścian prezbiterialnych zwieńczo
ne są pięknym fryzem ornamentacyjnym 
a dołem ujęte szeroką ramą z łacińskimi 
napisami, objaśniającymi treść obrazów”. 
I tak jest do dziś, partia malowideł na 
ścianach prezbiterium jest dobrze zacho
wana. Inna jest może interpretacja ikono
graficzna, niewątpliwie dwie postacie 
identyfikowane jako Bóg Ojciec i Moj-
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1. Kościół w Trybszu - widok ogólny
2. Malowidło przedstawiające Mojżesza 
z tablicami przykazań i Aarona z gałązką 
migdałową
3. Scena „Zwiastowanie”
4. Scena „Nawiedzenie”
5. „Maria z Dzieciątkiem na smoku”
6. „Triumf Chrystusa"
7. „Wniebowzięcie Marii”

żesz - to z pewnością Mojżesz z tablicami 
przykazań i Aaron z gałązką migdałową.

Ściany kościoła wypełniają sceny po
święcone życiu Matki Chrystusa. Tematyka 
ta miała szczególne znaczenie, gdyż dekora
cja powstała krótko po przejęciu świątyni 
z rąk innowierców, a przecież kult Marii 
był jedną ze spornych kwestii w konflikcie 
katolików i wyznawców religii reformowa
nych. Opowieść rozpoczyna się w prezbite
rium sceną „Zwiastowanie”. Do Marii zaję
tej lekturą przybywa Archanioł Gabriel, by 
wyjawić jej Bożą tajemnicę. Maria została 
przedstawiona w pozie orantki, z rozłożo
nymi rękoma, na znak modlitwy i pokłada
nej w Bogu ufności. Kompozycja sceny jest 
symetryczna, statyczna - ukazanej pod bal
dachimem Marii odpowiada przedstawio
ny po przeciwnej stronie Boży wysłannik. 
Pomieszczenie zostało zaledwie zasugero
wane przez namalowanie na pierwszym 
planie stolika nakrytego kotarą, z odrobinę 
dziwacznie wygiętymi nogami. W tle, za 
Marią, artysta namalował baldachim.

Kolejna kompozycja - to scena „Na
wiedzenie”, czyli spotkanie Marii i św. 
Elżbiety. Zdarzenie ukazano na tle swo
bodnie malowanej architektury, która ma 
przywodzić na myśl zabudowania Judei, 
gdzie mieszkali rodzice Jana Chrzciciela 

- Elżbieta i Zachariasz. Scena jest typową 
ilustracją słów Biblii: „Gdy Elżbieta usły
szała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dziecko w jej łonie, a Duch Święty napeł
nił Elżbietę” (Łk 1, 41). Warto zwrócić 
uwagę, że artysta wyraźnie zróżnicował 
zgodnie z biblijnym opisem wiek kobiet - 
podkreślając młodość i dziewczęcość 
Marii oraz dojrzałość Elżbiety.

Cykl zdarzeń z życia Marii i Chrystu
sa, ukazany w prezbiterium pomiędzy 
iluzjonistycznie malowanymi kompozy
towymi kolumnami, kontynuowany jest 
na ścianach nawy. W kolejnych polach 
bez trudu można rozpoznać scenę „Boże 
Narodzenie” czy „Pokłon Trzech Króli”.

We wszystkich scenach namalowanych 
na ścianach prezbiterium i nawy należy 
podkreślić urzekającą prostotę i harmonię. 
Kolorystyka malowidła oparta jest na ze
stawianych kontrastowo, zawsze z dużym 
wyczuciem kolorysty, nasyconych bar
wach. Bardzo dobrze widoczne jest to 
w „Pokłonie Trzech Króli”, gdzie artysta 
różnicuje kolorystykę szat, przyporządko
wując każdej z namalowanych postaci strój 
innej barwy. Z kolei w scenie „Zwiastowa
nie” biel szaty Marii pięknie komponuje 
się z błękitnym płaszczem narzuconym na 
jej ramiona i ciemnozieloną kotarą spływa

jącą spod baldachimu. Podobnie w „Na
wiedzeniu” gra barw - to zderzenie bieli 
stroju Marii oraz szat Elżbiety - zieleni 
skontrastowanej z czerwienią i bielą welo
nu na głowie. Artysta posługuje się dużymi 
płaszczyznami, dążąc do syntezy kształtów, 
chętnie stosując kontury i linie podkreśla
jące układ draperii i załamań tkanin. Mo- 
delunek światłocieniowy jest nieco uprosz
czony, co dodaje polichromii wyjątkowej 
prostoty i szczególnego rodzaju liryzmu.

Bardzo ciekawe przedstawienie znaj
duje się na ścianie prezbiterium ponad 
wejściem do zakrystii. Ukazuje ono Marię 
z Dzieciątkiem stojącą na smoku. Jest to 
odwołanie do Marii postrzeganej jako 
druga Ewa, która przez niepokalane po
częcie (symbolizowane przez półksiężyc) 
i narodziny Chrystusa - Zbawiciela 
uczestniczy w pokonaniu grzechu pierw
szej pary ludzi. Maria na znak zniszczenia 
zła depcze smoka - symbol grzechu i sza
tana. Pod tym interesującym przedstawie
niem znajduje się korespondująca z nim 
scena „Triumf Chrystusa”, jadącego na 
złotym wozie z chorągwią w dłoni. Jest to 
odwołanie do Zmartwychwstania Chry
stusa, który pokonuje zarówno grzech, jak 
i śmierć. Istotne jest podkreślenie męczeń
skiej śmierci, którą przypominają narzę
dzia Męki Pańskiej - krzyż z zawieszoną 
tabliczką INRI i koroną cierniową, gąbka 
nasączona octem, włócznia, a także sym
bolizujący cierpienia biczowania pejcz.

Strop zarezerwowany został dla przed
stawień związanych z „Zaśnięciem”, 
„Wniebowzięciem” i „Koronacją Marii”. 
Kompozycja jest bardzo ciekawa, gdyż wi
doczne jest odwołanie do malarstwa iluzjo- 
nistycznego, występującego w murowanej
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architekturze sakralnej. Tu należy podkre
ślić, że podobną próbą monumentalizacji 
wnętrz było stosowanie podziałów ścian za 
pomocą arkad lub, jak w Trybszu - ko
lumn. Wprowadzano również gzymsy 
i belkowania, gdzie szczególnie w dolnych 
partiach chętnie umieszczano, najczęściej 
łacińskie, komentujące przedstawienia 
podpisy. Malowane iluzjonistycznie pila- 
stry, arkady czy kolumny dzieliły ściany na 
pola, które można było wypełniać poszcze
gólnymi kompozycjami, tworząc cykle 
opowieści obiegające ściany. Tego typu ar
chitektoniczne podziały nadawały świątyni 
charakter zbliżony w kompozycji do bu
downictwa murowanego, niejako imitowa
ły podziały występujące w kościołach trój- 
nawowych. Było to również swoistego ro
dzaju uporządkowanie, a niekiedy i monu- 
mentalizacja przestrzeni drewnianego ko
ścioła. Architektura iluzjonistyczna we 
wnętrzach drewnianych świątyń jest kolej
nym etapem rozwoju kompozycji dekora
cji malarskich po prostych podziałach na

„ W prezbiterium, ponad ołtarzem znajdu
je się scena -’Wniebowzięcia NMP». Matka 
Boska unosi się w górę w otoczeniu aniołków 
muzykujących na różnych instrumentach. 
U dołu, wokół pustego grobu zgromadzili się 
apostołowie. Tłem tej sceny jest krajobraz 
z łagodnymi wzgórzami, wijącą się między ni
mi rzeką i zamkami na pierwszym planie oraz 
górskimi szczytami na horyzoncie. Tło to od 
dawna budzi zainteresowanie znawców, któ
rzy rozpoznają w nim, przetworzony fantazją 
malarza, krajobraz pieniński z zamkami 
w Czorsztynie i Niedzicy oraz panoramę Tatr 
Bielskich widoczną z okolicznych wzgórz. By
łaby to więc pierwsza panorama Tatr od stro
ny północnej (na następną, zresztą daleką od 
doskonałości, sporządzoną przez Baltazara 
Hacqueta, profesora Uniwersytetu Lwowskie
go, trzeba było czekać prawie do końca XVIII 
w.) i najstarsza ze wszystkich do dziś zacho
wanych panoram tatrzańskich".

[Andrzej Skorupa, Zabytkowe kościoły 
polskiego Spiszą, Kraków 2001] 

pola, w których malowano poszczególne 
kompozycje malarskie.

Część stropu ponad chórem muzycz
nym ukazuje wyobrażenie Sądu Ostatecz
nego. I jeszcze raz posłużę się słowami Ta
deusza Szydłowskiego: „Na pułapie nawy 
wymalowano wielkich rozmiarów Sąd 
Ostateczny. Króluje tam na luku tęczy 
Chrystus Sędzia, obok niego z jednej strony 
M. [Matka] Boska, z drugiej s'. Jan Chrzci
ciel przy nich mniejsze figury apostołów 
i świętych. Aniolotvie z trąbami wzywają 
na Sąd, niżej widać grupy wybawionych 
i potępionych, jedni popychani przez anio
ła ku wrotom raju, drudzy porywani przez 
straszliwych diabłów w czeluście piekielne. 
U samego spodu kompozycji szereg nagich 
postaci wstaje z grobów. W rozwiązaniu te
go utrwalonego schematu dostrzega się du
żo swobody i pomysłowości. Rysunek na
gich figur świadczy o opanowaniu budowy 
ciała ludzkiego przez malarza. Nie był nim 
żaden okoliczny prymityw, lecz artysta, 
wyrobiony w dobrej szkole malarstwa de
koracyjnego”.

Na ścianach kościoła w Trybszu uka
zano również opiekunów, jakimi są apo
stołowie. Wśród namalowanych postaci 
łatwo można rozpoznać: Piotra z klucza
mi w dłoni, Szymona z piłą czy Macieja 
z toporem, a także polskich patronów św. 
Stanisława i związanego z Akademią Kra
kowską, sławnego teologa św. Jana Kan- 
tego. Wśród malarskich wizerunków od
naleźć można także popularnych świę
tych, którzy postrzegani byli jako wsta- 
wiennicy i pocieszyciele, opiekunowie 
służący radą i pomocni w potrzebie.

W polichromii z kościoła w Trybszu 
kryje się nie tylko piękno formalne, za
warte w kompozycji czy doborze środ
ków malarskich, zwłaszcza w pięknych 
zestawieniach barwnych, ale również 
wielość aspektów ówczesnej religijności 
i mentalności, z całym bagażem lęków 
o przyszłość ludzkiej egzystencji. Szcze
gólnie uwypuklony został wątek Maryjny 
- ściany nawy i prezbiterium, ze szczegól
ną kulminacją na stropie, gdzie ukazano

8.9. „Sąd Ostateczny” - ..Piekło” (8) i „Raj" (9)
10. Św. Augustyn

(zdjęcia: Ewa Różalska)

cykl monumentalnych teologicznych 
opowieści o Zaśnięciu, Wniebowzięciu 
i Koronacji Marii. Godne podkreślenia 
jest również charakterystyczne dla potry- 
denckiej mentalności zwrócenie uwagi na 
lęk przed karą, której plastycznym wyra
zem jest wizja Sądu Ostatecznego. Istot
nym jej uzupełnieniem jest zderzenie bo
skiej potęgi Stwórcy, jaka emanuje ze 
stropu, z wyobrażeniami ludzkich przy
war, w symboliczny sposób zobrazowa
nych na parapecie chóru muzycznego.

Osobą odpowiedzialną za treść i układ 
kompozycyjny przedstawień malarskich 
na ścianach świątyni był ksiądz Jan Ratu- 
lowski, od 1640 r. proboszcz w pobliskim 
Frydmanie. Był to człowiek wykształcony 
i światły, doktor filozofii krakowskiego 
uniwersytetu. Informacje o nim przekazu
je inskrypcja umieszczona na ścianie ko
ścioła, pod amboną. Ksiądz Ratułowski 
był również prawdopodobnie autorem ła
cińskich napisów komentujących ukazane 
sceny i postacie. Fundusze na wykonanie 
malowideł przekazała społeczność para
fialna, co poświadczają zapisy archiwalne.

Ewa Różalska
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!BB Dwór w Skoroszach

P
oczątki osadnictwa na terenach 
warszawskiej dzielnicy Ursus 
sięgają XIV w. Był to obszar nie

wielkich, drobnoszlacheckich wsi, 
położonych głównie na uboczu waż
nych szlaków komunikacyjnych. 
W XVI w. powstała tam wieś Skoro- 
sze, granicząca ze wsiami: Solipse, 
Salomea i Opacz. W XVII w. była 
własnością rodziny Fałęckich, 
a w XVIII kanonika Karczewskiego. 
Około 1890 r. Skorosze zostały sie
dzibą gminy Pruszków, o czym praw
dopodobnie zadecydowało centralne 
położenie wsi. Była to rozległa gmi
na, obejmująca obszar od Pruszkowa 
po Mokotów. W 1916 r. część tere
nów gminy Pruszków została włączo
na do Warszawy. Pruszków otrzymał 
prawa miejskie z wyłączeniem części 
terenu, na którym utworzono gminę 
Skorosze. Gminne Skorosze miały 
w tym czasie zaledwie 200 mieszkań
ców. Położone były przy dzisiejszej 
ul. Dzieci Warszawy, wówczas dro
dze gruntowej, dość wąskiej, wysa

dzanej starymi akacjami. W 1932 r. 
drogę przez wieś wybrukowano po
lnym kamieniem. Po drugiej wojnie 
światowej, już po utworzeniu miasta 
Czechowice, droga otrzymała nazwę 
ul. Sobieskiego. W 1970 r. przebudo
wano ją, położono asfalt i znacznie 
poszerzono, a w 1978 nadano jej na
zwę ul. Dzieci Warszawy, aktualną do 
dzisiaj. Dawna wieś Skorosze - to 
obecnie dzielnica Warszawy - Ursus.

Historia dworu w Skoroszach się
ga 1854 r., kiedy to 27 stycznia Salo
mea i Józef Muller nabyli w Okręgu 
i Guberni Warszawskiej 29 morgów, 
prętów 28 miary nowopolskiej grun
tu dóbr Skorosze. Na terenie tym 
w latach 1855-1860 Mullerowie wy
budowali nieduży, parterowy dom 
oraz towarzyszące mu budynki go
spodarcze. W 1876 r. nieruchomość 
tę wraz z dworem nabył podwar
szawski rolnik Piotr Kilen (Kiihlen), 
który rozbudował gospodarstwo 
o sad i park. W 1921 r. nierucho
mość przeszła w ręce Heleny Kilen

1.2. Irena Kmita z rodzicami na ganku dworu 
w Skoroszach (1) i na tle malowideł 
na piętrze (2), ok. 1935 r.
3. Elewacja zachodnia dworu, listopad 2003 r.
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(córki Piotra Kilena) i jej męża Lu
dwika Schmidta.

W dniu 14 kwietnia 1926 r. w Są
dzie Okręgowym w Warszawie odby
ła się publiczna licytacja, na której za 
kwotę 294 zł 64 gr warszawski ad
wokat Konrad Kmita zakupił skoro- 
szowską nieruchomość wraz z dwo
rem. Konrad Kmita mieszkał na stałe 
w Warszawie, a dwór w Skoroszach 
przeznaczył na letnią rezydencję.

Od tego czasu rozpoczyna się 
ważny etap w dziejach dworu. Bu
dynek podwyższony został o jedną 
kondygnację, przez co zyskał cha
rakter podmiejskiej willi. Jednorod
ną bryłę tworzyły dwa przecinające 
się prostopadłościany. Dwór po
wstał na planie prostokąta, z ryzali
tami na osi elewacji frontowej 
i ogrodowej. Na krótszych elewa-

4. Fragment elewacji ogrodowej
5. Zawalona część środkowa dachu
6. Pozostatości malowideł na klatce schodowej

cjach umieszczono ganki - od 
wschodu podtrzymywany przez 
cztery kolumny, od zachodu ganek 
zabudowano. Układ wnętrz - trójtrak- 
towy, z sześcioma pomieszczeniami 
zgrupowanymi wokół centralnego 
korytarza i z dwoma pomieszczenia
mi sanitarnymi. Od wschodu usytu
owano klatkę schodową, skąd dwu- 
biegowe schody prowadziły na pię

tro, gdzie znajdowały się trzy niedu
że pomieszczenia mieszkalne.

Dwór w Skoroszach kryje ciekawą 
historię z czasów drugiej wojny świa
towej. We wrześniu 1939 r. w sadzie 
Kmitów wojsko niemieckie urządziło 
stanowiska artyleryjskie, wymierzone 
w oblężoną stolicę. W wynajmowa
nym przez tajemniczego lokatora po
koiku na poddaszu dworku działała 
tajna radiostacja. Niestety, Niemcy 
wykryli jej siedzibę, a obsługę wy
mordowali. Gospodarzowi Skorosz 
cudem udało się uratować.

Po wojnie, w latach pięćdziesią
tych, w związku z problemami finan
sowymi właściciela majątku, połowa 
dworu została sprzedana. Połowę, od 
strony wschodniej, zamieszkiwali na
dal Kmitowie. Zły stan techniczny 
budynku zmusił ich jednak do opusz
czenia dworu. Druga część budynku 
pomimo złego stanu technicznego 
była zamieszkiwana do 2000 r.

Obecnie stan techniczny dworu 
jest katastrofalny. Brak podpiwnicze
nia oraz izolacji poziomej i pionowej 
spowodował wysoki stopień zawilgo-
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7. Piec kaflowy w pomieszczeniu na parterze

(zdjęcia: 3-7 - Beata Dębowska)

cenią i zniszczenie tynków zewnętrz
nych i wewnętrznych. Ściany zostały 
rozwarstwione, z licznymi spękania
mi, a detal architektoniczny zniszczo
ny. Wieloletnie nieogrzewanie bu
dynku spowodowało przemarzanie 
i przemakanie ścian oraz tworzenie 
się skupisk pleśni na tynkach. Latem 
2003 r. zawaliła się środkowa część 
dachu, co spowodowało znaczną de
strukcję klatki schodowej i tym sa
mym całego budynku.

Z pierwotnego wyposażenia dwo
ru zachowało się niewiele, jedynie 
trzy piece kaflowe, kilka okuć okien
nych i drzwiowych oraz nieliczne 
tralki balustrady z klatki schodowej. 
Jednakże na szczególną uwagę zasłu
gują zachowane już tylko fragmenta
rycznie secesyjne malowidła ścienne. 
Dekoracyjne wici roślinne, kwiaty, 
motyle, ważki i pawie, w tonacjach 
żółcieni, ultramaryny i brązów, po

krywały całą klatkę schodową 
(włącznie z sufitem) oraz pokoik na 
piętrze. Malowidła wykonane zosta
ły pod koniec lat dwudziestych XX 
w. przez córkę Konrada Kmity - Ire
nę Alinę Figurzyńską (1912-1999). 
Kilkunastoletnia wówczas Irena Kmi
ta, spędzając wakacje u rodziców 
w skoroszowskim majątku, wymalo
wała klatkę schodową i pokój na pię
trze, inspirując się modnymi wów
czas secesyjnymi motywami. Do 
chwili obecnej przetrwały jedynie, 
zachowane fragmentarycznie, malo
widła na klatce schodowej. Nato
miast pokój na piętrze zamalowano 
kilkanaście lat temu, zakrywając ma
lowidła. Przez białą, wapienną farbę 
silnie przebijają fantazyjne wzory. 
Irena Kmita, w podziękowaniu za 
„zmarnowane wakacje”, jak sama 
stwierdziła, otrzymała od swojego oj
ca futro. Postać autorki malowideł 
jest dość interesująca. Studiowała hi
storię sztuki na Uniwersytecie War
szawskim. Kilka lat spędziła wraz ze 
swym pierwszym mężem w afrykań
skiej Liberii. Malarstwem zajmowała 
się amatorsko, ozdobiła również

dom letniskowy państwa Kmitów na 
Mazurach. Na dorobek artystyczny 
Figurzyńskiej składa się wiele poma
lowanych porcelanowych filiżanek, 
talerzy, obrazów i pieców kaflowych.

Dzięki inicjatywie i zaangażowa
niu Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków część malowideł w dwo
rze w Skoroszach udało się uratować 
i zachować. Obecnie malowidła pod
dawane są konserwacji przez specjali
stów z warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Po zakończonych pracach 
konserwatorskich zostaną przenie
sione i wyeksponowane w jednym ze 
stołecznych muzeów.

Niestety, ze względu na bardzo 
zły stan techniczny, podjęta została 
decyzja o rozbiórce dworu. Zniknie 
kolejny ciekawy obiekt z krajobrazu 
Mazowsza.

Beata Dębowska 
Jolanta Miśkowiec

Pragniemy serdecznie podziękować Pani 
Ewie Kwiecińskiej - córce Pani Aliny Figu
rzyńskiej, za udostępnienie rodzinnych zdjęć 
archiwalnych (fot. 1 i 2) oraz udzielenie cen
nych informacji.

^Miłośników spraw i rzeczy dawnych 
zapraszamy do pokoi gościnnych 

Pałacu w Nieborowie

Proponujemy 
kilkudniowy pobyt 
w niepowtarzalnej 

atmosferze 
XVIII-wiecznych 

wnętrz, w otoczeniu 
zabytkowego parku 

Kuchnia staropolska

MUZEUM W NIEBOROWIE I ARKADII
ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE 

99-416 NIEBORÓW 
tel/fax (48 46) 838 56 35 

www.nieborow.art.pl 
kancelaria@nieborow.art.pl
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Rubryka ta poświęcona jest wszyst
kim sprawom niezwykłym, niepokoją
cym, dziwnym, tajemniczym, związa
nym z przeszłością. Czekamy na opi
sy i próby wyjaśnienia niezwykłych 
miejsc, zagadkowych zdarzeń, tajem
niczych obiektów, napisów, rysun
ków, nazw, obrzędów itd. Publikuje
my teksty o objętości do 1 strony ma
szynopisu, opatrzone dokładną loka
lizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT za
mieszczamy teksty najciekawsze, ich 
Autorzy otrzymają honorarium i staną 
się członkami KLUBU BADACZY TA
JEMNIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych 
stronach „Spotkań z Zabytkami” two
rzymy razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

UWIĘZIONY ZABYTEK

Północna część dawnych Prus 
Wschodnich z Królewcem, należą

ca obecnie do Rosji jako Obwód Kali
ningradzki, to dla miłośnika zabytków 
o penetratorskich upodobaniach praw-
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dziwa ziemia tajemnic i niespodzianek. 
Cały ten obszar przez pięćdziesiąt po
wojennych lat byt ściśle zamknięty, ma
my więc dawne niemieckie opracowa
nia i dokumentację fotograficzną - czę
sto jeszcze sprzed pierwszej wojny 
światowej - a potem już prawie nic. 
Wiele obiektów, zwłaszcza w małych 
miejscowościach, nigdy nie zostało 
opisanych ani utrwalonych na kliszy, 
nic więc dziwnego, że wędrowiec napo
tyka nieoczekiwanie ruinę kościoła, pa
łac, który „nie ma prawa” istnieć, cu
dem ocalały szachulcowy budynek czy 
fragment starego cmentarza. Dotyczy 
to zwłaszcza budowli z przełomu XIX 
i XX w. oraz późniejszych, które dla 
Niemców nie byty jeszcze zabytkami, 
a potem nie miały szansy, 
by się nimi stać - ale prze
trwały.

Do grupy tej należy po
chodzący zapewne z po
czątku XX w. neorenesanso- 
wy pałac i stojący przy nim 
duży kościół w Ozierkach 
(Gross Lindenau), trzydzie
ści kilometrów na wschód 
od Królewca. Zespół, z dale
ka widoczny w krajobrazie, 
i przynajmniej z zewnątrz 
dobrze zachowany, jest cał
kowicie niedostępny, prze
kształcono go bowiem w za
kład karny dla najcięższych 
przestępców, obudowując 

wokół masywnymi więziennymi bloka
mi. Fotografowanie go z szosy zakoń
czyło się dla mnie emocjonującą przy
godą, ale w gruncie rzeczy mato przy
jemną - krótkotrwałym, na szczęście, 
zatrzymaniem przez uzbrojony po zęby 
wojskowy patrol ochrony. Filmu na 
szczęście nie zabrali mi, możemy więc 
obejrzeć na zdjęciach wysoką, masyw
ną wieżę kościoła i fragment pałacu 
z wieżyczką w narożniku.

O pałacu w Ozierkach właściwie nic 
nie wiadomo. Kiedy dokładnie powstał 
tak okazały zespół, stanowiący archi
tektoniczną całość? Kto go zbudował 
i czyją był własnością? No i wreszcie - 
jak wyglądał z bliska i wewnątrz, a tak
że czy cokolwiek oprócz murów ocala
ło do dziś? By odpowiedzieć na to 
ostatnie pytanie, trzeba by się jednak 
znaleźć wewnątrz więzienia w Ozier
kach, a nie jestem pewien, czy bym so
bie tego życzył.

Jarosław Komorowski

BITWA PANA PASKA
rzy trasie z Chojnic do Człuchowa 
znajduje się niewielkie wzniesienie, 

nazywane przez okoliczną ludność 
cmentarzem szwedzkim lub pobojowi
skiem. Trasa ta pokrywa się z przebie
giem starego szlaku handlowego, okre
ślanego w źródłach jako via marchionis 
lub viae regiae. Wzniesienie usytuowa
ne jest po lewej stronie, tuż przy drodze, 
kilkanaście kilometrów za Chojnicami 
w pobliżu Rychnów. Pośrodku rumowi
ska, usypanego z granitowych głazów, 
ustawiony jest metalowy krzyż, a wokół 
granicę wzniesienia wyznaczają kilku
dziesięcioletnie lipy. Na jednym z grani
towych głazów znajduje się nieudolnie 
wyryty napis. Metalowy krzyż zastąpił 
drewniany o masywnych ramionach. 
Jego pozostałości niszczeją u podnóża 
wzniesienia. Krzyż ustawiony został 
około 1826 r., kiedy to podczas budowy
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drogi odkopano podobno 2000 szkiele
tów. Niektórzy uważali, że są to szczątki 
poległych 18 września 1454 r. w bitwie 
między wojskami Kazimierza Jagielloń
czyka a Zakonem Krzyżackim. Jednak 
bardziej prawdopodobny jest związek 
odkrytych szczątków ludzkich z bitwą 
wojsk Stefana Czarnieckiego ze Szwe
dami, dowodzonymi przez pułkownika 
Rutgera Aschenberga. Bitwa ta miała 
miejsce w 1556 r. i zakończyła się klę
ską wojsk polskich. Szwedzi przywlekli 
ze sobą zarazę, która powiększyła licz
bę ofiar. Odkryte podczas budowy dro
gi szczątki złożono do jednej mogiły, 
usypano wzniesienie i ustawiono krzyż. 
W bitwie brał udział znany pamiętnikarz 
Jan Chryzostom Pasek (ok. 1636-1701). 
Służył on w dywizji Stefana Czarnieckie
go przez całą swą służbę wojskową, 
jeszcze po śmierci Czarnieckiego. 
W Pamiętnikach Pasek opisał epizod 
z bitwy pod Chojnicami. Anegdotycznie 
brzmiąca historia opowiada o dwóch 
żołnierzach: Wojnowskim i Rubieszow- 
skim. Obaj byli Mazurami, obaj nosili 
imię Jan: „obadwa starzy, obadwa żoł
nierze [... ] obadwa żonaci i podle siebie 
w regestrze”. W bitwie pod Chojnicami 
Wojnowski i Rubieszowski odnieśli tak 
ciężkie rany, że uznano ich za zabitych 
i pozostawiono na placu boju. Król prze
znaczył 600 złotych na ich pogrzeb. Ja
nowie wyleczyli się z ran, podziękowali 
królowi za gotówkę. Monarcha urado

wany z ozdrowienia wojaków dołożył 
im po tysiąc złotych. Dziwnym zrządze
niem losu ozdrowieńców i w latach 
późniejszych łączyły wspólne więzy. 
Razem z Czarnieckim odbyli wyprawę 
do Danii. Jednego dnia zachorowali 
w Sielcach i jednego dnia zmarli. Pa
sek wygłosił jedną z mów pogrzebo
wych. Wspomniał w niej o epizodzie 
z chojnickiej bitwy.

Marek Kołyszko

TWARZ 
Z PRZESZŁOŚCI

Na krańcu Kuźnicy (woj. podlaskie, 
przejście graniczne z Białorusią), 

przy drodze prowadzącej do wsi Nowo- 
dziel, znajduje się osobliwy kamień, któ
ry z daleka wygląda jak przydrożna ka
pliczka. Na tylnej, w stosunku do drogi, 
powierzchni ktoś wyrył portret z długimi 
włosami, szeroko otwartymi oczami 
i wąskim podbródkiem. Poniżej można 
odczytać: Ano D [Anno Domini?], 7653, 
28, 23, IEDORA [Fiedora?]. Czy jest to 
pomnik nagrobny Fiedora lub Fiedory 
z potowy XVII w.? Jeśli tak, to twarz tej 
osoby w obliczu śmierci wyglądała 
upiornie: rozczochrane włosy, wytrzesz
czone oczy, zapadnięte policzki. Pier

wotnie pomnik musial mieć trochę inny 
wygląd. W późniejszym okresie ktoś 
zniszczył krańcowe partie kamienia, nie
poradnie próbując nadać całości kształt 
krzyża. Późniejszy od rytów jest też nie
wątpliwie żelazny krzyż umieszczony na 
wierzchołku zwróconym w kierunku 
drogi. W jakich okolicznościach powstał 
ten zabytek, dlaczego rysunek i napisy 
znalazły się na powierzchni niewidocz
nej od strony drogi? Komu zależało na 
zmianie pierwotnego kształtu kamienia 
i dlaczego?

Piotr Kisiel
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TAJEMNICA 
KOŚCIÓŁKA

Zwiedzając cmentarz parafialny 
w Łasku koto Zduńskiej Woli, warto 

na chwilę przystanąć przed małym, 
murowanym kościółkiem św. Francisz
ka, który pełni funkcję kaplicy cmentar
nej. Jak głosi wieść gminna, w czasie 
napoleońskiej wyprawy na Moskwę, 
kwaterujący w pobliskim dworze oficer 
poprosił panią Salomeę z Sicińskich 
Rybińską o przechowanie 4 tysięcy zło
tych polskich. Zastrzegł jednak, że 
gdyby z wojny nie wrócił, pani Salo
mea za zdeponowane pieniądze zbu
duje kościół lub kaplicę. Przez 23 lata 
czekała pani Salomea na powrót żoł
nierza. Wreszcie, w 1835 r. uznawszy, 

Ś? że oficer nie żyje, wybudowała na miej- 
s scowym cmentarzu kościółek pod we- 
J zwaniem św. Franciszka. Nigdy zapew- 
g ne nie poznamy ani nazwiska, ani imie- 

nia oficera. A może miał na imię Franci
szek? Wszak jak budowano na 
cmentarzu kościółek bądź ka- || 
plicę, najczęściej ich patronką V 
była św. Anna. Nigdy też za- k 
pewne nie dowiemy się, dla- 
czego czekała pani Salo- 
mea na wybudowanie ko- jSj&S 
ściółka aż 23 lata. zMfJW 
Czyżby miała jednak H&gft 
o oficerze jakieś wiado- 
mości? Może byt on 
jeńcem i zesłańcem, 
a w 1834 lub 1835 r.
zmarł.

ks. Janusz Szeremeta
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

1. Fragment wrocławskiego cmentarzyska
2.3. Dwa spośród odnalezionych grobów
(nr 2 i 228)
4. Zawieszka z medalionikiem
5.6. Relikwiarzyk medalionowy ze znakiem IHS, 
wygląd zewnętrzny (5) i wnętrze (6)

(zdjęcia: Leszek Kuźma)

Cmentarz dla ubogich

W
ładze Uniwersytetu Wro
cławskiego od dłuższego 
czasu zabiegały o rozpoczę
cie budowy nowego gmachu Bibliote

ki Uniwersyteckiej. Wreszcie na ten 
cel została przeznaczona działka leżą
ca między ruchliwą aleją kardynała 
Wyszyńskiego, nadodrzańskim bul
warem F. Joliot-Curie oraz gmachami 
Instytutu Chemii. We wrześniu 2003 r. 

rozpoczęto w tym miejscu prace bu
dowlane. Ku zaskoczeniu i zapewne 
niezadowoleniu inwestorów, spod ły
żek koparek „wychynęły” ludzkie ko
ści. Wezwani na miejsce archeolodzy, 
Paweł Konczewski i Krzysztof Czar
niak, potwierdzili istnienie kilku gro
bów szkieletowych, które zostały 
przez nich zadokumentowane, a ich 
zawartość wyjęta.

Przy zdejmowaniu kolejnych warstw 
ziemi okazało się, że poniżej rysują się 
następne jamy grobowe. Ich liczba 
wskazywała na istnienie w tym miejscu 
regularnie użytkowanego cmentarzy
ska. Podjęto zatem badania archeolo
giczne. Ekipę badawczą stanowili stu
denci Instytutu Archeologii Uniwersy
tetu Wrocławskiego, wspomagani 
przez antropologów z Katedry Antro
pologii. Mimo szybkiego tempa prac, 
dyktowanego również pośpiechem in
westorów, w ciągu miesiąca na obsza
rze około 10 arów w metodyczny spo
sób odsłonięto i wyeksplorowano 326 
pochówków. Trudno oszacować, ile 
grobów mogło pierwotnie znajdować 
się na cmentarzu, gdyż jego teren został 
naruszony w XIX w., kiedy wzniesiono 
tam budynki mieszkalne. Biorąc jednak 
pod uwagę duże zagęszczenie grobów 
i spory areał tej nekropolii, mogło ich 
być co najmniej 500. Na planie cmen
tarzyska rysują się trzy duże grupy po
chówków, widoczne są również pozo
stałości rzędowego układu grobów. 
Ewentualne istnienie kwater rodzin
nych można by ustalić na podstawie 
badań DNA. Te jednak są nadal bardzo 
kosztowne.

Znaczna część grobów była uszko
dzona lub zniszczona. Jamy grobowe 
nakładały się na siebie, ich zarysy prze
cinały się, miejscami naliczono siedem 
warstw pochówków! Taka sytuacja 
wskazywała na długotrwałe użytkowa
nie cmentarza. Zmarłych chowano 
w przeważającej mierze w pozycji na 
wznak, skierowanych głowami na za
chód, z rękami ułożonymi na brzuchu, 
miednicy bądź klatce piersiowej. Anali
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zy antropologów pozwoliły stwierdzić, 
że grzebano tu zarówno kobiety, jak 
i mężczyzn (nie zauważono śladów „se
gregacji płciowej”), we wszystkich gru
pach wiekowych - od niemowląt po 
osoby w podeszłym wieku. Ponad 
2/3 zmarłych spoczywało w prostych 
drewnianych trumnach. Cechy te, jak 
również bardzo ubogie wyposażenie 
pochówków, pozwoliły ustalić chrono
logię tego cmentarzyska na późne śre
dniowiecze i okres nowożytny.

Co ciekawe, nie zachowały się jed
nak żadne tradycje o cmentarnych 
funkcjach tego miejsca, co potwierdza 
również objęcie go dziewiętnastowiecz
ną zabudową. Dopiero wstępna kwe
renda źródłowa, przeprowadzona przez 
prof. Mateusza Golińskiego z Instytutu 
Historii, dostarczyła pewnych informa
cji. Na terenie tym u schyłku średnio
wiecza, poza murami miasta, funkcjo
nowała osada zamieszkana przez lud
ność opiekującą się domami i ogrodami 
duchownych z pobliskiego Ostrowa 
Tumskiego. Ze źródeł pisanych znana 
jest pod nazwą Zatumie („Hinterdom” 
/ „Hintertum”). Znajdował się tam tak
że cmentarz dla katolickiej ludności Tu
mu i Zatumia, a od XVI w. również dla 
mieszkańców pobliskich osad podmiej
skich, Nowych Szczytnik i Dąbia. Profe
sor Goliński przywoła! ponadto opinię 
znawcy nowożytnych dziejów Kościoła 
wrocławskiego, Josefa Jugnitza, według 
którego na „pastwisku” („Viehweide”) 
na Zatumiu chowano „tych, którym od
mówiono pochówku kościelnego”, m.in. 
samobójców, osoby ekskomuni kowane, 
notorycznych grzeszników. Miał się 
tam również znajdować tzw. cmentarz 
morowy dla ofiar epidemii. Trudno 
w tej chwili wyrokować, za który z nich 
możemy uznać cmentarzysko odsłonię
te przy alei kardynała Wyszyńskiego. 
Być może pozwolą to ustalić dalsze 
kwerendy w archiwach oraz analizy 
specjalistyczne.

Jedno jest pewne: chowano tam lu
dzi niezamożnych, zapewne z nizin lub 
wręcz marginesu społecznego. Potwier
dza to przede wszystkim niezwykle 
skromne wyposażenie grobów. Na po
nad trzysta pochówków, oprócz gwoździ 
spajających trumny, jakiekolwiek przed
mioty znaleziono tylko w siedmiu. 
W jednym odkryto 53 drobne paciorki 
z turkusu, w innym - 10 paciorków ko
ścianych, przypominających elementy 
różańca. W dwóch dalszych wystąpiły 
nieokreślone wyroby z miedzi. Jeden ze 
zmarłych został prawdopodobnie wypo
sażony w nóż, co mogłoby świadczyć

o stosunkowo wczesnej chronologii tego 
pochówku. W dwóch grobach odkryto 
zabytki związane z kultem chrześcijań
skim - jedyne cenniejsze przedmioty na 
cmentarzysku. Pierwszym z nich jest cy
nowy relikwiarzyk medalionowy z napi
sem „TEG” na awersie i zapewne go
dłem jezuitów, z krzyżem - kotwicą 
i skrótem IHS na rewersie. W środku 
ukryta została kartka z drukowanym po 
łacinie modlitewnym tekstem, niebieski 
koralik i kamyk, może szczególnie zna
czący dla właściciela. Drugi przedmiot - 
to owalna zawieszka, wewnątrz której 
znajduje się niewielki kościany medalio- 
nik z wymodelowanym wizerunkiem 
twarzy (świętego?). Osłaniały go z obu 
stron owalne szybki obwiedzione drucia
ną plecionką i paciorkami z turkusu. 
Niezwykły jest brak w trumnach jakich
kolwiek części stroju, na przykład sprzą
czek, guzików, resztek obuwia, po
wszechnych na innych nowożytnych 
cmentarzyskach. Niewykluczone, że lud
ność tam pochowana używała tego typu 
drobiazgów wykonanych z surowców 
mniej trwałych niż metal czy skóra.

Ponadto cmentarz tego typu, znajdu
jący się poza murami miejskimi, w odda
leniu od świątyni, należał do najniższej 
kategorii miejsc wiecznego spoczynku. 
Za najbardziej ceniony i pożądany ucho
dził pochówek w kościele, w krypcie lub 
kaplicy. Gwarantował on zachowanie 
pamięci o zmarłym poprzez inskrypcje 
na płytach nagrobnych i epitafiach, 
a także zabezpieczenie jego doczesnych 
szczątków, które składano w murowa
nych grobowcach. Był również oznaką 
społecznego prestiżu - na opłacenie po
chówku w miejskim kościele mogli so
bie pozwolić jedynie zamożniejsi miesz
czanie i przedstawiciele stanu szlachec
kiego. Pozostałym mieszkańcom przy
padał pochówek na cmentarzu przyko
ścielnym. Jednak ówcześnie było to 
miejsce znacznie odbiegające od naszych 
obecnych wyobrażeń. Cmentarz stano
wił coś w rodzaju parku, gdzie oprócz 
pogrzebów i procesji odbywały się spo
tkania towarzyskie, organizowano gry 

i zabawy. Zdarzało się nawet, że wypa
sano tam bydło i suszono pranie.

Pochówki były anonimowe i nie
oznaczone, a za punkty orientacyjne dla 
ewentualnych odwiedzających (wbrew 
pozorom nie był to zbyt powszechny 
obyczaj) służyło prezbiterium kościoła, 
drzewa czy wspólny dla wszystkich, du
ży drewniany krzyż. Można zatem przy
jąć, iż obraz zmarłych wychodzących 
z płaskiej, równej murawy w dniu Sądu 
Ostatecznego, rozpowszechniony 
w malarstwie późnego średniowiecza, 
był w gruncie rzeczy realistycznym wi
zerunkiem cmentarza. Ponadto z powo
du ograniczonego miejsca podczas ko
lejnych pochówków niszczono starsze 
groby. Pospolitym obrazkiem były po
niewierające się po ziemi ludzkie kości, 
wydobyte przy kolejnym pogrzebie. 
Czasem przenoszono je do specjalnie 
w tym celu wznoszonych kaplic, tzw. 
ossuariów, niekiedy jednak zakopywa
no w naprędce wykopanych dołkach, 
wrzucając luźne kości bez porządku 
anatomicznego. Takie pochówki odkry
to również na omawianym cmentarzy
sku. Ponadto było ono co najmniej kil
kakrotnie zalewane przez wody pobli
skiej Odry, o czym świadczą znajdywa
ne w grobach warstewki rzecznych na- 
mułów oraz przemieszczone w obrębie 
jam kości szkieletów.

Trudno ustalić dokładną datę ostat
nich pogrzebów na Zatumiu. Być mo
że był to rok 1777, kiedy król pruski 
Fryderyk Wielki wydał edykt nakazu
jący zaprzestanie pochówków w ko
ściołach i na leżących wokół nich 
cmentarzach. We Wrocławiu założono 
wtedy rozległy cmentarz publiczny 
przed Bramą Mikołajską. Nekropolia 
na Zatumiu mogła też zostać porzuco
na znacznie wcześniej, jeśli weźmiemy 
pod uwagę znikomość informacji 
o niej w źródłach niemieckich. Nie
wątpliwie jednak stanowi ciekawy 
przyczynek do poznania obrzędowości 
pogrzebowej w nowożytnym mieście.

Magdalena Roczek
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„Łaźnia pod Messalką”

W
 warszawskiej kamienicy przy 
Krakowskim Przedmieściu 
16/18 22 lutego 1911 r. o godz. 
17.00 otwarto niezwykle nowoczesny 

zakład kąpielowy. Ta ekskluzywna łaźnia 
znajdowała się w dolnych kondygnacjach 
oficyny należącej do rodziny I.uedtke 
(vel Liedke). Początkowo znana jako 
Łaźnia Centralna, swą późniejszą nazwę 
- „Łaźnia pod Messalką” - zawdzięcza 
Lucynie Messal (1886-1953) - znanej 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
śpiewaczce operowej, aktorce i tancerce, 
która tu mieszkała. Kamienica została 
wzniesiona niewiele wcześniej, bo 
w 1910 r. według projektu warszawskie
go architekta Juliusza Dzierżanowskiego.

Do wyposażonej luksusowo łaźni 
wchodziło się przez hol wyściełany dy
wanami perskimi i zastawiony miękkimi 
fotelami. Hol połączony był z bufetem, 
w którym serwowano napoje i owoce. 
Stąd przechodziło się do sali ogólnej, 
wzdłuż której ścian znajdowały się gar
deroby. Goście mogli odpoczywać w ga
binetach zapewniających intymność, 
wyposażonych w sofy, biurka z przybo- 
rami do pisania i szafki z czasopismami 
dostępnymi w kilku wersjach języko
wych. Schodami można było się dostać 
do centralnej sali podziemnej. Znajdo
wał się tam basen, sauna, łaźnia rzymska 
i sala kąpieli świetlnych. Swoje usługi 
oferował także salon fryzjerski usytu
owany na parterze. Jak wynika z treści 
reklam zamieszczanych w ówczesnych 
gazetach, łaźnia przeznaczona była ra
czej dla panów, gdyż dla pań miał być 
wyznaczony oddzielny dzień (być może 
miał to być jeden dzień w tygodniu).

Na niezwykły klimat tego miejsca, 
oprócz ekskluzywnego wyposażenia, 
miały wpływ witraże z pracowni „Biał
kowski i S-ka” i okładziny ceramiczne 
sygnowane RAKO lub „Allina&Laury- 
siewiczł Warszawa”. Walory dekoracji 
ceramicznej zostały od razu dostrzeżone 
- w jednej z relacji czytamy: „I dziś' Cen
tralna Łaźnia nie ustępuje najwspanial
szym zakładom kąpielowym w centrach 
Europy. A czem je nawet przewyższa to 
wysokim smakiem artystycznym, z ja
kim ozdobiono te sale: Piękne witraże 
Białkowskiego [...] i wspaniale, czeskie 
majoliki, pp. Alliny i Laurysiewicza [...] 
czynią z tego przybytku czystości i zdro
wia prawdziwe muzeum dekoracyjnej 
sztuki”. („Świat”, nr 10, 1911).

Styl, w którym wybudowano kamie
nicę i otwartą w niej łaźnię, jest trudny 
do zdefiniowania. Motywy secesyjne zo
stały połączone z elementami zapowia
dającymi tzw. sztukę dekoracyjną. 
W świetle najnowszych badań trudno 
jest postawić wyraźną granicę pomiędzy 
secesją a stylem art deco. Powszechnie za 
narodziny tego stylu przyjmuje się rok 
1925. Wtedy miała miejsce Wystawa Pa
ryska (L’Exposition des Arts Decoratifs 
et Industriels Modernes), na której no
wy styl odniósł niebywały sukces. Nie 
można jednak zapominać, że był to wła
ściwie punkt kulminacyjny art deco, 
a zatem jej formy musiały pojawiać się 
już wcześniej. Anna Sieradzka w artyku
le Początek działalności „Wiener We- 
rkstatte” i narodziny stylu Art Deco 
w Wiedniu w latach 1903-1907 („Ikono- 
teka”, nr 13) dowodzi, że na początku 
XX w. w Wiedniu, który był uważany za 
jedno z najważniejszych ognisk sztuki se
cesyjnej, wystąpiły już pierwsze oznaki 
nowego stylu. Podobnie w dekoracji ce
ramicznej „Łaźni pod Messalką” moty
wy floralne, charakterystyczne dla sece
sji, zostały zgeometryzowane w sposób 
właściwy już dla sztuki dekoracyjnej.

To, co niezaprzeczalnie pochodzi 
jeszcze ze stylistyki secesyjnej, to obraz 
malowany na płytkach, nawiązujący do 
tkaniny Ottona Eckmanna, przedsta
wiający trzy łabędzie (składa się z 12 
płytek, całość 45 cm x 60 cm). Znajdu
je się on ponad drzwiami w łaźni rzym
skiej (najlepiej zachowanym wnętrzu 
w całym zespole). W kompozycji domi
nuje miękka, giętka linia zaczerpnięta ze 
świata przyrody oraz pojawia się jeden 
z ulubionych motywów secesji - łabędź. 
Kolejnym elementem nawiązującym do 

tego stylu są umieszczone w centralnej 
sali podziemnej płytki figuralne ze sce
nami nagich dzieci bawiących się ze 
zwierzętami (koza, pies, ptaki; każda 
15 cm x 15 cm) sygnowane RAKO. Pa
weł Banaś w artykule poświęconym ce
ramice secesyjnej tak pisze o typowych 
dla niej motywach: „W poszukiwaniu 
zaskakujących efektów dekoracyjnych 
i onirycznych skojarzeń artyści secesji łą
czyli niekiedy postacie ludzkie ze zwie
rzętami: putta unoszą się na ważkach, 
pływają na łabędziach, naga kobieta do
siada strusia” (Ceramika secesyjna, cz. II, 
[w:] „Dom”, nr 4, 1987, s. 19). Charak
terystycznym motywem sztuki secesyj
nej jest także postać kobiety - młodej, 
pięknej niczym Salome z grafik Beard- 
sleya. W zespole okładzin ceramicznych 
w centralnej sali podziemnej znajdują 
się dwie płytki z przedstawieniami na
gich postaci kobiecych o bujnych, dłu
gich włosach ukazanych na tle morza 
z żaglowcem. Wyraźnie kojarzą się ze 
sceną narodzin Afrodyty. W tej samej 
stylistyce utrzymana jest trzecia płytka 
z przedstawieniem mężczyzny trzymają
cego trójząb. Nie byłoby wątpliwości, 
że jest to Posejdon, gdyby nie fakt, że za 
jego plecami widoczne są statki przypo
minające pancerniki.

W łaźni rzymskiej znajduje się obu
dowa ujęcia wody w formie płaskorzeź
by ceramicznej, na którą składają się po
stacie kobiet i mężczyzn, nagich lub 
odzianych w stroje antyczne. Obudowa 
wodotrysku wyraźnie nawiązuje do tra
dycji klasycznej. Nie są one jednak 
w tym wypadku jedynie akademickim 
ujęciem tematu, z podkreśleniem 
wszystkich aspektów historycznych. Ta
kie zaprezentowanie wątku starożytne
go jest już charakterystyczne dla sztuki 
dekoracyjnej. Art deco czerpała inspira
cje zarówno z Orientu, egzotyki, folklo
ru, jak i z antyku, kubizmu czy futury
zmu. W Polsce klasycyzm XX w., tzw. 
awangardowy klasycyzm zaistniał 
przede wszystkim w malarstwie i rzeź
bie (także ceramicznej). Już około 1910 
r. Wacław Husarski zauważył tendencje 
klasycyzujące, pisząc: „[...] różni się on 
znacznie od kierunku, który panował 
urzędowo sto lat przedtem; różni się 
tym, że nie dotyczy treści, tylko wyłącz
nie formy, że jest wolny od konwenansu 
tematów z historii i mitologii starożyt
nej, różni się nade wszystko tym, że nie
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1. Stylizowany motyw kwiatowy, taźnia rzymska
2. Ujęcie wodne, łaźnia rzymska
3. Fryz z gałęziami kwitnącej jabłoni, sala ogólna
4. Płytka z motywem pejzażowym zaczerpniętym z malarstwa holenderskiego (sygnowana RAKO), 
sala pryszniców

(zdjęcia: Anna Jagiellak)

chce naśladować sztuki dawnej, ale szu
ka w niej tylko nauk i wskazówek...” 
(Stowarzyszenie Artystów Polskich 
„Rytm”, katalog wystawy w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, Warszawa 
2001, s. 56). Płaskorzeźba ceramiczna, 
o której mowa, została wykonana już po 
cytowanej wypowiedzi i miała prezen
tować nowe tendencje pojawiające się 
w sztuce europejskiej i polskiej, a nie 
nawiązywać do przebrzmiałego już wte
dy akademizmu. Wskazuje na to choćby 
brak historyzującego kontekstu tej sce
ny, przedstawione postacie nie są kon
kretnymi bohaterami z mitologii czy hi
storii starożytnej. Prawdopodobnie au
torem był Stanisław Jagmin. Być może 
z jego pracowni pochodzą także opali
zujące płytki o przenikających się bar
wach i dyskretnej fakturze.

Osobną grupę stanowią płytki zdo
bione zgeometryzowanymi formami ro
ślinnymi. W łaźni rzymskiej znajdują się 
okładziny ceramiczne z uproszczonymi 

motywami liścia (15 cm x 15 cm). Ułożo
ne jedna pod drugą sprawiają wrażenie 
„jodełkowania”, tak charakterystycznego 
dla stylu art deco. Podobne motywy 
można odnaleźć w sali wypoczynkowej. 
Kojarzą się one z uproszczonymi, niekie
dy zgeometryzowanymi formami wystę
pującymi w sztuce ludowej, a jak wiado
mo w polskiej odmianie stylu art deco 
folklor odgrywał bardzo ważną rolę.

Na dekorację Łaźni Centralnej oprócz 
okładzin w stylu secesyjnym lub o wcze
snych formach sztuki dekoracyjnej skła
dały się także płytki z motywami pejzaży 
holenderskich, sygnowane RAKO (15 cm 
x 15 cm): „W sali bocznej, ozdobionej 
majoliką, na sposób starożytnych holen
derskich delftów, mieści się urządzenie do 
kąpieli świetlnych”. („Świat”, nr 10, 
1911). Jak słusznie zauważył recenzent, 
płytki te nawiązywały do słynnych fajan
sowych okładzin z Delft.

Największy problem w badaniach 
nad okładzinami ceramicznymi w „Łaź-
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ni pod Messalką” stanowi ich atrybucja. 
Niektóre są sygnowane RAKO i niestety 
nadal pozostaje zagadką, z jakiej wy
twórni pochodziły. Na innych zaś wid
nieje napis .Alhnaćrl.aurysiewicz!War
szawa". Jak wynika z treści zamieszczo
nego w „Kurierze Warszawskim” (12 lu
tego 1911, s. 1) ogłoszenia, była to fir
ma, która zamontowała płytki ceramicz
ne w łaźni: „WWPP. Architektów, Inży
nierów, Przedsiębiorców Budowlanych 
oraz Właścicieli domów mamy zaszczyt 
zaprosić niniejszym do obejrzenia jutro, 
to jest w poniedziałek d. 13 lutego r. b., 
między godz. 9 rano a 8 wieczorem, wy
konanych przez nas robót ceramicznych, 
a mianowicie wyłożenia ścian płytkami 
majolikowemi czeskiemi w nowowybu- 
dowanej Łaźni Centralnej / z poważa
niem Allina&Laurysiewicz”. Firma mia
ła siedzibę w Warszawie przy ul. Mar
szałkowskiej 108 i prawdopodobnie nie 
była dużym zakładem, o czym świadczy 
brak reklam w ówczesnych czasopi
smach warszawskich. Płytki, o których 
mowa, były sprowadzone z Czech, ale 
z jakiej dokładnie wytwórni, również 
pozostaje obecnie niewiadomą.

„Łaźnia pod Messalką” prezentuje 
niezwykły zespół dekoracyjnych płytek 
ceramicznych. Dzięki nim stanowi jedno 
z najwspanialszych wnętrz tego okresu 
w stolicy. Nie można też zapominać, że 
dla ówczesnych mieszkańców była sym
bolem luksusu i komfortu na miarę euro
pejską. We wszystkich reklamach na 
pierwszym miejscu zaznaczano, iż jest 
„urządzona według ostatnich wymagań 
techniki i komfortu”. Wszystko wskazuje 
na to, że pomieszczenia „Łaźni pod Mes
salką” wrócą do swej świetności. Praw
dopodobnie powstanie tam prestiżowy 
klub wypoczynkowo-rekreacyjny. Czy 
jednak będzie można tam podziwiać 
okładziny ceramiczne sprzed prawie wie
ku - nie wiadomo.

Katarzyna Liwak
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Zagadkowe sygnatury - fałszywki
Każdy badacz grafiki dawnej 

wie dobrze, ile informacji po
trafi zawierać cala, wcale ob

szerna, warstwa sygnaturowo- 
-inskrypcyjna starych rycin. Nie
wątpliwie warstwa ta stanowi 
o ich magicznym, wręcz tajem
niczym uroku, lecz przeciętnego 
odbiorcę zniechęca, głównie 
przez terminologię łacińską, ob
fitującą - jak zobaczymy - 
w skróty oraz wieloznaczne przy- 
imki i czasowniki. Wszakże dla 
ustalenia autorstwa lub autor
skiego kręgu, w którym powstał 
obiekt graficzny, najistotniejszą 
rolę odgrywa bezsprzecznie sy
gnatura artysty, a wobec jej bra-

dawcy (nie zawsze identycznego 
z osobą rytownika), dokładny ad
res jego zakładu sztycharskiego 
lub litograficznego, nierzadko da
ta. Wydawać więc by się mogło, 
że - dysponując pełną sygnaturą 
grafika, wspartą licznymi prze
cież słownikami artystów - ba
dacz nie napotka już większych 
trudności ani tym bardziej puła
pek. Nic bardziej błędnego. Ale 
dopiero wtedy praca badawcza 
nabiera rumieńców i przypomina 
raczej działania detektywa, kiedy 
z rozrzuconych puzzli trzeba 
skonstruować obraz, o którego 
prawdziwości wcale nie jesteśmy 
tak do końca przekonani.

1 2

1. Portret Jana Aleksandra Lipskiego
2. Portret Stanisława Augusta

(miedzioryty w zbiorach
Biblioteki Narodowej w Warszawie)

ku - adres wydawniczy. W sy
gnaturze uwzględniona jest oso
ba sztycharza (często w powią
zaniu z autorem pierwowzoru 
malarskiego lub rysunkowego), 
wyrażona bądź pełnym nazwi
skiem z towarzyszącym inicjałem 
imienia (imion), bądź tylko samy
mi inicjałami, bądź monogra
mem wiązanym, bądź wreszcie 
znakiem ikonograficznym, uży
wanym przez danego grafika lub 
malarza (np. smok Cranachów, 
klucz Fryderyka Krzysztofa Dietri
cha). Znajdują się tam również 
informacje, kiedy i gdzie rycina 
została wykonana. Z kolei w ad
resie wydawniczym z reguły 
mieszczą się dane osobowe wy

Przyktad pierwszy: miedzio
ryt przedstawiający reprezenta
cyjny, catopostaciowy portret Ja
na Aleksandra Lipskiego (1690- 
-1746), biskupa krakowskiego 
i kardynała, zdobiący warszawski 
druk Theses ex universe Theolo- 
gica Dogmatico - Speculativa 
(1740). Pod kompozycją, w pra
wym dolnym rogu widnieje wy
raźna sygnatura rylcem: I.E.Haid 
delin.et Sculps.Varsaviae 1740, 
co oznacza, że I.E. Haid wyszty- 
chowat ów portret według wła
snego rysunku (może nawet 
zdjętego ad vivum?) w Warsza
wie w 1740 r. Wszystko więc wy- 
daje się jasne, ale tylko pozornie.

Sięgamy do słownika, najle
piej Thieme-Beckera. Haidowie - 
to rozgałęziona rodzina artystów 
w Augsburgu w XVIII w., obejmu
jąca kilkunastu malarzy i rytowni
ków, niemal wszystkich noszą

cych jako pierwsze imię Johann. 
Jeden jedyny nosi imiona pasują
ce do inicjałów I. E. Jest nim Jo
hann Elias, rodowity augsburczyk, 
syn i uczeń Johanna Jakoba. Pro
blem w tym, iż urodził się w 1739 r., 
a więc oczywiście nie mógł praco
wać rok później w Warszawie (jak 
się zresztą zdaje, żaden z Haidów 
nigdy nie odwiedził Warszawy - 
ani saskiej, ani stanisławowskiej). 
Poza tym cały portretowy dorobek 
graficzny Haidów powstał w mez
zotincie, w której się specjalizowa
li. Trzeba dodać, iż sygnatura nie 
wykazuje jakichkolwiek śladów 
wcześniejszego usunięcia jakiejś 
innej. Tak więc wyryto ją równo
cześnie z kompozycją, i chyba 
rzeczywiście w Warszawie. Kto to 
uczynił, nie wiadomo, może ktoś 
ze stołecznych sztycharzy, pod
szywających się pod wziętego 
Haida. Opisane fałszerstwo by
ło praktycznie nie do wykrycia, 
ponieważ ówczesny polski od
biorca rycin nie dysponował 
żadnym słownikiem artystów, 
a trudno odeń wymagać, by we
ryfikował swoje wątpliwości na 
miejscu w Augsburgu (taki do
ciekliwy to on nie byt). Ewa Lom- 
nicka-Zakowska, która pierwsza 
zwróciła uwagę na tę zagadko
wą sygnaturę (2003), podsumo
wała swoje rozważania słowa
mi: „pewnie nie uda się tego bez 
odrobiny szczęścia rozstrzygnąć".

Przykład drugi: dwa unikato
we miedzioryty z portretami króla 
Stanisława Augusta i Jacka Mała
chowskiego, sygnowane odpo
wiednio J.A.e lib.et S.R.I.Bar.s fa- 
mil.de Buffa del.et Sculp.Versavia 
[I] an.1788 oraz JAIib.Bar.fa.de 
Buffa a nat.ef.cur.et sc.Versav. [!]. 
Czyli mamy do czynienia z jakimś 
rytownikiem J. A. de Buffa, wywo
dzącym się z baranowskiej rodzi
ny, który w stolicy Rzeczypospoli
tej Obojga Narodów sztychował 
na miedzi własne rysunki, w tym 
jeden zdjęty z natury.

Słowniki artystów wymieniają 
istotnie paru malarzy i rysowników 
o nazwisku Buffa, niektórych z ba
ranowskim tytułem, ale żaden 
z nich nie pasuje do wyżej wymie
nionego. Dopiero w mało znanej 
publikacji Adolfa Spamera (1930) 
znajdujemy informację o wędrow
nym handlarzu rycin, Antonim 
Giuseppe Buffie, który mniej wię
cej w latach dziewięćdziesiątych 
XVIII w. zajmował się m.in. spro
wadzaniem z Amsterdamu płyt 

miedzianych. Skupował je i sprze
dawał dalej, mając niepisane pra
wo ich retuszowania, przerabiania 
i zaopatrywania własną sygnatu
rą, po usunięciu starej. Rzecz cie
kawa, iż osoba niejakiego Buffy 
pojawiała się kilkakrotnie w ów
czesnej Polsce. Gdańskie anonse 
prasowe z lat 1781-1784 wymie
niają handlarza sztychów J. B. 
Buffę & Compagnie, a warszaw
skie rachunki Stanisława Augusta 
z tegoż samego czasu - niezna
nego z imienia Buffę, dostarczają
cego królowi książki i ryciny. Bar
dzo prawdopodobne, że w obu 
tych wypadkach chodzi właśnie 
o rzeczonego Antonia Giuseppe.

Istnieje zatem uzasadnione 
podejrzenie, iż J.A. de Buffa wcale 
nie byt autorem graficznych wize
runków Poniatowskiego i Mała
chowskiego, lecz tylko dokonał 
powszechnie praktykowanych 
wówczas manipulacji z zakupiony
mi przez siebie miedzianymi ma
trycami. W portrecie Stanisława 
Augusta - bardzo zresztą słabym - 
dorytowal u dołu napis Virprudens, 
Art.m Liberalium Cultor et Maece
nas i własną sygnaturę (obie in
skrypcje z pewnością położyła jed
na ręka). Gdy idzie o portret Mała
chowskiego, to bezspornie wiado
mo, że Buffa posłużył się blachą, 
sygnowaną wcześniej przez Chri
stiana Gottlieba Geysera, dokonu
jąc prymitywnych retuszy i nie za
dając sobie nawet trudu, aby do
szczętnie wymazać sygnaturę au
tora. Zatem obie sygnatury Buffy 
są od początku do końca ewident
nie fałszywe, a ich tasiemcowa 
wręcz długość, z wyeksponowa
niem (czy prawdziwego?) bara
nowskiego tytułu, miała zapewne 
podnieść prestiż autora w oczach 
potencjalnych nabywców.

Na zakończenie warto zapy
tać, czy bez reszty można zawie
rzyć sygnaturom artystów, skoro - 
jak doszukał się Krzysztof Krużel 
(1999) - wybitny peintre-graveur 
Salvatore Rosa zaznaczał wpraw
dzie na swoich akwafortach ich 
wzór malarski (słowem pinxit), lecz 
sam obraz malował dopiero wte
dy, gdy ktoś zachęcony grafiką 
zdecydował się na jego zakup. Je
żeli ktoś tak znany stosował opisa
ne praktyki, to jak postępowali 
pomniejsi artyści, znacznie bar
dziej zainteresowani podobnymi, 
oszczędnościowymi zabiegami?

Hanna Widacka
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Tam nasz początek
Każdego roku, we wrześniu, w październiku lub listopadzie, rozpo
czynający naukę uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych, liceal
nych i innych, odpowiadających im poziomem szkól w całym kra
ju ruszają w Polskę. Po co? By się integrować. Program takich wy
cieczek bywa różny. Różne też bywają oczekiwania i różne odczu
cia końcowe uczestników wycieczek. Czy - poza integracją, z za
łożenia najważniejszym celem wyjazdu - można, wybierając się na 
przykład w objazd niezwykle popularnym „Szlakiem piastowskim”, 
odnieść z takiej eskapady jakieś dodatkowe korzyści? Zapamiętać 
mijany krajobraz, opowiedzianą przez przewodnika anegdotę, od
wiedzony zabytek? Odpowiedzi na te pytania szukali w swoich 
sprawozdaniach z wyjazdu uczestnicy wycieczki integracyjnej 
z klasy IB XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czac
kiego w Warszawie.

We wrześniu 2003 r. razem 
z moją klasą zwiedzaliśmy 
Ostrów Lednicki - gród Mieszka I. 

Słuchałam z uwagą stów prze
wodnika, który opowiadał nam 
o początkach państwowości pol
skiej. Cala nasza grupa podeszła 
do ruin średniowiecznej budowli. 
Szczerze mówiąc, niewielką mia
łam ochotę na robienie notatek 
czy przyglądanie się owej stercie 
kamieni. Ot - kolejne ruiny, jedne 
z wielu, które już obejrzałam pod
czas szkolnej wycieczki. Cóż wy
jątkowego może być w tych po
zostałościach po niegdysiejszym 
pałacu? Co odróżnia ten gród od 
innych? Moja uwaga rozproszyła 
się, wołałam poobserwować 
piękne, zielone wzgórza i nacie
szyć się gorącym, wrześniowym 
słońcem.

Najprawdopodobniej to 
właśnie tu, w Ostrowie Lednickim 
miai miejsce chrzest Polski. Jest 
również wielce możliwe, że tu uro
dzi! się pierwszy król Polski, Bole
sław Chrobry, gdyż w tym grodzie 
przez większość czasu mieszka! 
jego ojciec, uznany za twórcę na
szego państwa książę Mieszko I" - 
doszedł mnie głos naszego prze
wodnika. Poczułam się, jakby ktoś 

wylał mi na głowę kubeł lodowatej 
wody. W jednej chwili piękna po
goda przestała się liczyć, krajo
braz wydał się nieciekawy. Jedy
ne, co chciatam oglądać, to mury, 
których kiedyś dotykał książę, fun
damenty pokoi, w których miesz
kał, kaplicę, gdzie miał miejsce je
go chrzest - jedno z ważniejszych 
wydarzeń w historii Polski. Szybko 
wyjęłam zeszyt i od tej pory stara
łam się nie uronić już żadnego 
słowa z opowieści przewodnika. 
Dowiedziałam się, że pałac po
wstał w X w., a zbudowany został 
(podobnie jak cały gród) specjal
nie przed przybyciem Dobrawy. 
Budynek dzielił się na dwie głów
ne części: pallatium oraz świąty
nię. Pallatium również było po
dzielone: na część mieszkalną 
oraz reprezentacyjną aulę. Co cie
kawe, pałac byt piętrowy, co jest 
rzeczą niespotykaną w zabytkach 
architektury preromańskiej.

Jak zahipnotyzowana przy
glądałam się kamieniom, które 
pamiętały tak odległe wydarzenia 
i tak ważne dla Polski postacie, 
jak Mieszko, Dobrawa i Bolesław 
Chrobry. Wyobrażałam sobie, że 
oto właśnie książę przechadza 
się po swoich „salonach”, że roz

mawia ze swymi sługami, przy
gotowuje się do przyjęcia chrztu. 
To było niesamowite wrażenie: 
patrzeć na kamienną ścianę i być 
pewnym, że na tę samą ścianę 
patrzył pierwszy władca Polski 
ponad tysiąc lat temu! Chrzest 
Polski przestał być jedynie jedną 
z wielu dat w podręczniku historii. 
TO działo się właśnie tu! W miej
scu, w którym teraz stałam, i któ
re jeszcze kilka minut temu wyda
ło mi się nieciekawe! Po plecach 
przeszedł mi dreszcz. Ale okaza
ło się, że to nie koniec niespo
dzianek. Przewodnik oznajmił, że 
również w tym pałacu Bolesław I 
Chrobry przyjmował cesarza Ot
tona oraz biskupa Wojciecha, 
a także, że najprawdopodobniej 
urodził się tu także Mieszko II. Za
częłam marzyć o tym, żeby nagle 
kamienie mogły przemówić! Że
by opowiedziały mi ze wszystkimi 
szczegółami, o czym rozmawiali 
mieszkańcy pallatium, gdzie sie
dział Otton, a gdzie Mieszko się 
potknął, a nawet, w którym miej
scu Chrobry oparł się o ścianę. 
Życie codzienne głównych osobi
stości naszego państwa w X i XI 
w. wydało się i teraz ze wszech 
miar ciekawe. Nie słyszałam te
go, z czego śmieli się moi kole
dzy, nie patrzyłam na nich. Myśla
mi byłam w średniowieczu i nic 
nie mogło tego zmienić!

Katarzyna Tropiło

Trasa naszej wycieczki integra
cyjnej prowadziła Szlakiem 

Piastów. Poznawaliśmy nasze ko
rzenie. Mogliśmy na własne oczy 
zobaczyć miejsca, w których prze
bywali pierwsi władcy Polski. 
Przez tydzień żyliśmy w świecie 
budowli romańskich i gotyckich. 
Przede wszystkim kościołów, bo 
to one byty wtedy najwspanialsze.

Chciatabym opisać pewne 
miejsce. Nie zamierzam udowad
niać, że było ono zupełnie inne 
od pozostałych. Tak samo stare, 
związane z Piastami, przebudo
wywane. Oczywiście byt to ko
ściół. Za to byl on o wiele bardziej 
ludzki od pozostałych, a to jest 
dla mnie naprawdę ważne. Prze
bywając w nim, można było zro
zumieć, czemu w tamtych cza
sach kościoły wywierały tak wiel
kie wrażenie.

1. Książęce pallatium i świątynia 
na Ostrowie Lednickim
2. Kościół św. Prokopa w Strzelnie

Gdy przeszliśmy przez bra
mę i znaleźliśmy się na dziedziń
cu kościołów w Strzelnie, zoba
czyliśmy dwie świątynie. Jednak 
to nie od nich przewodnik zaczął 
swą opowieść. Stojąc skupieni 
wokół dużego otoczaka, wysłu
chaliśmy historii życia św. Wojcie
cha, naszego pierwszego święte
go. Dowiedzieliśmy się, że z wą
tłego dziecka wyrósł chrześcija
nin, którego słowa byty w stanie 
zmiękczać skaty. Leżał przed na
mi fragment legendy. Kamień, 
który dzięki przemowie świętego 
tak zmiękł, że odcisnęły się na 
nim dwa kopyta osiołka i ślady 
ciągniętego przez niego wozu.

Nie jestem w stanie opisać 
obu kościołów ze Strzelna. Zresz
tą tylko jeden z nich utkwił mi głę
boko w pamięci - pod wezwa
niem św. Prokopa. Powstał praw
dopodobnie w XII w. (co jednak 
nie jest pewne), na potrzeby jed
nej rodziny. Jest rotundą, składa
jącą się z trzech części: nawy 
głównej, prezbiterium i wieży. Ma 
wszystkie cechy budowli romań
skiej: grube, kamienne mury, 
chroniące w razie ataku wroga: 
małe okna, służące za otwory 
strzelnicze, surowość wnętrza. 
Panował w niej chłód i mrok, co 
budowało tajemniczą i mistyczną 
atmosferę, bardzo silnie oddziału
jącą na wyobraźnię ludzi.

Świątynia ta podczas drugiej 
wojny światowej przerobiona zo
stała na niemiecki spichlerz. Póź
niej, w 1945 r., Niemcy wycofując 
się, postanowili budynek wysa
dzić. „Ten jednak, zamiast jak na 
wysadzany przystało - wybuchnąć 
lub runąć, zadziałał niczym rura ar
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matnia i caty impet poszedł 
w dach" - to stówa naszego prze
wodnika. Mury przetrwały.

Niedawno kościół odwiedziła 
Kanadyjka, w prostej linii wywo
dząca się z jednej z rodzin zwią
zanych z tą świątynią. Przyleciała 
do Polski specjalnie po to, by 
dwóm córkom pokazać, „gdzie 
ich początek”.

Aleksandra Jelonek

Wycieczka integracyjna minę
ła szybko i jest co wspomi
nać. Jeszcze dziś tamte dni są 

w moich oczach konfrontacją 
szaleństwa nastolatków i podró
ży w najbardziej fascynujące 
okresy naszej historii. Zwiedzili
śmy wiele zabytków, a szczegól
nie dużo kościołów - romańskich 
i gotyckich. Gdyby nie to, że no
towałam, pewnie wszystkie infor
macje po powrocie pomieszaty-

(zdjęcia: 1 - Agata Bednarek;
2,3- Aleksandra Jelonek)

by mi się w głowie. A jednak są 
takie miejsca, o których się nie 
zapomina.

Na mnie największe wrażenie 
zrobił kościół św. Prokopa 
w Strzelnie. Miejscowość tę od
wiedziliśmy drugiego dnia wy
cieczki. Naszym celem były ro
mańska, wielokrotnie przebudo
wywana bazylika i niepozorny ka
mienny kościółek, którego forma 
prawie nie uległa zmianie od XII w. 
To od niego zaczęliśmy powtórkę 
z romanizmu. Kościółek z ze
wnątrz wyglądał raczej skromnie 
i nieciekawie. Przycupnięty nie
opodal świątyni, która przewyż
szała go przepychem, zdobienia
mi i wielkością, wydawał się nie
godny uwagi. Przewodnik wyjaśnił 
nam, że oba kościoły powstały 
w tym samym okresie, jednak ten 
mniejszy, surowy pod względem 

formy, przeznaczony byt dla oko
licznych parafian, bazylika zaś by
ła siedzibą zakonu sióstr norber
tanek i miejscem reprezentacyj
nych mszy dla wielmożów.

Kiedy weszliśmy do przybyt
ku św. Prokopa, pomyślałam, że 
miejsce to ma w sobie coś ma
gicznego. Jakby przechowało 
w pamięci odprawiane tu obrzę
dy, wyraźne łacińskie słowa wy
powiadane przez księdza zwró
conego przodem do ołtarza, 
obecność Najświętszego Sakra
mentu i prawdziwą trwogę wier
nych. Dziś, mimo ciekawie za
aranżowanej wystawy rzeźb Zofii 
Dąbrowskiej, wnętrze wydało mi 
się chłodne, nieprzytulne, musia- 
to być więc takie i dla ludzi prze
bywających tu przed wiekami. 
Nietrudno było poddać się panu
jącemu w nim klimatowi. Grube 
mury z ciemnych, nieregularnych 
kamieni, niewielkie okienka, 

oszczędność w wystroju 
- wszystko to sprzyjało at
mosferze skupienia, po
wagi. Tutaj spotkanie 
z Bogiem było z pewno
ścią bardziej wstrząsają
ce i prawdziwsze niż 
w pełnej przepychu, ja
snej, dużej świątyni. Na 
myśl przychodzi raczej 
misterium - niezrozumiale 
i tajemnicze. W każdą nie
dzielę okoliczni mieszkań

cy brali w nim udział, drżeli z miło
ści i strachu przed Panem, z po
mocą duszpasterza wyznając 
swoje winy. Zebrani w niewielkiej 
nawie słyszeli wyraźnie jego sło
wa, powtarzali - nie zawsze rozu
miejąc treść modlitw - „Pater no- 
ster...", „Ave Maryja..."

Wizyta w strzeleńskim koście
le zrobiła na mnie największe 
wrażenie właściwie z trzech po
wodów. Zapamiętałam tajemni
czą atmosferę tego miejsca, po
znałam postać św. Prokopa i jego 
moc obdarzania dziewczyn miło
ścią chłopców (jak na razie cze
kam na skutki wypowiedzianego 
przeze mnie zaklęcia), w pamięć 
zapadl mi też widok romańskiej 
świątyni - jej surowy, lecz niepo- 
zbawiony pewnego naturalnego 
piękna wystrój. Potwierdza to te
zę, że nie zawsze najcenniejsze 
jest to, co wystawne, duże, przy
ciągające wzrok. Nieraz maty, ci
chy kamienny kościółek może do 
nas przemówić z większą mocą 
niż najwspanialsza bazylika.

Małgorzata Przybyszewska

3. Uczniowie we wnętrzu kościoła 
św. Prokopa w Strzelnie

Rekonstrukcja hełmu 
wieży kościelnej

Gotycki kościół, parafialny
NMP Różańca Św. w Stup

sku jest jednym z najważniej
szych zabytków grodu nad 
Słupią, a jego masywna syl
wetka wyraźnie rysuje się 
w panoramie miasta. Dlatego 
też dokonana w 2003 r. rekon
strukcja hełmu wieży tej bu
dowli była ważnym wydarze
niem, śledzonym przez wielu 
mieszkańców.

Kościół ten, wraz z kościo
łami w Białogardzie, Darłowie 
i Koszalinie, należy do grupy 
kościołów typu bazylikowego 
(o nawie środkowej wyższej od 
bocznych), charakterystycz
nych dla wschodniej części 
Pomorza Zachodniego, w od
różnieniu od części zachod
niej, gdzie przeważają kościoły 
halowe (o nawach równej wy
sokości). Powstał w połowie 
XIV w., w okresie intensywnego 
rozwoju miasta, rozlokowane
go po lewej stronie rzeki Słupi. 
Usytuowany jest na pl. Ko
ścielnym, w pobliżu Śtarego 

Rynku. W ciągu wieków istnie
nia budowla uległa stosunko
wo niewielkim przemianom, 
tak więc utrzymała swój gotyc
ki charakter tak w formie ze
wnętrznej, jak i wewnątrz, 
gdzie zachowały się piękne 

gwiaździste sklepienia w na
wie głównej i prezbiterium 
oraz krzyżowo-żebrowe w na
wach bocznych. Najistotniej
sze zmiany wprowadzone zo
stały w latach 1858-1860, kie
dy to kościół poddany został, 
zgodnie z duchem czasów, re- 
gotyzacji. W takim stanie prze
trwał do wiosny 1945 r., gdy 
wraz z całą zabudową Starego 
Miasta spłonął hełm wieży 
i dach, uszkodzone zostały 
sklepienia, zniszczone wnę
trze. W ciągu kolejnych dwóch 
lat uszkodzenia zostały usu
nięte, a wieżę pokryto cztero
spadowym dachem.

Charakter zwieńczenia ma
sywnej, czworobocznej wieży 
zmienił się najprawdopodob
niej dwukrotnie. Pierwotny wy
gląd znany nam jest jedynie na 
podstawie schematycznego wi
zerunku widniejącego w pano
ramie Stupska, umieszczonej 
na mapie Pomorza E. Lubinusa 
z 1618 r. Ze względu na zły stan 
zwieńczenie to zostało rozebra
ne w 1668 r., a na jego miejscu 
mistrz Eliasz Gide wybudował 
barokowy hełm. W czasie burzy 
8 grudnia 1703 r. uległ on znisz
czeniu i wkrótce został odbudo
wany przez Abrahama Tascha 
i Marcina Dendelera. Byt też kil-

1.2.3. Kościół NMP 
Różańca Św. 
w Stupsku przed 
rekonstrukcją 
hełmu wieży (1), 
hełm wieży 
w trakcie prac 
rekonstrukcyjnych (2) 
i po zakończeniu 
prac (3)

(zdjęcia:
1 - Stanislaw 

Szpilewski,
2,3- Sławomir 

Żabicki)
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kakrotnie remontowany, m.in. 
w latach 1779 i 1873. Właśnie 
ten barokowy dwukondygna
cyjny hełm z galeryjką na czte
rospadowym dachu wieży 
uległ zniszczeniu w 1945 r. 
Znany jest z licznych przeka
zów ikonograficznych (zdjęcia, 
rysunki, grafiki itp.).

Ponieważ znikoma ilość in
formacji o wyglądzie pierwot
nego, gotyckiego zwieńczenia 
wieży nie dawała podstaw do 
jego przywrócenia, podjęto 
decyzję o rekonstrukcji heł
mu barokowego. Szczegóło
we warunki rekonstrukcji na 
podstawie danych archiwal
nych opracował Zdzisław 
Daczkowski - zastępca po
morskiego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Pro
jekt rekonstrukcji, wykonany 
przez Pracownię Projektową 
arch. Tomasza Celewicza 
w Gdańsku, założył, że kon
strukcja hełmu będzie wykona
na w spawanym, stalowym 
szkielecie, osadzonym na sta
lowych dźwigarach, usztywnio
nych żelbetową płytą i opar
tych na ścianach wieży 
wzmocnionych obwodowym, 
żelbetowym wieńcem. Pozo
stałe elementy, jak krzywizny 

hełmu, profile gzymsów wyko
nane zostaną z drewna, a ca
łość obłożona blachą miedzia
ną. Założono wykonanie rów
nież drewnianej więźby cztero
spadowego dachu, pokrytego 
dachówką ceramiczną.

10 kwietnia 2000 r. zawią
zał się Społeczny Komitet Od
budowy Wieży Kościoła Ma
riackiego pod honorowym 
przewodnictwem biskupa se
niora Ignacego Jeża; głównym 
motorem wszelkich działań or
ganizacyjnych byt ksiądz Pa
weł Jochaniak, proboszcz pa
rafii NMP Różańca Św.

Prace rekonstrukcyjne zgod
nie z przyjętym projektem roz
poczęty się 2 kwietna 2003 r., 
a zakończone zostały w listo
padzie 2003 r. Głównym wyko
nawcą było Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne Usług Budow
lanych „Alpex” Sp z o.o. z Wał
brzycha. Na wierzchołku heł
mu umieszczony został krzyż 
osadzony na złoconej kuli. Tra
dycyjnym zwyczajem w kuli tej 
umieszczono pamiątki na
szych czasów, m.in. doku
menty odbudowy hełmu, pu
blikację dotyczącą kościoła 
(wydaną przez słupski oddział 
TOnZ), srebrno-bursztynową 

miniaturkę kościoła, pamiątko
we monety.

Rekonstrukcja hełmu przy
czyniła się nie tylko do odtwo
rzenia wizerunku kościoła 
sprzed lat. Doprowadziła rów
nież do ustabilizowania się mu-

Dnia 27 czerwca 2004 r. 
w Stupsku na Rynku Rybac
kim odbędzie się impreza pt. „Za

bytki wokół nas”. Zapoczątkuje 
ona Jarmark Gryfitów, który od 
sześciu lat organizowany jest 
w sezonie letnim przez Muzeum 
Pomorza Środkowego. Głównym 
celem imprezy jest przybliżenie 
w różnej formie problemów ochro
ny zabytków, zaprezentowanie To
warzystwa Opieki nad Zabytkami 
i uczczenie 20-lecia słupskiego 
oddziału TOnZ. W związku z tym 
obok tradycyjnych już stoisk ze 
starociami, wyrobami ludowymi 
i artystycznymi głównym sto
iskiem na jarmarku będzie stoisko 
z wydawnictwami Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, ze szcze
gólnym uwzględnieniem mie-

- ROZMAITOŚCI 

rów wieży, której odchylenie od 
pionu jednego z narożników, 
jak obliczono, osiągnęło 60 cm. 
Dokonano renowacji metalo
wych ściągów, które usztywnia
ły mury wieży po dokonanej 
w połowie XIX w. jej przebudo
wie. Wieżę przystosowano 
do udostępnienia, a galeryjka 
u nasady hełmu stała się punk
tem widokowym, z którego 
można podziwiać panoramę 
miasta. Wieża kościoła, licząca 
obecnie 56 m, stała się najwyż
szą wieżą w mieście. Uporząd
kowano również najbliższe oto
czenie kościoła, rozpoczynając 
od ul. Nowobramskiej, a sam 
kościół otrzymał iluminację.

Na zakończenie należy 
wspomnieć o sposobie sfinan
sowania tego przedsięwzięcia. 
Wysiłek zgromadzenia po
trzebnych środków finanso
wych spoczął na parafii, ale 
do akcji włączyło się wiele in
nych środowisk. Pieniądze 
zdobywano różnymi metoda
mi - rozprowadzano cegiełki, 
organizowano koncerty i im
prezy. Szeroką akcję propa
gandową przeprowadziła 
miejscowa prasa z „Głosem 
Pomorza” na czele. Do reali
zacji opisanego zadania do
szło dzięki hojności wielu 
mieszkańców, lokalnych insty
tucji oraz licznych zakładów 
i przedsiębiorstw prywatnych. 
W znacznej części budowę 
wsparł samorząd Stupska.

Stanisław Szpilewski

sięcznika „Spotkania z Zabytka
mi". Wszystkie wydawnictwa 
sprzedawane będą po cenach 
promocyjnych.

W holu Zamku Książąt Pomor
skich będzie zaprezentowany do
robek społecznego przeglądu za
bytków, który przeprowadziła mło
dzież szkolna w 2003 r. i rezultaty 
konkursu „Zabytek wokół nas”, 
zorganizowanego w 2004 r. przez 
uczniów l LO w Stupsku.

Na rzecz akcji popularyzują
cych zabytki organizowanych 
przez Oddział TOnZ w Stupsku 
przeprowadzona będzie aukcja 
przedmiotów antykwarycznych po
zyskanych od antykwariuszy i sym
patyków pod nazwą „Antyk za zło
tówkę”. Ponadto przewiduje się 
wiele innych atrakcji, (sts)

Zabytki wokół nas
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Schlagowskie organy znane i nieznane
Czytając ubiegłoroczny listo

padowy numer „Spotkań 
z Zabytkami”, z radością powita
łem informacje o organach, z Mi- 
korzyna nieopodal Kępna (daw
niej w Pisarzowicach - Schrei- 
bersdorf, pow. ostrzeszowski) 
i z Warszawy, z kościoła ewange
licko-reformowanego. Choć są 
to dwa autonomiczne teksty, łą
czy je pewien dość istotny 
szczegół - przywoływane dzieła 
wyszły ze znanej fabryki Schlag 
& Sóhne w Świdnicy. Pragnąc, 
aby tak egzotyczna jeszcze te
matyka nie pozostała bez odze
wu, a nade wszystko, by nie lo
kowano jej jedynie w kręgu ba
dawczych pasji amatorów, spró
buję zająć się nią, nadając jej na
leżną naukową rangę.

Marek Olejniczak, autor tek
stu o zdewastowanym kościele 
w Pisarzowicach (Dramat zapo
mnianej świątyni), zauważył nie 
bez pewnego sarkazmu, że „Do 
spustoszenia świątyni przyczynili 
się także duchowni z sąsiednich 
parafii: masywny dzwon i piękne 
ławy powędrowały do Mąkoszyc 
(gmina Kobyla Góra), a organy 
są ozdobą kościoła w Mikorzynie 
(gmina Kępno). Po latach okaza
ło się jednak, że dzięki przyłoże
niu przez księży ręki do pusto
szenia kościoła niektóre zabytki 
zdołano uchronić przed znisz
czeniem". Prowadząc od prze
szło ćwierćwiecza akcję inwen- 
taryzowania zabytkowych orga
nów, odwiedziłem także Miko- 
rzyn. Sanktuarium św. Idziego, 
o którego wstawiennictwie przy 
poczęciu Bolesława Krzywo
ustego śpiewała niegdyś Ewa 

Demarczyk, posługując się tek
stem z kroniki Galla Anonima: 
„Bolesław, książę wsławiony / 
Z daru Boga narodzony, / Modły 
świętego Idziego / Przyczyną na
rodzin jego...", rzeczywiście za
wiera w swym wnętrzu dawne, 
pisarzowickie organy. Jest to je- 
denastoglosowy instrument, wy
posażony w dwie klawiatury 
ręczne i klawiaturę nożną. Po
wstał w 1902 r. w świdnickiej fa
bryce Schlag & Sóhne jako jej 
624 praca. Niedaleko, już na 
Śląsku, bliżej Namysłowa, w Mi- 
chalicach (Michelsdorf) istnieje 
sąsiedni opus, 625, pod którym 
kryje się mały, sześcioglosowy 
instrument o klawiaturach, ręcz
nej i nożnej. Nieopodal, pod 
Kępnem w Donaborowie są 
wcześniejsze, lecz także sze- 
ścioglosowe organy, opatrzone 
opusem 511, zatem z 1898 r.

Teza z artykułu Marka Olej
niczaka, którą dla naszych po
trzeb ograniczymy do krótkiego 
cytatu: „dzięki przyłożeniu przez 
księży ręki do pustoszenia ko
ścioła niektóre zabytki zdołano 
uchronić przed zniszczeniem" 
jest w pełni zasadna, jeżeli zna 
się losy instrumentów pozosta
wionych pastwie wandali w ta
kich obiektach, które przestały 
pełnić funkcje sakralne. Dramat 
Pisarzowic nie jest wyjątkiem 
i nie trzeba oddalać się stamtąd 
zbytnio, by znaleźć kolejny przy
kład. W samym centrum Grabo
wa nad Prosną (pow. ostrze
szowski) stoją trzy świątynie: pa
rafialna, pofranciszkańska i zruj
nowana, poewangelicka. W tej 
ostatniej fabryka Schlag & Sóhne 

zbudowała w 1887 r. dwunasto- 
rejestrowe organy. Był to pierw
szy instrument tej firmy wysta
wiony w Wielkopolsce, nazywa
nej dla potrzeb zaborczej admi
nistracji Prowinz Posen. Z punktu 
widzenia historyka-organologa 
podana data stanowi pewien 
przełom, bowiem śląska firma ze 
Świdnicy wygrała w Grabowie 

nie tylko z lokalnymi konkurenta
mi oraz prężną fabryką Gebruder 
Walter z Góry pod Lesznem, ale 
nawet z wielkim zakładem Wil
helma Sauera z Frankfurtu nad 
Odrą, który w tej prowincji miał 
już ugruntowaną pozycję. Śchlag 

& Sóhne nie zdobyli od razu 
miejscowego rynku zbytu. 
W 1887 r. dokonali jeszcze repe
racji organów w ówczesnym ko
ściele ewangelickim w Strzyże
wie (pow. ostrzeszowski), dziś 
świątyni Polskokatolickiej. W na
stępnym roku firma zrealizowała 
budowę trzech instrumentów 
w Wielkopolsce, w katolickich 
kościołach w Bukownicy pod 
Grabowem nad Prosną, Latowi- 
cach nieopodal Ostrowa Wielko
polskiego i w ewangelickiej świą
tyni w Rogowie (pow. żniński). 
Obecnie w Rogowie nie ma już 
ewangelików, a gmach, gdzie 
ocalał ośmioglosowy instrument 
oznaczony opusem 306, służy 
parafii rzymskokatolickiej. W na
stępnych dziesięciu latach, nie
wątpliwie za sprawą konkuren
cyjnych firm niemieckich, Schlag 
& Sóhne nie otrzymywali zamó
wień od tutejszych zleceniodaw
ców. Wyjątkiem była budowa dwu- 
nastorejestrowych organów dla 
katolickiego kościoła w Trzciance 

(Schónlanke, pow. czarnkowski) 
w 1891 r. Umiarkowana, schla- 
gowska ofensywa na teren Wiel
kopolski zaznaczyła się od 1898 
r. Powstały wówczas wspomnia
ne organy w Donaborowie oraz 
siedmiorejestrowe w Przedboro- 
wie kolo Grabowa nad Prosną 
(kościół katolicki). Równie nie
wielkie, ośmiorejestrowe, stanęły 
wówczas w zborze ewangelic
kim w Ryczywole (Ritschenwal- 
de, pow. obornicki). W roku koń
czącym wiek XIX pojawiły się ko
lejne opusy na obszarze Prowinz 
Posen, w kościołach katolickich, 
w Siemianicach (12 głosów, 
opus 524) i w Opatowie (13 gło
sów, opus 547) pod Kępnem, 
w Kaszczorze (Alt Kloster, pow. 
wolsztyński) 13 rejestrów, Ze- 
msku kolo Skwierzyny (Semm- 
ritz, pow. międzyrzecki) 8 reje
strów, a także w zborze 
w Osiecznej (Storchnest, pow. 
Leszno) 13 rejestrów. Obok nie
wielkich organów, a takie wraże
nie odnieść można dowiadując 
się o budowie kilku lub kilkuna- 
storejestrowych instrumentów, 
firma Schlag & Sóhne zajmowa
ła się ambitnymi realizacjami na
wet w odległych miejscach. 
W 1899 r. wystawiła 50-rejestro- 
we organy w obecnej katedrze 
koszalińskiej (Kóslin, Prov. Pom- 
mern, St. Marienkirche). Na ob
szarze Pomorza panowała wów
czas szczecińska firma Grune- 
berg, zatem zdobycie zamówie
nia przez zakład ze Świdnicy od
bierać należy w kategoriach nie
bywałego wyczynu.

Schlag & Sóhne nie bali się 
pracować w dalekich prowin-
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zainteresowań, zatem z najwięk
szą przyjemnością podzielę się 
najnowszymi ustaleniami w tym 
względzie.

Fabryka Schlag & Sóhne 
weszła tutaj w 1881 r„ budując 
dwudziestorejestrowe organy 
w kościele ewangelickim we 
Włocławku, opus 195. Dalsze 
prace - to dwunastorejestrowy 
instrument dla zboru św. Trójcy 
w Łodzi, z 1883 r., przeniesiony 
po 1891 r. do świątyni tego wy
znania w Sobiesękach, który po 
drugiej wojnie światowej trafił do 
Iwanowic (pow. kaliski). Również 
w 1883 r. zbudowano ośmioreje- 
strowe organy dla kościoła 
ewangelickiego w Zagórowie 
(pow. Słupca), z których zacho
wała się tylko ściana prospektu 
oraz naprawiono dziesięciogto- 
sowy instrument w świątyni tej 
samej konfesji w Olekowie. Nie
stety, nie ma i nie było takiej pa
rafii, zatem należy uzbroić się 
w cierpliwość i żywić nadzieję, 
że uda się rozszyfrować tak 

1.2. Prospekty organowe:
w Siemianicach, 1899 r. (1)
i Opatowie, 1899 r. (2)
3. Prospekt reklamowy firmy
Schlag & Sóhne
4-6. Prospekty organowe:
w Mikorzynie (dawniej
w Pisarzowicach), 1902 r. (4), 
Donaborowie, 1898 r. (5), Rogowie, 
1888 r. (6)

(zdjęcia: 1,2, 4-6 - Wiktor Z. Łyjak)

cjach niemieckich i niestraszne 
im były zlecenia płynące z in
nych krajów. Na obszarze Króle
stwa Polskiego, nazywanego 
Russland Polen dla potrzeb ka
talogu firmy, świdniccy mistrzo
wie ustawili w 1899 r. sześciogto- 
sowe organy oznaczone opu
sem 534 w ówczesnym kościele 

ewangelickim (dawniej i obecnie 
Franciszkanów Konwentual
nych) w Wyszogrodzie (pow. 
płocki). Od tego numeru blisko 
jest do 552, lecz instrument 
oznaczony w taki sposób, z war
szawskiego kościoła ewangelic
ko-reformowanego na Lesznie, 
nie powstał w końcu XIX w. - jak 
uważa autor opisu z rubryki Spo
łeczny przegląd zabytków - lecz 
dokładnie w 1900 r. Zachowany 
niekompletnie domaga się re
montu, który tym razem - da 
Bóg - przeprowadzony zostanie 
przez prawdziwego organmi- 
strza z cenzusem.

Wątek schlagowski pod 
szyldem Russland Polen jest mi 
niewspółmiernie bliższy od wiel
kopolskiego z racji terytorialnych 

zniekształconą nazwę. W 1884 r. 
stanęły pokaźne, trzydziestosze- 
ściorejestrowe organy w drugim 
łódzkim kościele ewangelickim 
św. Jana oraz w zborze 
w Grodźcu pod Koninem. Firma 
wykonała także dwa remonty 
w Lodzi, w katolickim kościele 
Wniebowzięcia NMP (28 reje
strów) i w „polskim” kościele 
(poln. Kirche) - być może pod tą 
nazwą krył się zbór Braci Cze
skich, gdzie pracom poddano 
dziesięciorejestrowy instrument. 
Podobne realizacje odbywały 
się w zborze pabianickim i ozor- 
kowskim - w obydwu wypad
kach dokonano naprawy dwu- 
nastorejestrowych obiektów. Od 
tego czasu zakład przejawiał 
mniejszą aktywność na obsza-
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rze Królestwa Polskiego. W 1886 
r. zbudował siedmiogłosowe or
gany, opus 275, dla ewangelic
kiego kościoła prywatnego 
(Hauskirche), który wzniósł 
w Sosnowcu (Sosnowice) wła
ściciel fabryki, Heinrich Dietel. 
W 1889 r. ponownie zajmował 
się naprawą instrumentu w kato
lickim kościele Wniebowzięcia 
N M P w Łodzi, a w 1890 r. wszedł 
na teren dzisiejszej Litwy. Wyko
nał tamże sześciorejestrowe or
gany dla ewangelickiej świątyni 
w Wisztyńcu (lit. Vistytis, niem. 
Wischtiten), czternastorejestro- 
we w Wierzbotowie (lit. Virbalis, 
niem. Wirballen), a w 1891 r. 
ośmiorejestrowe w Wilkowysz- 
kach (lit. Kudirkos Naumiestis, 
niem. Wilkowyschki). Także 
w 1891 r. zbudował kolejny, teraz 
trzydziestorejestrowy instrument 
dla łódzkiego, przebudowane
go, ewangelickiego kościoła św. 
Trójcy. Jak już podaliśmy, dawne 
organy tej firmy zabrano do zbo
ru w Sobiesękach, gdzie fabryka 
Schlag & Sóhne poddała je re
montowi w 1895 r. W tym samym 
roku jeszcze raz naprawiono in
strument w łódzkim kościele 
Wniebowzięcia NMP Dopiero po 
kilku latach, w 1899 r. Schlag & 
Sóhne wrócili do Kongresówki, 
gdzie wykonali organy dla ko
ścioła we wspomnianym już Wy
szogrodzie. Koniec XIX stulecia 
uwieńczyli - o czym już wspo
mniano - realizacją warszawską.

Odkrywanie i prezentacja oj
czystych dziejów organowych 
jest zajęciem o tyle frapującym, 
co niewdzięcznym. Może wyda
wać się osobom postronnym, że 
skoro istnieje już książka Polskie 
organy i muzyka organowa oraz 
jej anglojęzyczna mutacja The 
Polish Organ, temat wyczerpano 
dogłębnie, a przedstawione tam 
dane nie pozostają w opozycji 
zarówno do realnej rzeczywisto
ści, jak i do szumnych tytułów. 
Jest zgoła inaczej. Tylko w dru
giej z nich nadmieniono o war
szawskiej realizacji fabryki 
Schlag & Sóhne, nie odnosząc 
się do innych jej prac wykony
wanych na obszarach zaborów, 
rosyjskiego i pruskiego. Tak 
smutna i nie jedyna prawda 
o tych publikacjach nakłada na 
badaczy obowiązek odkrywania 
faktycznej, organowej przeszło
ści, zmuszając także do prosto
wania bałamutnych danych.

Wiktor Z. Łyjak
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Pawie w Niwiskach

Patac w Niwiskach kolo Kol
buszowej, w którym dziś 

mieści się Gminny Ośrodek Kul
tury, od końca XVIII w. stanowi! 
posiadłość rodziny Hupków. 
Ostatni właściciel - dr praw Jan 
Antoni Ernest Hupka (1866- 
-1952) byt znanym działaczem 
politycznym, członkiem krakow
skiego Klubu Konserwatystów, 
W latach 1898-1914 miał man
dat posła do Galicyjskiego Sej-

taj bowiem w Szopce Zielonego 
Balonika w 1911 r. znalazły się 
aluzje do sporów dra Hupki z po
stami ukraińskimi. A Frycz wła
śnie zakończył urządzanie nowej 
sali w cukierni Michalika, w której 
projektował całe wnętrze - me
ble, witraże, lampy, drzwi, plafon, 
kominek.

W polichromii wnętrz pałacu 
Hupki w Niwiskach Frycz wyko
rzystał swoje ulubione motywy

mu Krajowego z obwodu tar
nowskiego. W Wiedniu należał 
do Państwowej Rady Rolnej, 
a w Krakowie prezesował Pol
skiemu Towarzystwu Emigracyj
nemu. W latach 1907-1913 wy
dawał tygodnik „Rola". W swo
ich dobrach w Niwiskach w 1895 
r. rozbudował dwór, położony 
w rozległym parku. W efekcie 
przebudowy powstał pałac 
w stylu eklektycznym, notowany 
w rejestrze Zabytków architektu
ry i budownictwa w Polsce.

Na przełomie roku 1911 
i 1912 ozdobienie wnętrza pałacu 
powierzył Hupka znanemu kra
kowskiemu artyście malarzowi 
Karolowi Fryczowi (1877-1963), 
późniejszemu wybitnemu sceno
grafowi. Znajomość mogli za
wrzeć w Jamie Michalikowej. Tu- 

ptaków. Jadalnię, dziś służącą 
jako sala widowiskowa, ozdobił 
szerokim fryzem o wijącej się li
nii, umieszczonym na granato
wym pasie z geometrycznym 
wzorem. Główny motyw dekora
cyjny fryzu stanowią sylwetki pa
wi: duże ptaki pysznią się okaza
łymi wielobarwnymi wachlarzami 
ogonów, przy nich kulą się mło
dziutkie perliczki pokryte białym 
puszkiem. Obok stoją wazy 
o rozchwianej linii, pełne owo
ców i kiści winogron, z przysia
dłymi na nich barwnymi motyla
mi. Wszystkie zdobienia łączy fa
lista linia różowych wstążek i bia
łych łańcuszków. Na plafonie, 
wokół żyrandola, śpiący paw 
rozłożył ogon z barwnymi okami.

W dawnym pokoju gościn
nym biegnie fryz z rytmicznie roz-

1. Pałac Hupków w Niwiskach
2.3. Motywy polichromii wnętrz pałacu

mieszczonymi wronami, które 
kroczą w pejzażu z bezlistnymi 
wierzbami, rzucającymi niebie
skie cienie na śniegu.

W saloniku, dziś zamienio
nym w bibliotekę, bordową ścia
nę zdobi fryz ułożony z pomarań- 
czowo-czerwonych kwiatów pe
largonii na popielatym tle, przy
wołujących motywy zdobnicze 
Stanisława Wyspiańskiego.

Mieszkańcy Niwisk pamiętali 
jeszcze na piętrze pokoje od te
matyki polichromii zwane „pod 
kogutami” i „pod perliczkami", 
a w salonie nad drzwiami - ma
lowidła symbolizujące cztery po
ry roku.

(zdjęcia: Lidia Kuchtówna)

Kiedy zabrakło właścicieli, 
zlekceważono urodę dekoracji 
wnętrz i pokryto ściany białym 
tynkiem. Dopiero w latach osiem
dziesiątych XX w. konserwatorzy 
krakowskiego oddziału „Sztuki 
Polskiej" pod warstwą tynku od
kryli polichromię Frycza i prze
prowadzili jej konserwację. Dzięki 
ich pracy, kiedy bocznymi droga
mi, przecinającymi lasy, z Kolbu
szowej dojedzie się do Niwisk, 
pośród starego parku w jasnym 
pałacu można zachwycić się kru
chym pięknem secesyjnych linii, 
motywów i ornamentów.

Lidia Kuchtówna
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’ Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za otrzy
mane książki, które wyloso
wałem jako cztonek Klubu 
Prenumeratorów „Spotkań 
z Zabytkami". Bardzo się cie
szę tym wyróżnieniem, szcze
gólnie że cenię sobie „Spo
tkania", które w przystępny 
sposób - dla takich jak ja, bę
dących spoza branży - wpro
wadzają w historię sztuki, ar
chitektury i kultury materialnej, 
jednocześnie zachęcając do 
zwrócenia większej uwagi na 
obiekty i przedmioty, które 
dotąd nierzadko mijaliśmy 
obojętnie. Choć prenumera
torem „Spotkań" jestem do
piero od kilku lat, czytam 
i gromadzę je od końca lat 
osiemdziesiątych.

Łączę moje serdeczne 
pozdrowienia

Tadeusz Epsztein 
Warszawa

vww.antyki.gniezno.pl

Gniezno, u i. Rzeź nick a 5 
Centrum Handlowe ETC 
Swarzędz koło Poznania

Szeroka Oferta Mebli 2 
na Powierzchni ok. 5OOm

y Aurelia Pietrasińska z Warszawy - Słownik malarzy polskich. Tom 1. Od średniowiecza do modernizmu. 
ARKADY, Warszawa 2000

PORCELANA
7 WYTWÓRNI EUROPEJSKICHŁOWNIK

MALARZY
POLSKICH

•J Jerzy Zmarz z Wrocławia - Jolanta Sozańska, Porcelana z wytwórni europejskich, [w:] „Katalogi Zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu", Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2002

v Studio Projektów Architektonicznych, Ireneusz Ratajczak z Pity - Józef Poklewski i Tomasz F. de Rosset (red.), 
Rozważania o smaku artystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002

■/ Andrzej Efraim Obruśnik z Leżajska - Małgorzata Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku. 
Zamki, palace, wieże mieszkalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003

J Zespól Szkól im. W. St. Reymonta z Konstancina - Wojciech Fijałkowski, Królewski Wilanów, Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1997

KLUB
PRENUMERATORÓW

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami 
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 

Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną 
(w 2004 r. - 66 zł zamiast 70,5 zł) • rabat w wysokości 10% na wszystkie 

wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)* dla szkól i bibliotek gratisowe 
roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI’'.

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 
Warszawa, ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 
0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach 
przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć 
w dowolnym miesiącu; cena numerów od 1 do 3 - 5,50 zł za 1 egz., 
cena numerów od 4 do 12 - 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaco
nej jednorazowo na cały 2004 r. - 66 zł. Dla prenumeratorów zama
wiających minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod nr. teł. 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.lubiin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2004 r. przyj
mowane są do 5 czerwca 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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Zabytki utracone

Zaginione szkia 
z Huty Kryształowej w Lubaczowie

Kruche i delikatne szkła, jako świadectwa naszej prze
szłości, zawsze otaczane były wielkim szacunkiem, ale 
nie zawsze miały szansę dotrwać do naszych czasów. 
Kultura polska poniosła ogromne, często niemożliwe do oce

nienia straty w czasie powstań narodowych, pierwszej i drugiej 
wojny światowej. Dzieła sztuki rekwirowano, grabiono, bez
myślnie niszczono, wreszcie wywożono za granicę, gdzie z re
guły bezpowrotnie przepadały. A jednak wiele z nich ciągle 
czeka na ponowne odkrycie w magazynach muzealnych i pry
watnych kolekcjach. Wśród nich są także szkła określane jako 
wybitne przykłady szklarstwa europejskiego. Nigdy ich jednak 
nie łączono z polskimi hutami. Czy słusznie? I czy nie ma w tej 
grupie choćby jednego wyrobu z Lubaczowa?

Wtedy bowiem powstało na terenie Rzeczypospolitej aż 
sześć hut wytwarzających luksusowe szkło kryształowe. 
Byty to huty: na Bielanach pod Warszawą, założona przez 
króla Augusta II, oraz w Lubaczowie, Otwocku, Nalibo- 
kach, Urzeczu i Cudnowie, fundowane przez polską ma- 
gnaterię. To niezwykłe zjawisko świadczy o potrzebie do
równywania przez fundatorów wymienionych manufaktur 
podobnym realizacjom królewskim na Zachodzie, a także 
o niezwykle wysokim poziomie technicznym i technolo
gicznym zakładających je europejskich fachowców.

Jednym z najlepszych przykładów takich fundacji jest Hu
ta Kryształowa w starostwie lubaczowskim, założona na prze
łomie 1717 i 1718 r. przez hetmana wielkiego koronnego Ada-

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w Muzeum Naro
dowym w Warszawie podjęto szeroko zakrojone badania archi
walne oraz kwerendę muzealną związaną z przygotowywaniem 
monografii hut szkła działających na terenie Rzeczypospolitej 
w XVIII w. Zamknięciem pierwszego etapu tych prac była wysta
wa monograficzna „Szkła z hut radziwitłowskich. Naliboki 
1722-1862. Urzecze 1737-1846”, zorganizowana w muzeum 
w 1998 r. Pod koniec br. planowana jest wystawa „Huta Kryszta
łowa w starostwie lubaczowskim. 1717/1718 - koniec XVIII w.”. 
„Spotkania z Zabytkami” objęty nad nią patronat medialny.

Lata dwudzieste, trzydzieste i czterdzieste XVIII w. nale
ży uznać za okres wymagający szczególnej uwagi bada
czy zajmujących się tą dziedziną rzemiosła artystycznego.
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ma Mikotaja Sieniawskiego, który opierając się na najlep
szych wzorcach zachodnich zorganizował manufakturę tak, 
jak organizowano wtedy luksusowe huty królewskie: Augusta II 
w Dreźnie i Fryderyka I w Poczdamie. Dzięki rzemieślnikom, 
specjalnie sprowadzonym z zagranicznych ośrodków (m.in. 
ze Śląska, Saksonii i Czech), manufaktura uzyskała wysoki 
poziom produkcji, a jakością szkła oraz wyrafinowaną deko
racją szlifierską i rytowniczą dorównywała najlepszym ośrod
kom w Europie. Co więcej, przypisuje się jej - podobnie, jak 
hutom w Nalibokach i Urzeczu - produkcję reprezentacyj
nych kielichów o charakterystycznej sylwetce, często określa
nych mianem polskiego kielicha barokowego.

Huta Kryształowa, mimo wielkiego znaczenia dla pro
dukcji szkła w XVIII w. w Polsce, nie doczekała się jeszcze 
osobnej monografii. Opracowanie jej wymagałoby bowiem 
nie tylko przebadania ogromnej spuścizny archiwalnej, ale 
także uporania się z problemem, na który nieustannie na
trafiają badacze historii polskiego szkła - szczupłością na
szych zbiorów. Więcej niż skromny pod względem liczeb
ności zespół zachowanych osiemnastowiecznych polskich 
szkieł w zbiorach muzealnych nie pozwala bowiem na wy
ciągnięcie z badań jednoznacznych i niepodważalnych 
wniosków. Już teraz wiadomo jednak, że dokumenty zwią
zane z działalnością lubaczowskiej huty informują o nie
zwykle bogatym i nietypowym asortymencie produkowa
nych tam szklanych wyrobów. Zidentyfikowane zaś dzięki 
nim obiekty tezę tę potwierdzają w całej rozciągłości.

Bezcennym źródłem informacji a zarazem jednym z nie
wielu wiarygodnych świadectw dokumentujących dorobek 
lubaczowskiej Huty Kryształowej są także stare fotografie. 
Ukazane są na nich wnętrza pomieszczeń z prywatnymi ko
lekcjami zabytkowych szkieł oraz wybrane obiekty z dwóch 
wielkich wystaw zorganizowanych w Warszawie w 1881 
i 1913 r. Zdjęcia te opublikowano w Albumie dziel sztuki 
w zastosowaniu do przemysłu z wystawy urządzonej przez 
Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie w 1881 r. (War

szawa 1883) i w Pamiętniku wystawy Ceramiki i Szklą pol
skiego urządzonej w domu wtasnem w Warszawie przez To
warzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w czerwcu, 
lipcu, sierpniu i wrześniu 1913 roku (Warszawa 1913). Więk
szość z przedstawionych na tych fotografiach szkieł pocho
dzi z kilku, utworzonych w końcu XIX i na początku XX w. na 
terenie zaboru rosyjskiego prywatnych kolekcji (już nieist
niejących) i są to zapewne jedyne wizerunki owych niezwy
kle interesujących pod względem artystycznym i technolo
gicznym wyrobów. Bezpowrotnie zniszczonych, czy może 
tylko zaginionych?

Aleksandra J. Kasprzak

Zestawione już po kilku latach od zakończenia drugiej wojny świato
wej pierwsze wykazy polskich strat w dziedzinie dóbr kultury były szoku
jące (zob. S. Sawicka, Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie ręko
pisów iluminowanych, Warszawa 1952; Straty wojenne zbiorów polskich 
w dziedzinie rzemiosła artystycznego, t. 1-2, Warszawa 1953 i inne - wy
dawnictwo Ministerstwa Kultury i Sztuki „Prace i Materiaty Biura Rewindy
kacji i Odszkodowań”). Zrabowane przez Niemców dzieła sztuki i rzemio
sła artystycznego, wywiezione lub spalone zbiory biblioteczne, zrabowa
ne kościoły, pałace i dwory... Lista jest długa. Jeśli jednak tematem arty
kułu są zaginione (a może już nieistniejące?) szkła lubaczowskie, warto 
przytoczyć kilka uwag odnoszących się do naszych strat w dziedzinie 
zbiorów ceramiki i szkła, często w opracowaniach mniej szczegółowych 
omawianych łącznie.

„Z rzadka organizowane [u nas] wystawy szkła i ceramiki ograniczały 
się z musu do pokazywania ciasnego kręgu eksponatów, pochodzących ze 
zbiorów publicznych i z niewielkiej ilości kolekcji należących do społecznie 
uświadomionych zbieraczy. [...] Niemniej każdy, kto znal miasta i prowincję 
Polski przed ostatnią wojną, a dziś ma możność skonstatowania co nam 
pozostało, musi ze zgrozą stwierdzić, że straciliśmy olbrzymią większość 
naszych zabytków szklanych i ceramicznych. Przedmioty te wobec krucho
ści samego materiału ulegały najłatwiej zniszczeniu, a wobec niewielkich 
w stosunku do wartości rozmiarów padały najczęściej ofiarą chciwości na
jeźdźcy. Śmiało powiedzieć można, że do strat zaliczyć należy 80% na
szych zabytkowych szkieł, fajansów i porcelan. Najciężej ucierpieliśmy 
w tej, jak i innych dziedzinach, na terenie stolicy. W latach okupacji Polacy 
wysiedlani przymusowo z ziem dołączanych do Rzeszy i z konfiskowanych 
majątków ziemskich, ratując ocalałe resztki mienia, zwozili co mieli najcen
niejszego do Warszawy, która stała się dzięki temu olbrzymim magazynem 
dziel sztuki z całej Polski. [...] Bombardowanie miasta w 1939 r. i powstałe 
na skutek tego pożary zniszczyły całkowicie dwa poważne zbiory publicz

ne, obejmujące m.in. i ceramikę, a mianowicie Muzeum Rzemiosł i Sztuki 
Stosowanej [...] oraz Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. [...] Również w 1939 
r. uległa zniszczeniu część wspaniałego zbioru pucharów muzeum ordyna
cji Zamoyskich. [...] W 1944 r. w płomieniach i pod gruzami ginie reszta 
zbiorów ordynacji Zamoyskich, większość zbiorów szkła muzeum ordynacji 
Krasińskich, zbiory ceramiczne Stanisława Ptaka, zbiór Stanisława Gebeth
nera (400 z górą okazów ceramiki, w tym około 30 cennych angielskich 
okazów porcelany miękkiej, około 10 Sevres, kilkanaście pozycji unikato
wych polskich, szkieł zabytkowych około 150 sztuk), [...] zbiór Józefa Kisiel- 
nickiego (około 200 sztuk ceramiki polskiej i kilkadziesiąt polskich szkieł) 
[...] Częściowemu zniszczeniu ulegają znane zbiory dra Ludwika Bryndza- 
-Nackiego; ze zbioru szkieł polskich Zdzisława Gościmskiego ginie około 
100 sztuk, w tym kilkanaście przepięknych urzeckich pucharów. [...] Mu
zeum Narodowe z posiadanych przeszło 2 000 pozycji z działu ceramiki 
straciło 50%, z 2 500 szkieł - powyżej 60%. [...] Zbiory innych miast pol
skich, z wyjątkiem Krakowa, który szczęśliwie uniknął masowej grabieży, nie 
wiele lepiej wyszły z zawieruchy. Prowadzona na terenie Poznania akcja za
cierania wszelkich śladów polskości dyktowała hitlerowcom niesienie za
głady wszystkiemu co polskie. W Gdańsku - czego nie wywieziono do Rze
szy, to zginęło na skutek działań wojennych na początku 1945 r. [...]. Pro
wincja, systematycznie grabiona przez lata okupacji, doczekała się najwięk
szych strat w momencie odwrotu wojsk Hitlera. [...] Znowu zanotować moż
na cały szereg przepięknych zniszczonych zbiorów ceramiki i szklą: Chrzą- 
stów Potockich z kolekcją liczącą kilkaset cennych szkieł polskich i obcych 
oraz bogatym zbiorem ceramiki; Jabłonna Potockich (ceramika); Jeleniec 
k. Ostrowa Halpertów (zbiór majolik włoskich i ceramiki obcej); Leszno Ber- 
sonów (ceramika i szkło); Przeworsk Lubomirskich (szkło); Maluszyn Potoc
kich (zbiór pucharów polskich) - i nieskończona ilość innych" (B. Tyszkie
wicz, Szkło i ceramika, [w:] Straty wojenne zbiorów polskich w dzie
dzinie rzemiosła artystycznego, t. 1, Warszawa 1953, s. 12-15).



Skarby Biblioteki Narodowej

W dniach 3-4 kwietnia br. Biblioteka Naro
dowa w Warszawie zaprezentowała sze
rokiej publiczności swoje skarby - bezcenne 
zabytki dziedzictwa kulturowego przechowy

wane w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasiń
skich), siedzibie Działu Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Narodowej. Ten krótki pokaz, zorga
nizowany jako impreza towarzysząca 8. Wiel
kanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beetho- 
vena „Beethoven i muzyka narodów”, byt nie
zwykle rzadką okazją do zobaczenia orygina
łów najcenniejszych naszych zabytków pi
śmiennictwa, starych druków, map, grafik, ry
sunków i muzykallów na co dzień przechowy
wanych w skarbcu Biblioteki Narodowej. Kie
dy odbędzie się następny taki pokaz - nie 
wiadomo, zapewne jednak nie wcześniej niż 
za 10-15 lat. (WJP)

with tierce vncr iirthnt 
name triiiicrliguiboft

I dl lobe gotetnalhJ enr 
allnj iff ftm top tinntticw

fwotc vmopwnbtcftni (nnnuinica-auOMiff 
u Jen mytn trfirwirwnt nfticner tcrcirnir

fJmrnnfcnnKDmnifl 
tonn« fitpa uos-qiiniaj) 
nio&inn tpani i nniie mic 
1 iofc imtofcrtRf nwn 
uittnimwinrofc pwafr 
icfiur ivnaTSHBB 
I a ivertt tout tamiitfhr.

grlirtfirlw

uf ^r’cncOirainronnn 
tiinnioninitnn 

fpiirtTeiupt: Imwcnis m 

mrinco
C'i btwilin boto flOfjDOiu 
tvta&ov caswcft&i tfrN

fittali ftefini oninc- tfTW'JP 
ł i il’ici) f.uutinir i/ur phiilohn 
ł fh«}ruirfflm ńtntjitafi.-ełirth' 

-j»r nii irtvfU'frnlr i<nii tprrft 
miiftrrcj napmir enmw-tje 

lińr.pt: jvbiuBbpji

wbiwiiitii w 
nuiiifrtiitrfiłi 
nfcuuraiwiv 
artnintiutitn 

_ intówlurtnia 
nentoiw Offline ij łiiihtwCa 
nylmama pliitofliplKKU-foi 
rain ttwjjid filnton jcqpiiinir- 

iniiDiti-iHi'lqimftU lur 
■ pnuturor urnirqiinn-- 
tuiaiijrtiiliflhtiitnint;  ar 

tiiTtawfiiiinn lumnnehrtcdi' 
ni (biopiultpmi? rtflian'<f 
ittiwr. ,rilłffltn> niotiow mdi 
mu tiibilc irljuiwiriW b Iwr 
ł mm inrntinr.ibM intin ani."

ftjtdmntni lontt vntrn 
&v co boffin vf rritt tamie 
tjcrmkrr 
XJt mint anioirr iiininas 
coanneratectf infinite 
>fbi luir.itgl urftntmi on 
fic (prf i- rtanin he wgfofcr 

1 >net)c:batcnicvoiia» 
tre xlCTivnlrfiitCTTfHP 
Inn lnniffiifJ2jjjJ^2 » «17 ",V“Ł 
JSjnttiflnrthnluftiner * nibcvrgofDfwis-ffiitlnr 
wtumuin-qumHantafitti luiftalowi 
werpaxvrimnoffneff a byj jtdnd^ 
1> nfcii imfca nrpitjofp ’ 
Cnu-bo iiotnoamK vob .

< » nfn idcvff/ilf(jDnvcit 
tjcnffviifirtniffi’i uiicr 
unfir bcrdiirmn itTbcr 0 
Ouwnieoktabtturtu: * Li trgo unifocib inogtói 

ftwftntin-crtnnominc f di tobc gottnialhifii 
fatirto ono (pcimiiiiiutj

jj.uo rai Untrm V»‘ ojni a t|O«u> 
rcni liiuitf JMmtpnntipilR .Ur 
Mtn w- fBrinjtb ww MWipj: 
nuwmui' nrepilńtwtjw .irtmo 
fiQiKMA>iiiiHMinui-*^&|ir fir 
jr?: i|nt mu; nmtnnn «injiv pa 
itortv Ktnndiitc-mle Ingp-titt 

jiUiniii ntrtneitfi-ijtntihi^fiitp 
TWkl titnunitniinitcUHCtłu 
aiirt>tól)«wi-fi)ifĄ: oiitprhin. 
Antj! gmaw- iwbtiiijnitji fime 
tr -^i-rptac Jj)i& Jitnpit d?

' 1' ^•f’LsUmb'aiivpili’jnni 
" tiHbnatń Wnoiigrw 

. ir^tKKCfiBiiCiwfiti.mCi 
'■ jr lirifluSfirfr.fi^rimiH'unr 

p jifinn"iunis>Kc.fli*iaani!»(ff 
F d.iiurEjintf.fiinrfflwoiii'hb; 
-ii flfnr<uin.uKnci’ui«ii<icflŁpi;

in utntt Sngfr&riircts^gi 
-p onmupn»i»unmn anp 
£ fimałin tpm batittiit - . ____

<d iirMiwJiiiltiertffgiiStffinr r i wnt imnunc ił-witPiic fifth" 
41 lit^tapSlwTriiinitturOTilW.. >|q;(ncgiBi.|i.iniPfiI1t Biiuhlt. 
4 amrtięnińpiUidmikUFmiurii luanrutt'- (bnt-i

■V iifr(i^.iitmfabif’fin«mr /iii<tonofii.-i<vtinc£3M9 qutń 
fi ir iiKWinimurnutriicmtf' htpia^sMlojne.ibittwb: rrar, 
- im*; no wiitmiitv - , łiutt rft nnnam nnflnTfiflnb
p BTiiitEipiiiui jnicnntpiiitu irtFnfuhii vtfiribpinctii nora
n">iniinuiiajiftf iiiorfp^ivn-ftr łiiwtitt nffc>r&nuiih>: mit ' 
£ t&'iwtmmiis-iqftmifoj;t,f ■niaModbliiraiitii i fi tw 

rniółfiuniiiiouwiia-tt>ii(i iimtvtvnTrmminir'iinno tr
T nndOfitwinn.HMtjttyfiliń IpittrdiiiTOfimiCLfTibiidfo? 
' .łiw.FnwwMmtOaiicwh iKilotiiiifipa-mńimnii-iM & 
*2 oW u- iwpnłbimfii n^fc.mtij fctwoiiifqneittnbPunno F,,

3_ fiftntnibitintliui nwarjotouM j fidiir Jóiiiifto Tftutnruint - 
£ . nrfiuir Pnnitiquurm LjfiiMól.ttio mainnaut i fvh«-

-łfp>ui WwKhf-ijftilaiiiiunrr /tttwiii-diiocninuciMji.nv er 
•Xiu-ntaifiau’^nuurjiirdcS? ’jHwuwiiiuMintvnUni C/ł 
e awnvn0itł)ntnt; wtnif finawaiir (tytiumnuk-- m

.......

* U-W1

•*łłł ♦♦♦!**** *^4^*4;*

) tuututf tc ouur-oMtat at ............... &

.-x;

W*...............

Sta lin—ULIł p—r

5

luf A,.

1. Ewangeliarz Anastazji 
(Quattuor Evangelia), rękopis
w języku łacińskim, XII w., pergamin
2. Kronika Galla Anonima.
Kodeks zamojski, rękopis
w językach łacińskim i polskim,
XIV/XV w., pergamin
3. Psałterz floriański (Psalterium 
trilingue), rękopis w językach 
łacińskim, polskim i niemieckim, 
około 1370 r. - początek XV w., 
pergamin
4. Rękopis muzyczny Kras. 52 
(Miscellanea teologica), kompozycje 
Mikołaja z Radomia, rękopis w języku 
łacińskim, druga ćwierć XV w.
5. Adam Mickiewicz,
Do młodości, rękopis w języku 
polskim, 1820 r.

(zdjęcia: Roman Stasiuk)
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