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NA OKŁADCE:

Tak wygląda z lotu ptaka zespól pałacowo- 
-parkowy w Kozłówce. W listopadzie br. 
Muzeum w Kozłówce obchodzi 60. rocznicę 
swego istnienia. O wyposażeniu wnętrz 
pałacowych i zbiorach traktuje artykuł na 
s. 34.

(fot. Piotr Mjciuk)
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Od redakcji

[""jo zakończeniu uroczystości związanych z Międzynarodowym Dniem Ochro- 
I ny Zabytków, 18 kwietnia 2004 r. na Wawelu i w krakowskim Magistracie (por. 
„Spotkania z Zabytkami", nr 6, 2004), niespiesznym krokiem udałem się na Ry
nek. Tam, zatrzymawszy się w pobliżu głównego wejścia do Kościoła Mariackie
go, chcialem, choć przez chwilę, na krótko przed odjazdem do Warszawy, wsłu
chać się jeszcze w odgłosy toczącego się życia. I wtedy podszedł do mnie mło
dy człowiek. Zapytał:

- Przepraszam, gdzie tu jest ten Kościół Marynacki?
- „Marynacki"? Chyba „Mariacki", stoimy przed nim.
-Aha, dziękuję.
- Chcialby go pan zwiedzić? Trzeba będzie trochę poczekać, dziś niedziela, 

właśnie kończy się msza...
- Nie, nie. Przyjechałem z kumplami do Krakowa. No, wie pan. Umówiliśmy 

się przed tym kościołem, bo taki znany.
Młodzieniec nieco się oddalił. I wtedy okazało się, że nie byt sam. Po chwili 

półgłosem rozmawiał z kolegą:
- Ale plama. To ten, tutaj. I nazywa się Mariacki... Spadamy.

Tego samego dnia na stadionie krakowskiej 
Wisły odbywał się pierwszoligowy „mecz na 
szczycie" - wiślacy podejmowali warszawskich 
legionistów. Jedyną bramkę, strzeloną w pierw
szej połowie meczu, zdobył dla gospodarzy... 
Stop! Co to ma wspólnego z zabytkami?

Niemal każdego dnia, niemal na każdym 
kroku przekonujemy się o tym, jak wiele jest 
jeszcze do zrobienia w dziedzinie popularyzacji 
zabytków.

A co w numerze? Tym razem proponujemy 
wakacyjną wędrówkę w czasie i przestrzeni. Na 
początek uczta w białostockim pałacu za cza
sów hetmana Jana Klemensa Branickiego (s. 4), 
po niej skok przez stulecia w świat marzeń i wy
obraźni dwóch wybitnych polskich rzeźbiarzy: 

Jana Szczepkowskiego (s. 9) iXawerego Dunikowskiego (s. 12). Dla zdecydowa
nych na dłuższą podróż - wycieczka do Dobromila (s. 18) albo i do Wiednia 
(s. 32). Z kolei przebywających nad polskim morzem zainteresuje, być może, 
oksywska nekropolia (s. 24), a miłośników muzeów stan zachowania kilku wybra
nych muzealnych budynków (s. 28) i pałacowe wnętrza dawnej rezydencji Za
moyskich w Kozłówce (s. 34). Całej trasy wędrówki nie uda nam się zaanonso
wać. Może więc na koniec już tylko rzecz jedna, ale szczególna - historia szczę
śliwego powrotu do kościoła w Oleśnie rzeźb: „Boga Ojca” i „Św. Anny” ze 
skradzionego przed laty ołtarza „Wielka Święta Rodzina" oraz odnalezienia 
pochodzącej z tej samej świątyni figury „Matki Boskiej z Dzieciątkiem" (s. 40). 
Przyjemnej lektury!



OD przeglądy 
pogody

W Konkursie Generalnego Konserwatora 
Zabytków „Zabytek Zadbany" za rok 2003 
zgłoszonych zostało pięćdziesiąt obiek
tów: dziewiętnaście kościołów, szesnaście 
zespołów rezydencjonalnych, osiem do
mów mieszkalnych, dziesięć obiektów 
użyteczności publicznej oraz dwa obiekty 
przemysłowe. Nagrody przyznano szes
nastu obiektom. Wśród wyróżnionych zna
lazły się m.in.: parafia rzymskokatolicka 
św. Jerzego w Ziębicach (woj. dolnoślą
skie) za przeprowadzony kompleksowy 
remont kościoła parafialnego, parafia 
rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP 
w Lubsku (woj. lubuskie) za prace remon
towo-konserwatorskie w kościele, parafia 
rzymskokatolicka śś. Piotra i Pawła w La
chowiczach (woj. małopolskie) za prace 
remontowo-konserwatorskie w drewnia
nym kościele parafialnym, Polskie Koleje 
Państwowe S. A. za remont zabytkowego 
dworca w Skierniewicach (woj. łódzkie), 
Warta „Cultus” Sp. z o.o. za remont ze
społu palacowo-parkowegowŁącku (woj. 
mazowieckie), Urząd Miejski w Prudniku 
(woj. opolskie) za kompleksowy remont 
ratusza, Telekomunikacja Polska S. A. za 
remont i adaptację kamienicy mieszczań
skiej w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie). 
Konkurs „Zabytek Zadbany" odbywa się 
corocznie od 1975 r. Jego celem jest 
uhonorowanie wzorowych gospodarzy 
obiektów zabytkowych. Służy populary
zacji idei ochrony zabytków, rozwijaniu 
mecenatu instytucji i osób prywatnych 
oraz uwrażliwianiu społeczeństwa na 
problem właściwego użytkowania obiek
tów zabytkowych.

W 2004 r. Nagrodę im. ks. Janusza Sta
nisława Pasierba „CONSERVATOR EC- 
CLESIAE", ustanowioną przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków w 1995 r., otrzymał ks. biskup 
pelpliński prof, dr hab. Jan Bernard 
Szlaga. Od 1992 r. do chwili obecnej ks. 
biskup Szlaga sprawuje opiekę nad pel- 
plińskim zespołem pocysterskim oraz 
zgromadzonymi tam zabytkami rucho
mymi sztuki sakralnej. Do najważniej
szych jego dokonań należy zainicjowa
nie renowacji katedry pelplińskiej, a na
stępnie nadzór nad przebiegiem prowa
dzonych w niej prac (1993-2003).

Powstał projekt „Etnograficznego Parku 
Tematycznego" w podkoszalińskim Kło
sie. Na obszarze 12,5 ha ma być zrekon
struowanych dziewięć chałup jemeń
skich. Obok części historycznej ma po
wstać kompleks konferencyjno-hotelowy, 
a na wielkim placu odbywać się będą wi
dowiska plenerowe, kiermasze, turnieje. 
Ma być utworzony też duży staw ze styli
zowaną rybakówką oraz amfiteatr ze sce
ną na wodzie. Nowy ośrodek edukacyj- 
no-rekreacyjny ma być usytuowany przy 
wjeździe do Koszalina, w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu. Autorem koncepcji par
ku etnograficznego jest Jerzy Kalicki, dy
rektor Muzeum w Koszalinie, a wstępne
go projektu architekt Stanisław Składa.

W Muzeum Literatury im. Adama Mickie
wicza w Warszawie 27 kwietnia br. odby
ło się otwarcie wystawy „Skarby Kultury 

Polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej 
w Paryżu". Biblioteka Polska w Paryżu 
stanowiła intelektualne i duchowe cen
trum polskiej emigracji od czasu upadku 
powstania listopadowego. Obecnie jej 
zbiory obejmują około 220 tys. książek, 
5 tys. rękopisów, dziesiątki tysięcy dru
ków ulotnych, a także bogatą kolekcję 
dziel sztuki i wyrobów artystycznych. 
Skarby polskiej kultury, podtrzymujące 
narodową tożsamość polskiej emigracji 
przez ponad 150 lat, po raz pierwszy 
przyjechały do kraju i zostały udostęp
nione szerokiej publiczności. Prezento
wane na wystawie eksponaty zostały 
poddane gruntownej renowacji w Pra
cowniach Konserwacji Zabytków Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Honorowy 
patronat nad wystawą objęli: prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski oraz prezy
dent Republiki Francuskiej Jacques Chi
rac. W Muzeum Literatury w Warszawie 
wystawa będzie czynna do końca lipca 
br., a od września do końca listopada 
pokazana zostanie w Muzeum Narodo
wym w Krakowie.

W Konkursie Generalnego Konserwatora 
Zabytków i Stowarzyszenia Konserwato
rów Zabytków na najlepsze prace nauko
we, projektowe i popularyzatorskie doty

wrócitoby ołtarzowi jego dawny blask; 
ołtarz powstał około 1720 r. i jest dzie
łem artystów lwowskich, prawdopodob
nie związanych z warsztatem Eliasza 
Hoffmana.

Herkulesy - rzeźby kamienne na dzie
dzińcu pałacu Branickich w Białymstoku 
wymagają podjęcia natychmiastowych 
prac konserwatorskich. Złożone z kilku 
bloków piaskowca figury są w bardzo 
złym stanie. Do szczelin między łącze
niami dostaje się woda z kwasami i roz
sadza kamień. Powierzchnię pokrywają 
nawarstwienia pochodzące z zanie
czyszczonego powietrza. Rzeźby na 
dziedzińcu pałacowym w Białymstoku, 
zamówione w 1750 r. przez hetmana Ja
na Klemensa Branickiego, wyszły spod 
dłuta Jana Chryzostoma Redlera, 
współpracującego z architektem Jaku
bem Fontaną.

W nocy z 1 na 2 maja br. odbyta się 
„Noc Muzeów w Krakowie"; inicjatorem 
imprezy było krakowskie Muzeum Naro
dowe. Tej nocy krakowskie muzea pod 
hasłem „Europa widziana oczami Pola
ków" zaprosiły widzów w godzinach, 
w których zazwyczaj sale muzealne są 

czące ochrony zabytków i muzealnictwa 
za rok 2003 przyznano trzy nagrody 
i czternaście wyróżnień. Nagrody otrzy
mali: Katarzyna Kadluczka za pracę dy
plomową Próby rozwarstwienia malowi
deł: olejno-żywicznego „św. Wacław" 
z I potowy XVII wieku od temperowego 
„Koronacja Matki Boskiej przez Chrystusa" 
z II ćwierci XV wieku na górnej kwaterze 
prawego skrzydła tryptyku z Łącka; Oskar 
Rabenda za pracę dyplomową Władysław 
Czachórski. Technika malarska. Dzieje ży
cia i twórczości Władysława Czachórskie- 
go. Wpływ klasy Piloty’ego na ukształtowa
nie się warsztatu malarza; Krzysztof Wiel
gus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Joanna 
Piekło za opracowanie Twierdza Kraków. 
Bastion III Kleparz - rewaloryzacja i ada
ptacja na cele turystyczne.

Zakończone zostały prace konserwator
skie dotyczące zabezpieczenia sub
stancji drewnianej barokowego ołtarza 
głównego w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Lublinie, ale nie ma 
funduszy na odnowienie polichromii 
i złoceń. W trakcie przeprowadzonych 
prac okazało się, że ołtarz niemal w ca
łości został kiedyś pokryty grubą war
stwą farby olejnej oraz sproszkowanego 
srebra i brązu, którymi zastąpiono złoto 
płatkowe. Po usunięciu tych powłok 
ukazała się oryginalna kolorystyka poli
chromii i złoceń. Ich odnowienie przy- 

zamknięte (od 19.00 do 24.00). W cza
sie tej niezwykłej nocy odbyły się w Kra
kowie liczne imprezy, m.in. w Galerii Mu
zeum Narodowego w Sukiennicach zor
ganizowano wieczór pt. „Wokół Uczty 
u Wierzynka”, w Muzeum Stanisława 
Wyspiańskiego spotkanie „Z Wyspiań
skim po Europie. Podróże artystyczne", 
w Domu Józefa Mehoffera widowisko 
światła i cieni w ogrodzie pt. „Życie 
snem krótkim", w Muzeum Książąt Czar
toryskich można było zobaczyć nieco
dzienną wystawę „Niezbędnik podróżni
ka, czyli z czym i jak się podróżowało po 
Europie na przełomie XVIII i XIX wieku”. 
Biletem wstępu tej nocy do krakowskich 
muzeów była pamiątkowa moneta, bita 
specjalnie na tę okazję przez Mennicę 
Państwową.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie z okazji obchodzonego 
w tym roku jubileuszu 150-lecia wpro
wadziło wolny wstęp na wystawy w Pa
łacu Sztuki dla: sybiraków, żołnierzy 
września 1939 r., żołnierzy Armii Krajo
wej i Akcji „Burza”, żołnierzy powstania 
warszawskiego, osób niepełnospraw
nych z opiekunami, seniorów i ich wnu
ków, studentów Historii Sztuki UJ, ASP 
Wydz. Plastycznego AR WSF-P „Igna- 
tianum" i marszandyzmu WSH w Krako
wie, zorganizowanych grup uczniów ze 
szkól Małopolski, uczniów Liceum Sztuk

Pięknych w Krakowie. TPSP ufundowa
ło też dla szkól dar w postaci Pocztu 
Władców Polski.

Na Politechnice Koszalińskiej w dniach 
od 23 do 26 września br. odbędzie się 
V edycja Polsko-Niemieckiej Konferencji 
ANTI KON Architektura ryglowa - wspólne 
dziedzictwo; organizatorem konferencji 
jest Towarzystwo Wspierania Rozwoju 
Pomorza Zachodniego SZCZECIN- 
-EXPO. Tematem tegorocznego spotka
nia będzie ochrona wspólnego dziedzic
twa kulturowego na Pomorzu Zachod
nim, wymiana poglądów dotyczących 
sposobów ratowania, popularyzacji i wy
korzystania obiektów architektury ryglo
wej i drewnianej w Europie i na świecie. 
Konferencja składać się będzie z części 
plenerowej, sesji satelitarnych, wystaw 
oraz podróży studyjnej, podczas której 
uczestnicy i goście będą mieli możliwość 
dyskusji przy konkretnych obiektach. Po
dobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym 
roku redakcja „Spotkań z Zabytkami” bę
dzie patronem medialnym konferencji.

Od 31 marca br. czynna jest w Domu Jana 
Matejki przy ul. Floriańskiej w Krakowie wy
stawa „Wielki ilustrator. Drzeworyty Jana 
Matejki". Ukazuje ona mato znaną część 
twórczości wielkiego artysty - drzeworyty 
z jego rysunków wycinane w drzeworyt- 
niach prasowych. Obiekty ujęte są w grupy 
tematyczne: krakowskie zabytki, obrazy ar
tysty, sceny z jego życia, Album Matejki, 
Ubiory w Polsce. Uzupełnienie ekspozycji 
stanowią narzędzia dziewiętnastowieczne
go sztycharza i drukarza, wypożyczone 
z krakowskiego Muzeum Historycznego. 
Wystawa, zorganizowana w ramach ob
chodów 100-lecia Domu Jana Matejki, 
czynna będzie do końca sierpnia br.

Ogłoszone zostały warunki uczestnictwa 
w XIX Ogólnopolskim Biennale Fotografii 
„Zabytki" w Zamościu, którego organiza
torami są w tym roku Zamojskie Towarzy
stwo Fotograficzne, Wydział Kultury Urzę
du Marszałkowskiego w Lublinie, Wydział 
Kultury Urzędu Miasta w Zamościu i Mu
zeum Zamojskie. Wystawa ma na celu 
prezentację osiągnięć twórczych w foto
grafii o tematyce krajobrazu kulturowego, 
a także pokazanie najciekawszych za
bytków polskiego budownictwa, urbani
styki, rzemiosła i architektury krajobrazu 
oraz ich związku z działalnością człowieka. 
Organizatorzy zakładają przyjmowanie 
zdjęć o dowolnej tematyce mieszczącej 
się w haśle „zabytki”, ale chcąc uniknąć 
powtarzalności i bardziej ujednolicić cha
rakter poszczególnych ekspozycji, usta
nawiają jako główną tematykę XIX Bienna
le: ZABYTEK W KRAJOBRAZIE. W Bienna
le mogą uczestniczyć wszyscy fotogra
fujący, każdy autor może nadesłać do 10 
prac (cykl do 3 zdjęć będzie traktowany 
jako jedna praca), technika wykonania 
zdjęć jest dowolna, format prac 30 
x 40 cm. Oplata za uczestnictwo wynosi 
25 zł (płatne na konto Zamojskiego Towa
rzystwa Fotograficznego). Termin nadsy
łania prac -15 października 2004 r., ogło
szenie wyników - 30 października 2004 r., 
wystawa - listopad-grudzień 2004 r. 
Szczegółowe informacje oraz „Karty zgło
szenia" dostępne są na stronie interneto
wej organizatora: www.ztf.zam.pl oraz ko
respondencyjnie pod adresem: Zamoj
skie Towarzystwo Fotograficzne, Galeria 
Fotografii „Ratusz", Rynek Wielki 13, 
22-400 Zamość.
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lA/Uf wiedzieć 
n If więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły 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.

czwartym (o podobnej, dookol- 
nej kompozycji) występują dale
kowschodnie motywy kwiatowe 
i zoomorficzne (muszki?, motyl
ki?) z elementem architektury 
ogrodowej (altanka?), które ze 
względu na jakość przysłanej fo
tografii trudno lepiej odczytać. 
W dekoracji i technice omawianej 
porcelany wyraźne są odwołania 
do biało-błękitnej porcelany chiń
skiej okresu Ming (lata 1368- 
-1644), biało-błękitnej porcelany 
z barwnymi szkliwami (brązowe 
odwrocie na jednym z przedmio
tów) z okresu Kangxi (lata 1622- 
-1722) oraz japońskiej porcelany 
Imari. Warto więc pokrótce przy
pomnieć historię takich wyrobów.

„Będąc jeszcze w szkole pod
stawowej, zostałam obdarowa
na przez dziadka kilkoma pod
stawkami pod filiżanki. Są to sta
re, porcelanowe naczynia, 
a wśród nich cztery, jak mi się 
wtedy wydawało, brzydkie, bia- 
lo-niebieskie małe talerzyki. Ma
ją one ok. 8 cm średnicy i tylko 
jeden z nich jest nieco większy. 
Nie mają żadnej sygnatury, a od
wrotna strona większego talerzy
ka jest koloru brązowego. Rysu
nek wygląda tak, jakby został 
wykonany ręką dziecka. A jed
nak - to ciekawe - ten nieudol
ny* wzór wykonano na bardzo 
cienkiej porcelanie. Podstawki 
nie wzbudziłyby mojego zainte
resowania, gdyby nie reakcja 
babci, która nie była zadowolo
na z przekazania mi ich przez 
dziadka, uważała je bowiem za 
coś wyjątkowego. Ostatecznie 
jednak talerzyki pozostały 
u mnie, a od babci, na krótko 
przed jej śmiercią, dowiedzia
łam się jeszcze, że są one pozo
stałością po jakimś większym 
komplecie. Usłyszałam też wte
dy ich historię. Otóż rodzina mo
jej babci, która wskutek zawieru
chy wojennej straciła większość 
swego majątku, po wojnie spro
wadziła się na Ziemie Odzyska
ne. Zamieszkali w poniemieckim 
domu w Kamieniu Pomorskim. 
Kiedyś podczas przesuwania 
pozostawionej w tym mieszka
niu przez niemiecką rodzinę 
wielkiej komody odpadła od niej 
gruba, drewniana noga. W tej 
właśnie nodze znajdowała się 
skrytka z kompletem opisanych 
talerzyków. Przyznają, że nie do 
końca wierzę w tę historię, tym 
bardziej że jeden z moich wujów 
twierdzi, iż talerzyki pozostały po 
bogatej sąsiadce. Tak czy ina
czej, byłabym wdzięczna za bliż
sze informacje na temat tych 
wciąż zagadkowych dla mnie 
naczyń".

Ewa Chojnowska 
Warszawa

Barwnie opisana historia czte
rech spodeczków podarowa
nych przez dziadka jest równie 
interesująca, jak one same. Są to 
na pewno spodeczki, choć wła
ścicielka określa je także jako ta
lerzyki. Na funkcję (spodki pod 
czarki lub pod filiżanki) wskazuje 
podana średnica ok. 8 cm. Wy
konana kobaltem pod szkliwem 
dekoracja o motywach kwiato
wych jest wyraźnie inspirowana 
porcelaną dalekowschodnią. 
Dwa spodeczki dekorowane są 
motywem określanym jako „stoli
kowy” (stoliczek na niskich nóż
kach z kwitnącym pędem peonii 
w donicy). Spodek trzeci (ze 
szkliwionym brązowo odwro- 
ciem) zdobiony jest zakompono
wanymi dookoła środkowego 
kręgu owadami oraz stylizowa
nymi gałązkami kwiatowymi, 
a taką dekorację określa się 
w Europie antykwarycznym ter
minem „indianische Blumen” - 
indiańskie kwiaty. Na spodku 

Zanim w Europie (na początku 
XVIII w.) opracowano i wprowa
dzono produkcję tzw. twardej 
porcelany, popyt na wyroby por
celanowe zaspokajał głównie 
eksport z Dalekiego Wschodu. 
Na zakup kosztownych wyrobów 
importowanych mogli sobie jed
nak pozwolić tylko najzamożniej
si. W tej sytuacji oczywiste więc 
były liczne próby imitacji „białe
go złota”, które podejmowano 
w Europie, zwłaszcza od począt
ku XVII w. Słynne byty np. bialo- 
-niebieskie fajanse naśladujące 
porcelanę z Chin, wykonywane 
w warsztatach holenderskich 
w Delft, a wzornictwo najstarszej 
porcelany europejskiej (np. z Mi
śni czy Wiednia) inspirowane by
ło wyraźnie porcelaną chińską 
i japońską. Do lat czterdziestych 
XVIII w. porcelana europejska 
pozostawała pod silnym wpły
wem Dalekiego Wschodu. Po
wtarzano nie tylko motywy deko
racyjne, ale także formy naczyń 

i sposoby ich zdobienia. Szcze
gólnie ceniono porcelanę deko
rowaną podszkliwnie błękitem 
kobaltu, wymagającą przy zdo
bieniu na tyle dużej biegłości rę
ki i praktyki technologicznej, że 
malarze kobaltem stanowili 
w osiemnastowiecznych manu
fakturach oddzielną grupę arka- 
nistów. Mówiąc o wpływach ja
pońskich, trzeba wspomnieć 
przede wszystkim o warsztatach 
w Aricie na wyspie Kiusiu, które 
podjęty wzornictwo chińskie od 
końca XVI w., a zwłaszcza w XVII 
i XVIII w., często na zamówienie 
europejskich importerów. Błękit
ne dekoracje uzupełniano tam 
barwnymi naszkliwnymi malatu- 
rami, a szczególną popularność 
zyskało zdobienie uzupełniane 
na szkliwie czerwienią żelaza 
i złoceniami. Ten rodzaj dekoracji 
dobrze sprzedawał się w Euro
pie, zwłaszcza w XIX w., i zyskał 
nazwę Imari (od położonego 
w pobliżu Arity portu, z którego 
wysyłano do Europy statki z por
celaną).
Wracając do listu, malowane nie
wprawną ręką granatowo-niebie- 
skie spodeczki powstały na pew
no w Europie, a świadczy o tym 
nie tylko malarska maniera, lecz 
także swobodna interpretacja 
pewnych motywów (np. w znacz
nym stopniu uproszczone stoliki 
i stojące na nich donice zamiast 
wazonów). Wydaje się, że są one 
niedokończoną europejską wer
sją wzoru Imari i mogły zostać 
wykonane nawet w XVIII w., ale 
w tak wczesnym ich datowaniu 
należy zachować dużą ostroż
ność. Motywy azjatyckie powta
rzano w wytwórniach europej
skich do końca XIX w., a barwne 
dekoracje naszkliwne uzupełnia
no (często z dużym opóźnie
niem w stosunku do daty po
wstania bialo-niebieskiego to
waru) w warsztatach „domo
wych”. Spodeczki należące do 
naszej czytelniczki mogły po
wstać w dużej wytwórni (technika 
wypalania kobaltu pod szkliwem 
wymaga wysokich temperatur, 
a więc odpowiednich pieców) 
i jako wyroby nieukończone (lub 
nie najwyższej jakości?) trafiły 
być może do takiego właśnie 
warsztatu, przeznaczone dla 
mniej wymagającego odbiorcy. 
Atrybucję utrudnia (co nie znaczy 
uniemożliwia) brak sygnatur na 
spodeczkach. Aby rozstrzygnąć 
kwestię, czy spodeczki rzeczywi
ście są przykładem tak wczesnej 
(pochodzącej z XVIII w.) porcela
ny (a w pierwszej kolejności nale
żałoby tu uwzględnić pozbawio
ną marek wczesną porcelanę mi
śnieńską i wiedeńską), trzeba by 
ją pokazać specjalistom. Wydaje 
się, że warto.
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Trudno o bardziej pobudzający wyobraźnię opis uczty w pałacu polskiego 
magnata, jak ten, opowiadający o przyjęciu wydanym przez hetmana 

Jana Klemensa Branickiego z okazji imienin jego żony Izabeli 
„za czasów jeszcze Augusta III Uczta [...] odbyła się w zastawionej 

podzwrotnikowemi krzewami galeriowej sali białostockiego pałacu, gdzie na 
olbrzymim, uginającym się pod ciężarem naczyń srebrnych i złotych, dla 200 osób 
przygotowanym stole, przepływał wzdłuż w krysztalowem łożysku strumień tokaju, 

a na tym strumieniu czy kanale pływała flotylla złożona z 24 okrętów, 
napełnionych cukrami i suchemi konfiturami’’.

Okręty 
na hetmańskim stole

■w y- -y Wojciech Przybyszewski

A /oryginale opis jest nieco dłuższy i pochodzi z dru- 
kowanego w 1887 r. w „Kłosach” opowiadania 

%/ Edwarda Chłopickiego (nr 1129, Opowiadania 
▼ 'Z wędrówki po kraju. [Część] I: Podlasie litewskiej. 
We fragmentach znany jest też w cytacie, między innymi, 
w publikacjach Elżbiety Koweckiej (Dwór „najrządniejszego 
w Polszczę magnata”, Warszawa 1993) i księdza Jana Nie
cieckiego (Dwór Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, 
„Ogrody”, 2000, nr 9, s. 50-53). Jednak Kowecka, z uczci
wością rzetelnego badacza, przyznaje, że „historyka kultury 
materialnej interesuje [...] przede wszystkim [...] problema
tyka warunków bytu codziennego. I to nie od strony anegdo
ty, opisu świetności i przepychu tego życia”. W odpowied
nim więc miejscu swojej książki opis ten skraca do mini
mum i (nie do końca wierząc w prawdomówność Chłopic
kiego) zamyka go ostrożnym komentarzem: „Chociaż prze
kaz na ten temat pochodzi z końca XIX w. i nie został popar
ty odesłaniem do jakiegokolwiek wcześniejszego źródła, nie 
można wykluczyć jego prawdziwości. Na dworze hetmana 
dość było mechaników i artystów by taką dekorację wykon- 
cypować”. Natomiast z artykułu księdza Niecieckiego moż
na, co prawda, nieco więcej dowiedzieć się, jaka to była de
koracja stołu, ale i tu obawy dotyczące prawdomówności 
Edwarda Chłopickiego przeplatają się z wiarą, że imienino
wa uczta we wspaniałej posiadłości Branickiego w Białym
stoku - tak jak opisał ją autor Opowiadania z wędrówki po 
kraju - jednak się odbyła. Wnosi za to Nieciecki i tę ważną 
dla nas kwestię, że objaśnia dzienną datę uroczystości 
(„imieniny Izabeła Branicka obchodziła 19 listopada”) oraz 
wskazuje na miejsce, w którym ustawiono biesiadny stół 
i gdzie ucztowano („z pewnością mieściła się w bardzo wy
dłużonym budynku pomarańczami, której wnętrze tworzyło

«galeriową salę», wypeł
nioną o tej porze roku [...] 
wielką ilością drzew połu
dniowych, przeniesionych 
tu na zimę z ogrodu").

Sprawa pozostaje więc 
nierozstrzygnięta. A szko
da, gdyż, jak pisała o rezy
dencjach hetmana Branic
kiego Kowecka, „należały 
one - pod względem wy
stroju wnętrz - do naj
wspanialszych w kraju 
i tak też były przez współ
czesnych oceniane [...].

Wyjątkowo zły los sprawił [jednak], że żadna z owych rezy
dencji nie przetrwała do dziś w pierwotnym kształcie. Nie 
zachowało się nieomal nic z owych tak licznie i pieczołowi
cie dobieranych sprzętów, malowideł, ozdób, nie przetrwa
ły dzieła kunsztu rzemieślniczego takie jak boazerie czy 
sztukaterie. Obraz owych sal, apartamentów, buduarów 
możemy więc odtworzyć tylko w stopniu bardzo niedokład
nym na podstawie źródłowych zapisków”. Czy uda się za
tem także ustalić: odbyła się, czy też nie odbyła owa nie
zwykła biesiada, jaki był jej przebieg, co ją poprzedzało 
i co zdarzyło się po niej, wreszcie, czy po tylu latach moż
liwe jest odtworzenie tak niezwykłej dekoracji stołu?

Sięgnijmy raz jeszcze do opowiadania Chłopickiego.
„Festyny odbywane w Białymstoku podczas różnych 

monarszych zjazdów lub obchodów uroczystości dorocz
nych słynęły przez lat wiele na całą Polskę. Piękna hetma
nowa ściągała tłumy młodych i świetnych wielbicieli jej 
wdzięków, talentu i dowcipu. Hetman był duszą koła złożo
nego z ludzi bezinteresownych, zahartowanych Katonów 
polskich. Jednym z takich świetnych festynów, zapisanych
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w rocznikach minionej wielkości «podlaskiego 
Wersala», był za czasów jeszcze Augusta III bal, 
dany w dzień imienin hetmanowej, w którym 
wzięli udział królewicze, posłowie różnych dwo
rów i kwiat dostojników Rzeczypospolitej. Za
bawa się rozpoczęła polowaniem, wyprawionem 
jednego dnia w okolicach Bielska, a drugiego 
pod Tykocinem. Uczta imieninowa odbyła się 
w zastawionej podzwrotnikowemi krzewami ga
leriowej sali białostockiego pałacu, gdzie na ol
brzymim, uginającym się pod ciężarem naczyń 
srebrnych i złotych, dla 200 osób przygotowa
nym stole, przepływał wzdłuż w kryształowem 
łożysku strumień tokaju, a na tym 
strumieniu czy kanale pływała 
flotylla złożona z 24 okrętów 
[podkr. - WP], napełnionych cukrami i suchemi 
konfiturami. Mężczyźni ze strugi tej roztrucha- 
nami oraz familijnym pucharem Stefana Czarnieckiego, 
czerpali wino i pili, to dam, to obecnych dostojników, to 
wzajemnie swoje braterskie zdrowie; damy zaś z wnętrza 
pływających statków nabierały na talerze przysmaki i ob
dzielały niemi łaskawie swoich ugrzecznionych asystentów. 
Po tym pamiętnym obiedzie nastąpiła długa wieczorna za
bawa z tańcami, baletem, przedstawieniem teatralnem, cu- 
downemi iluminacjami i fajerwerkami, wprawiająca w zdu
mienie najwybredniejszych nawet wystawy pańskiej znaw
ców i wytrawnych szkoły Augusta II adeptów”.

Szczęśliwie, poza przytoczonym opisem, istnieje jeszcze 
jedna - dotąd niezauważona - relacja o niezwykłej uczcie 
i dekoracji hetmańskiego stołu. Choć zdecydowanie krót
sza, dla potwierdzenia prawdziwości opowiadania Chło- 
pickiego jest ona o tyle istotna, że pochodzi ze źródła dru
kowanego blisko 64 lata wcześniej i poprzedzona jest in
formacją na temat konkretnej rocznej daty przyjęcia urzą
dzonego na cześć Izabeli Branickiej w białostockim pałacu. 
Mówi także o pochodzeniu samego opisu. „Jeden z dzien
ników paryskich - czytamy na wstępie - donosi, iż gdy te
raz w Paryżu bankierowie dawali ucztę dla swego kolegi 
Rotszylda, na stole w czasie wieczerzy stała fregata

1. Louis de Silvestre, „Portret Jana Klemensa Branickiego w zbroi”, po 1752, 
olej, ptótno, Muzeum-Palac w Wilanowie
2. „Dekoracja ustawionego na kształt litery «A» królewskiego stołu w pałacu 
w Dreźnie, z górami z cukru i scenkami rodzajowymi ukazującymi górników
i hutników przy pracy", miedzioryt według rysunku Carla Heinricha Fehlingsa, 
1719, Drezno, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett
3. Michael Heinrich Rentz, „Widok na pałac i ogród w Białymstoku
od strony kanału”, akwaforta według projektu Jana Henryka Klemme, 1752, 
Kraków, Muzeum Czartoryskich

zrobiona z cukru [podkr. - WP], długa na 3 łok
cie, na której znajdowały się najosobliwsze przysmaki. 
W jednym z listów pisywanych wr.l760 z Białegostoku do 
Warszawy przez obecnego świadka, czytamy, iż gdy kaszte
lan krakowski Klemens Branicki, dziedzic Białegostoku da
wał ucztę w dzień imienin swej małżonki (Poniatowskiej, 
siostry Stanisława Augusta) stół był zastawiony w Galerji 
na 200 osób, w tym stołe wzdłuż był kanał napełniony naj
kosztowniejszym winem tokajskim, co niby wyobrażało mo
rze, po tym winie pływało 24 okręcików 
misternie zrobionych [podkr. - WP], a na nich 
były pistacje, wszelkie cukry, konfitury, rozmaite łakocie. 
Takowe okręty zatrzymywały się przed damami siedzącymi 
przy stole, które podług upodobania wybierały te przyjem
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ne towary z okrętów. Po wetach przyniesiono ogromny pu
char, który niegdyś' byl własnością sławnego Czarnieckiego, 
a goście (mężczyźni) czerpali nim owe Tokajskie Morze, któ
re to cale morze w przeciągu pół godziny zniszczone zosta
ło” („Kurier Warszawski”, 1823, nr 299 z 16 grudnia, s. 1).

Tak więc, na podstawie informacji zawartych w obu 
przytoczonych opisach oraz dzięki wcześniejszym ustale
niom zajmujących się tym tematem osób, pomimo zaginię
cia czy też nierozpoznania listu, o którym mowa w relacji 
z 1823 r., możemy śmiało przyjąć, że 19 listopada 1760 r. 
w Wielkiej Oranżerii pałacu w Białymstoku rzeczywiście 
odbyła się imieninowa uczta hetmanowej Branickiej, wy
stawiona przez jej rozsmakowanego w przepychu i zbyt
kach męża na 200 biesiadników. Biesiadowano przy ugina
jącym się pod ciężarem srebrnych i złotych naczyń stole, na 
którym dodatkowo - wzorem najbardziej wyszukanych de-

4. Jean-Baptiste Lallemand (1710-1805), „Pałac Montmusard koto Dijon
od strony zachodniej", olej, płótno, obraz sprzedany w 1987 r. w londyńskiej 
siedzibie domu aukcyjnego Christie's
5. Johann August Corvinus, „Widok zamku Moritzburg”, akwaforta, 1733, 
Drezno, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett
6. „Pojemnik na przyprawy w kształcie łodzi z żaglem”, porcelana, według 
modelu Johanna Friedricha Eberleina z 1740, Miśnia, Kónigliche Porcellain 
Fabrique (oprawa ze złoconego brązu, Paryż, 1740-1750), własność prywatna

(zdjęcia i reprodukcje: 1 - Wojciech Holnicki, 2-6-Archiwum)

koracji przygotowywanych zgodnie z najnowszymi wska
zaniami mody - urządzono miniaturową rzekę, na niej pły
wała flotylla złożona z 24 okręcików.

Niestety, żaden z tych, lakonicznych w gruncie rzeczy, 
tekstów nie pozwala na stwierdzenie, jaka była konstruk
cja opisanej dekoracji, czym posłużono się wykonując oto
czenie wypełnionego tokajem strumienia oraz jak wygląda
ły i z czego zostały zrobione okręciki. Chłopicki powiada, 
co prawda, że strumień tokaju znajdował się „w kryształo
wym łożysku”, ale czy miał on na myśli jakieś konkretne, 
przygotowane specjalnie na tę okazję szklane koryto, czy 
raczej wyrób analogiczny do „serwisu zwierciadlanego”, 
przeznaczonego dla warszawskiego pałacu hetmana Bra- 
nickiego, o którym w swojej pracy wspomina Kowecka - 
tego nie wiemy. Tam bowiem było „kryształowe łożysko”, 
tu zaś: „Nie [...] powszechnie spotykana ówcześnie nawet 
w bogatszych domach nie tylko magnackich, ale i szlachec
kich, obwiedziona srebrną balustradką tafla lustrzana, na 
której ustawiano różne figurki, lecz ogromna ozdoba stołu 

składająca się z kilkudziesięciu tafli okolonych posrebrza
nym mosiądzem, a zastawiano ją przeszło 200 różnorodny
mi szklanymi ornamentami, jak postumenty, filary, porta
le, wazy itp. Nie wiemy, z jakiej huty szkła wszystko to po
chodziło”. Tak więc, choć wyobrażenie o „serwisie zwier
ciadlanym” Branickiego daje się pogodzić z wizją wspo
mnianej na wstępie dekoracji stołu, dobrze byłoby je skon
frontować z innymi opisami.

Elżbieta Kowecka, na przykład, poprzedziła interesują
cą nas tu informację o uczcie na dworze Jana Klemensa Bra
nickiego krótką wzmianką o machinie z epoki, także z pły
wającymi po stole okręcikami. Nie był to jednak stół zwy
czajny, ale królewski - we Francji za Ludwika XVI: „Pod
czas wielkich uczt prześcigano się w bogactwie dekoracji sto
łu ożywiając je różnymi mechanizmami. I tak np. na dworze 
Ludwika XV/ w 1773 r. przez stół królewski płynęła sztucz
na rzeka z bujającymi na niej okręcikami”. Opis owej ma
chiny, zaliczonej przez autora Encyklopedii Sztuki Dekora
cyjnej (G. Janneau, Encyklopedia Sztuki Dekoracyjnej, War
szawa 1978) do „surtout de table” (i pod hasłem tym opi
sanej), zawdzięczamy relacji zawartej w Me'moires secretes 
Bachaumonta, z października 1773 r.: „Pan Arnoux, maszy
nista, wynalazł surtout o cudownym mechanizmie: jego śro
dek stanowiła rzeka, która płynęła z niewyczerpaną obfito
ścią podczas wszystkich posiłków; jej nurt zdobiły małe stat
ki i inne elementy żeglugi rzecznej, a jej brzegi wyobrażały to 
wszystko, co zwykło je czynić miłymi dla oka”. Niestety, 
czytamy w encyklopedycznej nocie, „podobne dekoracje 
stołu nie przetrwały czasów rewolucji [francuskiej], a w cza
sie empire’u stosowano tylko szklane tace z dekoracją orna
mentalną z brązu i kandelabry”.

Poza wspomnianymi opisami nie pozostaje nam jednak 
już niemal nic, co mogłoby ułatwić właściwe rozpoznanie 
powstałych mniej więcej w tym samym czasie ekstrawa
ganckich dekoracji na stołach króla Ludwika XVI i hetma
na Jana Klemensa Branickiego. Może warto więc przypo
mnieć, że związany z ceremoniałem dworskim zwyczaj de
korowania stołów narodził się dużo wcześniej. Tematyka 
zaś podejmowanych przedstawień oraz sposób ich realiza
cji zależały nie tylko od nakładów ponoszonych na takie 
dekoracje i umiejętności wykonujących je osób, ale także 
od zmieniających się upodobań w sztuce. Kwestie te sze
rzej omówił Andrzej Rottermund w artykule Dworski stół 
paradny - sztuka i ceremoniał („Materiały Muzeum 
Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie”, 1987). „Najlepiej udo
kumentowaną uroczystością dworską wieku XVI - czytamy 
we wskazanym artykule - jest bez wątpienia seria parad
nych wydarzeń związanych z wjazdami do Paryża w 1571 
roku Karola IX i jego narzeczonej Elżbiety Austriaczki. Po 
wypełnionym alegorycznymi aluzjami wjeździe do miasta, 
przystąpiono do ceremonialnej uczty, powtarzając wszyst
kie rytualne jej elementy jak np. ceremonialne mycie rąk, 
sposób obsługiwania osób królewskich czy też zapowiada
nie posiłków odgłosami trąb. Opisujący te wydarzenia spo
ro uwagi poświęcają jednak stronie kulinarnej podawanych 
potraw, co rzadko zdarzało się w poprzednich stuleciach. Po 
obiedzie odbywały się tańce i spożywano podwieczorek. 
Głównym elementem dekoracji stołu było sześć płaskorzeźb 
wykonanych w cukrze, przedstawiających historię Minerwy 
przynoszącej pokój Atenom. Otaczały ją tace wypełnione 
orzechami w cukrze, masy owocowe, marcepany, biskwity 
i «wszystkie gatunki owoców znanych na świecie», jak zapi
sał to francuski kronikarz”.
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Zapewne podobnymi opisami dekoracji stołu 
inspirowali się poeci epoki romantyzmu, wprowa
dzając do swojej twórczości niezwykle dla czytelni
ka atrakcyjne sceny z niegdysiejszych zabaw oraz 
biesiad. Rozpatrywać je należy jednak z dużą 
ostrożnością, gdyż przysługujące każdemu poecie 
prawo dokonywania swobodnej interpretacji źró
deł {licentia poetica) zamieniało rzeczowe kroni
karskie opisy w pełne fantazji i poetyckiego piękna, 
lotne słowa. A oto dotyczący mniej więcej tych sa
mych czasów przykład ze Słowackiego - opis pro
zą dekoracji stołu urządzonej na czas „Święconego 
u J. O. księcia Radziwiłła Sierotki” na zamku w Nie
świeżu: „[...] w pierwszej [...] sali stały trzy paszte
ty olbrzymiego kształtu, które ujrzawszy książę za
wołał: panowie, do ataku!» - co wymówiwszy
zdjął z pierwszego pasztetu czapkę - 
i wyleciało z niego wielkie mnóstwo 
żywych kuropatw, jemiełuch, gołębi, 
jarząbków, ortolanów, które potłu
kłszy okna powylatywaly na dzie
dziniec Z kolei „zapytany ku
charz, co się znajdowało w wielkiej 
piramidzie, stojącej na prawo, od- 
rzekł księciu panu, iż upiekł w niej 
całego Laokonta z wężami [...]./. O. 
książę, wziąwszy ze ściany buławę 
żelazną, nabitą gwoździami, dal tak 
po piramidzie, że aż się rozleciała - 
i ujrzeliśmy siedzącego na ruinach 
pasztetu karła, w cielistym ubiorze, 
który był cały skrępowany kiełbasa
mi, jakby ów Laokont właśnie pasu
jący się z gady Minerwy [...]”. 
W trzecim wreszcie pasztecie, we
dług słów kucharza, była „Andro
meda przykuta do skały łańcuchami, 
a smokowi oddana na pożarcie - ja
koż i po rozbiciu trzeciego pasztetu 
znaleźliśmy karlicę księcia, tak nazwaną Diannę, która 
święconymi salcesony przywiązana była za ręce do paszte
tu, a przed nią leżał ogromny szczupak, mający zamiast 
własnej głowy dzika, z paszczą otworzoną, która bez wąt
pienia karlicy owej mogła być grobem” (J. Słowacki, Świę
cone u J. O. Księcia Radziwiłła Sierotki, [w:] Dzieła wszyst
kie [pod red. J. Krzyżanowskiego], t. X, s. 87-88). Z pew
nością jednak - nie zważając na dość specyficzny, żartobli
wy ton tego opisu przyjęty przez wieszcza w całym przy
wołanym tu utworze - więcej odniesień do imieninowej 
uczty Izabeli Branickiej Anno Domini 1760 znaleźlibyśmy 
w dekoracji wielkanocnego stołu w sali drugiej i trzeciej 
nieświeskiego zamku. I tak, w sali drugiej, „śród mnóstwa 
drzew, z miodu lipcowego była sadzawka, 
z wyspą zielonym owsem pokrytą [podkr. - 
WP], na której się pasł święty baranek z chorągwią, mający 
oczy z dwóch karbunkulów ze skarbcu J. O. księcia wyję
tych, które błyszczały niezmiernie. Na tego baranka godziło 
czterech dzików okropnej wielkości, upieczonych całkowi
cie, a dwanaście jeleni ze złoconymi rogami, w różnych po- 
zyturach wyskakiwało z lasu, który był z drzew pomarań
czowych, różnymi konfektami obrodzony. Gdy tu same 
mięsiwa, to w przyległej komnacie były ciasta i napoje nie
mniej misternie ułożone. Nie lasy tam, ale baby podobne

skalom nosiły na głowach z migdało
wych murów grody i fortece, coś na
wet podobnego Jerozolimie widać by
ło, albowiem śród cukrowych domów 
ukryte ananasy koronami szarymi na
śladowały palmowe drzewa, a w bra
mach zaś figurki cukrowe w szmalco- 
wanych pancerzach i z krzyżami czer
wonymi na piersiach, jako jerozolim
scy rycerze za czasów Godfreda, stali 
na straży”. Tak więc w poetyckiej wi
zji wieszcza Juliusza twórcom deko
racji paradnych stołów nie brakło in
wencji. Inspiracji zaś mieli oni szukać 
zarówno w swojskich widokach nie
odległych wzgórz, łąk i kniei, jak też 
w egzotyce naturalnego krajobrazu 
Ziemi Świętej, do której z pielgrzym
ką wybierał się właśnie ich pan i ksią
żę, pierwszy ordynat nieświeski Mi
kołaj Krzysztof Radziwiłł.

Rzecz ciekawa, że nawet w obycza
jowości XX w. znaleźć można opisy podobnie dekorowanego 
stołu, jak na przyjęciu u hetmana Branickiego w Białymsto
ku*. Trudno jednak traktować je, jako kontynuację, czy też 
swoiste echo wspomnianych aranżacji. Były raczej przejawem 
pewnej ekstrawagancji, nieco odmiennej wrażliwości estetycz
nej osób przygotowujących przyjęcia, zaprezentowania ich 
własnej inwencji tam, gdzie - jak się okaże na przytoczonym 
tu przykładzie - wcale jej nie oczekiwano. Niebezpieczeństwo 
zaś polegało na tym, że „w świecie polityki dekoracja stołu 
mogła przemawiać do uczestników przyjęcia swoją symboliką 
i użycie nieprzemyślanych rekwizytów prowadziło niekiedy do 
międzynarodowych nieporozumień i dyplomatycznych faux- 
-pas. Zdarzyło się tak w 1937 roku, kiedy gościł w Polsce mi
nister spraw zagranicznych Francji Yuon Delbos, a do progra
mu wizyty należało śniadanie w prywatnych apartamentach 
Józefa Becka” (M. i J. Łozińscy, Bale i bankiety Drugiej Rzeczy
pospolitej, Warszawa 1998). Oto, jak wspomina dekorację 
stołu żona naszego ministra Jadwiga Beck: „Przywiozłam wła
śnie z Paryża prześliczne małe żaglóweczki wykonane z błysz
czącego metalu - świetne jako motyw dekoracyjny. Uartystycz- 
niona przyjaciółka - Jadzia Prażmowska - umiała kompono
wać oryginalne dekoracje stołu. Obie nie lubiłyśmy banalnych, 
wielkich bukietów z najpiękniejszych nawet róż w najcenniej
szych i antycznych wazach do zup. Te wysokie i szerokie ozdo
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by zasłaniały zawsze siedzących vis-a-vis. Śniadanie odbyć się 
miało nie w sali bankietowej ministerstwa, ale w naszym 
mieszkaniu. Dawało to nam więcej swobody w pomysłach. 
Nazwały ś my nasz pomysł: kolorowe 
wyspy [podkr. - WP]. Dekoracja stołu miała być przede 
wszystkim niespodzianką dla mego męża, którego «hobby» były 
sporty wodne. Na wielkich taflach lustrzanych 
płynęły śliczne cacka żaglówki [podkr. - WP]. 
Wśród nich, po jednej lub grupkami rozrzucone były (na niewi
docznych spodeczkach z wodą) pąsowe gwiazdy kwiatu poncji. 
Dekoracja na pewno oryginalna i na pewno efektowna” 
(J. Beck, Kiedy byłam ekscelencją, Warszawa 1990). Czy nie
winnie wyglądające żaglóweczki na stole u państwa Becków 
mogły więc stać się powodem dyplomatycznego „skandalu”? 
W ocenie uczestniczącego w przyjęciu ambasadora Francji 
w Polsce, Leona Noel’a, mogły. Czytamy o tym w jego rapor
cie ze spotkania: „Chcąc od początku zwrócić jego (Delbos’a) 
uwagę na polskie ambicje użyto dość nieoczekiwanego sposo
bu. Na obiedzie wydanym przez państwa Becków dla naszego 
ministra spraw zagranicznych tylko okręty i morskie emblema
ty znajdowały się na stole. Dopiero po fakcie pewna osobistość 
bardzo zbliżona do sfer rządowych wyjaśniła mi intencję jaką 
mieli państwo domu, obmyślając tę dekorację”.

Aferę więc zażegnano - możemy wrócić do opisanych 
w artykule Andrzeja Rottermunda przyjęć sprzed wieków: 
„W końcu XVII i XVIII stulecia [...] układy paradnych stołów 
projektowane były przez najwybitniejszych architektów dwor
skich, przybierając formy wiążące się nieraz z inicjałami mo
narchy i innymi symbolicznymi znakami. W dekoracji stołu 
szczególna rola przypadała wyrobom ze srebra, przeważnie 
kandelabrom i lichtarzom, koszom z kwiatami i specjalnie na 
tę okazję wykonywanym figurom z cukru. Te ostatnie decydo
wały o treściowej wymowie przedstawionej na stole dekoracji. 
Na początku XVIII wieku projektanci dekoracji 
stołowej świadomie czerpali z kompozycji 
architektury ogrodowej, konstruując 
miniaturowe krajobrazy pośrodku sto/w [podkr. 
- WP]. Materiałami były: pasta cukrowa, ciasto biskwitowe, 
wosk, tektura, jedwabne wstążki i kolorowy cukier. Tworzone 
przez nich ogrody wypełnione były postaciami mitologicz
nych bogów, pasterzy i pasterek. Ustawiono je na zwiercia
dłach by zwielokrotnić zamierzony efekt. Zwierciadła zastę

powano nieraz kolorowym piaskiem, który łatwiej nadawał 
się do formowania geometrycznych, ogrodowych wzorów”.

Umiłowanie ogrodów utrzymywanych wokół najwspa
nialszych królewskich i magnackich rezydencji, przemożna 
chęć obcowania z nimi nawet wtedy, kiedy niesprzyjająca 
pora roku lub inne okoliczności nie pozwalały na korzysta
nie z ich uroków, stały się także inspiracją do naśladowania 
ich przemyślnych kompozycji w postaci miniaturowych 
wytworów na biesiadnym stole. Pływające po „Tokajskim 
Morzu” małe okręciki to nic innego, jak tylko wspomnienie 
minionego lata w czas jesiennej słoty, w czas imienin (19 li
stopada) Izabeli Branickiej. To żywe, nostalgiczne wspo
mnienie znanych nam z opisów ogrodowych zabaw, prze
jażdżek zdobnymi batami z gośćmi i kapelą po stawach 
i przypałacowych kanałach w Choroszczy oraz Białymsto
ku. Być może zresztą owe okręty czy też okręciki nie były 
wzorowane na żadnej realnie istniejącej konstrukcji żaglow
ca z epoki lub choćby typowej łodzi z żaglem, ale przypo
minały dużo od nich mniejsze i chętnie używane do prze
jażdżek po przypałacowych kanałach i stawach łodzie spa
cerowe. Takie choćby, jak ta widoczna na pierwszym planie 
dobrze znanej akwaforty z połowy XVIII w. z widokiem na 
pałac i ogród w Białymstoku od strony kanału lub na in
nych, pokazanych tu dla przykładu ilustracjach.

Możliwe jednak, że poza obserwacją najbliższego oto
czenia (w głównej mierze pałacowego ogrodu), dającą pod
stawę dla wykonania z cukrów, biskwitu, wosku i tektury 
opisanej na wstępie kompozycji, istotną rolę w dekoracji 
imieninowego stołu Izabeli Branickiej odegrały jeszcze ja
kieś inne, nadające się do tego przedmioty - przede wszyst
kim naczynia i figurki z porcelany. Ich obecność w pałaco
wym inwentarzu zasygnalizowała już Elżbieta Kowecka. 
Natomiast o samym zjawisku zastępowania nietrwałych cu
krowych dekoracji delikatnymi porcelanowymi figurkami 
produkowanymi przez europejskie manufaktury wiemy, że 
pojawiło się ono właśnie około połowy XVIII w.

Rzecz prosta nie jest to jeszcze wskazanie wprost do 
poszukiwań owych interesujących nas 24 okręcików pły
wających po stole hetmana i hetmanowej Branickich. Tam
te bowiem okręty były zapewne okazjonalnie wykonanymi 
miniaturowymi modelami jakichś bliżej nieznanych jedno
stek pływających i tak jak ich pierwowzory na morzu, rze
ce czy kanale, musiały także pływać po wypełnionym toka
jem strumieniu. Porcelanowe wyroby były na to zbyt cięż
kie. Wzorować się na nich jednak było można.

Jednym z takich wyrobów, charakterystycznych dla oma
wianego nurtu produkcji miśnieńskiej manufaktury, jest nie
wielki, malowany w drobne rzuty kwiatowe lub owady (jak 
ten pochodzący z prywatnej kolekcji w Hamburgu i pokaza
ny w 1982 r. na wystawie w miejscowym Muzeum Sztuki 
i Rzemiosła Artystycznego) porcelanowy okręcik ze sterni
kiem wpatrującym się w pracujący na wietrze żagiel. Obiekt, 
wykonany według modelu autorstwa Johanna Friedricha 
Eberleina z 1740 r. i posadowiony na ozdobnej oprawie 
w stylu Ludwika XV (wykonanej ze złoconego brązu w Pary
żu w latach 1740-1750), prezentuje się znakomicie. Przezna
czony zaś był na przyprawy. Podobnych okręcików w zbio
rach muzealnych i kolekcjach prywatnych jest jeszcze wiele. 
Tylko, czy rzeczywiście posłużyły one za wzór do wykonania 
pływających stateczków na hetmańskim stole w Białymstoku?

Wojciech Przybyszewski
* Za wskazanie mi ich serdecznie dziękuję Mai Łozińskiej.
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Dotychczasowe publikacje stworzyły wizerunek Jana 
Szczepkowskiego jako czołowego twórcy polskiej art deco. 

Tymczasem artysta ten próbował swych sił również jako projektant 
wnętrz, obiektów rzemiosła artystycznego i cmentarzy wojskowych, 

jako architekt i urbanista, był wreszcie świetnym rysownikiem 
(zob. m.in. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 2004, s. 22). Slaby stan 
badań historii rzeźby współczesnej spowodował nawet powstanie 
pewnego schematu myślowego, utrwalonego wśród historyków 

i handlarzy dziel sztuki, łączących mechanicznie „kanciasty”, kubiczny 
styl drewnianych rzeźb o ludowej stylizacji z osobą 

Jana Szczepkowskiego. O tym, jak kuszące jest to skojarzenie, 
świadczą wypadki mylnego przypisywania Szczepkowskiemu 

podobnych stylistycznie rzeźb powstałych w kręgu zakopiańskiej 
Szkoły Przemysłu Drzewnego wśród uczniów: Karola Stryjeńskiego, 

Romana Olszowskiego, Adama Dobrodzickiego. 
Pomyłki takie zdarzają się zarówno w inwentarzach muzealnych, jak 

i katalogach domów aukcyjnych.
1. „Jablkobranie” - jedna z płaskorzeźb na elewacji 
Domu Towarzystwa Rolniczego w Krakowie

Jan Szczepkowski
nie tylko snycerz i rzeźbiarz

KATARZYNA CHRUDZIMSKA-UHERA

■ an Szczepkowski urodził się 8 marca 1878 r. w Stanisła-
■ wowie pod Lwowem. We Lwowie i Stryju ukończył szko- 

^^łę czteroklasową, a następnie, razem z ojcem, udał się
w podróż do Zakopanego, by tam w C. K. Szkole Przemy

słu Drzewnego (dziś szkoła ta znana jest jako liceum Kenara) 
uczyć się w oddziale rzeźbiarstwa ornamentalnego (od 1891 
do 1895 r.). Było to pierwsze długie rozstanie Szczepkowskie
go z domem. Tym boleśniejsze, że niedługo zmarła jego mat
ka Józefa Szczepkowska.

Artystyczną edukację J. Szczepkowski kontynuował w la
tach 1895-1901 w krakowskiej Szkole - a następnie Akademii 
- Sztuk Pięknych, w oddziale rzeźby. Na początku 1901 r. 
przerwał naukę i wbrew opinii swego nauczyciela - Konstan
tego Laszczki wyjechał do Rygi. Zastąpił tam Zygmunta Otta 
na stanowisku kierownika artystycznego w biurze inż. arch. 
Floriana Wyganowskiego, przygotowującego projekty pawilo
nów i dekoracji na Wystawę Jubileuszową zorganizowaną 
z okazji 700-lecia Rygi. Współpraca między Szczepkowskim 
i Wyganowskim nie układała się dobrze. Artystę zaskoczył 
podły w jego mniemaniu materiał - beton, w którym przyszło 
mu pracować, Wyganowskiemu natomiast nie odpowiadało 
wolne tempo pracy rzeźbiarza. Pobyt w Rydze przerwało we
zwanie do odbycia służby wojskowej. Na studia J. Szczepkow
ski już nie wrócił. W 1926 r. Adolf Szyszko-Bohusz - ówcze
sny rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wydał spe
cjalne zaświadczenie stwierdzające, że studia odbyte przez 
Szczepkowskiego odpowiadają pełnemu kursowi nauki w ASP.

Nauczycielem i mistrzem J. Szczepkowskiego był bez wąt
pienia profesor rzeźby krakowskiej ASP - Konstanty Laszczka 
(1865-1956). Piętno jego stylu noszą zwłaszcza portrety wy
konywane przez Szczepkowskiego przed 1914 r. Inne rzeźby 
z tego okresu wykazują niekiedy symboliczne zabarwienie 
(„Nad przepaścią”, ok. 1903; „Macierzyństwo”, 1905) czy 
tak typową dla epoki fascynację kulturą i kolorytem wsi pod
krakowskiej (grupa „Dziewki”, 1903-1904). Szczepkowski 
szybko wypracował sobie pozycję w krakowskim środowisku 
artystycznym. Od razu po studiach podjął pracę w Żeńskiej 
Szkole Sztuk Pięknych i Sztuki Stosowanej dła Kobiet, założo
nej w 1901 r. przez Jana Bukowskiego i Włodzimierza Tetma
jera. Brał udział w życiu towarzyskim krakowskiej bohemy, 
m.in. był stałym bywalcem słynnej cukierni Michalika przy 
Floriańskiej i autorem lalek do przedstawień Zielonego Balo
nika. Był też członkiem elitarnego Towarzystwa Artystów Pol
skich „Sztuka”, Stowarzyszenia „Rzeźba” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Szczególnie ważny dla rozwoju oso
bowości artystycznej Szczepkowskiego okazał się program 
Polskiej Sztuki Stosowanej. Opierał się on na ideach Ruski- 
nowsko-Norwidowskich, popartych autorytetem Stanisława 
Wyspiańskiego. Zakładał przede wszystkim dążenie do odro
dzenia rzemiosła i wprowadzenia piękna w codzienne otocze
nie człowieka, przy jednoczesnym silnym akcentowaniu naro
dowego charakteru tworzonych dzieł. Zgodnie z założeniami 
lansowanego w środowisku Polskiej Sztuki Stosowanej tzw. 
stylu swojskiego, Szczepkowski zaprojektował m.in. mosiężną 
lampę z kogutem (1907) i brązowy ołtarz maryjny (1912). 
W ramach współpracy Towarzystwa z fabryką fajansów Józef 
Niedźwiecki (Niedźwiedzki) i Spółka w Dębnikach, pełnił 
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funkcję kierownika artystycznego nowego działu majoliki 
(w latach 1902-1907). Wykonał wiele projektów m.in. wazo
nów o płynnych konturach i impresyjnej malaturze, kompo
zycji figuralnych, medalionów oraz serwisów śniadaniowych 
- tzw. zakopiańskich, opartych na wzorach stworzonych 
przez Stanisława Witkiewicza.

Lata 1907-1908, dzięki stypendium Czartoryskich, Jan 
Szczepkowski spędził w Paryżu. W stolicy sztuki nie szukał uzu
pełnienia zdobytej już wiedzy, ale raczej potwierdzenia swoich 
artystycznych ideałów. Za radą krakowskich profesorów - Jó
zefa Mehoffera i Konstantego Laszczki, nie zapisał się do żad
nej szkoły, odwiedzał natomiast Luwr oraz pracownie dwu 
wielkich sław i autorytetów w świecie rzeźby - Emila A. Bour- 
delle’a i Auguste’a Rodina. Pobyt w Paryżu nie wywołał żad
nych rewolucyjnych zmian w twórczości Szczepkowskiego. 
Jeszcze w 1907 r. artysta zaprojektował rzeźbę Chrystusa upa
dającego pod krzyżem na elewacji prezbiterium kościoła św. 
Krzyża w Krakowie oraz popiersia ewangelistów i cherubiny do 
restaurowanego wówczas przez Franciszka Mączyńskiego ko
ścioła św. Floriana (obecnie rzeźby w zbiorach Muzeum Diece
zjalnego w Krakowie). Po powrocie do kraju otrzyma! zlecenie 
wykonania dekoracji elewacji Domu Towarzystwa Rolniczego 
przy Placu Szczepańskim. Stworzył fryz złożony z figur symbo
lizujących sezonowe prace rolne, a narożnik budynku ozdobił 
ornamentem z gałęzi świerkowych (1908-1909).

W 1913 r. odbył się ślub Jana Szczepkowskiego z aktorką 
Marią Morozowicz. Po powrocie z podróży poślubnej do 
Włoch artysta stworzył ołtarz św. Antoniego w kościele 
w Krzeszowicach (1915). W postaciach aniołów adoracyjnych 
z tego ołtarza monografiści twórczości Szczepkowskiego zwy
kli dopatrywać się pierwszych zapowiedzi jego dojrzałego sty
lu lat dwudziestych - teza taka nie jest jednak uzasadniona. 
Artysta zastosował wprawdzie krystaliczne, ostro łamane 
kształty draperii, ale nawiązał tym samym do neogotyckiej ar
chitektury kościoła.

Pod koniec lipca 1914 r. Jan Szczepkowski został zmobili
zowany do armii austro-węgierskiej. Powróci! z frontu poważ
nie ranny, niedługo przed narodzinami jedynej córki Hanny. 
Następnie, uznany za niezdolnego do służby na froncie, odzna
czony Krzyżem Walecznych, przydzielony został do 
Kriegsgraberabteilung - oddziału zajmującego się budowaniem 
cmentarzy wojskowych. Stworzył tam wiele projektów nekro
polii, grobowców i pomników. Obok najchętniej stosowanych 
w Wydziale Grobów Wojennych form monumentalnych, zbli
żonych do klasycystycznych, Szczepkowski wykorzystywał cy
taty historyczne (głównie neoromańskie i neogotyckie), ele
menty architektury obronnej, łączył je z gontowymi przekrycia- 
mi, wiązaniem drewnianych chałup wiejskich i ludowym zdob
nictwem (np. cmentarze w Bogoniowicach i Ciężkowicach). 
Był m.in. współautorem najbardziej oryginalnego spośród zało
żeń galicyjskich - cmentarza wojskowego na wzgórzu Pustki.

Budowie cmentarzy towarzyszyła atmosfera nieprzychyl- 
ności środowiska polskich artystów, a szczególnie kręgu To
warzystwa Polska Sztuka Stosowana. Krytykowano obcy, pru
ski styl powstających nekropolii, szpecący krajobraz, niemają- 
cy niczego wspólnego z polską kulturą i sztuką. Udział artysty 
w budowie cmentarzy, dający mu szansę przetrwania wojny, 
przez współczesnych odebrany mógł zostać jako sprzeniewie
rzenie się ideałom młodości. Prawdopodobnie dlatego wła
śnie po zakończeniu wojny, udzielając wywiadów i publikując 
swoje dane biograficzne, Szczepkowski konsekwentnie mil
czał na temat pracy w Kriegsgraberabteilung.

Na początku lat dwudziestych Szczepkowski, podobnie jak 
duża grupa krakowskich plastyków, przeniósł się do Warszawy, 
gdzie współtworzył nowe centrum życia artystycznego odro
dzonego kraju. Twórcy spod znaku Polskiej Sztuki Stosowanej, 
którym patronował Jerzy Warchałowski - niezłomny promo
tor i animator sztuki narodowej - objęli stanowiska profesor

skie w artystycznych uczelniach stolicy i w ten sposób prze
szczepiali idee odrodzenia rzemiosła na nowy grunt. Jan 
Szczepkowski nauczał w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych 
i Malarstwa (od ok. 1921 do 1936 r., pełnił też funkcję dyrek
tora szkoły) i w Szkole Sztuk Pięknych (w latach 1924-1926).

Okazją do zamanifestowania odrębności polskiej twórczo
ści stała się Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej 
w Paryżu w 1925 r. Komisarzem działu polskiego został 
J. Warchałowski, który zaprosił do udziału znanych mu arty
stów, wierzących w te same co on ideały. Znalazł się wśród 
nich Jan Szczepkowski. Pokazał w Paryżu drewnianą kaplicz
kę Bożego Narodzenia i mosiężną lampę z 1907 r. Artysta 
wniósł własny wkład w legendarny sukces Polski w Paryżu - 
otrzymał Grand Prix za kapliczkę i odznaczony został Francu
ską Legią Honorową. Replikę kapliczki dziś oglądać można 
w ekspozycji stałej Muzeum Narodowego w Warszawie, nato
miast oryginał został sprzedany rządowi francuskiemu. Nego
cjując warunki transakcji, J. Warchałowski liczył na umiesz
czenie dzieła w Luwrze, co miałoby nieocenione znaczenie 
propagandowe dla młodego państwa polskiego. Stało się jed
nak inaczej. Kapliczka trafiła do kościoła w niewielkiej miej
scowości Dourges na północy Francji.

Rzeźby Szczepkowskiego z lat dwudziestych reprezentują 
najbardziej dojrzałą i cenioną część jego twórczości. Artysta 
wypracował wówczas niepowtarzalny styl, wpisujący na trwa
łe jego dzieła w historię polskiej i europejskiej art deco. 
O specyfice tego stylu decydowała technika wykonania pła
skorzeźb - głębokie, wgłębne cięcia, o ostrych krawędziach, 
wydobywające z powierzchni materiału krystaliczne, przeni
kające się kształty, przyjęcie geometrycznej formy (zygzaka, 
kół, trójkątów) jako podstawy kompozycji płaszczyzny, a tak
że maksymalne nagromadzenie motywów, swoiste horror va- 
cui, upodobniające przedstawienie do abstrakcji. W stylu 
Szczepkowskiego dopatrzyć się można elementów sztuki no
woczesnej: włoskiego futuryzmu, polskiego formizmu, a tak
że inspiracji sztuką ludową - zwłaszcza zakopiańską i podkra
kowską. Najwcześniejszym zrealizowanym w tej estetyce dzie
łem był projekt sarkofagu Andrzeja hr. Potockiego do katedry 
na Wawelu (1922), a najznakomitszymi przykładami: paryska 
kapliczka Bożego Narodzenia (1925), ołtarz Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny (1925-1929), ołtarz Matki Boskiej 
Bolesnej w grobowcu Jana Kasprowicza na Harendzie w Za
kopanem (1926-1932), niezachowany fryz w sali teatralnej 
Domu Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych 
(obecnie Teatr Ateneum w Warszawie, 1927), fryz na budyn
ku sali obrad Sejmu (1927-1928), dekoracja ryzalitu gmachu 
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (1929-1931) 
oraz płaskorzeźby cokołu pomnika Wojciecha Bogusławskie
go w Warszawie (1929-1936).

W następnej dekadzie - w latach trzydziestych, Szczep
kowski odszedł od stylizowanych kształtów geometrycznych. 
Sięgnął po formy klasyczne. Wyraźnie widoczne jest to w pro
jektach zgłoszonych na konkursy: na Pomnik Zjednoczenia 
Ziem Polskich w Gdyni (1931), pomnik i sarkofag Marszałka 
Piłsudskiego (1936-1939), grobowiec gen. Gustawa Orlicz- 
-Dreszera w Gdyni (1937). Od artystów - rzeźbiarzy i archi
tektów oczekiwano wówczas projektów monumentalnych. 
Szczepkowski próbował monumentalność osiągnąć m.in. du
żą skalą i antycznym kostiumem.

W latach drugiej wojny światowej Jan Szczepkowski ak
tywnie włączył się w działania zmierzające do odbudowy ży
cia artystycznego kraju. 1 lutego 1945 r. w Milanówku zawią
zał się Oddział Warszawski ZPAP - dom Szczepkowskich słu
żył jako miejsce spotkań informacyjnych członków Związku. 
Artysta nie ustawał też w pracy. Kiedy wojna przerwała reali
zację sarkofagu Piłsudskiego, rzeźbiarz zmienił się w architek
ta i tworzył fantastyczne wizje przyszłej stolicy: centra han
dlowe, wieżowce, budynki teatrów, banków.
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2. Gipsowy projekt płyty sarkofagu Andrzeja hr. Potockiego w katedrze 
wawelskiej
3. Wnętrze kapliczki Bożego Narodzenia na Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r.
4. Płaskorzeźba „Przestworza”, fragment dekoracji ryzalitu gmachu 
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
5.6. Fryz na budynku sali obrad Sejmu (5) i fragment fryzu (6)
7. Projekt Łuku Triumfalnego ku czci Marszalka Józefa Piłsudskiego

(zdjęcia i reprodukcje: 14,7 Roman Uhera, 5,6 - Tadeusz Podgórski)

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Szczepkowski 
zatrudniony był w tzw. Pracowniach Sztuk Plastycznych w War
szawie. Tam z gronem swoich uczniów pracował nad pomni
kiem Moniuszki (1965) i rekonstrukcją pomnika Bogusławskie
go (1965) oraz nad bliżej nieokreślonymi rzeźbami dla Pałacu 
Kultury; tam powstały posągi śś. Piotra i Pawła do kościoła 
w Radomiu (1953), tam magazynowane były modele płasko
rzeźb dla gmachu Ministerstwa Hutnictwa (1950-1953). Uzna
niem dla dorobku i talentu rzeźbiarza było powierzenie mu re
konstrukcji zniszczonej podczas wojny figury Adama Mickiewi
cza z pomnika w Warszawie (1949), autorstwa Cypriana Go
debskiego. Ostatnim ważnym dziełem Szczepkowskiego były 
trzy płaskorzeźbione kompozycje dla Ministerstwa Energetyki 
w Warszawie (1954-1957). Projekty i realizacje powstałe 
u schyłku życia artysty wydają się logiczną konsekwencją jego 
stylu lat trzydziestych. Kontynuował w nich poszukiwanie for
my narodowej, wolnej od naśladownictwa obcych mód. A mu- 
siała to być forma monumentalna, w niej bowiem wyrażać się 
miała siła polskiego państwa.

Artyście w ostatnich latach życia doskwierał słabnący 
wzrok, przypomniały też o sobie rany z frontu pierwszej wojny 
światowej. Mimo to pozostał aktywny. Na początku lat sześć
dziesiątych, otoczony przyjaciółmi i uczniami, obchodził jubile
usz 70-Iecia pracy twórczej, zasiadał w sądach konkursowych, 
do ostatnich chwil pracował nad pomnikami Bogusławskiego 
(nad powojenną rekonstrukcją) i Moniuszki, których odsłonię
cia na Placu Teatralnym w Warszawie już nie doczekał. Jan 
Szczepkowski zmarł 17 lutego 1964 r., pochowany został na 
warszawskim Cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych. 
Niedługo po tym odszedł powtórnie - w zapomnienie. Jego 
twórczość okazała się zbyt mało nowoczesna, by znaleźć miej
sce w opracowaniach historii współczesnej rzeźby. Twórczość 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego - tak jak cała art 
deco - musiała natomiast poczekać na odkrycie i docenienie.

Katarzyna Chrudzimska-Uhera
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W 2001 r. autorka niniejszego artykułu przygotowała w Zamku Królewskim 
na Wawelu wystawę „Xawery Dunikowski. Dzieła w zbiorach wawelskich”, 

trzy lata później powstała idea przeniesienia ekspozycji do Muzeum 
Regionalnego w Stalowej Woli (kwiecień-maj 2004). Ponowna prezentacja 

dzieł wybitnego polskiego rzeźbiarza stanowi dobrą okazję do zastanowienia 
się nad więziami, jakie łączyły go z Krakowem i Wawelem.

Związki Xawerego 
Dunikowskiego 

z Wawelem
skiego (1898), architekta Franciszka Mączyńskiego (1912), akto
ra Kazimierza Kamińskiego (1907), działacza niepodległościowe
go Witolda Jodko-Narkiewicza (1912), aktora Ludwika Solskie
go (1912, odlew 1914), Dantego Alighieri (przed 1903) oraz 
Fryderyka Chopina (około 1900). W czasie okupacji zaginęło lub 
zostało zniszczonych dziesięć rzeźb: „Madonna” (1910-1911), 
„Zwiastowanie” (około 1910 r.), dwie grupy „Adoracji Chrystu
sa” - „Mnisi” i „Rodzina” (wielkości naturalnej i dwa modele 

w zmniejszonej skali, wszystkie z 1911 r.), 
grupa „Macierzyństwo” (przed 1904 r.) 
oraz trzy głowy męskie (przed 1914 r.).

W okresie międzywojennym na Wa
welu znajdowały się także rzeźby z cyklu 
„Głowy wawelskie”, zamówione do uzu
pełnienia stropu sali Poselskiej, dwanaście 
wykonanych w drewnie („Autoportret”, 
„Zofia Jachimecka”, „Kobieta z warko
czem”, „Uczennica N. K.”, „Uczennica 
w czerwonym czepku”, „Uczennica 
w wieńcu z róż”, „Dworzanin”, „Henryk 
Walczy”, „Witold Ostrowski”, „Karol 
Rolle”, „Księżniczka”, „Adam Mickie
wicz”) i około szesnastu w gipsie („Jan 
Kazimierz”, „Stanisław Tomkowicz”, 
„Franciszek Mączyński”, „Premier Julian 
Nowak”, „Intendent Jan Mozer” oraz 
„Tadeusz Stryjeński”, a także dziesięć 
głów „fantazyjnych”). Niestety, obecnie 
możemy podziwiać jedynie część z nich. 
Wawelska kolekcja dzieł Dunikowskiego 
wzbogaciła się po wojnie dzięki darowi 
nieżyjącej już córki Adolfa Szyszko-Bohu- 
sza - Sławy, która ofiarowała do zbiorów

AGNIESZKA JANCZYK

awery Dunikowski urodził się w Krakowie przy ul. Flo- 
/ % Hańskiej 21, lecz około 1887 r. przeprowadził się z ro- 

f dzicami do Warszawy. Do rodzinnego miasta powró- 
*■» Jh*. cił wiele lat później, by studiować rzeźbę u Alfreda 
Dauna i Konstantego Laszczki. W kolejnych latach artysta dzie
lił swój czas między Kraków i Warszawę, w 1910 r. osiedlił się 
jednak w Krakowie, koncentrując się 
na realizacji swego pierwszego dużego 
zlecenia, którym była dekoracja figu
ralna portalu kościoła jezuickiego Ser
ca Jezusa przy ul. Kopernika. Pierwszą 
wojnę światową przetrwał we Francji. 
W styczniu 1920 r. prof. Adolf Szysz- 
ko-Bohusz - rektor krakowskiej Aka
demii Sztuk Pięknych - zawiadomił 
rzeźbiarza, że został mianowany profe
sorem rzeźby tej uczelni. W związku 
z tym Dunikowski w 1923 r. zlikwido
wał swoją pracownię paryską, ale w la
tach 1924 i 1925 jeszcze przebywał 
czasowo w stolicy Francji.

18 marca 1920 r. Dunikowski ofia
rował do zbiorów wawelskich dwadzie
ścia cztery rzeźby z wczesnego okresu 
twórczości. Jedynie część z nich prze
trwała drugą wojnę światową. Są to pre
zentowane na wystawie w Stalowej Wo
li: „Fatum” (przed 1904 r.), „Ewa I” 
(1906), „Kobiety brzemienne I, II, III 
i IV” (1906), „Chrystus” (1911) oraz 
portrety: malarza Henryka Szczygliń- 
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portret ojca, oraz dokonanemu w latach osiemdziesiątych ubie
głego wieku zakupowi rzeźby „Bolesław Śmiały” z cyklu „Głowy 
wawelskie”.

Wśród ofiarowanych przez Dunikowskiego do zbiorów 
wawelskich rzeźb z wczesnego okresu twórczości — jak wspo
mniano wyżej - było „Macierzyństwo”, należące do grupy 
prac powstałych pod wpływem filozofii Stanisława Przyby
szewskiego. Krytyk sztuki Mieczysław Treter określił istotę 
„Macierzyństwa” jako „czysty tylko symbol w naturalne kształ
ty wtłoczony” (Ksawery Dunikowski. Próba estetycznej charak
terystyki jego dzieł, 1924). Dunikowski, którego fascynowała 
tajemnica bytu, przekazywania życia, zaklętego kręgu ludzkich 
istnień, w „Macierzyństwie” ukazał matkę u kresu jej ziemskiej 
wędrówki, w momencie spełniania swego posłannictwa - 
przekazania życia dziecku. Rzeźbiarz próbował zgłębić tajem
nicę macierzyństwa także w innych pracach, przede wszystkim 
w cyklu „Kobiety brzemienne”, „Ewa I”, lecz także dwóch 
o tematyce maryjnej: „Zwiastowaniu” i „Madonnie”. Przecław 
Smolik w artykule poświęconym artyście słusznie zauważył: 
„W okresie tym tworzy też artysta płaskorzeźbę »Zwiastowa- 
nie«, przeznaczoną do wykonania w mozaice i polichromii, 
w której postać Madonny, wyrażająca dziewiczy lęk i pokorę, 
jest jakby przygotowaniem, wstępem do konkursowej rzeźby 
Madonny, Królowej - Matki Bożej” („Sztuki Piękne”, 
1926/1927).

„Madonnę” - jedną z najwybitniejszych prac Dunikowskiego 
o tematyce religijnej, artysta wykonał na konkurs „Immaculata”, 
rozpisany przez komitet Pierwszej Wystawy Współczesnej Sztuki 
Kościelnej im. ks. Piotra Skargi, mającej się odbyć w Krakowie. 
Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie 1911 r., pierwsze 
miejsce zdobyła praca Władysława Koniecznego, drugie nato
miast rzeźba Dunikowskiego, nosząca godło „Wiek XIX”. Arty
sta stworzył monumentalne dzieło, w którym Smolik dostrzegł 
„rzeźbę monumentalną, niemal gotycką w spokojnych architekto
nicznych liniach, w geście rąk i głowy. [...] Ta rzeźba doprasza się 
otoczenia świątyni, pełnej gotyckiej prostoty i powagi”.

Osobny problem stanowi dekoracja świątyni jezuickiej Ser
ca Jezusa przy ul. Kopernika w Krakowie. Jej twórca, architekt 
Franciszek Mączyński (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3,

1. Xawery Dunikowski w pracowni
2. „Mnisi”, 1911
3. „Rodzina”, 1911

2004), do stworzenia kompozycji rzeźbiarskiej w por
talu wieży kościoła Xawerego Dunikowskiego zaanga
żował kolegę ze studiów w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Umowa z rzeźbiarzem, podpisana 
1 grudnia 1910 r. w Warszawie mówiła, iż „Pan Xawe
ry Dunikowski obowiązuje się w czasie nieprzekraczal
nym od 4-6 miesięcy, licząc od dnia 15 grudnia 1910, 
wymodelować 2 grupy i fig. Chrystusa, jak model przez 
siebie wykonany w gipsie, za kwotę 5000 koron” (Jerzy 
Lech Kontkowski SJ, jezuicki kościół Serca Jezusa 
w Krakowie, 1994). Na kompozycję rzeźbiarską oraz 
wzajemne relacje między rzeźbą i architekturą duży 
wpływ wywarł Mączyński, który w swych projektach 
zaznaczył ogólny kształt kompozycji. Kształt ten zmie
nił się jednak w miarę realizowania zlecenia przez Du
nikowskiego.

W centrum symbolicznej kompozycji „Adoracji 
Chrystusa” Dunikowski umieścił postać Zbawiciela, 
a po jego bokach „Mnichów” i „Rodzinę”. Posąg Chry
stusa nad portalem wieży wyrzeźbił w piaskowcu Karol 
Flukan, grupy boczne zostały odlane z ołowiu: „Mnisi” 
przez firmę Franciszka Kopaczyńskiego, „Rodzina” 

przez Piotra Seipa. W maju 1913 r. rzeźby zostały ostatecznie 
umieszczone w przeznaczonym dla nich miejscu. Różnie odczy
tywano symboliczne treści „Adoracji Chrystusa”. Kontkowski 
uważa, że Dunikowski nawiązał w grupie mnichów do średnio
wiecznych tympanonów fundacyjnych i odczytuje tę scenę jako 
symboliczne przedstawienie jezuitów ofiarowujących Chrystu
sowi kościół Serca Jezusa. Wcześniejsi badacze - jak ks. Gerard 
Kowalski czy Helena Blumówna - widzieli w postaciach zakon
ników przedstawienia Nauki i Literatury oraz Sztuki. Wszyscy są 
natomiast zgodni co do drugiej grupy - wyobraża ona „Rodzi
nę”: matkę, ojca i dziecko. Według Kontkowskiego scena ta naj
prawdopodobniej przedstawia poświęcenie rodziny Sercu Jezu
sowemu.

„Adoracja Chrystusa” była eksponowana na Pierwszej Wysta
wie Współczesnej Sztuki Kościelnej im. ks. Piotra Skargi w kra
kowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w grudniu 
1911 r. W słowie na otwarcie wystawy ks. J. Pawelski TJ napisał: 
„Przypadkiem widziałem jeden z okazów tej wystawy, potężne 
dwie grupy w rzeźbie, składające dań Chrystusowi. Choćby ta 
pierwsza ivy stawa nie dała nic więcej, dałaby już dużo”. Niezwy
kle trafnie wypowiedział się na temat „Adoracji” Mieczysław 
Treter: „Grupa, przedstawiająca rodzinę, jest potężnym akordem 
trójdźwiękourym bólu, rozpaczy i nędzy ludzkiego istnienia”. Wy- 
daje się, że rację ma Helena Blumówna, która w 1948 r. w stu
dium poświęconym Dunikowskiemu zauważyła, że omawiana 
kompozycja stanowi zakończenie i zarazem podsumowanie okre
su młodzieńczego jego twórczości. W „Adoracji Chrystusa” arty
sta raz jeszcze wypowiedział się na tematy, które nurtowały go od 
początku jego pracy twórczej - dramatyczne koleje życia ludzkie
go, nieuchronność przeznaczenia, tragedia macierzyństwa. Po 
mistrzowsku skontrastowal dramatyczną, pełną niepokoju grupę 
„Rodziny”, która wywodzi się w prostej linii od „Fatum”, „Ma
cierzyństwa”, „Ewy” i przepojona jest jeszcze filozofią bliską 
Przybyszewskiemu z monumentalną, doskonale wyważoną po
stacią Chrystusa oraz grupą „Mnichów”, które to rzeźby są zapo
wiedzią innego nurtu w twórczości artysty.

Kończąc omawianie problematyki związanej z zaginionymi 
rzeźbami z daru Dunikowskiego, warto przytoczyć wspomnie
nia wojenne dwóch osób, bardzo blisko związanych z Wawe
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lem. Jedną z nich jest Adolf Szyszko-Bohusz, który wzmianku
je o niebezpieczeństwie, jakie mogło spotkać rzeźby: „Wracając 
jednak do spraw bieżących zaznaczyć muszę tu parę incydentów 
charakterystycznych jakie miały miejsce w tym czasie. A więc 
1 XII [1939 - AJ] dowiedziałem się, że przyjechał jakiś delegat 
z Berlina i rozkazał wyrzucić wszystkie zbiory z magazynu na 
I piętrze budynku poszpitalnego. Udałem się tam i zastałem ja
kiegoś golowąsa w uniformie partyjnym, który wrzaskliwie 
i w tonie arbitralnym zarządzał właśnie na jutro rozbicie i wy
rzucenie wszystkich rzeźb Dunikowskiego, darowanych przez te
go artystę Rzeczypospolitej jako wieczysty depozyt. [...] Rzeźby 
Dunikowskiego uratowałem przez pokazanie otrzymanego od 
prof. Jarockiego katalogu polskiej wystawy w Berlinie tuż przed 
wybuchem wojny zorganizowanej. Na jedynej fotografii w tym 
katalogu zarozumiały młokos ujrzał Hitlera oprowadzanego 
przez ambasadora Lipskiego, przed rzeźbami Dunikowskiego. 
«Entartete Kunst» ku zdziwieniu tego młodzieńca zainteresowa
ła Hitlera najbardziej z całej wystawy. Wobec tego faktu rozpo
częte już wyrzucanie rzeźb przerwano i pozwolono je wywieźć 
z Zamku w całości”. O ocaleniu rzeźb przez Szyszko-Bohusza 
wspominała również Bronisława Łukaszewiczowa, jego szwa- 
gierka, zatrudniona jako konserwator tkanin na Wawelu i prze
bywająca na wzgórzu także w czasie okupacji.

Przejdźmy teraz do innego interesującego tematu, a mia
nowicie okoliczności związanych z powstaniem cyklu „Głowy 
wawelskie”. Strop sali Poselskiej zamku wawelskiego - zwanej 
również Pod Głowami - zdobiły sto dziewięćdziesiąt cztery 
rzeźbione głowy autorstwa Sebastiana Tauerbacha i zespołu, 
wykonane około 1540 r. Na początku XIX w. Austriacy znisz
czyli oryginalny strop, lecz trzydzieści rzeźb zostało uratowa
nych przez księżnę Izabelę Czartoryską. Z czasem, w większo
ści wywiezione do Moskwy, powróciły na Wawel w latach 
dwudziestych XX w. W 1924 r., po ich odzyskaniu, podjęto 
decyzję o uzupełnieniu brakujących rzeźb w rekonstruowa
nym wówczas stropie sali Poselskiej. 21 lutego 1925 r. odby
ło się siedemnaste posiedzenie Komitetu Lokalnego Wawel
skiego, na którym byli obecni: prof. Józef Gałęzowski, dr Sta
nisław Tomkowicz, architekt Tadeusz Stryjeński oraz prof. 
Adolf Szyszko-Bohusz. Xawery Dunikowski przedstawił ze
branym sześć gipsowych głów próbnych wykonanych do stro
pu sali Poselskiej, które spotkały się z przychylnym przyjęciem 
i artyście w rezultacie zlecono ich wykonanie.

Sprawa rzeźb autorstwa tak znanego współczesnego arty
sty w widoczny sposób poruszała opinię publiczną. Przegląda
jąc ówczesną prasę, można prześledzić przebieg prac i prze
czytać o nieznanych wcześniej okolicznościach powstania cy
klu. We wrześniowym numerze „Sztuk Pięknych” (rocznik 
1924/1925) Franciszek Klein pisał: „Na ukończeniu są stropy 
w dwóch salach na drugim piętrze, w olbrzymiej sali Poselskiej, 
która, jak wiadomo, była ozdobiona blisko divustu głowami 
ciętymi w drzewie. Dwadzieścia kilka tych głów wróciło nie
dawno z Rosji. Brakujące głowy będą zastąpione nowymi, któ
re wykonywa rzeźbiarz, prof. Dunikowski. Już jest gotowych 
tych nowych głów przeszło czterdzieści. Na razie są one odlane 
w gipsie, a następnie będą wycięte tv drzewie”. Z kolei „Glos 
Narodu” donosił 23 marca 1927 r.: „Kilkadziesiąt z nich 
[głów - AJ] na razie w odlewie gipsowym zostanie wkrótce wy
rzeźbionych w drzewie i stopniowo umieszczonych w zagłębie
niach kasetonów”.

SfJ „Głosie Narodu” z 16 sierpnia tegoż roku wypowiedział 
się zarówno Szyszko-Bohusz, jak i sam twórca. Warto przyto
czyć niektóre fragmenty: „Obchodząc salę [Poselską - AJ], rzu
cam okiem na strop i widzę, że szczupła do niedawna galeria 
słynnych głów wawelskich (retvindykowanych z Muzeum Ru- 
miencowa [Rumiancewa - AJ] z Moskwy) w liczbie około 30 

powiększyła się o kilkanaście nowych rzeźb. To praca prof. Du
nikowskiego - objaśnia mię p. rektor Bohusz - profesora naszej 
Akademii. W szeregu rzeźb poznaję podobizny samego artysty, 
dalej p. Jachimeckiej, żony profesora Uniwersytetu, p. Jarockiej 
[Anna Jagiellonka - AJ], prof. Wyczółkowskiego i in. Prace prof. 
Dunikowskiego mają wypełnić 160 kasetonów; biorąc pod 
uwagę 15 rzeźb już wykonanych, pozostaje ich jeszcze 145”. 
W tym samym artykule zamieszczona została niezwykle ważna 
wypowiedź Dunikowskiego: „Wyrzeźbiłem dotąd w drzewie 
[...] 18 głów, a wymodelowałem w gipsie około 50. Z gotowych 
rzeźb mam głowy prezydenta m. Rollego, wiceprez. Ostrowskie
go, prof. Wyczółkowskiego, p. Jachimeckiej, p. Jarockiej, Mickie
wicza, swój autoportret i inne, a obecnie pracuję nad Szopenem 
i wojewodą Darowskim. Wykuwam je w drzewie, zależnie od 
napływu pieniędzy. Jest to praca bardzo mozolna i trudna, po
chłaniająca 50 godzin pracy nad wyrzeźbieniem jednej głowy. 
[...] Trud wykonania nowych rzeźb leży w tym, że człowiek mu
si umieć skupić się w sobie i uczuć w duchu dawnej epoki, na
wiązać do dawnych prądów i na takim podłożu wykonać posta
ci współczesne”.

W „Kurierze Warszawskim” z 14 września 1927 r. Adam 
Wolmar donosił: „Kilka głów Dunikowskiego umieszczono już 
w kasetonach. Na razie wyróżniają się, ponieważ nie są jeszcze 
polichromowane”. „Nowa Reforma” 1 października 1927 r. 
w artykule Prezydent w komnatach królewskich, mówiącym 
o przygotowaniach związanych z wizytą prezydenta Ignacego 
Mościckiego, pisała: „Najwięcej zadziwia strop, patrzący na 
nas twarzami kilkudziesięciu głów rzeźbionych w kasetonach, 
częściowo rewindykowanych z Moskwy, a częściowo uzupełnio
nych ręką prof. Dunikowskiego, odtwarzają twarze dobrych na
szych znajomych z dzisiejszego Krakowa".

W czasopiśmie „Świat” z 8 października 1927 r. zamiesz
czono wywiad z Adolfem Szyszko-Bohuszem, zilustrowany 
zdjęciem fragmentu stropu sali Poselskiej, na którym rozpo
znać można oprócz szesnastowiecznych, rewindykowanych 
z Rosji dziel, rzeźby autorstwa Dunikowskiego. Umieszczone 
zostały w jednym rzędzie, od lewej: „Uczennica w wieńcu 
z róż”, „Witold Ostrowski”, „Leon Wyczółkowski”, „Anna Ja
giellonka” oraz „Uczennica N. K.”.

Stopniowo zaczęły jednak pojawiać się glosy przeciwne 
umieszczeniu głów rzeźbionych przez Dunikowskiego w stro
pie sali Poselskiej. Na posiedzeniu Komitetu Robót w Gma
chach Reprezentacyjnych RP 12 lipca 1928 r. postanowiono, 
że „W stropie sali poselskiej mogą być pozostawione stare gło
wy oryginalne, jednakowoż nowych głów osadzać nie należy”. 
Decyzję Komitetu potwierdziło Ministerstwo Robót Publicz
nych pismem z 29 grudnia 1928 r. Tym samym sprawa „Głów 
wawelskich” została zamknięta; powstało około siedemdzie
sięciu rzeźb w gipsie i kilkanaście w drewnie, w zbiorach wa
welskich znajdowało się dwanaście w drewnie oraz około szes
nastu w gipsie. Takie rozstrzygnięcie wywołało wielką gorycz 
i żal Dunikowskiego, który poświęcił sporo czasu na przygoto
wanie się do realizacji cyklu rzeźbionych głów do stropu sali 
Poselskiej oraz stworzył kilkadziesiąt dzieł.

„Głowy wawelskie”, mimo że ostatecznie nie zostały 
umieszczone w stropie, wzbudzały pozytywne reakcje zarów
no krytyków sztuki, jak i chętnie oglądającej je publiczności. 
Były wielokrotnie eksponowane - drewniane i gipsowe - za
równo w kraju, jak i za granicą. Podkreślano ich wysoki po
ziom artystyczny, nowatorską formę oraz ekspresję. Jan Kle- 
czyński, recenzując w 1927 r. wystawę Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”, zauważył, że „Są to po prostu mówiąc arcy
dzieła. Są żywe, tak wymowne i tak dalece z owych czasów, że 
można by je uznać za głowy zrobione przez nieznanego wielkie
go mistrza renesansu”.
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4. „Mężczyzną z różkami”, 1925-1928, Zamek Królewski na Wawelu
5. „Bolesław Śmiały”, 1925-1928, Zamek Królewski na Wawelu

(zdjęcia oraz reprodukcje: Stanisław Michta)

Warto zastanowić się, które z postaci historycznych 
i współczesnych przedstawił Dunikowski w swym cyklu. 
Przede wszystkim wyobraził grono osób ściśle związanych z re
stauracją zamku wawelskiego, członków Komitetu Wawelskie
go oraz Komitetu Towarzystwa Przyjaciół Zamku na Wawelu, 
a więc Adolfa Szyszko-Bohusza, wieloletniego kierownika Od
nowienia Zamku, profesora i rektora krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, architektów: Józefa Gałęzowskiego, Francisz
ka Mączyńskiego, Tadeusza Stryjeńskiego, intendenta Jana 
Mozera, a także malarza Józefa Mehoffera, historyka sztuki 
Juliana Pagaczewskiego, Stanisława Tomkowicza, Karola Rol
le, prof. Juliana Nowaka.

Pośrednio z Wawelem związany był także Teofil Trzciński - 
reżyser i dyrektor teatru, autor inscenizacji Odprawy posłów 
greckich Jana Kochanowskiego, wystawionej na dziedzińcu wa
welskim 16 czerwca 1923 r. Scenę do tego spektaklu, w którym 
brał także udział uwieczniony wśród rzeźbionych głów wawel
skich aktor Marian Jednowski, zaprojektował sam Adolf Szysz- 
ko-Bohusz, a za prace techniczne odpowiadał Jan Mozer.

Wśród sportretowanych znaleźli się politycy: wojewoda 
Ludwik Darowski, prezydenci Krakowa Witold Ostrowski 
i Karol Rolle, intelektualiści: historyk sztuki Stefan Komornic
ki, prof. Julian Nowak oraz artyści. Podziwiać można wizerun
ki malarzy: Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, 
Tadeusza Cybulskiego, Wincentego Wodzinowskiego, Jana 
Hoplińskiego. Obok nich Dunikowski przedstawił Mariana 
Dąbrowskiego - dziennikarza, założyciela, wydawcę i redakto
ra naczelnego popularnego „Ilustrowanego Kuriera Codzien
nego”, znanego kolekcjonera Feliksa Jasieńskiego, fotografa 
Józefa Kuczyńskiego, księgarza Mariana Krzyżanowskiego. 
Szczególne miejsce zajmują aktorzy: Zofia i Marian Jednowscy, 
Helena Wodzicka oraz Stanisław Stwora - dziennikarz „Ilu
strowanego Kuriera Codziennego”.

Cykl „Głów wawelskich” uzupełnia autoportret artysty 
oraz przedstawienia królów: Franciszka I, Bolesława Śmiałego, 
Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki, Henryka Walezego, Ste
fana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV i Jana Ka

zimierza, wieszczów: Adama Mic
kiewicza i Juliusza Słowackiego, 
Fryderyka Chopina, a także por
trety uczennic, księżniczek, dwo
rzan i giermków. Jako „Księżnicz
ka” (lub inaczej „Królewna z XII 
wieku w żelaznej koronie”) została 
sportretowana Wanda Illukiewicz- 
-Siemianowicz. Ozdobą zespołu 
„Głów wawelskich”, będących 
własnością Zamku Królewskiego 
na Wawelu, jest bez wątpienia 
przedstawienie Zofii Jachimeckiej, 
pięknej żony profesora i muzyko
loga Zdzisława, wybitnej tłumaczki 
literatury włoskiej.

Z zachowanej w Archiwum 
Zamku Królewskiego na Wawelu 
korespondencji Dunikowskiego, 
pochodzącej z 1948 r., związanej 
z przygotowaniami do Wielkiej 
Wystawy Prac Xawerego Duni
kowskiego w krakowskim Towa
rzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
(październik-listopad 1948) oraz 
Jubileuszowej Wystawy Prac Xawe
rego Dunikowskiego w warszaw
skim Muzeum Narodowym (gru

dzień 1948 - styczeń 1949), można się dowiedzieć, które rzeź
by z cyklu „Głowy wawelskie” znajdowały się wówczas na Wa
welu. Sześć gipsowych zostało zidentyfikowanych przez same
go artystę (były to wizerunki króla Jana Kazimierza, Stanisława 
Tomkowicza, Franciszka Mączyńskiego, premiera Nowaka, in
tendenta Mozera, Tadeusza Stryjeńskiego), dziesięć Dunikow
ski określił jako „fantazyjne”. Niestety, zespół gipsowych rzeźb 
z cyklu „Głowy wawelskie” wypożyczony na wspomniane wy
żej wystawy prac Dunikowskiego nie powrócił na Wawel po ich 
zakończeniu. Pewną rekompensatą może być fakt, że stan po
siadania Wawelu zwiększył się po wojnie o dwie gipsowe rzeź
by - „Mężczyznę z różkami” i „Bolesława Śmiałego”. Obie po 
raz pierwszy były publikowane w katalogu wystawy wawelskiej 
w 2001 r. Pod postacią Bolesława Śmiałego artysta ukazał Jana 
Hoplińskiego (1887-1974). Dzieło jest w całości polichromo
wane. Interesujące jest także drugie przedstawienie - diabolicz- 
nego jegomościa o zdecydowanych, ostrych rysach twarzy, 
z małymi różkami, spiczasto zakończonymi uszami oraz nie
wielkim wąsikiem. Szyja mężczyzny zasłonięta jest wysokim 
kołnierzem. Rzeźba prawdopodobnie miała być barwna, zacho
wała się bowiem resztka farby na kołnierzu.

Warto przypomnieć, że w zbiorach wawelskich znajduje się 
portret pomysłodawcy uzupełnienia stropu w sali Poselskiej 
- Adolfa Szyszko-Bohusza, będący darem córki, Sławy. Powstał 
w 1925 r., a więc w czasie, kiedy artysta otrzymał duże zlece
nie na wykonanie zespołu rzeźbionych głów. Według relacji 
ofiarodawczyni, portret został wykonany w prezencie dla 
Adolfa Szyszko-Bohusza.

Na zakończenie przytoczmy wypowiedź Zygmunta Nowa
kowskiego z roku 1931, nawiązującą do legendy o jednej z re
nesansowych głów, która przemówiła ludzkim głosem: „Sądzę 
jednak, że gdyby stare głowy uzupełniono głowami Dunikow
skiego, mówiłyby absolutnie wszystkie [...]. Byłaby niepoweto
wana szkoda, gdyby zostały gdzieś' w magazynach, zamiast wy
pełnić ogołocone pola stropu!”.

Agnieszka Janczyk
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Ikonografia świętych

Święty Roch 
pielgrzym uzdrawiający chory świat

O
bok św. Sebastiana (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 6, 2004) drugim 
najpopularniejszym patronem za- 
dżumionych byt św. Roch, który urodził się 

w XIII w., w Montpellier, w bogobojnej, chrze
ścijańskiej rodzinie. Po śmierci rodziców na
stoletni Roch rozdat rodzinne dobra ubo
gim, zrzekt się praw do posiadłości ziem
skich na korzyść swojego wuja i udał się 
w podróż do Włoch. Kiedy dotarł do zadżu- 
mionego miasta Acquapendente, postano
wił w nim zostać i opiekować się chorymi. 
Z czasem w opiece nad zadżumionymi od
nalazł powołanie i sens własnego życia, 
dlatego przez następne lata posługiwał 
w szpitalach, troszcząc się o chorych i gor
liwie modląc się w ich intencji. Po opusz
czeniu Acquapendente udał się do zadżu- 
mionej Ceseny, a później do dotkniętego 
zarazą Rzymu, gdzie przebywał aż trzy la
ta. Ostatnim włoskim miastem, w którym 
święty oddal się posłudze chorym była Pia
cenza i tam właśnie dżuma zaatakowała 
w końcu jego samego. By nie absorbować 
swoją chorobą innych, św. Roch położył 
się pod murami szpitala i oczekiwał śmier
ci. Takie zachowanie nie znalazło zrozumie
nia wśród większej części mieszkańców 
miasta, która uznała go za szalonego i wy
gnała z Piacenzy. Osamotniony i chory po
stanowił usunąć się z życia publicznego, 
zaszyć w lesie i nie narażać innych na zaka
żenie. Wkrótce pustelnię świętego odkrył 
pies myśliwski rycerza Gottharda, który wraz 
z kilkoma towarzyszami schronił się przed 
zarazą w pobliskiej wsi. Ogar przynosił co
dziennie świętemu jedzenie kradzione ze 
stołu rycerza, ale podejrzane zachowanie 
zwierzęcia wzbudziło taką ciekawość Got
tharda, iż pewnego dnia podążył on śladem 
psa i odnalazł schronienie Rocha. Spotka
nie ze świętym spowodowało duchową 
przemianę rycerza, który postanowił porzu
cić dotychczasowe grzeszne życie i towa
rzyszyć Rochowi w jego pustelniczych do
świadczeniach. Kilka miesięcy później świę
ty cudownie wyzdrowiał i podjął decyzję 
o powrocie do rodzinnych stron. Opuszcza
jąc Włochy, nakazał Gotthardowi trwać wier
nie w ascetycznym życiu, a podczas drogi 
przez las uzdrowił dotknięte zarazą leśne 
zwierzęta. Do Montpellier dotarł w niespo
kojnym czasie toczącej się tam wówczas 
wojny. Polityczne zamieszanie sprawiło, iż 
nie rozpoznano go, co więcej, z uwagi na 
żebraczy strój i ciało noszące ślady minionej 
choroby, uznano go za podejrzaną personę, 
a później za szpiega i wtrącono do więzie
nia. Tam spędził pięć lat, biczując się, umar
twiając i modląc gorąco za grzeszną ludz

kość. Tuż przed śmiercią ukazał się mu 
anioł, oznajmiając koniec cierpień i dając 
możliwość spełnienia przez Boga jednej 
prośby. Wzruszony objawieniem święty po
prosił, by wszyscy zadżumieni mogli zwra
cać się do niego o pomoc, a gdy anioł przy- 
rzekt mu spełnienie obietnicy, oddal ducha

ne mu kościoły i kaplice, a także liczba po
święconych mu ołtarzy i obrazów we Wło
szech, Niemczech, Francji, Niderlandach, 
Hiszpanii, Szkocji, Irlandii, Danii, Finlandii 
i Polsce.

Święty Roch byl przede wszystkim pa
tronem od zarazy, ale z czasem również od 

Bogu w 1327 r. Po śmierci Rocha celę wy
pełniła nadnaturalna światłość, rozświetlają
ca tabliczkę ze słowami ostatniej modlitwy 
świętego. Zjawisko to wywołało wielką cie
kawość mieszkańców miasta, którzy zaczęli 
masowo odwiedzać więzienie. Wśród nich 
znajdowali się również krewni świętego, któ
rzy dopiero wtedy rozpoznali jego osobę. 
Wkrótce też w wyniku ich starań Roch stal 
się popularny w okolicach Montpellier, 
a z czasem w całej Europie.

Kult św. Rocha rozprzestrzenił się wraz 
z przeniesieniem jego relikwii z Montpellier 
do wielu miast europejskich: Arles, Wenecji, 
Grenady, Paryża, Rzymu i innych. Rosnącej 
popularności świętego towarzyszyło rów
nież masowe powstawanie bractw sygno
wanych jego imieniem. Ich zadaniem była 
nie tylko działalność kościelno-modlitewna, 
ale także teatralna i humanitarna. Obecnie 
wielu badaczy podważa istnienie św. Ro
cha, twierdząc, iż jego postać została stwo
rzona w czasie ponownego nasilenia się 
epidemii dżumy, a co za tym idzie w wyniku 
silnego zapotrzebowania na nowego świę
tego lekarza. Pozostawiając problem praw
dziwości tej postaci, trzeba zauważyć, iż 
Roch należał do grona najpopularniejszych 
świętych. Świadczą o tym masowo stawia

innych chorób. W wielu krajach byl opieku
nem od wścieklizny, w Dolnej Nadrenii skła
dały mu wota ciężarne kobiety prosząc 
o udany poród, w Alzacji modlono się do 
niego w wypadku chorób objawiających się 
wrzodami, we Francji byl patronem od 
schorzeń stóp, a w samym Montpellier 
uważano go za orędownika w wypadku 
chorób zakaźnych, zwłaszcza grypy. W wy
niku przekonania o leczącej mocy św. Ro
cha widziano w nim również patrona cho
rób zagrażających zwierzętom, a nawet ro
ślinom, dlatego w większości krajów powie
rzano mu ochronę bydła przed pomorem 
(epizotią). W Akwizgranie i Krefeld czczono 
go jako patrona chorób końskich, a w Dol
nej Nadrenii miał chronić przed zarazą świ
nie. Na południu Europy w rejonach słyną
cych z winnic rolnicy uciekali się do święte
go w wypadku wystąpienia filokserii - cho
roby winorośli spowodowanej przez szkod
niki. Pomijając patronat leczniczy, Roch 
uchodził także za opiekuna piekarzy i cu
kierników (w Barcelonie, Luksemburgu 
i Francji), żeglarzy pływających po Loarze, 
stolarzy (w Bonn), ogrodników (w Alzacji), 
kamieniarzy i brukarzy (w Paryżu, Bordeaux 
i okolicach), a także kuśnierzy i chirurgów 
w różnych krajach Europy.
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Do Polski kult świętego dotart nadzwy
czaj szybko, bo już pod koniec XIV w. Tak 
jak w Europie, poświęcono mu tu wiele ko
ściołów, kaplic, ołtarzy, feretronów i obra
zów, a sanktuaria powstałe na jego cześć 
w czasie zarazy są czczone i odwiedzane 
przez wiernych do dnia dzisiejszego. Do 
najsłynniejszych trzeba zaliczyć sanktuaria 
w Dobrzeniu Wielkim, Konopnicy, Osieku 
Pomorskim, Granowie Pomorskim, Miłkowi
cach, Jonkowie, Klewkach i Białymstoku. 
W wierzeniach ludowych czczono Rocha 
oczywiście jako patrona od chorób zakaź
nych, ale przede wszystkim jako opiekuna 
chroniącego bydło przed zarazą. By 
wzmocnić tę ochronę, wieszano obrazki 
z jego wizerunkiem w oborach, a w dzień 
śmierci (16 VIII) święcono bydło, przegania- 

ment ikonograficzny - prezentuje Rocha 
jako pielgrzyma-podróżnika. W później
szych przedstawieniach cecha ta nie znik
nie, co więcej będzie wzmacniana i akcen
towana, np. przez dodawanie świętemu la
ski pielgrzymiej, kapelusza, a nawet musz
li - znaku średniowiecznych pątników uda
jących się w pielgrzymkę do grobu św. Ja
kuba w Santiago de Compostella.

W XV w. przedstawienia św. Rocha 
wzbogacają dwa dodatkowe atrybuty - 
pies i anioł. Według tekstów hagiograficz- 
nych anioł przybył do świętego przed 
śmiercią, jednak w ikonografii przemienia 
się w boskiego posłańca o zdolnościach 
leczniczych. Dlatego ukazywano go 
z puszką na leczniczą maść i pędzelkiem 
do smarowania rany św. Rocha. Czasami 

coną przez wygnanie z Raju łączność ze 
zwierzętami, rozumieli ich mowę, znali my
śli. Tak też jest w wypadku św. Rocha, któ
ry chory, odrzucony przez ludzi, dopiero 
w lesie znalazł prawdziwą łączność z Bo
giem. Znakiem jego powrotu do rajskiej 
harmonii była właśnie przyjaźń z psem, 
a potem uleczenie leśnych zwierząt.

Przedstawienia św. Rocha można po
dzielić na kilka konkretnych grup: 1 - uję
cia ukazujące samego świętego w stroju 
pielgrzymim, wspartego na lasce i prezen
tującego dżumową ranę (rzeźba z Nie
miec, około 1500 r.; grafika z Niderlandów, 
XV w.); 2 - przedstawienia Rocha, które
mu towarzyszy anioł; 3 - przedstawienia 
z psem-opiekunem i żywicielem oraz 4 - 
wyobrażenia kombinowane, w których po-

1. Święty Roch - pielgrzym, rzeźba z Niemiec, około 1500 r.

2. Święty Roch z leczącym aniołem i psem, grafika ze strony tytułowej dzieła Vita S. Rochi P. Maldury, 1495 r., 
Moguncja
3. Święty Roch z psem i aniołem, rzeźba z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, XVI w.
4. Święty Roch z psem, rzeźba z ołtarza Hioba w kościele św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim, XVIII w.
5. Święty Roch z psem, rzeźba ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, XVIII-XIX w.
6. Święty Roch z psem i aniołem w leśnej pustelni, obraz z kościoła parafialnego w Sierakowie, XIX-XX w.(?)

(zdjęcia: 3-6 - Jowita Jagła)

jąc je przez ogień, w którym palono leczni
cze zioła. Niekiedy święcono również w ko
ściołach woskowe figurki zwierząt, odbywa
jąc z nimi procesje i modląc się do wizerun
ków św. Rocha.

Najwcześniejsze zachowane przedsta
wienie świętego pochodzi z XIV w. Znajdu
je się w Muzeum w Grenoble i ukazuje dłu
gowłosą, brodatą postać w pielgrzymim 
płaszczu. W tym najwcześniejszym przed
stawieniu występuje charakterystyczny dla 
świętego gest uniesienia tuniki w celu po
kazania dżumowego guza. Guz stal się 
chorobowym znamieniem i znakiem roz
poznawczym dla wszystkich kolejnych 
ujęć tej postaci. Poza tym rzeźba z Greno
ble akcentuje jeszcze jeden ważny ele- 

aniol nie ma medycznych instrumentów, 
wtedy leczy świętego gestem błogosła
wieństwa. Takie zaakcentowanie funkcji 
anioła nie przypomina jedynie o jego roli 
w ostatnich dniach życia świętego, ale ma 
także odniesienie do epizodu wyleczenia 
świętego przez Boga. Występujący często 
w przedstawieniach Rocha pies - jego po
cieszyciel, żywiciel, stróż i opiekun, w nie
których ujęciach liże ranę świętego, łasi 
się, ale przeważnie niesie mu w pysku ka
wałek chleba. Ukazanie symbiozy między 
człowiekiem a zwierzęciem dotyczy rów
nież ikonografii wielu innych świętych pu
stelników, np. Antoniego, Pawła, Hieroni
ma czy Galla. Oczyszczeni, odnalazłszy 
spokój ducha i harmonię, odzyskiwali utra- 

jawia się zarówno anioł, jak i pies (drzewo
ryt z dzieła R Maldury Vita S. Rochi, około 
1495 r.; rzeźba ze zbiorów Muzeum Diece
zjalnego w Pelplinie, XVI w.). Do rzadszych 
ujęć należą te, które prezentują świętego 
w trakcie leczenia chorych ludzi w szpita
lu lub w czasie przebywania w leśnej pu
stelni. Daje się również zauważyć pewną 
prawidłowość niniejszej ikonografii: 
przedstawienia samej postaci świętego 
czy ujęcia z aniołem występowały najczę
ściej w XV i XVI w., podczas gdy w XVII 
i XVIII w. głównym towarzyszem świętego 
staje^ię pies, przedstawiany - co trzeba 
podkreślić - coraz czulej (rzeźba z ołtarza 
św. Rozalii w kościele św. Katarzyny 
w Brodnicy, XVIII w.; rzeźba z ołtarza Hio
ba z kościoła św. Tomasza w Nowym Mie
ście Lubawskim, XVIII w.; rzeźba ze zbio
rów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, 
XVIII w.; obraz z kościoła parafialnego 
w Sierakowie).

Święty Roch - patron zadżumionych, 
byt zatem w oczach wiernych przede 
wszystkim pielgrzymem, który przemierzał 
epidemiczną przestrzeń w towarzystwie 
psa i anioła.

Jowita Jagła
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Gniazdo Herburtów
D

awne powiatowe miasto Dobro- 
mil w woj. lwowskim, położone 
nad rzeką Wyrwą, 26 km na po
łudnie od Przemyśla, około 1880 r. liczy

ło - wraz z osadami niemieckimi Engel- 
brunn Dolny i Górny - ponad 3 tys. 
mieszkańców. Jego nazwa wywodzi się 
od powiedzenia „dobra mila od Felszty- 
na”, innej rezydencji Herburtów. Dzieje 
miasta związane są z historią tego rodu. 
Michał Baliński w Starożytnej Pol
sce... [Warszawa 1843-1846] tak pisał: 
„Dobromil byl siedzibą zasłużonego rodu 
Herburtów [...] Król Zygmunt August, 
wynagradzając wierne i pożyteczne usłu
gi Stanisława Herburta, kasztelana 
lwowskiego, przełożonego nad żupami 
Rusi, pozwala mu w 1566 r. przeistoczyć 
wieś Dobromil na miasto, obdarzając 
prawem magdeburskim [...] Wygaśnięcie 
rodu Herburtów (ok. 1645 r.) wiąże się 
z upoetyzowaną legendą ludową. Każdy 

kończy się świetna rodzina. Dobra te, ob
fitujące w warzelnie soli, przeszły do 
Czuryłłów, a potem do Krasińskich [...]”. 
Orły te znajdują się w herbie rodu.

Na początku XVI w. Jan Herburt 
zbudował w Dobromilu zamek i kościół. 
Drugi zamek wzniósł w pewnym oddale
niu, na wzgórzu. Kolejny właściciel Do- 
bromila - Jan Szczęsny Herburt, znany 
awanturnik, przyjaciel i obrońca „diabła 
Stadnickiego” oraz uczestnik rokoszu Ze
brzydowskiego, był jednocześnie wybit
nym pisarzem i protektorem sztuk, zało
żył w Dobromilu drukarnię. Już jednak 
jego syn, Jan Szczęsny, musiał za długi 
sprzedać miasto wraz z zamkiem.

Kościół w Dobromilu ma fasadę rene
sansową (1551 r.), w 1719 r. był restau
rowany, a w 1910 r. dobudowano do nie
go wieżę. Przez cały czas po wojnie był 
czynny i dzięki temu przetrwało cenne 
wyposażenie: barokowy ołtarz główny 

chwałę”, upamiętniająca 500-lecie bitwy 
pod Grunwaldem. Pod kościołem znaj
dowały się groby Herburtów.

W rynku stoi ratusz, pierwotnie 
wzniesiony w stylu renesansu, później 
przebudowany w duchu barokowym, 
z kwadratową wieżą ozdobioną kartu
szem herbowym. Przed ratuszem w 1903 
r. wzniesiony został pomnik Adama Mic
kiewicza. W przyległych do rynku uli
cach znajduje się sporo starych domów 
z przełomu XIX i XX w.

Na dwóch sąsiadujących ze sobą 
wzgórzach, położonych na południe od 
miasta, przetrwały dwa cenne zabytki. 
Bliżej miasta znajduje się klasztor bazylia
nów (1705 r.), rokokowa budowla z wy
soką wieżą. Po ostatniej wojnie klasztor 
był zdewastowany, ale już powrócili do 
niego bazylianie. Cały zespół obejmuje 
murowaną cerkiew, budynek klasztorny 
i otaczające je mury z basztami. Cerkiew,

z nich umierając przemieniał się w siwego 
orla i gnieździł na przyległych skałach. 
Dopóki orły te szanowano, sprzyjało 
szczęście rodowi. Lecz jeden z Herburtów 
poważył się zastrzelić orła. W tejże chwi
li umiera jego synek a na owym śmiałku 

z rzeźbą Chrystusa dłuta Wisłockiego, 
ambona i chrzcielnica barokowa, ozdob
ne sklepienia i barokowe freski. W ścia
nie prezbiterium zachowało się baroko
we tabernakulum, nagrobek dziecka 
z XVIII w. oraz tablica „Praojcom na 

połączona krytym przejściem z klaszto
rem, jest z zewnątrz opilastrowana. 
W jednej z kaplic przetrwały fragmenty 
fresków z XVIII w. W sklepionych kory
tarzach klasztoru znajduje się wielkie ma
lowidło z XVIII w., przedstawiające życie
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św. Onufrego. Dobrze zacho
wała się trzykondygnacyjna 
wieża - dzwonnica, z dekora
cją płycinową. Umieszczono 
na niej tablicę poświęconą 
„władyce świętojurskiemu’’’ - 
metropolicie Andrejowi Szep
tyckiemu, który w tym klaszto
rze „rozpoczynał swoją służbę 
dla Boga i Ukrainy”.

Od klasztoru polnymi dro
gami przejść można na sąsied
nie, bardzo strome wzgórze, 
na którym wśród gęstego lasu 
wznoszą się ruiny „wysokiego” 
zamku Herburtów, zbudowa
nego w latach 1550-1616. Ro
mantyczne ruiny wyglądają 
imponująco. Ich stan niewiele 
różni się od stanu z 1939 r., 
widocznego na starych pocz

tówkach. Zamek miał osobliwy kształt. 
Przednia jego część była wydłużoną ro
tundą. Warownia wytrzymała liczne ob
lężenia węgierskie, kozackie i szwedzkie. 
Zamek zdobiły malowidła alegoryczne 
i inskrypcje, związane z pamiętnym roko
szem Zebrzydowskiego przeciwko Zyg
muntowi 111, w którym uczestniczył Jan 
Szczęsny Herburt. W połowie XVIII w. 
gościła na zamku Franciszka Krasińska. 
Pod koniec XVIII w. warownia popadła 
w ruinę i rozpoczęto jej rozbiórkę. 
W okresie międzywojennym została od
restaurowana. Widoczny był jeszcze wte
dy portal bramy wjazdowej ozdobiony 
herbem Orły Herburtowskie i datą 1586. 
Do naszych czasów przetrwały mury ob
wodowe i sklepiona brama wjazdowa 
z ośmioboczną basztą.

Kiedyś o bogactwie Dobromila i jego 
okolic decydowała produkcja salin (ko
palnia i warzelnia soli). Od wielu już lat 
produkcji tej zaniechano. Rozległy teren 
salin wygląda jak wymarły. Wielu pra
cowników salin spoczywa na dobromil- 
skim cmentarzu, usytuowanym malowni
czo na wzgórzach. Cmentarz jest wciąż 
czynny i nieźle utrzymany. Zachował się 
częściowo jego dawny układ przestrzen
ny z alejkami. Założony został prawdo
podobnie na początku XIX w., należy 
więc do najstarszych w okolicy. Przetrwa
ło na nim wiele cennych nagrobków.

Zbigniew Hauser
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TT 7-ościół parafialny św. Mikołaja
i św. Marcina w Bydgoszczy sta- 

JL Hunowi interesujący przykład póź
nego gotyku nadwiślańskiego z przeło
mu XV i XVI w. Ulokowany nad Brdą, 
w pobliżu staromiejskiego rynku, od 
stuleci jest celem pielgrzymek. W mu- 
rach świątyni bowiem znajduje się słyną
cy łaskami obraz „Matka Boża z Różą”, 
który uznawany jest dziś za arcydzieło 
późnogotyckiej sztuki ikonograficznej.

Bydgoska fara powstała na miejscu 
spalonego przez Krzyżaków w 1409 r. 
drewnianego kościoła św. Mikołaja, 
wzniesionego w końcu XIV w. Funda
torem nowej, murowanej świątyni, wy
budowanej w obrębie miasta w latach 
1466-1502 był Jan Kościelecki, woje
woda inowrocławski, piastujący także 

funkcje starosty bydgoskiego i malbor- 
skiego. Do dziś nie wiadomo dokład
nie, kiedy fara została konsekrowana. 
Z dokumentów parafialnych wynika, 
że nastąpiło to w pierwszą niedzielę po 
św. Bartłomieju, tj. 24 sierpnia 1502 r. 
Według tradycji w 1466 r. Stanisław 
Kościełecki ufundował obraz „Matka 
Boża z Różą”, zwany przez bydgosz
czan „Matką Boską Bydgoską”. Wize
runek Najświętszej Marii Panny, który 
zdobił początkowo jedną z bocznych 
kaplic nowo powstałego kościoła, miał 
być darem wotywnym, złożonym 
w podzięce za zwycięską wojnę z Krzy
żakami. Obraz - uznany z czasem za 
cudowny - stał się w XVI stuleciu 
obiektem kultu maryjnego. Dało to po
czątek licznym fundacjom na rzecz ko

ścioła; powstawały przy 
nim bractwa religijne, 
funkcjonowała szkoła pa
rafialna, a mury świątyni 
gromadziły z roku na rok 
coraz liczniejsze rzesze 
pielgrzymów.

Nowa sytuacja poli
tyczna, w jakiej Bydgoszcz 
znalazła się po pierwszym 
rozbiorze Polski (w 1772 r. 
miasto zostało przyłączone 
do Prus), wpłynęła nieko
rzystnie na dalsze losy bu
dowli. W latach 1806- 
-1813 kościół pełnił funk2

cję magazynu najpierw na potrzeby 
wojsk francuskich, a następnie rosyj
skich. Podczas odbudowy zdewastowa
nej świątyni (prace remontowe trwały 
jedenaście lat) zlikwidowano trzy z czte
rech kaplic renesansowych, będących 
niegdyś ołtarzami cechowymi. W ten 
sposób pozbawiono kościół tak charak
terystycznych dla polskiej architektury 
sakralnej cech. Pierwsze nabożeństwo 
odprawiono dopiero w rok po ukończe
niu prac konserwatorskich. Fara była 
wówczas jedynym kościołem w mieście, 
w którym celebrowano msze święte 
w obrządku rzymskokatolickim. W póź
niejszym okresie stała się także ostoją 
polskości i miejscem walki z germaniza
cją. Po odzyskaniu przez Polskę niepod
ległości ksiądz proboszcz Tadeusz Mal
czewski przeprowadził w latach 1922- 
-1925 gruntowny remont świątyni, 
podczas którego Henryk Jackowski wy
konał zaprojektowaną przez Stefana Cy- 
bichowskiego polichromię w stylu mo
dernistycznym. Wraz z odbudową ko
ścioła nastąpiła odnowa kultu Najświęt
szej Marii. Obrazowi „Matka Boska 
Bydgoska” przywrócono pierwotny wy
gląd, a fara znowu poczęła zapełniać się 
wiernymi. Podczas drugiej wojny świa
towej wywieziono ze świątyni wizeru
nek Madonny i ukryto go w jednej z po
bliskich wsi, dzięki czemu mógł on wró
cić po wojnie do odbudowanego ze 
zniszczeń wojennych - przez księdza
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dowaną w stylu późnego gotyku. Jej 
trójprzęsłowy, halowy korpus - wznie
siony na podstawie czworoboku zbliżo
nego do kwadratu - dzielą dwa rzędy 
ośmiobocznych kolumn. Po wschodniej 
stronie korpusu znajduje się trójprzę- 
słowe prezbiterium, trójbocznie za
mknięte, z prostokątną zakrystią od 
północy. Do głównej bryły kościoła 
przylegają trzy przybudówki: od strony 
północnej - kaplica św. Krzyża z 1617 
r., zwieńczona charakterystycznym ba
rokowym hełmem, zrekonstruowanym 
w 1949 r.; od południa - wieża wznie
siona na planie czworoboku, u podnó
ża której znajduje się kruchta; od za
chodu natomiast przybudówka z prze
łomu XVI i XVII w. z otwartym przed-

- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Wnętrze świątyni zdominował wy
strój barokowy. Największą wartość ar
tystyczną przedstawia polichromowa
ny ołtarz główny z drugiej połowy 
XVII w. z późnogotyckim obrazem 
„Matka Boża z Różą” w jego centralnej 
części. Według lokalnej tradycji obraz 
ufundował - o czym już była mowa 
wcześniej - Stanisław Kościelecki. 
Obecnie przyjmuje się jednak, że ma 
on metrykę późniejszą, szesnastowiecz- 
ną, a jego autorstwo przypisuje się 
Marcinowi Czarneckiemu, malarzowi 
z Krakowa (widoczne wpływy malar
stwa flamandzkiego i nadreńskiego). 
Centralną postacią malowidła w złoci
stej ramie jest Najświętsza Maria, trzy
mająca na lewym ramieniu Dzieciątko

1. Katedra w Bydgoszczy, widok od południa
2. Koperta pierwszego dnia obiegu znaczka 
pocztowego z wizerunkiem „Matki Bożej 
Pięknej Miłości” (na kopercie widok kościoła 
św. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy)
3. Kaplica św. Krzyża
4. Prezbiterium z ołtarzem głównym
5. Fragment obrazu „Matka Boża z Różą”
6. Ołtarz w nawie południowej

(zdjęcia: Mariusz Żulawnik)

Franciszka Handelta - kościoła. Ostat
nie prace konserwatorskie w świątyni 
prowadzono pod koniec XX w., 
w związku ze zbliżającym się jubile
uszem. Odnowiono wówczas polichro
mię zdobiącą ściany prezbiterium i jego 
sklepienie.

Fara w Bydgoszczy jest orientowa
ną, murowaną z cegły świątynią, wybu- 

sionkiem w przyziemiu. Zachodni 
szczyt kościelnego korpusu przyjął for
mę schodkową, wypełnioną sześcioma 
strefami blend, wschodni zaś trójkątną, 
dzieloną sześcioma lizenami przecho
dzącymi w sterczyny. Na jego wysokim, 
dwuspadowym dachu wzniesiono 
w 1660 r. niewielką barokową wieżycz
kę na sygnaturkę z latarnią, którą z cza
sem zastąpiono nową.

Poszczególne części kościoła charak
teryzują różnorodne sklepienia: w pre
zbiterium - sieciowe z ceglanymi żebra
mi i gładkimi zwornikami, w zakrystii - 
kolebkowe z lunetami (przełom XVII 
i XVIII w.), w korpusie nawowym - 
gwiaździste, w kaplicy św. Krzyża - ko
puła na pendentywach, w kruchcie wie
ży - kopulaste z żebrami neogotyckimi 
(przełom XIX i XX w.), w przedsionku 
zachodniej przybudówki - krzyżowe. 

Jezus oraz czerwoną różę w prawej 
dłoni. U jej stóp znajduje się szarfa, 
którą zdobi gotycki napis: Mater Dei 
memento mei (Matko Boża, pamiętaj 
o mnie). Tuż obok, w lewym dolnym 
rogu obrazu, widać klęczącą postać 
fundatora. Retabulum głównego ołta
rza charakteryzuje się dwiema posta
ciami świętych biskupów po bokach 
wizerunku Madonny, dwoma aniołami 
trzymającymi kielich i hostię w zwień
czeniu środkowej części ołtarza oraz 
dwoma aniołami i Gołębicą Ducha 
Świętego w jego najwyższej partii. Oł
tarz wieńczy owalny obraz z początku 
XVIII w., przedstawiający Wniebo
wzięcie Najświętszej Marii Panny. 
W XIX w. wizerunek Madonny został 
znacznie uszkodzony, m.in. na skutek 
zaklejenia oleodrukiem twarzy Marii. 
Podjęte prace konserwatorskie przy
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Cerkiew w Uluczuwróciły jej pierwotny wygląd. Po raz 
drugi obraz uległ zniszczeniu podczas 
ostatniej wojny światowej. Jego kon
serwacji podjął się artysta malarz z To
runia, prof. Leonard Torwirt.

Do naszych czasów zachowało się 
pięć bogato dekorowanych ołtarzy 
bocznych, sięgających swoimi korzenia
mi XVII i XVIII w. Jeszcze w połowie 
XVIII stulecia było ich w świątyni aż 
piętnaście. Podobnej redukcji uległy ka
plice. Z czterech istniejących w XVII w. 
pozostała do dnia dzisiejszego tylko jed
na - kaplica św. Krzyża z kutą, baroko
wą kratą. Jej wnętrze wypełnia ołtarz 
z połowy XVII stulecia z dużym krucy
fiksem oraz figurami św. Grzegorza 
i św. Weroniki po bokach. Poza tym do 
najcenniejszego wyposażenia kościoła 
należą m.in.: rokokowe Stelle i ambona, 
wykonane w drugiej połowie XVIII w. 
i przeniesione do kościoła farnego 
z kościoła karmelitów (nieistniejącego 
obecnie) oraz ufundowana w 1611 r. 
przez burmistrza bydgoskiego, Woj
ciecha Łochowskiego, późnorenesan- 
sowa chrzcielnica z przedstawieniami 
św. Wojciecha i św. Mikołaja oraz 
Chrztu w Jordanie, a także tablice na
grobne i epitafia, z których najstarsze 
pochodzą z pierwszej połowy XVII w.

Mimo że nie zachowały się żadne 
podania, które mogłyby świadczyć 
o objawieniach Madonny w grodzie 
nad Brdą, kult Matki Bożej z Różą pie
lęgnowany jest do dnia dzisiejszego. 29 
maja 1966 r. - podczas obchodów Ty
siąclecia Chrztu Państwa Polskiego 
oraz 500-lecia narodzin kultu maryjne
go w Bydgoszczy - prymas Polski, kar
dynał Stefan Wyszyński, przy współ
udziale ówczesnego metropolity kra
kowskiego, księdza kardynała Karola 
Wojtyły, dokonał uroczystej koronacji 
wizerunku bydgoskiej Madonny, którą 
nazwał „Matką Bożą Pięknej Miłości”. 
Ponowna koronacja cudownego obra
zu odbyła się w 1999 r., podczas piel
grzymki Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Ojczyzny. Wtedy to kościół farny, 
nazywany często macierzą kościołów 
bydgoskich, został podniesiony do 
godności konkatedry archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Kolejnym ważnym wy
darzeniem tak w dziejach Kościoła ka
tolickiego w Polsce, jak i w historii 
bydgoskiej świątyni było ustanowienie 
w lutym 2004 r. nowej diecezji ze sto
licą w Bydgoszczy. Ojciec Święty pod
niósł farę do godności katedry, a czczo
na od wieków „Matka Boża z Różą” 
została, obok bł. Michała Kozala, pa
tronką diecezji.

Mariusz Żufawnik

N
iedaleko Sanoka w malowniczej 
dolinie Sanu leży jedna z najstar
szych wsi tego regionu, nosząca 
ślady wczesnośredniowiecznego osadnic

twa - Ulucz. W dokumencie z 1373 r. 
miejscowość ta została wymieniona jako 
Ulicz, choć zwano ją także Haliczem.

W czasach Pierwszej Rzeczypospoli
tej Ulucz wchodził w skład królewskich 
dóbr stołowych i tworzył klucz wraz 
z sąsiadującą Dobrą i Hłomczą. Później 
(1565 r.) należał do tzw. żup ruskich, 
mieszkało tu wtedy 29 kmieci, 8 za
grodników, pop i 2 karczmarzy. Wieś 
miała prawo do pobierania myta od lu
dzi udających się na gościniec Sambor
ski i przemyski. W Uluczu wyrabiano 
barki rzeczne, tzw. komięgi, którymi 
spławiano sól, działał tu też młyn wod
ny i folusz. W XVII w. stał tutaj dwór 
z budynkami folwarcznymi, w których 
mieściły się: piekarnia, stajnia, serow
nia, dwie stodoły i obora. Niespełna sto 
lat później były w Uluczu 22 zagrody, 
zabudowania majątku obejmowały 
dwór, młockarnię, stodoły, winiarnię, 
wozownię, gumno i karczmę. W 1772 r. 
klucz ulucki przeszedł na własność rzą
du austriackiego, później wędrował 
z rąk do rąk. W latach 1772-1785 nale
żał do Piotra Starzyńskiego, w 1828 r. 
sprzedano go Teodorowi Tergonde 
i Kazimierzowi Gozdowiczowi. Byli oni 
ostatnimi właścicielami wsi. W czasach 
międzywojennych w Uluczu było około 
400 gospodarstw.

Dzisiejsza wieś w niczym nie przypo
mina tamtej sprzed wieków, czy choćby 
sprzed kilkudziesięciu lat. Z dawnych 
zabudowań zostało kilka kapliczek i cer
kiew... To ona przypomina o niezwykłej 
historii tego miejsca.

Na górującym nad wsią stromym 
wzgórzu Dębnik stoi jedna z najstarszych 
drewnianych cerkwi w Polsce. Powstała 
około 1510 r. greckokatolicka świątynia 
Wniebowstąpienia Pańskiego, wzniesio
na za pomocą siekier i toporów z potęż
nych bierwion modrzewiowych, stanowi 
arcydzieło ludowej sztuki sakralnej. Nie 
znajdziemy tu żadnego gwoździa, każda 
belka była ręcznie ciosana i wygładzana, 
dzięki temu nie nasiąka tak wodą, jak 
drewno, które cięte było piłą. Budynek 
ma konstrukcję zrębową, zbudowany jest 
w stylu bojkowskim, trójdzielny, z jedną 
kopułą w środku opartą na ośmiobocz- 
nym bębnie. Malowniczy wygląd nadaje 
jej nie tylko główna kopuła, ale również 
pozostałe dachy. Trójbocznie zakończo
ne prezbiterium nakryte jest ciekawym, 
wielopołaciowym dachem, natomiast ba

biniec pokrywa wydatny dach siodłowy 
z szerokim okapem, wsparty od zachodu 
ośmioma słupami z mieczami, które two
rzą piękne, rzadko spotykane w budow
nictwie cerkiewnym stylowe podcienie.

Do XVII w. cerkiew wchodziła 
w skład klasztoru bazylianów, którzy 
prowadzili tu szkołę rzeźbiarzy cerkiew
nych, wyrabiających m.in. ikonostasy. 
Otoczona była podwójnymi murami, 
między którymi znajdowała się fosa. 
Wejścia strzegły dwie umieszczone 
w murach od wschodu i zachodu szesna- 
stowieczne drewniane baszty-dzwonni- 
ce. Przed drugą wojną światową jedna 
z nich spłonęła. Po 1947 r. rozebrano 
mury i drugą basztę; pozostał widoczny 
zarys fosy. Choć zdjęto z niej także bla
szane pokrycie dachów, cerkiew ocalała. 
Około 10 lat była jednak wystawiona na 
działanie niszczących sil przyrody - 
deszczu, wiatru, śniegu...

Najbardziej ucierpiała zabytkowa 
siedemnastowieczna polichromia, część 
belek przegniła. Czyjeś ręce wyniosły 
elementy wyposażenia cerkwi, które ni
gdy nie zostały odnalezione. Dopiero 
w 1958 r. cerkiew zabezpieczono, 
a w latach 1961-1964 w pełni zrekon
struowano. Obecnie stanowi ona obiekt 
filialny Muzeum Budownictwa Ludowe
go w Sanoku.

Z bardzo bogatego i niezwykle cen
nego wyposażenia pozostał niekomplet
ny ikonostas z 1682 r., malowany przez 
Stefana Dżengalowycza i Michała Wi- 
szeckiego. Brakuje wszystkich prazdni- 
ków, dwóch ikon namiestnych i wrót 
diakońskich. Źródła podają, że ikono
stas uluckiej cerkwi może być starszy od 
przyjętej ogólnie daty - 1682 r. Prawdo
podobnie starsza część ikonostasu, dato
wana na pierwszą połowę XVII w., 
w którego skład wchodziły ikony na- 
miestne, predale, ościenia wrót, wrota 
carskie, prazdniki, trymofron „Deeis” 
i „Ukrzyżowanie”, jest dziełem mnicha 
loana malarza Hyrowskiego. Dżengało- 
wycz ten ikonostas uzupełnił obrazami 
Apostołów i Proroków. W oprawie sny
cerskiej i zdobnictwie naśladował loana, 
jednak poziomem snycerki oraz kompo
zycji malarskich znacznie ustępował 
swemu poprzednikowi.

Dziś w świątyni na ścianach wiszą 
dwie ikony z końca XVII w., przedsta
wiające Matkę Boską z Dzieciątkiem 
i św. Wasyla Wielkiego. Północną ścianę 
nawy głównej pokrywa polichromia 
z drugiej ćwierci XVII w. ze scenami 
z życia Chrystusa, rozmieszczonymi wo
kół centralnie umieszczonego „Ukrzyżo-
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1.2. Cerkiew w Uluczu, widok od strony 
wschodniej (1) i południowej (2)
3. Fragment polichromii we wnętrzu cerkwi
4. Nagrobki na przycerkiewnym cmentarzu

(zdjęcia: 1 - Grażyna i Zygmunt Malinowscy, 
2 - Agnieszka Paluch, 3 - Andrzej Mazur, 

4 - Marcin Konik)

wania”. Na pendentywach dwaj ewange
liści - św. Mateusz i św. Łukasz. Poniżej 
znajduje się zbiorowy portret osób 
świeckich, zapewne fundatorów malar
skiego wystroju cerkwi. Czternaście po
staci zwróconych w kierunku sanktu
arium w modlitewnej pozie przedstawio
no w sposób hierarchiczny. Pod spodem 
u podstawy obrazu „Ukrzyżowanie”, na 
całej jego szerokości znajduje się prawie 
nieczytelna już dziś inskrypcja: „[...] dal 
namalować sługa boży [...] i żoną [...] za 
odpuszczenie grzechów swoich”.

Strome wzgórze, na którym stoi uluc- 
ka cerkiew - to miejsce magiczne. Osa
dzona w zagłębieniu szczytu i niewidocz
na z drogi, jest zazdrośnie strzeżona przez 
samo wzgórze i wiekowe drzewa. Prowa
dzi do niej stroma ścieżka, wzdłuż której 
znajduje się 12 stacji drogi krzyżowej 
umieszczonych na rosnących obok drze
wach. Zapewne na to zaskakujące usytu

owanie miały wpływ aspekty obronne 
wzgórza. To ustronne, ciche miejsce zwią
zane jest ze starosłowiańskim miejscem 
kultu, z którym wiąże się wiele legend. 
Jedna z nich mówi, że na wzgórzu, na za
chód od Dębnika, stała niegdyś strażnica 
rycerska, stąd też jego nazwa Storożyska; 
inna, że był tu punkt oporu konfedera
tów barskich. Jednak najbardziej do wy
obraźni przemawia legenda, która mówi, 
że starano się wybudować świątynię 
u stóp wzgórza, a więc bliżej osady, jed
nak kiedy tylko zebrano odpowiednią 
ilość budulca, w nocy jakaś nadprzyro
dzona siła przenosiła go na szczyt góry. 
Powtarzało się to trzy razy. Miejscowe 
przekazy głoszą też, że poprzednia cer
kiew zapadła się pod ziemię i do dziś na 
Wielkanoc słychać w tym miejscu bicie 
dzwonów. Do niedawna na zboczu Dęb
nika biło źródełko, nie tylko czystej wo
dy, ale mającej moc uzdrawiania, być mo

że był to jeden z czynników, który zawa
żył na wyborze miejsca pod budowę świą
tyni. Każdego roku w czerwcu na Boże 
Ciało (Wozniesienja) odbywał się tu od
pust, na który przybywali wierni, czasem 
z bardzo odległych stron.

Obok cerkwi znajdują się pozostało
ści cmentarza z kamiennymi i drewnia
nymi nagrobkami z XIX i XX w., a od 
zachodu (przy babińcu) - drewniany 
krzyż upamiętniający chrzest Rusi. Dziś 
w Uluczu nie ma już odpustów, ale wier
ni odwiedzają swą świątynię nawet w po
rze zimowej na Boże Narodzenie (Riz- 
dwo Chrystowe), stroją upamiętniający 
chrzest Rusi krzyż. Czasem śpiewają ko
lędy. I choć obecnie cerkiew nie jest użyt
kowana, nie zapominają o niej, bo 
o miejscach kultu zapominać nie można.

Agnieszka Paluch
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Nekropolia oksywska

Z
lokalizowana jest w Gdyni przy 
ul. Arciszewskich, na zboczu nie
wielkiego wzniesienia, którego 
szczyt wyznacza stojący przeszło sie

dem wieków kościółek św. Michała Ar
chanioła, a podnóże - port Marynarki 
Wojennej. W murach tego kościoła 
przebywali w 1936 r., podczas pamięt
nego pogrzebu gen. Orlicz-Dreszera, 
prezydent RP Ignacy Mościcki, pre
mier rządu Felicjan Sławoj-Składkow- 
ski, generalny inspektor sił zbrojnych 
gen. Edward Rydz-Smigły, marszałko
wie: Sejmu Stanisław Car i Senatu 
Adam Prystor. Powstanie oksywskiego 
cmentarza określa się na XVII w. Jest 
on zatem starszy od tak znanych nekro
polii w Polsce, jak Cmentarz Powąz
kowski w Warszawie czy Rakowicki 
w Krakowie. Szkoda, że z tamtych od
ległych czasów nie zachowała się na 
nim żadna mogiła. Dziś do najstarszych 
należy miejsce wiecznego spoczynku 
oksywskiego proboszcza Joachima 
Krupki z 1867 r. i grób-sarkofag Doro
ty Borskiej z 1883 r.

Rozciągający się ku zatoce przyko
ścielny cmentarz wprawia w zachwyt 
każdego, kto przekroczy jego bramę. 
Urokami położenia nekropolii zachwy
cali się tacy mistrzowie pióra, jak m.in. 
Stefan Żeromski czy Maria Dąbrow
ska. Spoczywający na tym cmentarzu 
Bernard Chrzanowski (1861-1944) 
w przewodniku z 1917 r. pt. Z wybrze
ża i po wybrzeżu tak o nim napisał: 
„[...] Niezwykły to cmentarz bez cmen
tarnych mroków, Znam podobny, sło
neczny, na szczycie góry Fiesole. [...]Jak 
tam i tak tu w Oksywiu, ogarnia cichy 
zachwyt, upojenie, i ukojenie piękno
ścią, uniesienie ducha ku wieczności, 
śmierć przestaje być groźna, duch od
czuwa czar i piękno nieśmiertelności”. 
Pierwsze wydanie tego przewodnika 
z 1910 r. zostało przekazane przez au
tora Stefanowi Żeromskiemu. Ten 
z kolei, zauroczony pięknymi i cieka
wymi opisami mało wówczas znanej 
kaszubskiej krainy, podjął decyzję 
o przyjeździe na Wybrzeże. Na kamien
nym głazie przykuwa uwagę napis: 
„PORUSZYŁ WIATR OD MORZA”.

Na cmentarzu oksywskim odnaleźć 
możemy groby rodzin od wieków 
związanych z polską historią tego re
gionu - Raszków, Skwierczów, Kurrów, 
Chojków, Grunwaldów, Mietków. 
Spoczywają tu również świadkowie 
i uczestnicy podniosłych dla Polski wy
darzeń, np. powstania styczniowego - 

grób ks. Antoniego Muchowskiego czy 
konferencji pokojowej w Paryżu i zaślu
bin Polski z-morzem w 1920 r. - grób 
Antoniego Abrahama, odznaczonego 
przez prezydenta RP Stanisława Wojcie
chowskiego Orderem Odrodzenia Pol
ski I klasy. Żałować trzeba, że nie prze
trwał - istniejący jeszcze do połowy lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku - 
grób Jerzego Kaczorowskiego, na któ
rego tablicy epitafijnej widniał napis: 
„TECHNIK PRZY BUDOWIE PORTU 
W GDYNI - OBEJMUJ ŁASKĄ SWĄ BOŻE 
WĘDROWCA CICHEGO, KTÓRY USTAŁ 
ZMĘCZONY W DRODZE TRUDNEJ”.

Odwiedzający oksywską nekropolię 
ma także okazję spotkać mogiły wybit
nych dowódców okrętów z czasu dru
giej wojny światowej, kawalerów Krzy
ża Virtuti Militari: kmdr. por. Włady
sława Salamona, dowódcy ORP „Sęp”, 
kmdr. por. Ludwika Lichodziejewskie- 
go, dowódcy ORP „Kujawiak” i ORP 
„Błyskawica”, kmdr. Borysa Karnickie- 
go, dowódcy ORP „Sokół”, odznaczone
go przez gen. Władysława Sikorskiego.

We wrześniu 1939 r. ten stary para
fialny cmentarz stał się również miejscem 
pochówku obrońców Wybrzeża. Wśród 
nich na szczególną uwagę zasługuje grób 
ppor. rez. I dyw. art. plot. Józefa Jawor
skiego (1903-1939), warszawiaka, inż. 
architekta, twórcy hotelu na Kalatów
kach w Zakopanem, reprezentanta Pol
ski na olimpiadzie w Paryżu (1924 r.) 
i w Amsterdamie (1928 r.) w biegach 
średniodystansowych. Na jego płycie na
grobnej widnieje jakże wymowny napis: 
„ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ BOHATERSKĄ 
W OBRONIE OKSYWIA 19. IX. 1939”.

Na cmentarzu oksywskim znajdują 
się także pojedyncze groby obrońców 
Wybrzeża z 1939 r., którzy zmarli już 
w latach późniejszych. Wśród nich jest 
liczna grupa odznaczonych Krzyżem 
Virtuti Militari: kmdr por. Jacek Deh- 
nel, kmdr por. Edmund Pappelbaum, 
płk Alfons Olkiewicz, kmdr por. Marian 
Rostkowski, inż. Mieczysław Filipowicz.

Swoiste sanktuarium chwały oręża 
polskiego na morzu stanowią umiesz
czone na ścianach cmentarnego kościoła 
tablice pamiątkowe. Umieszczone na 
nich teksty tworzą niezwykle wymowne 
kalendarium z dziejów naszej marynarki 
wojennej. Z inicjatywą tą wyszli byli ofi
cerowie marynarki - Jan Gosk, Julian 
Czerwiński, Edmund Pappelbaum, Kazi
mierz Szczęsny, przy wydatnej pomocy 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Londynie. Pierwsza tablica umieszczo-

1. Cmentarz na Oksywiu w Gdyni, 
widok od południa
2. Grób inż. arch, i olimpijczyka 
Józefa Jaworskiego
3. Ołtarz połowy od północno-zachodniej 
strony kościoła

(zdjęcia: Jacek Dworakowski)

na została w przedsionku kościoła 
w 1970 r. Poświęcona jest ks. Władysła
wowi Miegoniowi, kapelanowi mary
narki wojennej, kawalerowi Krzyża Vir
tuti Militari za udział w walkach 1920 r. 
(zm. w Dachau w 1942 r.); w 1998 r. 
odbyła się beatyfikacja ks. Miegonia. 
Kolejne tablice odsłonięto w 1976 r. ku 
czci adm. Józefa Unruga, aw 1982 r. - 
adm. Jerzego Świrskiego.

Niezwykle interesujące są także ta
blice umieszczone na zewnętrznym mu
rze kościoła - od strony północno-zachod
niej i południowej. Doskonale wkompo
nowane w starą, ceglaną ścianę, przyku
wają uwagę każdego, kto odwiedza to 
miejsce. Pierwsza, odsłonięta w 1978 r., 
poświęcona jest okrętom walczącym 
i zatopionym w obronie Wybrzeża we 
wrześniu 1939 r. na Zatoce Gdańskiej. 
Wykonane w latach 1979-1982 kolejne 
tablice przywołują pamięć okrętów i ich 
załóg walczących na Zachodzie - ORP 
„Grom”, ORP „Orzeł”, ORP „Jastrząb”, 
ORP „Kujawiak”, ORP „Orkan” i ORP 
„Dragon”. Całość ma formę ołtarza po- 
lowego. Podczas jego poświęcenia, 29
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maja 1983 r., Jan Paweł II przesłał oko
licznościową depeszę.

W 1984 r. na murze kościoła od 
strony południowej umieszczona została 
tablica przypominająca jeden z najbar
dziej mrocznych i tragicznych rozdzia
łów naszej powojennej historii - zbrod
nie popełnione na oficerach marynarki 
wojennej w latach pięćdziesiątych. Na 
tablicy tej znajdują się nazwiska trzech 
oficerów, obrońców Helu z 1939 r.: 
kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, 

kmdr. Jerzego Staniewicza, kmdr. por. 
Zbigniewa Przybyszewskiego, kawalera 
Krzyża Virtuti Militari. Oficerowie ci 
byli oskarżeni o utworzenie w marynar
ce wojennej organizacji „wrogiej władzy 
ludowej” i wyrokiem Sądu Wojskowego 
z dnia 21 lipca 1952 r. skazani na karę 
śmierci. Wyrok został wykonany 
w dniach 12-16 grudnia 1952 r. Cztery 
lata później, w maju 1956 r., Najwyższy 
Sąd Wojskowy zrehabilitował skazanych 
oficerów. Obok tej tablicy 16 września 

1988 r. odsłonięto tablicę poświęconą 
marynarzom Flotylli Rzecznej - Pińskiej 
i Wiślanej, wymazanym z pamięci naro
dowej po 1945 r.

Z uwagi na walory architektonicz
ne oraz historyczną rangę pierwszej 
gdyńskiej parafii kościół parafialny św. 
Michała Archanioła wraz z przyległym 
cmentarzem został w 1996 r. wpisany 
do rejestru zabytków.

Jacek Dworakowski
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Saska Kępa mało znana
„Chciałem, aby Warszawa była wiel

ka...” - są to pamiętne słowa komisa
rycznego prezydenta m.st. Warszawy, 
Stefana Starzyńskiego, z jego radiowe
go przemówienia podczas obrony stoli
cy we wrześniu 1939 r. Zaiste, 
w przeddzień hitlerowskiego ataku 
Warszawa „stała na szczycie wielkos'ci 
i chwały”. Wielka Warszawa - to 
w części zrealizowana przed drugą woj
ną światową koncepcja urbanistyczno- 
-architektoniczna stolicy, która według 
planu rozwoju z 1938 r. miała obejmo
wać 221 km2 i liczyć 2,4 min mieszkań
ców. Marek Marian Drozdowski 
w swej pracy Warszawa w latach 1914- 
-1939 (Warszawa 1990) podaje, że 
w przemówieniu wygłoszonym na po
siedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej 
w dniu 26 stycznia 1938 r. prezydent 
Stefan Starzyński przedstawił podsu
mowanie z lat 1934-1937 dotyczące 
m.in. kubatury ukończonych budowli, 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodo
ciągowej, rozwoju komunikacji auto
busowej. Wśród przodujących w postę
pie urbanizacji rejonów Warszawy były 
tereny Saskiej Kępy, Grochowa, Ka
mionka, Gocławka i Gocławia.

Na obszarze Saskiej Kępy - dzielnicy 
usytuowanej na regularnym planie wa- 
chlarzowo-szachownicowym z Rondem 
Waszyngtona i Placem Przymierza na 
głównej osi - do 1939 r. powstało ponad 
700 budynków, reprezentujących 
wszystkie style i nurty ówczesnej archi

tektury, od historyzmów, stylów narodo
wych aż po awangardę. Spośród około 
100 budowniczych i architektów two
rzących na Saskiej Kępie wyróżniali się 
m.in. Bohdan Lachert, Józef Szanajca, 
Czesław Przybylski, Bohdan Pniewski, 
Helena i Szymon Syrkusowie, Jadwiga 
Dobrzyńska i Zygmunt Łoboda, Lucjan 
Korngold, Stanisław Ogórek, Piotr Ma
ria Lubiński, Maksymilian Goldberg, 
Lech Niemojewski, Julian Lisiecki.

Przed pierwszą wojną światową Sa
ska Kępa była podmokłą wsią - pod
miejskim letniskiem. W 1908 r. włą
czono do Warszawy nowo powstały 
Park Skaryszewski oraz około 60 ha 
gruntów rolno-ogrodniczych Kępy. 
Pod względem połączeń komunikacyj
nych z miastem letniskową osadę przy
bliżył wzniesiony w latach 1905-1913 
wiadukt i tzw. Trzeci Most, tj. Księcia 
Józefa Poniatowskiego. Równocześnie 
(1911 r.) powstał plan regulacji Saskiej 
Kępy dla celów stałej zabudowy miej
skiej, a w latach 1906-1911 został usy
pany przeciwpowodziowy Wał Mie
dzeszyński. Włączenie Saskiej Kępy, 
Gocławia, Grochowa i Gocławka do 
Warszawy w 1916 r. jako XVII Komi
sariatu określiło urbanizację tej dzielni
cy. W 1925 r. wytyczono główną ulicę 
Saskiej Kępy - Francuską i w tymże ro
ku powstała Spółka Wodna Powiatu 
Warszawskiego, mająca na celu osusze
nie terenów Grochowa, Saskiej Kępy 
i Gocławka. W latach 1934-1938 prze

kopano kanał melioracyjny, tzw. Kanał 
Wystawowy, na odcinku obszernych te
renów między Jeziorem Skaryszew
skim, poprzez Saską Kępę, oba jeziora 
gocławskie aż do kanału Nowe Ujście.

Przed oficjalnym otwarciem 11 li
stopada 1938 r. al. Waszyngtona (daw
nej al. Poniatowskiego, na miejscu car
skiej Czerwonej Alei), największej trasy 
komunikacyjnej Warszawy międzywo
jennej, Saską Kępę z lewobrzeżną czę
ścią miasta łączyły dwie linie autobuso
we. Od 1935 r. kursował autobus „S” 
i od 1938 r. autobus „K”. W tym czasie 
nastąpiło też, szczególnie ważne dla 
podmokłych terenów Kępy, intensyw
ne zakładanie sieci wodociągów.

Zabudowa Saskiej Kępy w okresie 
międzywojennym postępowała dość in
tensywnie. Po 1925 r. powstały zwarte 
kwartały budynków pomiędzy ulicami: 
Berezyńską, Łotewską, Dąbrowiecką, 
Kryniczną, Zakopiańską, Poselską, Wa
lecznych, Dąbrówki i Elsterską. Do 
1939 r. zdążono wznieść kilkaset obiek
tów wzdłuż al. Waszyngtona, przy ul. Sa
skiej, aż do ul. Międzynarodowej, a na 
południu do ulic: Genewskiej, Wersal
skiej, Rzymskiej, Brukselskiej i Ateńskiej.

Przypatrzmy się kilku mało znanym 
budynkom z okresu międzywojennego, 
które bardzo wrosły w krajobraz Saskiej 
Kępy. Przy ul. Wał Miedzeszyński 844 
zwraca uwagę budynek zwany powszech
nie Dworem Genzlów. Wzniesiony został 
około 1928 r. na parceli rodowej Heleny 
Anny Genzel z Wolframów i jej syna Mi
kołaja, ogrodnika podtrzymującego tra
dycje sadownicze Kępy. Jest to dwupię
trowy neorenesansowy pałacyk w typie 
włoskiej rezydencji. Założony na nieregu
larnym planie, asymetryczny, o plastyce 
bryły urozmaiconej ryzalitami, z niższą 
jednopiętrową częścią północną z tarasem 
na dachu. Korpus wieńczy attyka z pły- 
cinami. Jasny koloryt kremowych tyn
ków szlachetnych i otoczenie budowli 
ogrodem podkreśla charakter podmiej
skiego pałacyku. Projektanta tego budyn
ku upatrywałbym w Stefanie Szyllerze. 
Obecnie obiekt jest po remoncie.

Przy ul. Jakubowskiej 16, w jej na
rożniku z ul. Estońską, również w 1928 
r. powstał dom własny z pracownią 
rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego. 
Autorem projektu był znakomity war
szawski architekt Czesław Przybylski, 
klasycysta i umiarkowany modernista. 
Omawiany obiekt, zbudowany w stylu 
wczesnego funkcjonalizmu, jest dziełem
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1. Fragment planu administracyjnego Warszawy, regulacja
i zabudowa, 1928; liniami przerywanymi zaznaczono inwestycje 
projektowane na terenie Saskiej Kępy
2. Dwór Heleny i Mikotaja Genzlów przy ul. Wat Miedzeszyński 844
3. Willa przy ul. Jakubowskiej 16
4. Willa przy ul. Brukselskiej 1
5. Willa przy ul. Zamienieckiej 34, na skraju dawnego Osiedla Górki 
Grochowskie

(zdjęcia: 2-5 - Antoni Jacek Koseski)

o śmiałej asymetrii, przewadze linii wer
tykalnych i zastosowaniu motywu prze
szklonego ukośnego dachu w jednopię
trowej pracowni. Główny budynek wil
li, z racji trzypiętrowych części skraj
nych, z których tę od ul. Jakubowskiej 
wieńczy zadaszony płasko taras - spra
wia wrażenie niedużej kamienicy.

Na przeciwległym skraju Saskiej Kę
py, przy ul. Brukselskiej 1 na rogu ul. 
Ateńskiej, znajduje się rozłożysty jedno
piętrowy dom, obecnie nieco zaniedbany. 
Uwagę zwraca ciekawy zestaw tektoniki 
prostych brył: krótszego skrzydła od ul. 
Brukselskiej i dłuższego od ul. Ateńskiej, 
spiętych kulminantą wyższej o kondy
gnację masywnej półkoliście zamkniętej 
klatki schodowej. Wejście do niej umiesz
czono od strony ślepej ściany krótszego 
skrzydła budynku, w obudowanym 
„domku” z drzwiami, a sam masyw wyż

szego ryzalitu mieszczącego schody prze- 
pruwają na osi okna typu „termometr”. 
Motyw wysuniętej i silnie zaokrąglonej 
klatki schodowej spotykamy w willi Rot- 
steinów przy ul. Krynicznej 6, projektu 
Lucjana Korngolda z 1936 r.

Interesująca forma innego domu 
usytuowanego na Saskiej Kępie - drew
nianego dworku przy ul. Walecznych 
37 (własność Przybyłkowskich, później 
Szenków), omówiona została w moim 
artykule Styl zakopiański w Warszawie 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 2002).

Podobnie jak na Saskiej Kępie, 
w tych samych stylach i typach domów 
budowano do końca lat trzydziestych 
XX w. na obrzeżu pobliskiego Gocła- 
wia, na osiedlu oficerskim Górki Gro
chowskie, na terenie splantowanego 
pocarskiego Fortu XI. Niedrogie par
cele o cenie 8 zł za 1 m2 (na Saskiej Kę

pie 60-80 zł) obejmowały obszar po 
obu stronach ul. Ostrobramskiej. Do
brym przykładem wczesnego domku 
w „stylu dworkowym” (około 1930 r.) 
z tego rejonu jest jednopiętrowy budy
nek przy ul. Zamienieckiej 34, z miesz
kalnym poddaszem, ozdobiony naroż
nymi boniami, a na osi fasady - z tara
sowym gankiem.

Po drugiej wojnie światowej osiedla 
mieszkaniowe złożone z wysokich blo
ków: przy pl. Przymierza, osiedle „Mię
dzynarodowa”, „Ateńska”, zatarły czę
ściowo charakter architektury Saskiej 
Kępy i jej rozwój w stylu sprzed 1939 r.

Obszar Saskiej Kępy jako wyjątkowo 
cenne oryginalne założenie architekto
niczno-urbanistyczne został wpisany do 
rejestru zabytków m.st. Warszawy.

Antoni Jacek Koseski
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
W akcji Społecznego Przeglądu Zabytków biorą udziat nie tylko osoby prywatne, ale także przedstawiciele różnych instytucji, 
najczęściej będących użytkownikami zabytkowych obiektów. Spośród wielu nadesłanych do redakcji ankiet tym razem 
wybraliśmy dwa zgłoszenia muzeów prezentujących swoje siedziby po przeprowadzonym remoncie i jedno wskazujące 
na potrzebę ratowania zagrożonego budynku wchodzącego niegdyś w skład znanego zespołu palacowo-parkowego.

Miejscowość: Duszniki Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie. 
Bliższa lokalizacja: na terenie miasta, przy ul. Kłodzkiej 42.
Rodzaj i nazwa obiektu: młyn papierniczy z początku XVII w. 
Użytkownik: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Stan obiektu: bardzo dobry.
Inne informacje: zespól przylegających do siebie budynków papierni 
wznoszono etapami - młyn papierniczy w latach 1601-1605, suszarnię 
papieru i pawilon wejściowy w XVIII w. Od 1968 r. mieści się tu Muzeum 
Papiernictwa. Po zniszczeniach spowodowanych przez powódź w dniu 
23 lipca 1998 r., w latach 1998-2002 zabudowania, otaczający je dziedzi
niec oraz ogród tematyczny odnowiono i uporządkowano, doprowadza
jąc zabytkowy obiekt do kwitnącego stanu.
Dane bibliograficzne: T Windyka, Młyn papierniczy w Dusznikach, [w:] 
„Muzealnictwo", nr 41, Warszawa 1999; Przewodnik Muzeum Papiernic
twa w Dusznikach Zdroju, Duszniki Zdrój 2000.

Teresa Windyka 
Duszniki Zdrój

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - młyn papierniczy 
po remoncie w 2002 r.
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Miejscowość: Łańcut, pow. łańcucki, woj. podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: na terenie zespołu pafacowo-parkowego w Łańcucie, 
od strony południowo-wschodniej Zamku.
Rodzaj i nazwa obiektu: ujeżdżalnia pałacowa z XIX w. 
Użytkownik: obiekt użytkowany obecnie jako hala sportowa.
Stan obiektu: zły; budynek wymaga pilnych zabiegów konserwatorskich. 
Inne informacje: budynek zaprojektowany przez Ludwika Bogochwal- 
skiego w 1828 r., wzniesiony w latach 1828-1830 jako obiekt wolno sto
jący w otoczeniu parku, na planie wydłużonego prostokąta zakończo
nego po obu krótszych bokach absydami; klasycystyczny, z unikatową 
dekoracją w postaci dookolnego fryzu składającego się z czterech ro-

1.2. Ujeżdżalnia pałacowa w Łańcucie - widok ogólny (1) oraz fragment 
zniszczonej elewacji ryzalitu północnego (2); pod inicjałem „EP” 
[=Elżbieta Potocka] mylna data ukończenia budowy („1803” zamiast 
„1830”), wynikająca z przestawienia cyfr podczas remontu sprzed stu laty

dzajów łbów koni (w przyłbicach, bez przyłbic, z herbem Pilawa Potoc
kich i z hrabiowską koroną) połączonych girlandami splecionymi z liści 
dębów; położony w pobliżu Stajni Cugowych i Powozowni, pierwotnie 
należał do zespołu palacowo-parkowego w Łańcucie i taki powinien 
być jego status po zmianie użytkownika.
Dane bibliograficzne: Z. Kossakowska-Szanajcą, B. Majewska-Masz- 
kowska, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964; T. Żurawska, Stajnie i Po- 
wozownia Zamkowa w Łańcucie, Łańcut 1971.

Teresa Fabijańska-Żurawska 
Łańcut

Miejscowość: Katowice, pow. katowicki, woj. śląskie.
Bliższa lokalizacja: w najstarszej części miasta, przy ul. Ks. J. Szafranka 9. 
Rodzaj i nazwa obiektu: kamienica czynszowa z początku XX w. 
Użytkownik: Muzeum Historii Katowic w Katowicach.
Stan obiektu: bardzo dobry.
Inne informacje: budynek kamienicy czynszowej zbudowany według 
projektu Wilhelma Briegera z 1908 r. został oddany do użytku w 1912 r.; 
przekazany w 1981 r. przez władze miasta na siedzibę Muzeum Historii 
Katowic, w dwóch etapach, w latach 1981 -1985 i 1995-1996, adaptowa
ny byt do nowych potrzeb; obecny bardzo dobry stan budynku - to efekt 
prac konserwatorskich i remontowych zakończonych w 2002 r.
Dane bibliograficzne: M. Krysiak, W kamienicy mieszczańskiej, Kato
wice 1992; J. Lipońska-Sajdak, Przechadzki historyczne po Katowi
cach, Katowice 2003.

Jadwiga Lipońska-Sajdak 
Katowice

Budynek 
Muzeum 
Historii 
Katowic 
po remoncie 
w 2002 r.
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Neogotycki dwór 
w Starej Rudzie

T
eren dawnego państwa krzyżackie
go obfituje w cenne zabytki, nieste
ty, wiele z nich skazanych jest już 
nieuchronnie na pozostawanie w stanie 

ruiny. Niektóre są wręcz zagrożone cał
kowitym unicestwieniem. Jednym z ta
kich zabytków jest dwór w Starej Rudzie 
koło Radzynia Chełmińskiego, którego 
początki sięgają XVII w.

W 1839 r. Georg Bertram wyodrębnił 
z obszaru wsi Stara Ruda majątek, nazwa
ny Ollenrode na cześć żony Karolinę Frie- 
derike z domu Ollenroth. Funkcjonująca 
do dnia dzisiejszego w okolicy anegdotka 
pochodzenie polskiej nazwy tłumaczy fak
tem, że żona Bertrama była stara i ruda. 
Następnym właścicielem był Hermann 
Wartze, jeden z założycieli cukrowni 
w pobliskim Mełnie. W 1910 r. Wartze 

sprzedał majątek Ottonowi Baethge, po 
jego śmierci w 1917 r. wdowa sprzedała 
Starą Rudę Pruskiej Komisji Kolonizacyj- 
nej. Po odzyskaniu niepodległości majątek 
został przejęty przez skarb państwa 
i w 1924 r. rozparcelowany. Resztowkę 
wraz z dworem i zabudowaniami fol
warcznymi nabył adiutant gen. Józefa 
Hallera - Roman Majewski. W latach 
1943-1945 Stara Ruda została zasiedlona 
osadnikami z Besarabii. Po wojnie pozo
stałości majątku zasiedlali stopniowo prze
siedleńcy z Lubelszczyzny, którzy zamiesz
kali w podzielonym na mieszkania dworze 
oraz zabudowywali teren dawnego zespo
łu folwarcznego nowymi budynkami 
mieszkalnymi i gospodarczymi.

Obecna forma dawnego dworu po
chodzi z około 1850 r., kiedy dokonano 

gruntownej przebudowy w stylu 
neogotyckim, tak że pierwotny 
wygląd jest już nie do odtworze
nia. Dwór byt murowany z cegły, 
tynkowany, z dachem krytym da
chówką ceramiczną karpiówką. 
Główny korpus budynku, założo
ny na planie prostokąta, był dwu- 
traktowy, flankowany dwoma 
skrzydłami w elewacji wschodniej 
(frontowej). Dwukondygnacyjna 
bryła nakryta była dwuspadowym 
dachem. Pod północno-zachodnią 
częścią znajdowały się sklepione 
kolebkowo piwnice. Cechy neo
gotyckie najbardziej uwidocznio
ne były na elewacjach o nieregu
larnych osiach, artykułowanych 
wysokimi ostrołukowymi blenda
mi, mieszczącymi otwory okien

(zdjęcia: Lesiawa Ciach)

1.2.3. Pozostałości dworu w Starej Rudzie

ne. W narożniku między skrzydłem pół
nocno-wschodnim a elewacją frontową 
znajdowała się czworoboczna przybu
dówka z neogotyckim portalem, miesz
cząca zabiegową klatkę schodową 
o skromnych cechach klasycystycznych. 
Oprócz klatki schodowej w budynku 
znajdowała się winda, zainstalowana 
specjalnie dla niepełnosprawnej córki 
Hermanna Wartze.

Od 1946 r. budynek ulegał stopnio
wej degradacji, zniesiono wówczas pół
nocno-wschodnie skrzydło. Roman Ma
jewski, który po wojnie został kierowni
kiem PGR w niedalekim Linowie, wyre
montował budynek iw 1958 r. sprzedał 
go na mieszkania. Dwór, zasiedlony po
czątkowo przez kilka rodzin, w miarę 
upływu czasu pustoszał. W latach sie
demdziesiątych wyprowadzili się ostatni 
lokatorzy. W tym czasie rozebrano pozo
stałą część skrzydła północnego oraz 
fragment korpusu głównego budynku. 
Dalsza dewastacja następowała „samo
czynnie”, na skutek braku użytkownika. 
Dane zawarte w Katalogu Zabytków 
Sztuki w Polsce oraz w karcie ewidencyj
nej z 1967 r. pokazują jeszcze budynek 
w dobrym stanie. W 2001 r. groziło mu 
już zawalenie: nastąpiły spękania w ścia
nach zewnętrznych, ściany uległy wy
brzuszeniu, wystąpiły duże ubytki tynku 
i cegieł, stropy w większości zawaliły się, 
konstrukcja i pokrycie dachu zachowały 
się tylko we fragmentach, we wnętrzu nie 
było podłóg, schody i stolarka okienna 
zachowały się tylko częściowo.

Obecnie stan budynku uległ dalszemu 
pogorszeniu. Ściany poznaczone są jeszcze 
większymi szczelinami, odbiegają też kata
strofalnie od pionu. Pozostałości dachu 
i tynków zewnętrznych wydają się mniejsze, 
a wejścia i otwory okienne zostały zamuro
wane. Całość jednak na razie opiera się 
dzielnie niszczącym siłom przyrody i czasu.

Lesława Ciach 
Joanna Tosik
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Tajemnicza „altana”
P

enetracja archiwalnych dokumentów 
i fotografii dotyczących dawnej archi
tektury Łodzi pozwala niekiedy na na
trafienie na ciekawe, intrygujące kwestie. 

Jedną z takich zagadkowych spraw jest 
szczególny akcent architektoniczny, który 
wieńczy! niegdyś fabrykę Ludwika Geyera 
przy ul. Piotrkowskiej, zwaną popularnie 
„Białą Fabryką” i mieszczącą obecnie Cen
tralne Muzeum Włókiennictwa.

Ludwik Geyer przybył do Łodzi z Sak
sonii w 1828 r. i wkrótce stał się najznacz
niejszym przedsiębiorcą szybko rozwijają
cej się osady przemysłowej. Jego zakłady 
rozlokowane zostały przy południowym 
krańcu ul. Piotrkowskiej, pomiędzy sta
wem na rzece Jasień a Górnym Rynkiem 
(obecnie pl. W. Reymonta). W latach 

z klasycznymi regułami. Urozmaicają ją 
płytkie pseudoryzality, zamknięte górą 
trójkątnymi frontonami, a bryłę gmachu 
nakrywają płaskie, dwuspadowe dachy.

Niegdyś sylwetka tej budowli prezen
towała się znacznie ciekawiej. Już w mo
mencie, gdy obiekt gotowy był jedynie 
w stanie surowym, w październiku 1836 
r., sporządzony został jego opis. Podaje 
on, że na dachu budynku umieszczona zo
stała „Altana drewniana na 4ch Kolum
nach (5,5 lok. wys.) z Dachem pułkolistym 
[sic!] cynkiem kryta”. Kolejny opis, po
chodzący z 1843 r., a sporządzony przez 
znanego warszawskiego budowniczego 
Jana Jakuba Gaya, mówi o „Belwederze 
na dachu na 4ch kolumnach drewnianych 
z platformą cynkiem krytym”. Wspomina- 

„altany” nie ma żadnej wzmianki o dzwo
nie, ani na rycinach element taki nie jest 
uwidoczniony. Zastosowane w cytowanych 
opisach terminy „altana” i „belweder” wy
raźnie wskazują, że było to miejsce służące 
wypoczynkowi i podziwianiu pięknych wi
doków. Belweder (z włoskiego bello+ vede- 
re) - to miejsce do podziwiania widoków, 
czy to w architekturze pałacowej, czy też 
kompozycjach ogrodowych. Użycie takiego 
terminu zdecydowanie świadczy, że kon
strukcję tę wzniesiono w celach niemają- 
cych z produkcją przemysłową nic wspól
nego. O tym, że była ona swojego rodzaju 
kaprysem fabrykanta, świadczy też fakt, że 
nie widnieje na zachowanym w warszaw
skim Archiwum Głównym Akt Dawnych 
projekcie budynku.

Możemy sobie wyobrazić Ludwika 
Geyera i członków jego najbliższej rodziny, 
jak w wolnych chwilach podziwiają z „alta
ny” rozległe widoki, szczególnie piękne 
o wschodzie lub o zachodzie słońca, a pa-

1. Dawna fabryka L. Geyera, obecnie 
Centralne Muzeum Włókiennictwa 
przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi
2. Rycina z około 1860 r., ukazująca fabrykę
L. Geyera od strony zachodniej
3. Fotografia z około 1914 r. z perspektywą 
południowego fragmentu ul. Piotrkowskiej
- widoczny dach fabryki Geyera z „altaną”
4. Winieta reklamowa zakładów L. Geyera z 1929 r.

(zdjęcia: 1 - Krzysztof Stefański, 2 - w zbiorach autora, 
3 - w zbiorach Muzeum Historii Miasta Lodzi,

4 - w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Lodzi)

1835-1837 po północnej stronie stawu 
wybudowany został nowy duży gmach fa
bryczny, największy w ówczesnej Łodzi. Je
go projekt wykonał, według oświadczenia 
samego Geyera, „sławny architekt zagra
niczny”, a przypuszczalnie sprowadzony 
został z Anglii. Były to pierwsze łódzkie za
kłady, w których zainstalowano maszynę 
parową. Dzieje budowy tego gmachu - to 
niezwykle interesująca, a momentami na
wet ekscytująca historia, ale w tym mo
mencie chciałbym skupić uwagę tylko na 
jednym elemencie związanym z tym obiek
tem. Budynek „Białej Fabryki” odznacza 
się długą trzypiętrową fasadą od strony ul. 
Piotrkowskiej, zakomponowaną zgodnie

na w opisach „altana” wybudowana zo
stała na kalenicy dachu, na osi poprzecz
nej budynku i stanowiła charakterystycz
ny akcent wieńczący fabryczny gmach. 
Uwidoczniają ją wyraziście ryciny z poło
wy XIX w., nieco wyolbrzymiające jej 
skalę (miała około 3,5 m wysokości). Na 
rycinach widać ażurową konstrukcję na 
słupach, nakrytą niewielką kopułą, o nie
co orientalnym charakterze.

Przeznaczenie „altany” stanowi zagad
kę. Jedna z hipotez głosi, że mogła to być 
konstrukcja do zawieszania dzwonu wzy
wającego robotników do pracy - dzwony 
takie znajdowały się w fabrykach angiel
skich z początku XIX w. Ale ani w opisach 

miętać trzeba, że w owych czasach tuż za 
przemysłowymi zabudowaniami Łodzi 
rozciągały się po horyzont pola, łąki i lasy. 
„Altana” tworzyła zatem niezwykły, ro
mantyczny akcent, kontrastujący z surową 
i poważną w charakterze architekturą gma
chu fabrycznego. Tego rodzaju punkt ob
serwacyjny mógł też pełnić bardziej prag
matyczną funkcję w razie pożaru, pozwala
jąc na szybszą jego lokalizację.

W ciągu ostatniej ćwierci XIX w. po
wstały w Łodzi wielkie zespoły fabryczne 
Scheiblera, Poznańskiego, Heinzla, Groh- 
manna. Choć w tym samym czasie zakłady 
Geyerowskie znacznie się rozrosły, zajmu
jąc także obszar po południowej stronie ul. 
Piotrkowskiej, jednak „Biała Fabryka” 
przestała być największym gmachem prze
mysłowym Łodzi i nie tworzyła już tak cha
rakterystycznego akcentu w architekturze 
miasta. Przełom XIX i XX w., epoka Ziemi 
obiecanej nie sprzyjała też romantycznym 
zachwytom nad krajobrazem, tym bardziej 
że pola i łąki przesłonięte zostały przez wy
sokie budowle i fabryczne kominy. Wyda
wało się, że przy kolejnych wymianach po
krycia dachu fabryki Geyera „altana” mo
gła zostać usunięta - nie została bowiem 
uwidoczniona na niektórych rycinach z tego
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czasu. Mogło to świadczyć, że zniknęła al
bo nie pasowała do przemysłowej ikono
grafii Łodzi i celowo ją pomijano.

Okazało się, że „altana” jednak prze
trwała co najmniej do pierwszej wojny 
światowej. W zbiorach Muzeum Historii 
Miasta zachowało się niezwykle ciekawe 
zdjęcie pochodzące z około 1914 r. - jest 
to fotografia wykonana z dachu dawnego 
pałacu Geyera położonego na rogu Piotr
kowskiej i Górnego Rynku. Ukazuje ona 
perspektywę południowego odcinka ul. 
Piotrkowskiej z sylwetkami dwóch naj
większych łódzkich kościołów: katolic
kiego św. Stanisława Kostki (obecna ar
chikatedra) oraz ewangelicko-augsbur
skiego św. Mateusza. Obydwie świątynie 

nie są ukończone, nie mają zwieńczenia 
wież (sytuacja taka trwała do końca lat 
dwudziestych XX w.). Widoczne na foto
grafii rusztowania ujmujące wieżę kościo
ła katolickiego wskazują na okres około 
1914 r., być może na pierwsze lata po 
wybuchu pierwszej wojny światowej 
(prace przy wieży trwały do 1916 r.). Ale 
zdjęcie to pokazuje również dach fabryki 
Geyera - a na nim, w centralnej części fo
tografii, wyraziście widnieje „altana”, do
kładnie taka, jak na znacznie wcześniej
szych opisach, z niewielką kopułą obitą 
blachą. Dobrze też uwidocznia się orien
talny charakter jej formy.

Wkrótce jednak chyba „altana” znik
nęła, albo w czasie wojny, albo nieco póź

niej. Interesująca jubileuszowa rycina - ze 
zbiorów Centralnego Muzeum Włókien
nictwa - wykonana z okazji 100-lecia za
kładów Geyerowskich w 1929 r. elemen
tu tego już nie ukazuje. Ale i ona nie jest 
w pełni wiarygodna - nie uwidocznia 
choćby stojącego w sąsiedztwie zakładów 
kościoła św. Mateusza. Pominięto go za
pewne, bo stanowiłby zbytnią konkuren
cję dla gmachów fabrycznych, które mia
ły być elementem dominującym. Kiedy 
„altana” rzeczywiście zniknęła, czy prze
trwała do drugiej wojny światowej, pozo- 
staje zagadką.

Krzysztof Stefański
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Z ZAGRANICY

Cafe Landtmann
- legenda Wiednia

N
ie sposób wyobrazić sobie War
szawy bez cukierni i kawiarni Bli
klego. Dla Wiednia takim samym 
miejscem owianym tradycją i legendą jest 

kawiarnia Landtmanna, położona w sa
mym sercu miasta, w bezpośrednim są
siedztwie gmachu Burgtheater.

Franz Landtmann, założyciel ka
wiarni, urodził się na przedmieściu 
Wiednia i pochodził z rodziny fabry
kantów posiadających palarnie kawy.

do rodzeństwa: Leopolda, Adolfa, Hele
ny, Idy i Richarda Lieben oraz ich kuzy
na, Rudolfa Auspitza. Ten okazały, czte
ropiętrowy dom dochodowy, usytuowa
ny u zbiegu Ringstrasse i Oppolzergasse, 
wzniesiony został w latach 1872-1873 
według projektu Carla Schumanna i Lu
dwiga Tischlera na terenie zajmowanym 
niegdyś przez pałac Lubomirskiego.

Otwarcie kawiarni - wówczas naj
większej i najbardziej eleganckiej w ca

łym Wiedniu, nastąpiło 1 paź
dziernika 1873 r. Landtmann 
nie żałował pieniędzy: w wie
deńskiej prasie zorganizował 
imponującą promocję nowe
go lokalu.

Narożnik Ringstrasse 
(obecnie - Dr. Karl Lueger- 
-Ring) i Oppolzergasse jest 
dziś jednym z najbardziej 
prestiżowych punktów 
Wiednia. W latach siedem-

Mimo problemów związanych z kra
chem na giełdzie w maju 1873 r., 
Landtmann - wówczas trzydziestola
tek, wspomagany najprawdopodobniej 
przez całą rodzinę, postanowił zainwe
stować swoje oszczędności i otworzyć 
kawiarnię przy Ringstrasse.

Wybór padł na pomieszczenie zajmu
jące część parteru kamienicy należącej 

dziesiątych XIX w. miejsce 
to było jednak dalekie od świetności 
i elegancji. Z kamienicą Liebenów 
i Auspitza sąsiadowały bowiem dwa 
wielkie place budowy: nowego Ratu
sza i nowej siedziby Uniwersytetu 
Wiedeńskiego. 16 grudnia 1874 r. 
rozpoczęto też budowę Burgtheater, 
tym razem już w bezpośrednim są
siedztwie kamienicy. Otoczenie ka

wiarni Landtmanna nie wyglądało 
więc zbyt zachęcająco.

W 1881 r. nowymi właścicielami 
kawiarni stali się bracia Wilhelm i Ru
dolf Kerl. Prowadzili Cafe Landtmann 
przez blisko czterdzieści lat, do 1919 r. 
Lata osiemdziesiąte XIX stulecia przy
noszą ostateczne ukształtowanie się 
otoczenia kawiarni i początek trwającej 
do dziś świetności tego miejsca. 
W 1883 r. zakończono budowę Ratu
sza. Rok później odbyło się uroczyste 
otwarcie kompleksu gmachów uniwer
syteckich, aw 1888 r. - otwarcie Burg
theater. Kawiarnia szybko stała się ulu
bionym miejscem spotkań ówczesnej 
wiedeńskiej elity intelektualnej i arty
stycznej. Częstymi gośćmi byli wybitni 
uczeni, artyści i aktorzy, a także polity
cy. Wieczorami przychodził tu ze swo
jej praktyki na Berggasse Zygmunt 
Freud, by wypocząć i zagrać w karty.

Bracia Kerl, zachęceni powodze
niem lokalu, postanowili urządzić ka
wiarniany ogródek: najpierw od strony 
Ringstrasse (wówczas ten odcinek Rin
gu nosił nazwę Franzensring), a następ
nie - przed południową elewacją ka
mienicy, skąd podziwiać można było 
gmach Burgtheater. Rozbudowali także 
wnętrze kawiarni, poszerzając je w kie
runku Oppolzergasse.

Wystrój i wyposażenie głównej sali 
uznać można za typowe dla europej
skich kawiarni drugiej połowy XIX w.: 
ściany ozdobione bogatymi, ciężkimi 
dekoracjami i lustrami, bufet przystro
jony ozdobnym detalem, a na środku - 
obficie dekorowane, masywne stoły bi
lardowe. Bilard był w tym okresie bar
dzo modną rozrywką; w Warszawie 
schyłku XIX w. stoły bilardowe znajdo
wały się m.in. w cukierni Semadenich, 
Karola Sommera, u Bliklego 
i w „Udziałowej” Kazimierza Zyckiego. 
Korzystanie ze stołów było odpłatne 
i przynosiło kawiarniom, cukierniom 
oraz restauracjom dodatkowe zyski.

W 1919 r. kawiarnię Landtmanna 
kupił wiedeńczyk Karl Anton Kraus - 
niegdyś rzeźnik, później restaurator. 
Był to jednak epizod w dziejach słynne
go lokalu, gdyż w 1921 r. kawiarnia 
znów zmieniła właściciela. Tym razem 
nabywcą stała się spółka występująca 
pod nazwą Hokare Ges.m.b.H. Po kil
ku latach Hokare zbankrutowała, 
a Cafe Landtmann wystawiono na 
sprzedaż. Jesienią 1926 r. rozpoczął się 
nowy etap w dziejach kawiarni, kupio
nej przez Konrada i Angelę Zaunerów. 
Zauner i jego żona pochodzili z rodzin
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1. Kamienica Liebenów i Auspitza z kawiarnią 
Landtmanna, stan z okoio 1880 r.
2. Franz Landtmann
3. Wnętrze Cafe Landtmann u schyłku XIX w.
4. Rodzina Ouerfeld - obecni właściciele 
kawiarni; pierwszy od prawej - Herr Robert, 
najsłynniejszy kelner Cafe Landtmann
5. Cafe Landtmann latem 2002 r.
6. Wnętrze kawiarni - stan obecny

(zdjęcia: 1-3 - „Landtmann Extrablatt", 
4,6- Archiwum, 5 - Janusz Sujecki)

hotelarzy i restauratorów. Jako chło
piec Konrad Zauner był pomocnikiem 
kelnera w lokalu sąsiadującym z ka
wiarnią Landtmanna. Posyłano go tam 
często po kawę. Wiele lat później zna
lazł się w Bielsku Białej, gdzie, wraz 
z żoną, prowadził Hotel Royal. Gdy 
otrzymał znaczny spadek, postanowił 
przenieść się do Wiednia i kupić ka
wiarnię. Zwyciężyły dawne sentymen
ty i siła wspomnień - Zauner wybrał 
kawiarnię Landtmanna.

W 1927 r. Zaunerowie założyli 
„Goldene Buch” - księgę najsłynniej
szych gości. Trzeba przyznać, że lista 
sław, które w ciągu minionych dziesię
cioleci odwiedzały Cafe Landtmann 
jest imponująca. Znajdują się na niej 
m.in. Marlena Dietrich, Jan Kiepura, 
Vivian Leigh, Sophia Loren, Laurence 
Olivier i Romy Schneider. W kawiarni 
bywali także Emmerich Kalman i Ro
bert Stolz oraz Tomasz Mann, Arnold 
Zweig i Oskar Kokoschka.

Z rodziną Zaunerów wiąże się 
gruntowna modernizacja kawiarni. 

Wiedeń zrzucał dziewiętnastowieczną 
patynę w sposób zdecydowanie bar
dziej rewolucyjny niż międzywojenna 
Warszawa. Przypomnę tylko, że 
w końcu lat trzydziestych Antoni So
bański, wspierany dzielnie przez Marię 
Kuncewiczową, protestował na ła
mach „Wiadomości Literackich” prze
ciwko planom modernizacji wnętrz 
sklepu Wedla przy ul. Szpitalnej, wy
stępując w obronie „autentycznej at
mosfery końca wieku XIX”. W Wied
niu lat dwudziestych takich sentymen
tów jeszcze nie było.

W 1929 r. wnętrze Cafe Landt
mann zostało unowocześnione we
dług projektu architekta, prof. Ernsta 
Schmellera. Salę oświetlały teraz spe
cjalnie zaprojektowane żyrandole, 
a na ścianach pojawiły się duże lustra 
i boazerie, zdobione intarsjami 
przedstawiającymi m.in. stylizowane 
bukiety kwiatów. Częścią wystroju 
sali stały się też płaskorzeźby Hansa 
Scheibnera, ukazujące sceny z premier 
w Burgtheater.

W 1936 r. w suterenie pod kawiar
nią rozpoczął działalność kabaret 
„Fróhlicher Landtmann” („Wesoły 
Landtmann”).

Wnętrza kawiarni szczęśliwie prze
trwały okres drugiej wojny światowej. 
Od 1976 r. Cafe Landtmann - obecnie 
najstarsza kawiarnia przy Ringstrasse - 
należy do rodziny Querfeld. Wystrój 
i układ przestrzenny kawiarni wpisane 
są do rejestru wiedeńskich dóbr kultu
ry. Dostojność historycznego wnętrza 
nie koliduje jednak z prawdziwie do
mową atmosferą i przytulnością. Wy
starczy rozgościć się na wygodnej ka
napce i zatopić w rozmyślaniach nad fi
liżanką kawy, by znaleźć tam swój wła
sny, najbardziej bliski sercu Wiedeń.

Janusz Sujecki

Autor serdecznie dziękuje Christinie Tabor 
z Austriackiego Forum Kultury w Warszawie za 
konsultację i cenne uwagi oraz Gabriele Palka, re
prezentującej Cafe Landtmann, za przekazanie 
materiałów wykorzystanych w niniejszym szkicu.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2004



Patac w Kozłówce
M

uzeum w Kozłówce 4 listopada 
br. obchodzi 60. rocznicę swego 
istnienia, a w roku ubiegłym mi
nęło 100 lat od chwili założenia ordyna

cji kozłowieckiej. Ostatnio o Kozłówce 
słyszy się głównie w związku z procesem 
o zwrot wyposażenia pałacu, jaki wyto
czyli potomkowie ostatnich właścicieli 
majątku. To dość powodów, aby przypo
mnieć dzieje tej rezydencji i kolekcji zgro
madzonej przez Konstantego Zamoyskie
go. Przed dziesięcioma laty „Spotkania 
z Zabytkami” (nr 9, 1994) zamieściły ob
szerny tekst prof. Tadeusza Jaroszewskie
go, który skupił się głównie na dziejach 
zespołu pałacowo-parkowego, mniej 
uwagi poświęcając wyposażeniu wnętrz 
i pałacowym zbiorom. O nich przede 
wszystkim będzie traktował ten artykuł.

Czytelnikom należy się jednak kilka 
słów przypomnienia. Pałac powstał z fun
dacji Michała Bielińskiego, wojewody 
chełmińskiego, między 1735 a 1742 r., 
jako typowa barokowa siedziba usytu
owana między dziedzińcem a ogrodem. 
Po obu stronach dziedzińca wzniesiono 
budynki gospodarcze: oficynę kuchenną, 
dwie kordegardy, stajnię i wozownię. 
Śmierć Michała Bielińskiego była zapew
ne powodem, że po przeciwnej stronie 
dziedzińca już nie wybudowano drugiej 
oficyny. Za pałacem rozciągał się ogród 
francuski. Syn Michała Bielińskiego, 
Franciszek, sprzedał Kozłówkę w 1799 r. 
Aleksandrowi Zamoyskiemu, a w rok 
później, po niespodziewanej śmierci mło
dego ordynata, majątek przeszedł na wła
sność siostry zmarłego, Anny Sapieżyny. 
Wyposażenie pałacu oraz dożywotnie 
przychody otrzymała wdowa, Maria 
z Granowskich. Kolejnym posiadaczem 
klucza kozłowieckiego został Jan Zamoy
ski, trzeci z kolei syn Stanisława, XII or

dynata na Zamościu, prezesa senatu Kró
lestwa Polskiego i Zofii Czartoryskiej, 
córki Adama Kazimierza i Izabeli z Fle
mingów.

Jednakże dopiero następny właściciel 
okazał się dla Kozłówki naprawdę zna
czącą postacią. Konstanty Zamoyski 
(1846-1923), starszy syn Jana, otrzymał 
ją od ojca w 1870 r., kiedy ożenił się 
z Anielą Potocką, córką Tomasza z linii 
chrząstowskiej, a po kądzieli prawnuczką 
Aleksandra Chodkiewicza, literata i uczo
nego, kolekcjonera i mecenasa sztuki, 

właściciela wielkiego majątku na Woły
niu. Nowy dziedzic rezydencji kozło
wieckiej był typowym przedstawicielem 
arystokracji, podzielającym jej poglądy 
i upodobania, a jednocześnie osobą nie
banalną. Cechowały go gospodarność, 
patriotyzm, wielka duma rodowa i umi
łowanie sztuki przy jednoczesnym braku 
w niej rozeznania. To wszystko znalazło 
odzwierciedlenie w wyglądzie siedziby 
późniejszego ordynata.

Trudno powiedzieć, kiedy hrabia po
wziął myśl uczynienia ze swego majątku 
ordynacji. Udało się to po długoletnich 
staraniach w 1903 r. Wydaje się jednak 
prawdopodobne, że właśnie z tymi pla

nami związana była przebudowa pałacu 
i całego założenia, która rozpoczęła się 
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych 
XIX w. i zakończyła w 1912 r. Pierwsze 
prace obejmowały tylko niewielkie prze
róbki oraz dostawienie tarasu z dwubie- 
gowymi schodami do elewacji ogrodo
wej. Po dłuższej przerwie, w 1897 r. roz
poczęła się właściwa rozbudowa, dzięki 
której stosunkowo skromna wiejska rezy
dencja stała się okazałą siedzibą ordyna
ta, ośrodkiem administracyjnym rozle
głych dóbr. Reprezentacyjny charakter 
nadano pałacowi, dobudowując od fron
tu portyk z podcieniami arkadowymi, 
dwie wieże, tarasy przy elewacjach bocz
nych oraz poszerzając taras ogrodowy. 
W następnych latach wzniesiono jeszcze 
kaplicę (arch. Jan Heurich mł.), wzorując 
się na kaplicy wersalskiej, teatralnię i ofi
cynę północną (gościnną) oraz podwyż
szono o piętro kordegardy. Zmieniono 
także wystrój wnętrz w pałacu, wystawia
jąc nowe piece, kominki, kładąc nowe 
parkiety, a sufity ozdabiając sztukateriami 
w stylu regencji i rokoka.

Do wykonania zleceń Konstanty Za
moyski zatrudniał wiele firm i rzemieślni
ków polskich. Nad całością prac budow
lanych czuwała firma braci Lilpopów 
z Warszawy, piękną balustradę na klatce 
schodowej oraz kraty w kaplicy i bramę 
wykonała warszawska fabryka wyrobów 
żelaznych Władysława Gostyńskiego, par
kiety pochodziły z Fabryki Posadzek Or
dynacji Zamojskiej Maurycego Zamoy
skiego, a wodociąg i kanalizację założyła 
w pałacu firma A. Sikorski i K. Kurcewski 

z Warszawy. Korzystano także z wyrobów 
znanych firm zagranicznych. Kafle pieco
we sprowadzono z Saskiej Fabryki Pieców 
w Miśni oraz z Czeskich Budziejowic, ła
zienkę południową wyłożono glazurą fir
my Villeroy & Boch, a ołtarz w kaplicy, 
a także rzeźby z tarasu i rzeźbę do fontan
ny odlała paryska wytwórnia Le Val 
d’Osne. Organy do kaplicy zakupiono 
w firmie Walckera w Ludwigsburgu.

Osobne zagadnienie stanowi wyposa
żenie pałacu. Jak wyglądał on w czasach 
Bielińskich nie wiadomo, nie zachował 
się żaden przekaz ikonograficzny ani in
wentarz. Na podstawie osiemnastowiecz
nego planu pałacu można jedynie stwier-
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dzić, że podczas przebudowy dokonano 
tylko niewielkich zmian w układzie 
wnętrz. Zamurowano dwie arkady pro
wadzące z sieni na korytarz, wstawiając 
w nie piece oraz dzieląc duże pomiesz
czenie na osi w trakcie ogrodowym na 
dwa mniejsze, z korytarzem pośrodku. 
Urządzono tam łazienki dla sąsiednich 
pokoi gościnnych. Na piętrze zmieniono 
funkcję niektórych pomieszczeń, np. za- 
murowując wnękę w Salonie Białym, 
dawnej sypialni, a tworząc ją w sypialni 
apartamentu południowego lub też daw
ną garderobę przeznaczając na łazienkę. 
Wydaje się, że pozostałością dawnego 
wystroju jest także kamienna posadzka 
w sieni i korytarzu oraz boazeria w sieni.

Wyposażenie pałacu (nie wiemy, czy 
Bielińscy sprzedali je Aleksandrowi Za
moyskiemu wraz z pałacem) odziedziczy
ła, jak wspomniano, Maria z Granow- 
skich Zamoyska, późniejsza Kazimierzo- 
wa Lubomirska. Ofiarowała je ona swej 
wychowanicy, Marii Sołtanównie, póź
niejszej Alfonsowej Sierakowskiej i być 
może trafiło do pałacu w Waplewie. 
W Kozłówce pozostały natomiast osiem
nastowieczne portrety Bielińskich, w tym 

marszałka Franciszka Bielińskiego, 
z warsztatu Louisa de Silvestre’a oraz 
portrety Waldsteinów, z której to rodziny 
pochodziła babka Marii Granowskiej.

Anna Sapieżyna i Jan Zamoyski nigdy 
w Kozłówce nie mieszkali. Jan sprowa
dził ponoć tutaj trochę sprzętów z Puław 
po swej matce, Zofii z Czartoryskich. 
Dopiero Konstanty Zamoyski zaczął na 
dobre urządzanie pałacu, kiedy osiadł 
w majątku w końcu lat sześćdziesiątych 
XIX w. Wyposażanie wnętrz w obrazy, 
meble, dywany, inne tkaniny i przedmio
ty dekoracyjne trwało zapewne wiele lat. 
Na archiwalnych fotografiach widać 
przemieszczenia obrazów, wymianę gar
niturów mebli, pojawia się coraz więcej 
pięknych lamp naftowych, porcelano
wych waz, rzeźb, bibelotów. Nie wszyst
ko zachowało się do naszych czasów. 
W 1944 r. Jadwiga Zamoyska wywiozła 
najcenniejsze eksponaty do Warszawy 
i tam większość uległa zniszczeniu w cza
sie powstania warszawskiego. Stracone 
zostały porcelana, srebra, dywany, część 
obrazów i mebli. To jednak, co pozosta
ło, pozwala na charakterystykę kolekcji 
Konstantego Zamoyskiego.

1. Klatka schodowa w pałacu w Kozłówce
2. Salon Czerwony
3.4. Salon Biały, stan obecny (3) i około 1900 r., 
po prawej Konstanty Zamoyski (4)
5. Biblioteka
6. Sypialnia Konstantego Zamoyskiego

Nie była to zwykła kolekcja, tak sa
mo jak nieprzeciętną postacią był sam 
ordynat. Znający go w swych młodych 
latach malarz i grafik Zygmunt Kamiń
ski pisał, że „ze strony ludzi zawistnych, 
zazdroszczących hr. Konstantemu fortu
ny, dostatków, urodzenia, przynależności 
do najwyższej arystokracji, rozpuszczane 
były różne złośliwości na temat jego rze
komej niekompetencji w rzeczach sztuki, 
jego swoistych sposobów ich oceny, za
śmiecania zbiorów bezwartościowymi 
kopiami itp.” Przyglądając się dziś spu- 
ściźnie właściciela Kozłówki, musimy 
stwierdzić, że oceny te nie były całkiem 
pozbawione podstaw. W tutejszym zbio
rze malarstwa rzeczywiście przeważają 
kopie. Nie było to jednak zjawisko aż 
tak odosobnione. Większe zdumienie 
budzi fakt, że obok dzieł dobrych i bar-
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dzo dobrych (także bardzo dobrych ko
pii) wisiały prawdziwe koszmarki i zaj
mowały one równorzędne miejsce na 
ścianach hrabiowskiej rezydencji. 
Z pewnością ordynat nie dobierał obra
zów, kierując się ich wartością artystycz
ną. Podstawowe znaczenie miała dla nie
go treść malowidła czy rzeźby, a ta pod
porządkowana była myśli przewodniej 
programu ideowego, jaki stworzył Kon
stanty Zamoyski dla swej siedziby - gło
szeniu chwały rodu Zamoyskich. Obra
zy zapełniające ściany kozłowieckich sa
lonów - to przede wszystkim portrety, 
głównie rodzinne. Tę galerię przodków 
stworzył hrabiemu Józef Buchbinder, 
który pracował dla niego prawie dwa
dzieścia lat, kopiując wizerunki znajdu
jące się w starszej, klemensowskiej gałę
zi rodu, lub malując w stylu odpowied
niej epoki. Nie tylko zresztą on działał 
w Kozłówce. Znany i popularny portre
cista Leopold Horowitz, obok malowa
nych z natury portretów ordynatostwa, 
pozostawił również podobizny Jana i Jó
zefa Zamoyskich wykonane według fo
tografii. Największą uwagę poświęcono 
w tej galerii twórcy potęgi rodu, kancle
rzowi i hetmanowi, Janowi Zamoyskie
mu. Obok licznych jego portretów wi- 
siał w jadalni także obraz Jana Matejki 
„Zamoyski pod Byczyną”. Jeśli mierzyć 
zasługi dla rodziny liczbą wizerunków, 
zdecydowanie wygrywała w Kozłówce 
Zofia z Czartoryskich Stanisławowa Za
moyska. Piękna babka ordynata była 
często i chętnie uwieczniana przez naj
słynniejszych artystów epoki i chyba ko
pie wszystkich tych wizerunków znajdo
wały się w tutejszym pałacu. Oryginal
nym dziełem jest bardzo dobry francuski 
portret z początku XIX w., przypisywa
ny ostatnio Robertowi Lefevre.

Liczne są także portrety członków ro
dów spokrewnionych lub spowinowaco
nych z Zamoyskimi, zwłaszcza jeśli są to 
rody lub osoby panujące. Poprzez matkę, 
Annę z Mycielskich, łączyło hrabiego da
lekie pokrewieństwo z Leszczyńskimi 
i tym zapewne należy uzasadnić sporą 
liczbę wizerunków Marii Leszczyńskiej, 
żony Ludwika XV i jej ojca, króla Stani
sława Leszczyńskiego. Obecność Sasów 
można wytłumaczyć ich związkami z dy
nastią Burbonów, z którymi Zamoyscy 
skoligacili się poprzez małżeństwo kuzy
na Konstantego Zamoyskiego, Andrzeja, 
z Karoliną de Bourbon. Koligacje rodzin
ne ordynatowej Anieli Zamoyskiej obja
wiły się głównie przez dwa monumental
ne płótna poświęcone Janowi Karolowi 
Chodkiewiczowi: „Pożegnanie z żoną 
przed wyprawą chocimską” Józefa Olesz- 
kiewicza i „Śmierć hetmana w obozie 
pod Chocimiem” Franciszka Smuglewi- 
cza, pochodzące z pałacu Aleksandra 
Chodkiewicza w Pekałowie. W księgo
zbiorze kozłowieckim są książki po babce

7. Łazienka południowa
8. Kaplica

(zdjęcia: 1,2,7,8 - Zenon Żyburtowicz,
3 - Adam Chlebiński, 5,6- Teresa 

Żóttowska-Huszcza)

Anieli, Zofii z Chodkiewiczów Ossoliń
skiej, w tym albumy z nutami, zawierają
ce rzadkie wydania wczesnych dzieł Fry
deryka Chopina.

O ile w kolekcji malarstwa znajdo
wały się obiekty o bardzo różnej warto
ści artystycznej, o tyle wśród mebli 
przeważały sprzęty znakomitej klasy. 
I tu nie obyło się bez kopii, ale za to 
tych najsłynniejszych wyrobów, np. cy
lindrycznego biurka Ludwika XV Oebe- 
na i Riesenera czy komody tego ostat
niego z zamku w Chantilly. Konstanty 
Zamoyski dokonywał zakupów również 
w najlepszych współczesnych sobie fir
mach, czego dowodem są piękne fran
cuskie szafki, intarsjowane i dekorowa
ne brązami, stojące i dziś we wnętrzach 
pałacowych. Prawdopodobnie przynaj
mniej niektóre meble z sypialni Anieli 
Zamoyskiej pochodziły z najznamienit
szych warsztatów paryskich Zwienera 
i Linkego. Przetrwały one wojnę i sta
nowią obecnie wyposażenie rezydencji 
ambasadora Wielkiej Brytanii. Komplet 
foteli i kanap krytych gobelinem ze sce
nami z bajek La Fontaine’a, kiedyś 
w Salonie Białym w Kozłówce, obecnie 
zdobi wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie.

W kozłowieckim pałacu znajdowa
ła się niegdyś kolekcja porcelany dale
kowschodniej, którą ordynatostwo 
otrzymali po ojczymie Anieli, Stanisła
wie Jabłonowskim. Do dziś zachowały 
się prawie w całości dwa duże serwisy 
- kryształowy, z huty Baccarat i szkla
ny, herbowy, tzw. złoty. Pozostały lu
stra, karnisze, lambrekiny, złocone 
i rzeźbione ramy, a wszystko to razem 
tworzy niepowtarzalne wnętrza w sty
lu II Cesarstwa, jednorodne i auten
tyczne, jak rzadko które w Polsce, 
a może i w Europie. To właśnie, a nie 
poszczególne eksponaty, stanowi 
o wartości Kozłówki. Dzisiejsi gospo
darze pałacu, pracownicy Muzeum 
Zamoyskich, uzupełniają zbiory, stara
jąc się nie zakłócić zamysłów I ordyna
ta, otwierają nowe ekspozycje i dbają 
o to, aby ta niezwykła rezydencja nie 
przestała być atrakcyjna dla odwiedza
jących ją gości.

Anna Szczepaniak

ARCHIWALNE NUMERY

SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI
za lata 1996-2002 (tylko 1,50 zt za egz.) i 2003 (5,50 zt za egz.). 

Sposób realizacji zamówienia - za zaliczeniem pocztowym.
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Antoni Malczewski
tarza Powązkowskiego, tuż przy 
Katakumbach, w kwaterze 14. 
Napis na nagrobku głosi: „Karo
linie z Malczewskich KULMAN,

- związki z Dubnem i Warszawą zmarłej w Warszawie w dniu 
3 marca 1854 r. Pokój jej duszy". 
A z drugiej strony nagrobka

Na fasadzie kościoła para
fialnego św. Jana Nepomu

cena w Dubnie (zob. „Spotka
nia z Zabytkami", nr 6, 2004, s. 
17), po lewej stronie od wejścia, 
w 2001 r. umieszczono tablicę 
pamiątkową. Napis po polsku 
brzmi: „Antoniemu Malczew
skiemu, autorowi powieści po
etyckiej «Marla» w 175 rocznicę 
śmierci - rodacy". Jest też skró
cona wersja napisu po ukraiń
sku. Tablicę zdobi portret Anto
niego Malczewskiego, wzoro
wany na znanym szkicu wę
glem Henryka Piątkowskiego 
z końca XIX w., a więc powsta
łym prawie trzy czwarte wieku 
po śmierci poety.

Antoni Malczewski urodził 
się prawdopodobnie w Kniahini- 
nie, wiosce dzierżawionej przez 
jego ojca, położonej około 
20 km na wschód od Dubna, 
a kilka kilometrów na południe 
od miasteczka Warkowicze. 
Prawdopodobnie, bo druga wer
sja mówi, że urodził się w War
szawie (tak napisał w podaniu 
o przyjęcie do wojska w 1811 r.). 
Jedno jest pewne, że jego rodzi
ce, Jan Józef Malczewski i Kon
stancja z Błeszyńskich Malczew
ska, wkrótce po ślubie, który się 
odbył w Warszawie, przenieśli 
się do Kniahinina. Z Dubnem 
Antoni Malczewski byt związany 
przez wiele lat - kiedy miał 5 lat, 
a więc w 1798 r., rodzice prze
nieśli się z Kniahinina do tego 
miasta. Po śmierci pierwszej żo
ny, Konstancji, która została po
chowana w Warkowiczach, Jan 
Józef Malczewski zamieszkał 
w Dubnie na stałe. Ożenił się 
wkrótce z niejaką panią Stadnic
ką, o której niewiele wiadomo 
(nie jest nawet znane jej imię), 
i miał z nią córkę Karolinę. Była 
to najmłodsza przyrodnia siostra 
Antoniego Malczewskiego. Sy
nów z małżeństwa z Konstancją 
wychowywał kto inny: Antoniego 
- przyjaciółka rodziny, podko- 
morzyna Julianna z Błędowskich 
Skibicka, która miała syna jedy
naka, Franciszka i zajęta się wy
chowaniem Antoniego, a potem 
jego edukacją tak serdecznie, 
jakby tcrbyt jej własny syn. Młod
szy brat Antoniego, Konstanty, 
byt wychowywany przez stryja 
Franciszka Ksawerego w Tarno- 
rudzie, majątku nad Zbruczem, 
na Podolu.

Antoni uczył się w słynnym li
ceum krzemienieckim (które

wówczas nosiło jeszcze nazwę 
Gimnazjum Wołyńskie). Szkoła, 
założona i prowadzona przez Ta
deusza Czackiego, zatrudniają
ca wybitnych nauczycieli, miała 
10-letni program, którego ostat
ni, dwuletni kurs to już byl prawie 
poziom uniwersytecki. Malczew
ski zakończył edukację w 1811 r. 
(a więc po pierwszym roku dru
giego kursu) i pojechał do War
szawy, gdzie wstąpił do wojska. 
W Warszawie spędził lata 1811- 
-1816, potem udał się w kilkulet
nią podróż po Europie, m.in. po 
Francji, Włoszech, Szwajcarii, 
Niemczech. W Szwajcarii w 1817 
r. spotkał się z Kościuszką, 
a w sierpniu 1818 r. jako pierwszy 
Polak wszedł na szczyt Mont 
Blanc, najwyższej góry Europy.

Po powrocie do kraju 
w 1821 r. przebywał krótko 
w Warszawie, potem na rodzin
nym Wołyniu, a później znowu 
w Warszawie. Nie tu jest miej
sce na przytaczanie całego ży
ciorysu Malczewskiego, ale na
leży wspomnieć, że dzieło swe
go życia Marię. Powieść ukraiń
ską napisał prawdopodobnie 
w Warszawie w latach 1824- 
-1825. Byl w bardzo trudnej sy
tuacji rodzinnej i finansowej, 
wydał Marię własnym nakładem 
za pożyczone pieniądze 
w sierpniu 1825 r. Mieszkał przy 
ul. Elektoralnej 3 (796). Zmart 
w biedzie i opuszczeniu 2 maja 
1826 r., mając niespełna 33 la
ta, prawdopodobnie na choro
bę nowotworową.

Malczewski został pocho
wany na warszawskim Cmenta
rzu Powązkowskim. Na pogrze
bie było zaledwie kilkanaście 
osób. Oczywiście nie było pie
niędzy na postawienie kamien
nego nagrobka. Grób znajdował 

się prawdopodobnie w pobliżu 
Katakumb, przypuszcza się, że 
w okolicy grobowca pierwszego 
zmarłego pochowanego na tym 
cmentarzu, Melchiora Korwin- 
-Szymanowskiego, ojca funda
torów gruntu pod cmentarz.

Kilka lat po śmierci poety, 
kiedy walory Marii docenili ro
mantycy i wokół nazwiska Mal
czewskiego zrobiło się głośno, 
jego grobu na tym niewielkim 
przecież cmentarzu nie udało 
się już odnaleźć. Nikt z obec
nych na pogrzebie nie pamiętał 
dokładnie miejsca pochówku. 
Nasuwają się analogie z innymi 
wybitnymi twórcami, Wolfgan
giem Amadeuszem Mozartem 
czy Cyprianem Kamilem Norwi
dem, których pochowano 
w zbiorowych mogiłach.

W 1854 r. zmarła w Warsza
wie przyrodnia siostra poety, 
Karolina z Malczewskich Kulma- 
nowa. Jej grobowiec znajduje 
się w najstarszej części Cmen-

umieszczono tablicę z napisem: 
„Autorowi «Maryi» położył H. 
Skimborowicz, Redaktor Pi
śmiennictwa Krajowego".

Jest to jedyny materialny 
ślad po Malczewskim w War
szawie. A kiedyś, jeszcze przed 
pierwszą wojną światową, była 
tablica na domu, w którym 
mieszkał i gdzie zmari Malczew
ski. „Świat” z 20 czerwca 1908 
r., nr 25, donosił: „15 czerwca 
odbyło się poświęcenie tablicy 
pamiątkowej, wmurowanej na 
frontonie domu przy ul. Elektoral
nej 3 (796) z napisem: «W tym 

1. Portret Antoniego Malczewskiego, 
litografia, 1843
2. Tablica poświęcona Antoniemu 
Malczewskiemu na ścianie kościoła 
parafialnego św. Jana Nepomucena 
w Dubnie
3. Grób siostry Antoniego 
Malczewskiego na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie z tablicą 
poświęconą poecie
4. Kamienica Brzostowskiego przy
ul. Elektoralnej 3 w Warszawie, 1934 r.; 
między oknami na pierwszym piętrze 
widoczna tablica poświęcona 
Antoniemu Malczewskiemu

(zdjęcia: 1 - ze zbiorów Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, 2,3 - Krystyna Malik,

4-wg Jarosław Zieliński, .Atlas dawnej 
architektury ulic i placów Warszawy',

t. 3, Warszawa 1996) 

domu mieszkał I zmart 2 maja 
1826 roku Antoni Malczewski, 
autor <Marii>». Poświęcenia 
dokonał ksiądz Hipolit Skimbo
rowicz, synowiec pisarza o tym 
samym imieniu i nazwisku".

\N ubiegłym roku minęła 
210. rocznica urodzenia poety 
i 177. rocznica jego śmierci. Mo
że Warszawa zdobyłaby się na 
odtworzenie tej tablicy? Obecnie 
działkę przy ul. Elektoralnej nr 
3 oraz działki sąsiednie (1/3/5/7) 
zajmuje Liceum im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego.

Krystyna Malik
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Dzieje cesarskiego zamku
Po drugiej wojnie światowej 

o mało go nie zburzono, tak źle 
się kojarzył, nie tyle nawet jako „po

mnik niemczyzny", co jako siedziba 
zbrodniczego gauleitera Arthura 
Greisera. Na szczęście emocje 
opadły i jedna z najokazalszych bu
dowli Poznania, zamek - rezyden
cja cesarza Wilhelma II przetrwał 
jako świadek przeszłości i ważny 
zabytek architektonicznego history- 
zmu. Jak na swoje niespełna sto 
lat, poznański zamek dzieje miał 

przyniosła rozpoczęta w 1940 r. 
przebudowa na rezydencję Hitlera 
(który interesował się pracami, ale 
nigdy do Poznania nie przyjechał) 
i siedzibę gauleitera „Warthelan- 
du”. Dawny wystrój zniszczono tak 
dokładnie, że pozostały zeń jedynie 
kolumny okienne w dawnym Kory
tarzu Herbowym i fragment klatki 
schodowej. Rozległy zespól po
mieszczeń, przeznaczonych dla Hi
tlera, wzorowany po części na Kan
celarii Rzeszy w Berlinie - to jedyny 

Preussische Schlosser und 
Garten wystawa „Zamek cesarski 
w Poznaniu. Od pruskiej «warowni 
na wschodzie» do Centrum Kultu
ry «Zamek»”. Zgromadzono na 
niej wiele dokumentów, a także 
rozproszonych wcześniej mebli 
i dzieł sztuki z dawnego wyposa
żenia (np. chińskie brązy, które 
zbierał Wilhelm II). Wystawie to
warzyszyła polsko-niemiecka kon
ferencja naukowa oraz cenny, 
gruntowny katalog.

z pokoju przyjęć cesarzowej. Jego 
czerwone obicie jest wtórne, frag
ment pierwotnej tkaniny z orientali- 
zującym wzorem (skrzydlate ruma
ki, ptaki i pałace) zachował się z ty
łu oparcia. Wśród mebli mniejszej 
rangi zauważyć trzeba lawy z kory
tarza, ozdobione stylizowanymi wi
zerunkami zwierząt, w tym jedno
rożców o niezwykłych, pilkowa- 
nych rogach, bardzo rzadkich 
w średniowiecznej ikonografii. Zaj
mującą ciekawostkę stanowi 
akwarela namalowana w 1918 r. 
przez cesarzową, przedstawiająca 
brązowe naczynie chińskie z kolek
cji jej męża. Autorka podarowała

wyjątkowo burzliwe. Oddany do 
użytku w 1910 r., po pięciu latach 
budowy, zwracał uwagę pełnym 
przepychu neoromańskim wystro
jem i wyposażeniem, ale cesarza 
gościł tylko trzykrotnie (częściej by
wała tu cesarzowa Augusta Wikto
ria). W Polsce niepodległej stał się 
rezydencją Naczelnika Państwa - 
Józefa Piłsudskiego, a potem pre
zydentów Rzeczypospolitej, równo
cześnie służąc jako siedziba Uni
wersytetu Poznańskiego. Część 
„hohenzollernowskiego” wystroju 
została wówczas usunięta. Osta
teczną zagładę pierwotnych wnętrz 

istniejący przykład reprezentacyjnej 
architektury nazistowskiej.

Po 1945 r. zamek przez pe
wien czas byt ratuszem, a obecnie 
pełni wiele funkcji, przede wszyst
kim jednak jest siedzibą Centrum 
Kultury „Zamek”. Nie będąc by
najmniej instytucją muzealną, lecz 
żywym miejscem spotkań, Cen
trum dba jednak o utrwalenie 
i upowszechnienie przeszłości 
obiektu, udostępnia historyczne 
wnętrza. Rezultatem tej dbałości 
była eksponowana na przełomie 
2003 i 2004 r., przygotowana we 
współpracy z berlińską Fundacją 

Spośród stu pięćdziesięciu 
eksponatów w zwięzłej relacji za
prezentować można rzecz jasna 
tylko nieliczne. Najefektowniejszy 
jest bez wątpienia wielki, podwójny 
tron cesarski z białego marmuru, 
wsparty na słoniach, wzorowany 
na romańskim tronie arcybiskupim 
z Księstwa Bari. Przekazany po 
1918 r. do katedry w Gnieźnie, wró
cił do zamku jako depozyt. W miej
scu dawnej sali tronowej mamy 
dziś kino, ustawiony więc został 
w przejeździe bramnym pod wie
żą. W poznańskim kościele Boże
go Ciała odnalazł się z kolei tron 

1. Tron cesarskiej pary
2. Tron audiencyjny cesarzowej
3. Jednorożec na oparciu lawy
4. Gabinet Hitlera z biurkiem Greisera

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

obrazek szambelanowi Stanisła
wowi Turno z Objezierza, jednemu 
z najbogatszych ziemian wielko
polskich. Wśród mebli z okresu III 
Rzeszy najbardziej typowe jest 
okazałe biurko Greisera, ustawio
ne obecnie przed kominkiem 
w marmurowym gabinecie Hitlera 
(przebudowanym z dawnej kapli
cy). Wnętrze zachowało się w nie
mal niezmienionym kształcie, je
dynie na miejscu lustra wisiat por
tret Bismarcka. Na wystawie zna
lazła się też rzeźba Fritza Klim- 
scha - akt kobiecy niemal natural
nej wielkości, stojący niegdyś 
w niszy na drugim piętrze. Ten ce
niony artysta, jeden z założycieli 
Berlińskiej Secesji, a potem zwo
lennik form klasycznych, stal się 
w końcu mistrzem narodowoso- 
cjalistycznych rzeźbiarzy.

Wystawa się skończyła, ale 
znaczna część eksponatów i zam
kowe sale pozostają dostępne ja
ko ekspozycja stała, niezmiennie 
warta odwiedzenia. Jak napisał 
we wspomnianym katalogu Ja
nusz Pazder, skazywany już na 
nieistnienie dawny zamek cesar
ski „zaliczany jest dziś obok kate
dry, fary, ratusza i Biblioteki Ra
czyńskich do najpopularniejszych 
poznańskich zabytków".

Jarosław Komorowski
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Zacznę od miłego zasko
czenia, jakim byta dla
mnie okładka styczniowe

go numeru „Spotkań...", przedsta
wiająca kadr z wystawy „Gdańsk -
portale pamięci". W wystawie tej 
miałem przyjemność uczestniczyć. 
Uważam, że sceneria mrocznego
wnętrza gotyckiej świątyni wyjątko
wo sprzyja organizowanym w ko
ściele wystawom i koncertom. Po- 
wstaje wtedy nastrój, jakiego nie 
doświadczymy pośród najczęściej 
białych ścian galerii i muzeów. Arty
kuł o kościele św. Jana - wyśmieni
ty! Dla mnie zaś szczególny, bo do
tyczący Gdańska, w którym studiuję 
i gdzie często bywam.

O gdańskich zabytkach, wyma
gających znacznych środków na od
nowę i o ciągłych kłopotach konser
watorskich można by długo pisać. 
Cieszą więc takie rozwiązania, jak 
w wypadku kościoła świętojańskie
go, który nie tracąc sakralnego cha
rakteru gości w swych murach wspa
niałą sztukę. Godne odnotowania 
jest też podjęcie decyzji o remoncie 
Twierdzy Wisloujście, zaplanowanym 
na kilka lat, trwające już prace przy 
Katowni, Wieży Więziennej i dziewięt
nastowiecznej hali targowej (usytu
owanej w sąsiedztwie kościoła św. 
Mikołaja) - są gwarancją na prze
trwanie tych cennych obiektów.

Daniel Naczk
Rumia

Sprostowanie

W informacji na temat tężni w Ciechocinku 
(„Przeglądy, poglądy", nr 6, 2004) pojawił 
się błąd, za który przepraszamy. Tężnie 
zbudowano, oczywiście, w XIX, a nie XX w. 
- dwie pierwsze w latach 1824-1832, 
a trzecią w 1859 r.

Redakcja

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
Kr • zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną
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internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV kwartał 2004 r. przyj
mowane są do 5 września 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

Powrót „Boga Ojca”

D
wie rzeźby z zabytkowego ołtarza, który przed ponad 
dziewięcioma laty skradziono z kościoła św. Anny 
w Oleśnie, odzyskała miejscowa parafia. Są to „Bóg 
Ojciec” i „Święta Anna” - figury z bezcennego dzieła późno- 

gotyckiego, odnalezione przez małopolską policję po tym, 
jak w lipcu 2003 r. rozbita ona szajkę złodziei. Płaskorzeźby 
z Olesna leżały w kotłowni pasera, współpracującego z ban
dą. „Bóg Ojciec” zachował się w doskonałym stanie, nato
miast drugą rzeźbę złodzieje mocno zniszczyli. Zdarli z niej 
oryginalną polichromię, a następnie pomalowali na czarno. 
Do dziś nie są znane losy pozostałych 30 płaskorzeźb. Wia
domo jednak, że nie ma już szans na odnalezienie ołtarza 
w całości, gdyż został pocięty na kawałki.

1. Kościół św. Anny w Oleśnie

Dzieje Sanktuarium św. Anny w Oleśnie sięgają początków XIII w. Według 
dawnych przekazów św. Jadwiga - małżonka legendarnego założyciela Ole
sna, księcia Henryka Brodatego - w pierwszych latach XII stulecia zawiesiła 
na sośnie w podoleskim lesie obraz św. Anny Samotrzeciej. W kilka wieków 
później przez bór miała przechodzić córka mieszczanina, którą napadta ban
da zbirów. Dziewczyna poczęta modlić się pod obrazkiem patronki, dzięki 
czemu już po chwili została cudownie ukryta przed zbójcami. Z wdzięczno
ści rodzina oleśnianki poleciła powiesić na sośnie rzeźbę św. Anny.

W 1444 r. olescy pielgrzymi, którzy tłumnie poczęli przybywać pod sosnę, 
wraz z miejscowym klasztorem Kanoników Regularnych św. Augustyna, 
wznieśli niewielką, drewnianą kapliczkę. Niedługo później postanowiono 
wybudować kościół. Prace zakończono w 1518 r., a uroczyście poświęcił go 
w drugą niedzielę po Wielkanocy tegoż roku biskup Jan V Turzo. W ołtarzu 
stanął gotycki tryptyk, zwany „Wielką Świętą Rodziną”, wykonany w 1517 r. 

w pracowni mistrza Jana, ucznia Wita Stwosza.
W ciągu wieków kościół zmieniał swój wygląd. Na przykład w 1668 r. pro

boszcz oleski Andrzej Pechenius, wraz z radą parafialną, zdecydował, że 
należy powiększyć istniejący już kościół. Nowa przybudówka, postawiona 
przed 1670 r.. przybrała kształt pięcioplatkowej róży, kojarzonej z herbem 
Olesna. W 1707 r. dobudowano zakrystię. W tym czasie kościół byt już zna
ny z cudownych uzdrowień. W 1880 r. baron von Reisewitz z Wędryni 
wzniósł własnym sumptem murowaną kaplicę w stylu neogotyckim, którą 
umiejscowiono na południe od kościoła.

Po drugiej wojnie światowej sanktuarium przeszło generalny remont w la
tach 1958-1959 pod kierunkiem proboszcza Gustawa Łysika, nadzór nad 
pracami ciesielskimi sprawował mistrz Jan Kus.
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Zabezpieczyliśmy setki naczyń liturgicznych i rzeźb. W su
mie odzyskane rzeczy zajmują trzy pokoje naszej komendy” - 
powiedział w październiku ubiegłego roku Dariusz Nowak., 
rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Obie uratowane figurki pochodzą ze środkowej części 
ołtarza, wykonanej w 1517 r. w pracowni mistrza Jana, 
ucznia Wita Stwosza. Na scenie tej przedstawiono „Wielką 
Świętą Rodzinę". Widoczny byt Bóg Ojciec, zsyłający błogo
sławieństwo, a także ofiarowanie w świątyni. Obok stali św. 
Joachim, dalej rodzice świętej Anny oraz św. Józef. Poniżej 
Najświętsza Maryja Panna trzymała na kolanach Dzieciątko 
Jezus, przy którym czuwała św. Anna. Po drugiej stronie by
ła św. Elżbieta z czworgiem dzieci, między innymi Janem 
Chrzcicielem. W bocznych częściach ołtarza, rzeźbionych 
w 1520 r., przedstawiono „Pokłon Trzech Króli”, „Nawiedze
nie”, a także „Zwiastowanie" i „Narodzenie”. W tryptyku by
ty 32 postacie.

Według lokalnych źródeł prasowych, przed laty war
tość ołtarza wynosiła około 3 miliardów złotych. Dla para
fian z Olesna byt on bezcenny. Po kradzieży w 1994 r. mia
sto pogrążyło się w szoku i rozpaczy. Od razu zawiąza
ła się grupa modlitewna, która modliła się o odnalezienie 
dzielą” - wspomina Piotr Stanik z Olesna, który nie ustaje 
w poszukiwaniach ołtarza. Śledztwo policyjne nie przynio
sło efektów, choć prowadzono je w całym kraju, współ
pracując choćby z warszawskim Ośrodkiem Ochrony 
Zbiorów Publicznych. Na nic zdały się poszukiwania 
wszczęte przez oleskich parafian, którzy nawet skrzyknęli 
się w Społeczny Komitet Ochrony Zabytków. Radziliśmy 
się jasnowidzów. Pomagali nam, wskazywali, gdzie mamy 
szukać” - opowiada Piotr Stanik. Jasnowidz z Wybrzeża 
twierdził, iż kradzież figur zlecił kolekcjoner z Niemiec lub 
Austrii, że po włamaniu od razu zostały tam wywiezione. 
Inny zaś, ze dzieła nigdy nie uda się wywieźć z kraju. Z ko
lei pewien różdżkarz z Wrocławia miał przepowiedzieć, że 
zabytkowe płaskorzeźby odnajdą się wówczas, gdy puste 
miejsca na ołtarzu, który został osłonięty czerwonymi 
płachtami, przykryje kopia tryptyku. Na lamach prasy ta
kie relacje pojawiły się w styczniu 2002 r.

Tymczasem nadzieja na odzyskanie „Wielkiej Świętej 
Rodziny” co jakiś czas odżywała na nowo. Na przykład, gdy 
wyznaczono w parafii nagrodę w wysokości 15 tys. niemiec
kich marek, nadeszły listy, w których opisywano losy ołtarza. 
Według autorów tych listów, tropy miały prowadzić do Strze
lec Opolskich i Wałbrzycha. Informacje jednak nie potwier
dziły się, a ślady pourywały.

W 2001 r. ksiądz prałat Zbigniew Donarski, proboszcz 
oleskiej parafii, zlecił wykonanie - jak sam mówi - „prawie 
wiernej”, lipowej kopii ołtarza. Przez blisko dwa lata praco
wał nad nią prof. Gerard Koch z Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Ołtarz, który ufundowali wierni, był wykony
wany w częściach. Pomału czerwone płótna byty zakrywane 
kolejnymi rzeźbami „Rodziny”. Dziś kopia gotowa jest już 
w całości, a po płachtach nie ma śladu. Jasnowidz miał 
rację, znalazły się części ołtarza, gdy zrobiona została repli
ka" - mówi Piotr Stanik.

Gdy nadzieja na odzyskanie ołtarza dogorywała, do miej
scowej parafii w październiku 2003 r. zadzwonili policjanci 
z Krakowa. Odnaleźli części „Wielkiej Świętej Rodziny”! Ta in
formacja zelektryzowała okolicę. Nowina o znalezisku to



2.3. Ksiądz prałat Zbigniew Donarski oraz Piotr Stanik i Krystian Szulc podczas 
identyfikacji odzyskanych figur ołtarzowych z kościoła św. Anny w Oleśnie (2); 
Piotr Stanik i Krystian Szulc z odzyskanymi rzeźbami (3)
4. „Matka Boska z Dzieciątkiem" - rzeźba z kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej

(zdjęcia: 1 - Mirosław Dedyk, 2,3- Tomasz Krawczyk)

było coś wspaniałego. Pomyślałem, że uda nam się odzy
skać w całości nasz ołtarz” - mówił na lamach „Nowej Trybu
ny Opolskiej" ksiądz prałat Zbigniew Donarski. Wkrótce po 
tym pojechał do Krakowa w celu identyfikacji figur, a towa
rzyszyli mu parafianie, którzy opiekują się kościółkiem.

Na miejscu przeżyłem prawdziwy szok, gdy zobaczy
łem, że tryptyk jest w częściach, że są tylko dwie figurki, 
w tym jedna mocno zniszczona” - żalił się dzień po powro
cie proboszcz. Dodał też, że nie ma już szans, aby reszta oł
tarza była w jednym kawałku. Tak mu powiedzieli policjanci. 
Z opowiadań tych wynikało, że „Wielka Święta Rodzina” zo
stała pocięta, a pojedynczymi figurkami handlowano na 

giełdach staroci. Podobno paser, do którego dotar
ta policja, miał jeszcze część z prawego górnego 
rogu tryptyku, ale do dzisiaj nie ma już po niej śla
du. On często zmieniał wygląd zrabowanych pła
skorzeźb, coś odcinał, to znów dorabiał. - stwier
dza ksiądz Zbigniew Donarski. - Dobrze, że wyko
naliśmy dwa lata temu replikę ołtarza, która teraz 
stoi w kościele, bo na oryginał nie ma już co liczyć”.

Po figury do Krakowa pojechali Piotr Stanik 
i Krystian Szulc. Kiedy powrócili do Olesna, byt 
piątkowy wieczór 19 grudnia 2003 r. Rzeźby wysta
wiono w parafialnym kościele Bożego Ciała w Ole
śnie. Ludzie podchodzili je oglądać. Patrzyli na nie 
w ciszy, czasem kręcili wymownie głowami.

Krakowska policja u pasera odnalazła jeszcze 
rzeźbę, którą oleśnianie identyfikują jako figurę „Mat
ki Boskiej z Dzieciątkiem" z kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Rzeźbę tę również w 1994 r. wynie
siono z oleskiego sanktuarium. Figurę pokazano pro
boszczowi i parafianom z Olesna, gdy identyfikowali 
dwie płaskorzeźby z bezcennego tryptyku. Oleśnia
nie nie byli jednak pewni, czy jest to zabytek z kościo
ła św. Anny, gdyż rzeźba ta ma 1,20 m wysokości, 
zaś im wydawało się, że oleska figura nie mogła mieć 
więcej niż 60 cm. Nie mieli przy sobie żadnych zdjęć 
ołtarza, żeby porównać, pokazać je policjantom. Do
piero w Oleśnie dotarli do archiwalnych fotografii ka
plicy Matki Boskiej Częstochowskiej.

Teraz jesteśmy na sto procent przekonani, że 
jest to nasza rzeźba. Wcześniej, podobnie jak poli
cja, mieliśmy pewne wątpliwości, bo w katalogach 
napisano, że jest ona wysoka na 70 centymetrów. 
Tymczasem ma około metra. Zrobiliśmy jednak od

powiednie pomiary, zawieźliśmy zdjęcia i jest już jasne, że to 
rzeźba z Olesna” - opowiadają Krystian Szulc i Piotr Stanik. 

Policjanci też nie mają wątpliwości. To dobrze, bo w prze
ciwnym razie musialaby trafić z powrotem do paserów. Takie 
jest prawo...”

Co dalej z odnalezionymi rzeźbami? „Bóg Ojciec” 
i „Święta Anna" zostaną przekazane Muzeum Diecezjalne
mu w Opolu. Postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest nadal 
w Krakowie, gdzie trwa proces sprawców kradzieży.

Tomasz Krawczyk 
dziennikarz „Nowej Trybuny Opolskiej”

MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE 
oraz REGIONALNY OŚRODEK BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W RZESZOWIE 

zapraszają do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym „Zabytki poprzemyslowe terenu Podkarpacia”

w ramach obchodów Dni Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Termin nadsyłania prac: 20 września 2004 r. Ocena prac: 4-5 października 2004 r. 
Wernisaż w Muzeum Rzemiosła w Krośnie 15 października 2004 r.

Przewidziane są następujące nagrody regulaminowe:

■ Nagroda Grand Prix ■ Nagroda Prezydenta Miasta Krosna
■ Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego ■ Po trzy wyróżnienia w każdej z kategorii

Jury przysługuje prawo kwalifikowania prac na wystawę i prawo swobodnego podziału nagród. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem:

Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 17, 38-400 Krosno, 
tel. (0-13) 432-41-88, (0-13) 432-68-69, e-mail: mrzk@poczta.wp.pl



Odzyskane rzeźby z kościoła 
św. Anny w Oleśnie

3

(zdjęcia: 1 - Mirosław Dedyk, 2,3 - lomasz Krawczyk)

1. Ołtarz gotycki w kościele św. Anny w Oleśnie, stan przed kradzieżą
2.3. Odzyskane rzeźby ołtarzowe „Bóg Ojciec” (2)
i „Święta Anna” (3)

Kradzieży drewnianych figur z ołtarza w kościele św.
Anny w Oleśnie dokonano w nocy z piątku na sobo

tę z 19 na 20 sierpnia 1994 r., tuż przed odpustem świę
tego Rocha. Włamywacze weszli przez okno, następnie 
zeszli schodami ambony, a ołtarz „Wielka Święta Rodzi
na” i figurę Matki Boskiej wynieśli przez drzwi.

Wówczas nie było jeszcze oświetlenia przy kościele, 
nie było również żadnych alarmów, mogli więc działać 
przez nikogo nie niepokojeni. Samochodem pewnie pod
jechali pod sam kościół" - opowiada Piotr Stanik z Olesna. 

Złodzieje nie pozostawili po sobie żadnych śladów. 
Z łupem prawdopodobnie uciekli przez las w stronę Bą
kowa. Jak opowiadają miejscowi, kilka dni przed włama
niem widziano w kościele kobietę, która robiła zdjęcia. 
Nie udało się jednak odtworzyć jej portretu pamięciowe
go. Teraz kościół jest zabezpieczony. Ma w oknach kra
ty, jest oświetlenie oraz alarmy.

Przed rokiem małopolskiej policji udało się odzyskać 
dwie ze skradzionych 32 postaci z ołtarza głównego i jed
ną z ołtarza bocznego. O kradzieży drewnianych figur 
z ołtarza w kościele św. Anny w Oleśnie po raz pierwszy 
pisaliśmy na łamach „Spotkań z Zabytkami” w numerze 
grudniowym z 1994 r. („Dobra utracone”, s. 28-29).

(artykuł na s. 40)


