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NA OKŁADCE:
Kaplica św. Marii Magdaleny w Pułtusku powstała z fun
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Od redakcji

r
en numer w całości - i to o zwiększonej liczbie stron! - poświęcony jest zabytkom 
Pułtuska, należącego do grupy najstarszych miast Mazowsza. Z dużym bowiem 
prawdopodobieństwem przyjmuje się, że Pułtusk znalazł się wśród czterech mazo
wieckich miast, które przywilej lokacyjny otrzymały już w XIII w.; poza Pułtuskiem były 

to: Warszawa, Łowicz i Płock. Od drugiej połowy XIV w. Pułtusk stal się rezydencjonal- 
nym miastem biskupów płockich. Pod koniec XV w. był jednym z bogatszych miast 
w Polsce. Stanowił także ważny ośrodek życia umysłowego na Mazowszu. Działali tu 
biskupi płoccy - mecenasi nauki, kultury i edukacji, wybitni kaznodzieje i nauczyciele 
- księża Piotr Skarga i Jakub Wujek, tu zaczynali poeci Stanislaw Grochowski i Maciej 
Sarbiewski. Już w 1499 r. istniała w Pułtusku szkoła prowadzona przez akademików kra
kowskich, a w 1566 r. powstało kolegium jezuickie, które stało się słynne w całej Polsce.

Do dziś przetrwa! w Pułtusku w stanie prawie niezmienionym dawny układ prze
strzenny miasta, z charakterystycznym, uważanym za najdłuższy w Europie rynkiem, 
oraz liczne historyczne budowle, wśród których szczególne miejsce zajmuje pułtuska 

kolegiata; w 1975 r. obdarzona 
przez papieża Pawła VI godnością 
bazyliki mniejszej. Świątynia ta, ery

gowana przez biskupa Pawła Gi
życkiego w 1449 r, po 1546 r. z ini
cjatywy biskupa Andrzeja Noskow
skiego przebudowana została 
przez Jana Baptystę z Wenecji 
i otrzymała wówczas - zdaniem ba
daczy - najdoskonalsze renesanso
we wnętrze kultowe, stanowiące 

niezwykłość w skali europejskiej. Po zniszczeniach w czasie pożarów i powodzi, nęka
jących miasto, była wielokrotnie przebudowywana i remontowana. Wszyscy pamiętamy 
ostatnią powódź, która nawiedziła Pułtusk w 1979 r. W czasie niecałej godziny woda za
lała wówczas zabytkowe budynki i trzy kościoły, a wśród nich najbardziej ucierpiała wła
śnie kolegiata, a przede wszystkim wyposażenie jej wnętrza. Dramatyzm tego wydarze
nia przypomina opis wizji lokalnej przeprowadzonej w kolegiacie bezpośrednio po po
wodzi, kiedy to „ekipa zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki [...] przy po
mocy jednostki wojskowej wpłynęła łodzią do wnętrza kolegiaty. W tym czasie poziom 
wody obniżył się o ok. 50 cm. Stan, jaki zastano, przeszedł wszelkie oczekiwania. Sil
ny prąd wody wlewającej się do kościoła spiętrzył ławki i inne drewniane elementy wy
posażenia u stóp ołtarza posoborowego. Tylko dzięki temu nie zostały zmiażdżone dol
ne partie ołtarza głównego i stalle w prezbiterium. Woda sięgała powyżej mens ołtarzo
wych i dolnych partii drewnianych epitafiów, powodując duże zawilgocenie całości. 
Niektóre mensy zostały wysadzone w górę, naruszając architekturę nastaw. W tragicz
nej sytuacji znalazł się ołtarz z kaplicy Noskowskiego. [...] Jego wszystkie drewniane 
elementy zalała woda [...]" („Ochrona Zabytków", nr 4, 1979). Na szczęście, skutki tej 
powodzi zostały w dużym stopniu usunięte, a rozpoczęte w 1994 r. prace przy odsła
nianiu polichromii na sklepieniu prezbiterium i nawy głównej kolegiaty stały się wielkim 
wydarzeniem konserwatorskim.

Drodzy Czytelnicy, dużo więcej o kolegiacie oraz innych zabytkach Pułtuska, a tak
że ludziach z nim związanych dowiecie się z artykułów zamieszczonych w tym nume
rze. Życzymy zatem przyjemnej lektury i zapraszamy do Pułtuska.

Numer wydany został przy wsparciu Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; 
rozmowa z rektorem szkoły, prof. Adamem Koseskim, na s. 46.



tttt Przeglądy
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Rada Ochrony Zabytków, powołana 
przez ministra kultury jako organ po
mocniczy w dziedzinie ochrony za
bytków, zakończyła prace nad pro
jektem Krajowego Programu Ochro
ny i Opieki nad Zabytkami. Głównym 
kierunkiem przedstawionych w pro
gramie działań - poinformował prof. 
Jacek Purchla, przewodniczący Ra
dy - powinno być „odbudowanie sil
nych i niezależnych służb ochrony 
zabytków, wzmocnienie kompetencji 
wojewódzkich konserwatorów, poło
żenie większego nacisku na meryto
ryczne kwalifikacje konserwatorskie. 
Przewiduje się powołanie Narodowe
go Funduszu Ochrony Zabytków, od
ciążającego budżet państwa i dofi- 
nansującego ochronę zabytków 
w całym kraju, na wzór jednostki fi
nansowej SKOZK-u skierowanej na 
Kraków. Zmianie musi też ulec spo
łeczne podejście do zabytku. Mówi
my zatem o jego ochronie i opiece. 
Pierwszą winno zagwarantować pań
stwo przez właśnie usprawniany 
i uskuteczniany system. Opieka bę
dzie oczywistym obowiązkiem wła
ściciela zabytku". Projekt programu 
do listopada br. zostanie przedsta
wiony polskiemu rządowi.

W dniach 7-8 października br. odby
ło się w Warszawie Forum Organów 
Ochrony Zabytków w Polsce, zor
ganizowane przez Generalnego 
Konserwatora Zabytków wspólnie 
z Miastem Stołecznym Warszawa. 
W czasie tej ważnej, dwudniowej 
sesji dokonano omówienia Krajo
wego Programu Ochrony Zabytków 
i Opieki nad Zabytkami oraz pre
zentacji działań Krajowego Ośrod
ka Badań i Dokumentacji Zabytków, 
Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicz
nych i Ośrodka Ochrony Dziedzic
twa Archeologicznego. Oceniono 
także prace organów ochrony za
bytków w Polsce w 2004 r. w świetle 
ustawy o ochronie zabytków i opie
ce nad zabytkami z 2003 r. Jednym 
z tematów była również strategia 
działań Polski w zakresie wpisów na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Dokonano ponadto pre
zentacji dwóch projektów: „Trakt 
Królewski” oraz „Manufaktura łódz
ka, fabryka Poznańskich", poruszo
no także problem współdziałania 
państwowych i samorządowych 
służb ochrony zabytków.

Fundacja Europa 2004 zorganizo
wała 18 września br. w Pułtusku 
Pierwszy Festiwal Staropolski. Na 
pułtuskim rynku miała miejsce pre
zentacja produktów i zwyczajów sta

ropolskich, giełda szlachecka, pokaz 
bicia monet, a we wnętrzach pułtu
skiego zamku urządzono staropol
ską ucztę. W tym samym czasie ob
chodzone byty Dni Patrona Pułtuska 
- św. Mateusza, w czasie których od
były się liczne imprezy artystyczne, 
kulturalne, sportowe. W ich organiza
cję zaangażowało się cale środowi
sko kulturotwórcze Pułtuska.

konserwatorom w renowacji zabyt
ków Wiednia, Lwowa, Krakowa. 
Projekt „Arka Noego” finansowany 
jest przez Komisję Europejską, a ko
ordynowany przez włoski Instytut 
Nauki o Atmosferze i Klimacie.

We wrześniu br., po ośmiu latach 
starań strony polskiej, otwarte zosta
ło w Krzemieńcu na Ukrainie mu-

W pałacu w Radziejowicach 10 
września br. odbyła się pierwsza po 
prawie stu latach publiczna prezen
tacja obrazu Józefa Chełmońskiego 
„Droga przez las", uznawanego do
tąd za zaginiony. Obraz (olej na płót
nie, 67,6 x 94,4 cm) powstał w 1891 r. 
i w tym samym roku pokazany zo
stał na „Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki" w Berlinie. Następną, a jed
nocześnie ostatnią okazją zobacze

zeum Juliusza Słowackiego. Ekspo
zycja „Juliusza Słowackiego godzina 
myśli", według projektu Jolanty Pol 
z Muzeum Literatury w Warszawie, 
ukazuje dzieciństwo poety, wileński, 
warszawski i paryski okres jego ży
cia, podróż na Wschód. Oddzielnie 
eksponowana jest korespondencja 
Słowackiego z matką. Muzeum mie
ści się w dworku rodziny Słowackich; 
znajdujące się w nim meble są repli
kami z końca XIX w. Otwarcie mu

nia malowidła była „Wystawa Dziel 
Chełmońskiego" w warszawskiej 
„Zachęcie” w 1907 r.
Tego samego dnia w pałacu radzie- 
jowickim po raz pierwszy w Polsce 
został wykonany przez amerykań
ską pianistkę polskiego pochodze
nia Robyn Carmichael utwór Fran
ciszka Liszta „Salve Polonia".

Krakowski Instytut Katalizy i Fizyko
chemii Powierzchni PAN znalazł się 
wśród dziesięciu placówek realizu
jących międzynarodowy projekt 
„Arka Noego". W ramach tego pro
jektu przez trzy lata prowadzone bę
dą badania, mające na celu wyja
śnienie, jak zmiany klimatu wpłyną 
na zabytki Europy i następnie opra
cowanie takich działań, które po
zwolą uchronić zabytki przed nisz
czeniem. Polacy, biorący udział 
w projekcie, będą zajmowali się 
istotą zniszczeń fizycznych dzieł 
sztuki na skutek podniesienia tem
peratury czy zmian wilgotnościo
wych. Krakowski instytut pracuje 
obecnie również nad projektem 
ROCEM. Chodzi o odtworzenie re
ceptury romańskiego cementu pro
dukowanego w XIX w. na terenie ce
sarstwa austro-węgierskiego. Przy
pomnienie tej receptury pomogłoby 

zeum Słowackiego w Krzemieńcu 
stało się jednym z ważniejszych wy
darzeń Roku Polskiego na Ukrainie. 
Czekają jeszcze na swoje muzea Jo
seph Conrad w Berdyczowie i Bruno 
Schulz w Drohobyczu.

W Biskupinie od 18 do 26 września 
br. odbywał się coroczny, tym ra
zem już X Festyn Archeologiczny, 
a jego tematem byli „Celtowie - 
lud Europy". Założeniem tego jubi
leuszowego festynu było przed
stawienie pionierskich osiągnięć 
cywilizacji celtyckiej również z tere
nu Polski; plemiona celtyckie 
przez kilka stuleci zamieszkiwały 
nasze ziemie południowe. W rejo
nie na północ od Alp Celtowie jako 
pierwsi zaczęli stosować szybko
obrotowe koto garncarskie i wypa
lać naczynia w piecach kopuło
wych, wytapiać żelazo i wykuwać 
z niego rozmaite narzędzia i broń. 
W Biskupinie można było zoba
czyć, jak niegdyś bito celtyckie 
monety, jak wytapiano i obrabiano 
żelazo, jak warzono sól i wykony
wano wyroby garncarskie. Organi
zatorem festynu było Muzeum Ar
cheologiczne w Biskupinie oraz In
stytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego.

15 października br. w Muzeum Die
cezjalnym w Siedlcach udostępnio
ne zostało publiczności dzieło El 
Greca „Ekstaza św. Franciszka”, po
wstałe prawdopodobnie w 1580 r. 
Do tej pory obraz widziało tylko kilka
naście osób. Odkryły go w 1964 r. 
dwie historyczki sztuki z Instytutu 
Sztuki PAN - Izabela Galicka i Hanna 
Sygietyńska - w czasie inwentaryzo- 
wania zabytków na Podlasiu. Obraz 
wisial na plebanii w Kosowie Lackim, 
był w bardzo złym stanie. Po żmud
nych analizach obie badaczki oraz 
znawcy El Greca z Hiszpanii ustalili 
autorstwo obrazu tego malarza. 
W1967 r. płótno zostało wpisane do 
rejestru zabytków. W tym samym ro
ku przeniesiono je do kurii biskupiej 
w Siedlcach. W1974 r. poddano ob
raz konserwacji i wszechstronnym 
badaniom technologicznym, które 
potwierdziły autorstwo El Greca. Po 
40 latach od odkrycia dzieło wybitne
go artysty będą mogli obejrzeć miło
śnicy jego talentu.

W listopadzie br. odbyła się uroczy
stość 40-lecia Muzeum Filumeni- 
stycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Muzeum to istnieje od 1964 r. i jest 
jedynym na świecie muzeum histo
rii niecenia ognia. Gromadzi m.in. 
krzesiwa, zapalniczki, zapałki, ety
kiety zapałczane. Prowadzi prace 
naukowe związane z tematem 
ognia, wydaje własne czasopismo 
„Zeszyty Muzeum Filumenistyczne- 
go” oraz organizuje wystawy po
święcone historii używania ognia, 
dziejom zapałek, krzesiw i zapalni
czek. Z okazji jubileuszu przygoto
wane zostały trzy wystawy: „Spo
tkanie ze św. Florianem", „40 lat 
Muzeum Filumenistycznego”, 
„ZSRR, PRL i bratnie kraje - ideolo
gia i obyczaje na etykietach zapał
czanych” oraz ukazało się specjal
ne wydanie „Zeszytów Muzeum Fi
lumenistycznego”.

Centrum Manggha w Krakowie od 
1 grudnia br. przestanie być oddzia
łem Muzeum Narodowego; prze
kształcone zostanie w samodzielną 
instytucję kultury - Centrum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha. Kra
kowskie Muzeum Narodowe wypo
życzy nowej placówce swoje japoń
skie zbiory w formie depozytu. Cen
trum Manggha oprócz organizacji - 
jak dotychczas - wystaw sztuki ja
pońskiej, zamierza wprowadzić 
w krąg swoich zainteresowań sztukę 
innych krajów Azji, głównie Chin. 
W planach jest również opracowa
nie w wersji elektronicznej wszyst
kich japoników znajdujących się 
w zbiorach polskich. Centrum 
Manggha ma zająć się szeroką pro
mocją japońskiej sztuki i techniki.
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U/Ul/ wiedzieć 
If II więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości slużyty oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, 
które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich 
twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przy
syłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącz
nie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł 
sztuki, co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy go
towi odpowiadać także na inne pytania związane z zabytka
mi. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Zwiedzając stare kościoły na 
Pomorzu Środkowym zwróci
łem uwagę na fakt, że w mo
rach naw lub wież są niekiedy 
wmurowane kota młyńskie. Tak 
jest m.in. w kościołach w Zimo
wiskach [il. 1], Możdżanowie, 
Osiekach, Mielnie. W Darłowie 
obok kościoła św. Gertrudy - 
dawnej kaplicy cmentarnej - le
żą z kolei dwa takie kamienne 
kola. W Ustce, w miejscu, 
gdzie do 1889 r. stal stary ko
ściół św. Mikołaja, leży już tylko 
jedno kolo młyńskie [il. 2].
Do chwili obecnej nie znala
złem w literaturze pełnego wy

tłumaczenia przyczyn, dla któ
rych takie kola umieszczano 
w ścianach kościołów lub obok 
nich. Spotkałem się jednak 
z opinią, że dotyczy to przede 
wszystkim świątyń Pobrzeża 
Slowińsko-Slupeckiego, gdzie 
pod koniec XV w. we wszyst
kich nowo wznoszonych ko
ściołach wmurowywano takie 
kamienie. Zgodnie z hipotezą 
dartowskiego historyka Walde
mara Jędryki przedstawiają one 
powtarzalne sakramenty, któ
rych symbolem jest właśnie ko
to. Eksponowanie tych symboli 
w postaci młyńskich kół z ze

wnątrz kościołów przypusz
czalnie było związane z prze
ciwstawianiem się rozwojowi 
idei przedprotestanckich.
W literaturze dotyczącej kultu 
kamieni o kolach młyńskich 
wzmianek jest niewiele. Jedy
na godna chyba uwagi to ta, 
która mówi o występowaniu 
kultowych kamieni młyńskich 
w skandynawskich prehisto
rycznych wierzeniach. Pełniły 
one w nich funkcję «kamieni 
dziurawych» - symbolu odra
dzania się i regeneracji. Tak 
więc, być może zwyczaj wmu
rowywania kamieni młyńskich 
w ściany kościołów lub 
umieszczania ich w pobliżu 
został przeniesiony na Pomo
rze właśnie ze Skandynawii. 
Jeśli tak, to zapewne zmieniła 
się ich pierwotna funkcja kul
towa. Ale na jaką? Co miały 
symbolizować w wiekach 
średnich? Przed czym chronić 
lub co powodować?”.

Stefan Świerczewski 
Ustka 

Materiały nadsyłane przez p. 
Stefana Świerczewskiego już 
kilkakrotnie gościły na na
szych tamach. Tym razem au
tor zdecydował się jednak na 
przekazanie swoich obserwa
cji oraz przemyśleń w formie 
listu skierowanego do działu 
„Wiedzieć więcej”. Chyba 
słusznie, gdyż przedstawiona 
hipoteza wymaga krótkiego 
komentarza. Po pierwsze - 
późnośredniowieczny zwy
czaj wmurowywania kamieni 
młyńskich w ściany kościołów 
nie dotyczy jedynie Pomorza 
Środkowego, ale w mniej
szym lub większym zakresie 
terenu niemal całej Polski. Po 
drugie - chociaż objaśnienie 
tego zwyczaju byłoby kuszą
ce, to czy dla jego wsparcia 
dysponujemy wystarczająco 
przekonywającymi dowoda
mi? Prób rozwiązania zagadki 
może być wiele, ale i one, 
do czasu aż nie zostaną 
oparte na wiarygodnych źró
dłach, pozostaną tylko próba
mi. Oto, dla przykładu, zupet- 
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nie inna interpretacja poruszo
nego w liście problemu.
Wśród materiałów, które 
otrzymaliśmy niedawno z ob
chodzącego swój jubileusz 
Muzeum Filumenistycznego 
w Bystrzycy Kłodzkiej (infor
macja na s. 2) znaleźliśmy in
teresującą broszurkę, w opra
cowaniu Marka Sikorskiego 
z tekstem Małgorzaty Jawor
skiej, Spotkanie ze św. Floria
nem (Bystrzyca Kłodzka 
2004). Zostały w niej omówio
ne nie tylko żywot oraz kult 
jednego z ważniejszych mę
czenników kościoła chrześci
jańskiego, a w wierzeniach lu
du obrońcy przed pożarem, 
później patrona strażaków 
i hutników - św. Floriana (zm. 
304 r.), ale także zaprezento

wane liczne, związane z jego 
osobą przekazy ikonograficz
ne i zabytki. Do ważniejszych, 
odnoszących się wprost do 
żywotu św. Floriana, należy 
zaliczyć obraz olejny Leopol
da Schultza „Męczeństwo św. 
Floriana” (1837, kościół w St. 
Florian, Austria) [il. 3] oraz zdję
cie narzędzia męki św. Floria
na, umieszczonego w krypcie tej 
samej przyklasztornej świąty
ni [il. 4], W niepozbawionej 
logiki interpretacji zapisu le
gendy o św. Florianie, w któ
rym czytamy, iż„[...] namiest
nik widząc, że nic wskórać 
nie może, wydat wyrok, aby 
go [tj. Floriana, rzymskiego 
legionistę] wyprowadzono 
nad rzekę Enesus i zrzucono 
do niej z mostu dnia 4 maja 
[...]. Skoro zaś przybyli na 
miejsce, gdzie miano go 
wrzucić do rzeki, uwiązano 
mu kamień na szyi” (J. De Vo-

ragine, Złota legenda, War
szawa 1983, s. 551) - widzi
my, że narzędziem tym jest... 
kolo młyńskie. Czyż nie rodzi 
to pokusy, by powiązać obec
ność kamiennych żaren 
w murach kościołów z szerzą
cym się także u nas, od czasu 
sprowadzenia relikwii św. Flo
riana na Wawel w 1184 r., kul
tem męczennika, którego 
„jeszcze u schyłku XIII w. zwie 
się powszechnie [...] “patro
nem Królestwa Polskiego»", 
a którego cześć opierała się 
głównie na popularności atry
butu ogniowego (K. Dobro
wolski, Dzieje kultu św. Floria
na w Polsce do połowy XVI w., 
[w:] „Rozprawy Historyczne 
Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego”, T. II, z. 2, 
Warszawa 1923, s. 146)? 
Koto młyńskie nie było uzna
wane za atrybut świętego, 
którego w ikonografii najczę
ściej widzimy z wiaderkiem lub 
skopcem z wodą, podczas ga
szenia płonącego domu (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 
2004, s. IV okt., II. 5), ale jako 
narzędzie męki późniejszego 
patrona od pożaru znakomicie 
nadawało się do powierzenia 
mu nowej roli. Powiązanie 
obecności kamiennych żaren 
w ścianach kościołów z kultem 
św. Floriana, mającego chro
nić przed ogniem wznoszoną 
świątynię, wydaje się więc 
możliwe, co wcale nie znaczy, 
że rzeczywiście tak było.
Prawda o kotach młyńskich 
jest chyba bardziej prozaicz

na. Według opinii dra Roberta 
M. Kunkla z Zakładu Architek
tury Polskiej Politechniki War
szawskiej kamienne żarna 
i kota młyńskie - często popę
kane, nienadające się już do 
użytku zgodnie ze swym pier
wotnym przeznaczeniem (jak 
to z il. 1) - w całej Polsce, 
szczególnie na terenach nizin
nych, w dorzeczach, gdzie 
funkcjonowały liczne młyny, 
a w domostwach żarna, byty 
chętnie wykorzystywane przez 
budowniczych kościołów jako 
materiał budowlany. Nie nale
ży też zapominać, że wiele 
ścian, które uznajemy za mu
rowane wyłącznie z cegieł, 
w rzeczywistości ma strukturę 
bardziej złożoną. To, co widzi
my w licu, często jest jedynie 
zewnętrzną warstwą cegieł („li
cówką”), wyrównującą po
wierzchnię muru, wewnątrz 
zaś można napotkać różne, 
niekiedy zadziwiające ze 
względu na swoje pochodze
nie kamienne elementy. Poza 
powszechnie spotykanym „ka
mieniem polnym” są to np. 
wspomniane już kota młyńskie 
i żarna, ale także armatnie ku
le i pochodzące z rozbiórki 
wcześniejszych kościołów ka
mienne progi, fragmenty ko
lumn, portali, a nawet płyt na
grobnych i epitafii. Na potwier
dzenie zaś tego, że wmurowa
ne w ściany kościołów kota 
młyńskie nie są jakąś szcze
gólną, regionalną specjalno
ścią - nasz ekspert przytacza 
sporządzony przez Kazimierza 

Stronczyńskiego w połowie 
XIX w., w ramach inwentaryza
cji zabytków Królestwa Pol
skiego, barwny opis kościoła 
w Bodzanowie kolo Płocka: 
„Kościół tutajszy o którym mó
wią, że od niepamiętnych stoi 
wieków, nie posiada wiadomo
ści pewnej o dacie swego za
łożenia. Z murów [...] także je
go trudno odgadnąć kiedy 
wzniesione być mogły, bo lubo 
w nich liczne kamienie młyń
skie i kamienne kule napotkać 
można, co jest dawnych gma
chów znamieniem, przecięż 
ogól ich skutkiem niedawnego 
odnowienia świątyni ma po
stać zupełnie nową. Zewnątrz 
murów tego kościoła to tylko 
jest do uważania, że 
w jednem ich miejscu mularz 
osobliwszym pomysłem w po
środku kamienia młyńskiego 
czaszkę ludzką umieścił, oraz 
że ściana północna nadmuro- 
wywaną jest od spodu w gru
bości, które to nadmurowanie 
w różnych miejscach różnie 
wysoko zachodzi".
Z opisu wyraźnie wynika, że 
kamienie młyńskie i kule ar
matnie są „dawnych gma
chów znamieniem". Nie zna
czy to jednak, że nie znajdzie- 
my ich już w murach dzisiej
szych zabytkowych kościo
łów, jakim jest chociażby, zna
ny nam także z rysunku Stron
czyńskiego [il. 5], kościół pa
rafialny Najświętszej Panny 
Marii w Pułtusku, o którego 
budowie, historii i legendzie 
można przeczytać na s. 11.
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Materiały źródłowe 
do dziejów Pułtuska

P
rzekazy źródłowe i dotychczasowe badania archeolo
giczne zaświadczają, że Pułtusk należy do najstarszych 
polskich miast. W średniowiecznych zapiskach występu
je on jako: Peltowsk, Polthowsk, Polthowsko, Polthowia. Po

łożony jest na terenie Mazowsza Północnego nad rzeką Na
rwią, przy ujściu rzeki Pełty, zwanej w tekstach łacińskich Pel- 
tavia lub Poltavia i od niej zapewne wywodzi swoją nazwę.

Potwierdzenie wczesnośredniowiecznej metryki grodu 
przynosi analiza pierwszej pisemnej wzmianki o Pułtusku, za
wartej w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego, wy
danym najprawdopodobniej w 1203 r., a potwierdzającym 
uposażenie biskupa płockiego. W dokumencie tym Pułtusk 
występuje jako castrum i castellatura, a więc jako gród i kasz
telania. O tym, że za panowania pierwszych Piastów był Puł
tusk ważnym ogniwem państwowej sieci grodowej, świadczy 
rozbudowany system wsi służebnych wymienionych w prze
kazach źródłowych, których ślady zachowały się w nazewnic
twie do obecnych czasów. Grodowy jego charakter potwier
dzają nazwy dawnych osad służebnych: Bartodzieje, Psary, 
Rybitwy, Winnica. Pod Pułtuskiem istniała piękna książęca 
bobrownia. Jeszcze na początku XIII stulecia składała się ona 
z „251 bobrów czarniawych”, specjalnie widać dobieranych.

Pod koniec XI w. miejsce kasztelana w Pułtusku zajął 
przedstawiciel biskupa płockiego. Fakt ten należy wiązać 
z okresem fundacji diecezji płockiej za panowania Bolesła
wa Śmiałego. Biskupstwo płockie otrzymało od monarchy 
duży kompleks dóbr we wschodniej części Mazowsza, 
w skład którego wchodziły cztery kasztelanie: brańska, 
brocka, pułtuska i święcka. Dla biskupa największe znacze
nie miała najgęściej zaludniona kasztelania pułtuska. Na po
czątku XIII w. stała się ona głównym ogniwem rozległych 
dóbr biskupich, rozciągających się w dolinie Narwi i Bugu 
i obejmowała około 60 wsi. Informuje o tym przywilej księ
cia Bolesława I dla kościoła płockiego, w którym książę 
zrzeka się wszelkich świadczeń i czynszów z pułtuskiego 
grodu na rzecz biskupa, a także potwierdzenie papieskie do
kumentu księcia mazowieckiego Konrada z 1232 r. Potwier
dzenie to stanowi bulla papieża Grzegorza IX, zatwierdza
jąca przywileje nadane przez księcia Konrada kościołowi 
płockiemu. Przechowywana w zasobie Archiwum Diecezjal
nego w Płocku bulla jest pismem starannym, charaktery
stycznym dla kancelarii papieskiej tego okresu, na pergami
nie włoskim o wymiarach 592 x 475 mm.

Prawdopodobnie w 1257 r. miała miejsce lokacja „pierw
szego pułtuskiego miasta”, położonego na terenie osady tar
gowej, wokół drewnianego kościoła Najświętszej Marii Pan
ny. Upadło ono jednak z powodu częstych najazdów Jadź- 
wingów, a zwłaszcza Litwinów. Po raz pierwszy spalili oni 
Pułtusk w roku 1262, podczas odwrotu z wyprawy na Jaz- 
dów pod Warszawą. Pułtuszczanie zrewanżowali się siedem
naście lat później. Latopis wołyński pod rokiem 1279 poda- 
je, że podczas głodu panującego wśród Jadźwingów książę 
ruski Włodzimierz posłał im z Brześcia zboże na łodziach 
drogą wodną - Bugiem, następnie Narwią. Załoga pułtuskie
go grodu rozbiła jego ludzi, zboże zabrała, a łodzie potopiła.

Maciej Stryjkowski, szesnastowieczny historyk i poeta, 
w Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi... 
(Warszawa 1846) wspominał o zniszczeniu Pułtuska:

„Zaś Dawid z rozkazania Gedyminowego
Pultowsk zburzył z wołością biskupa płockiego 
Połtora sta wsi spalił, trzydzieści kościołów.
Więźniów cztery tysiące gnał w Litwę jak wołów... ”
O kolejnym wielkim spustoszeniu Pułtuska i spaleniu m.in. 

drewnianego zamku w 1368 r. pisał w swojej kronice Jan Dłu
gosz: „Tamek zaś usilnie broniony przez starostów i tych, którzy 
z okolic pouciekali do niego w popłochu, popodkladawszy pod 
mury zamkowe stosy drzewa smolnego, podpalili. Wnet szerzący 
się płomień ogarnął ogród cały, a ludzie w nim zamknięci nie 
mogąc wytrzymać pożaru, wszyscy wraz z zamkiem spłonęli”.

Najstarsze wzmianki i dokumenty dotyczące Pułtuska zo
stały opublikowane w kodeksach dyplomatycznych Jana Ta
deusza Lubomirskiego (Kodeks dyplomatyczny Księstwa Ma
zowieckiego..., Warszawa 1863) i Jana Karola Kochanow
skiego (Codex diplomatics et commemorationum Masoviae 
generalis..., [w:] Tbiór ogólny przywilejów i spominków ma
zowieckich, t. I, Warszawa 1919).

Wiele cennych informacji o dziejach Pułtuska zawierają 
przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
(AGAD) liczne tomy Metryki Mazowieckiej i Metryki Koronnej. 
Zawierają one kopie dokumentów wydanych przez książąt ma
zowieckich i władców Rzeczypospolitej. W zbiorach AGAD 
jest blisko 20 dokumentów dotyczących pobytu zakonu jezu
itów w Pułtusku i prowadzonego przez nich słynnego, znane
go w całej Polsce kolegium. Szczególnie cenny jest akt funda
cyjny kolegium jezuickiego w Pułtusku z 1565 r., wydany przez 
biskupa Andrzeja Noskowskiego. Doskonałym materiałem 
źródłowym ilustrującym dzieje Pułtuska w latach Rzeczypo
spolitej szlacheckiej są testamenta konsystorskie z lat 1506- 
-1672 oraz akta grodzkiej jurysdykcji biskupiej z lat 1580-1800.

Cenne materiały źródłowe do dziejów Pułtuska znajdują 
się również w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. Wśród 
nich na szczególną uwagę zasługują: archiwum kapituły puł
tuskiej oraz archiwum konsystorza pułtuskiego, liczące po 
kilkadziesiąt tomów. W zbiorach tego Archiwum przecho
wywany jest najstarszy znany opis zabudowy i posiadłości bi
skupiego miasta Pułtuska z początku XVIII w., tzw. Konota
cja kamienic i placów miasta Pułtuska, pochodząca z 1728 r. 
Natomiast najstarszy zachowany opis Pułtuska, wydany dru
kiem, opisuje stan z końca XVI w. Pozostawił go Jędrzej [An
drzej] Święcicki w swoim kapitalnym opisie topograficznym 
całego Mazowsza (Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Świę
cickiego = Topographia sive Masoviae descriptio, Warszawa 
1974; na podstawie pierwodruku z 1634 r.).

Uzupełnieniem wymienionych źródeł archiwalnych doty
czących okresu staropolskiego są dwa plany i widok Pułtuska 
w związku z toczonymi na Mazowszu Północnym działaniami 
wojennymi. Pierwszy z nich, będący dziełem kartografa i ry
sownika szwedzkiego Dahlbergha, przedstawia pobyt wojsk 
szwedzkich w Pułtusku w 1657 r. Drugi sztych, spotykany 
w wielu redakcjach i różnych wydaniach, przedstawia bitwę
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1. Bulla papieża 
Grzegorza IX, 
zatwierdzająca
w 1232 r. przywileje 
nadane przez 
księcia Konrada 
kościołowi 
płockiemu
2. Pieczęć 
dokumentu z 1232 
r., przedstawiająca 
świętych apostołów 
Piotra i Pawła 
(awers)
3. Rewers pieczęci 
papieża 
Grzegorza IX

z 1 maja 1703 r., toczoną w Pułtusku między wojskami szwedz
kimi Karola XII i oddziałami saskimi dowodzonymi przez gene
rała Adama von Steinau (zob. artykuł obok - Wojenne widoki 
Pułtuska z XVII i XVIII wieku).

Podstawę badań dziejów Pułtuska w okresie porozbiorowym 
stanowią głównie materiały władz wojewódzkich, gubernialnych 
i powiatowych, przechowywane w zbiorach Archiwum Główne
go Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Płoc
ku, Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i jego Oddziału 
w Pułtusku. Wśród zbiorów AGAD do ważnej grupy materiałów 
należą akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z lat 
1816-1866 (ówczesnego ministerstwa). Znajduje się wśród nich 
Opis topograficzno-statystyczny miasta narodowego Pułtuska 
z 1820 r., stanowiący podstawę do regulowania stosunków 
w mieście, a głównie uporządkowania stanu prawnego i prze
strzennego. Liczne są preliminarze i sprawozdania finansowe 
miasta z lat 1810-1865. Na uwagę zasługują plany sytuacyjne 
miasta, przedstawiające m.in. rewir dla ludności żydowskiej. Za
angażowanie mieszkańców Pułtuska i jego okolic w walkę naro
dowowyzwoleńczą odzwierciedlają m.in. akta Władz Central
nych Powstania Listopadowego i akta Stałej i Tymczasowej Komi
sji Śledczej (głównie z okresu powstania styczniowego). Cenne 
dokumenty dla dziejów Pułtuska w okresie Królestwa Polskiego 
w latach 1816-1865 znajdują się w aktach Komisji Województwa 
Płockiego i I Rządu Gubernialnego Płockiego, przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Płocku.

Niezastąpionym źródłem do badań nad strukturą społeczno- 
-gospodarczą, wyznaniową, stosunkami demograficznymi 
w XIX-XX w. są akta hipoteczne, notarialne, akta stanu cywilne
go poszczególnych wyznań, przechowywane w Archiwum Pań
stwowym w Pułtusku. Tu także gromadzi się wartościowe mate
riały źródłowe do dziejów Pułtuska w okresie Polski Ludowej 
(1945-1989). Cennym uzupełnieniem tych materiałów są akta 
instytucji centralnych, przechowywane głównie w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie, i instytucji szczebla wojewódzkiego, znaj
dujące się w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

Janusz Szczepański

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2004

P
ułtusk w swojej historii wielokrotnie padał ofiarą 
napadów i grabieży: przykładowo w 1262 r. zrabo
wali go Litwini, Rusini i Jadźwingowie, w 1322 r. 
złupił go Gedymin, a w 12 lat później wielki książę Ol

gierd, wywożąc z Mazowsza blisko 1200 jeńców, 
w 1368 r. miasto oblegał książę trocki Kiejstut. Potem 
nastąpiły trzy wieki względnego spokoju, brutalnie prze
rwanego wielkimi pożarami, z których pierwszy, z 12 
sierpnia 1613 r., strawił doszczętnie miasto, a drugi 
(1646) zniszczył jego znaczną część. Przewalająca się 
przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów nawałnica 
szwedzka także nie oszczędziła Pułtuska; wojska Karola 
X Gustawa zajęły go w 1656 r. Razem z nimi wędrował 
po Polsce Erich Dahlbergh (1625-1703), wezwany przez 
swego władcę wiosną 1656 r. na stanowisko generalne
go kwatermistrza armii szwedzkiej. Dahlbergh odzna
czył się tu nie tylko jako zapobiegliwy i dzielny żołnierz, 
ale przede wszystkim jako świetny rysownik polskich 
miast, twierdz, scen rodzajowych i historycznych wyda
rzeń. Na podbitych ziemiach przebywał od 1656 do 
1657 r., miał więc czas i sposobność zapoznać się z ry
sowanymi obiektami, a potem również spisać swe prze
życia w skrupulatnie prowadzonym dzienniku. Pod 
dniem 27 maja 1657 r. zanotował: „Dnia 27 do Pułtuska 
(Poltowsko), 5 mil [...] przez most na pontonach i nurty 
Narwi do Niestępowa (Niestampoua), 4 mile”. Ten zacy
towany fragment wiązał się bezpośrednio z przybyciem 
feldmarszałka Gustawa Otto Steinbocka, który objął do
wództwo i 25 maja wyruszył na czele wszystkich trzech 
armii z Osnówki i Krzemienia, biorąc kierunek marszu 
na miasta Nur i Brok nad Bugiem.

Zapewne tego właśnie dnia - 27 maja 1657 r. - arty
sta wykonał piórkowy rysunek, przedstawiający panora
mę Pułtuska ze szwedzkim obozowiskiem. Ten śmiały 
i zarazem dokładny szkic, szczęśliwie zachowany w Bi
bliotece Królewskiej w Sztokholmie, odznacza się dużą 
swobodą i pewnością kreski. Posłużył on jako wzór dla 
akwaforty (jednej z wielu), ilustrującej działania orężne 
Karola X Gustawa, opisane przez współczesnego mu hi
storyka, Samuela Pufendorfa, w obszernym i przepysznie 
wydanym dziele De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege 
gestis (Norimbergae 1696). Anonimowy sztycharz nie 
dokonał już żadnych istotnych zmian ani uzupełnień 
w kompozycji, która przybrała kształt wydłużonego pro
stokąta. Miasto Pułtusk, podówczas niewielkie i obronne 
tylko w części przylegającej do usytuowanego na wzgó
rzu, zrujnowanego już zamku, zajmuje lewą część szty
chu. Na jego pierwszym planie widać cokół z napisem 
objaśniającym „Situs Oppidi et Arcis POLTOWSKO”, da
tą „27 May 1657” i sygnaturą rysownika „E.I.D.B. Del.”, 
oraz wyeksponowany (na chorągwi?) rzut zamku, który 
jest projektem odbudowy i nowoczesnego umocnienia 
budowli. Prawą część akwaforty zajmuje obóz szwedzki 
z licznym sztafażem figuralnym; na pierwszym planie wy
rasta samotne drzewo, niejako dzieląc horyzontalny 
sztych na dwie części. Panorama została opracowana ra
zem z widokiem Bydgoszczy na jednej płycie i obwiedzio
na wspólną ramką.

Następny graficzny widok Pułtuska wiąże się już z woj
ną północną, toczoną na ziemiach polskich w latach 1700-1721. 
Adwersarzami stali się August II i Karol XII, których woj
ska stoczyły bitwę pod murami miasta - jak przyjmuje się



Wojenne widoki Pułtuska
z XVII i XVIII wieku

- I maja 1703 r. Licząca około 4 tys. ludzi dywizja jazdy sa
skiej pod dowództwem generała Adama von Steinau stacjono
wała pod Pułtuskiem. Gdy Karol XII przeprawił się przez Bug 
z silną armią (5 pułków jazdy i 7 regimentów piechoty), saski 
generał wyprowadził swoje wojska z zamiarem stoczenia ba
talii pod murami. W obliczu nadciągających sił szwedzkich 
zmienił, niestety, zdanie i zaczął wycofywać się z powrotem 
do miasta. Rozerwanie szeregów wojsk saskich umożliwiło 
Szwedom ruszenie do ataku: niemal na karkach Sasów wdar-

1. „Widok Pułtuska w 1657 r.”, nieznany rytownik, według
E. Dahlbergha, akwaforta, wyd. 1696
2. „Bitwa pod Pułtuskiem w 1703 r.”, ryt. G. C. Pingeling (?), 
miedzioryt z akwafortą, wyd. 1744

li się oni do Pułtuska. Po krótkim starciu saska dywizja zosta
ła rozbita i niemal w całości dostała się do niewoli.

Niesygnowany sztych (miedzioryt z akwafortą), opatrzo
ny napisami: „VORSTELLUNG der Niderlage der Sachsen 
bey PULTOWSK den 23 April” oraz „GRUNDRISS der Stadt 
PULTOWSK”, ma więc podwójną wartość jako scena histo
ryczna i zarazem wizerunek miasta, zdjętego z przeciwległe

go brzegu rzeki, z górnego punktu widzenia. Rozległy hory
zont zamykają pasma łagodnych wzgórz. Widokowi miasta 
towarzyszy mapa bitwy z legendą, wyrytowana niżej. Obie 
te ryciny może wykonał w Hamburgu w 1744 r. G. C. Pin
geling, tamtejszy sztycharz. Pochodzą one z dzieła Leben 
Carls des Zwólften Konigs in Schweden mit Miinzen und 
Kupfern (Hamburg 1745-1752), autorstwa Jórana Anders
sona Nordberga, nadwornego kapelana władcy Szwedów. 
Wydawnictwo, znane również z francuskiej edycji z 1748 r., 

traktujące o życiu 
i czynach wojen
nych młodego kró
la, zawiera ogrom
ną liczbę ilustracji, 
w tym winiet w tek
ście, przedstawiają
cych alegoryczno- 
-symboliczne kom
pozycje oraz meda
le; sztychy dotyczą
ce Pułtuska znajdu
ją się na końcu to
mu pierwszego, 
w charakterze ta
blic, za tekstem, 
w sąsiedztwie ta
kich scen, jak „Bi
twa pod Kliszo- 

wem” 1702, „Oblężenie Torunia” 1703, „Bitwa pod War
szawą” 1705 oraz „Bitwa pod Kaliszem” 1706 - wszystkich 
sygnowanych: „gestochen von G. C. Pingeling Hamburg 
1744”. Warto w tym miejscu dodać, iż inny - mniejszy wy
miarami sztych - anonimowa akwaforta, zatytułowana 
Combat de Pultusck entre les Suedois &c les Saxons en 1703, 
znalazła się w jeszcze wcześniejszym dziele, opiewającym 
Karola XII; mowa o Histoire de Suede sous le regne de Char
les XII, autorstwa Henri Philippe’a de Limiersa, wydanej 
w Amsterdamie w 1721 r. i obfitującej w liczne polonika.

Hanna Widacka
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W latach 1976-1985, w związku z mającą nastąpić odbudową zamku pułtuskiego, Państwowe 
Przedsiębiorstwo PKZ przystąpiło do rutynowych badań archeologicznych pod kierownictwem 

początkowo Bogusława Gierlacha, a później Andrzeja Gołembnika. Wkrótce okazało się, 
że badania te staną się jedną z największych sensacji polskiej archeologii. Można było bowiem 

porównać je do słynnych odkryć w Biskupinie ze względu na stan zachowania konstrukcji 
drewnianych. Biskupin był o wiele starszy, ale za to wielowarstwowe układy drewnianych ulic 

i domów byty w Pułtusku znacznie lepiej zachowane, choć o wiele młodsze.

Badania archeologiczne 
na Wzgórzu 

Zamkowym w Pułtusku

JERZY GĄSSOWSKI

|i adania na grodzie pułtuskim ograniczało rozpla-
S nowanie zachowanych struktur zamkowych oraz 

zasięg planowanych prac rekonstrukcyjnych bu
dowli. Nieregularnie podkowiasty plan skrzydeł zamku ulo
kowany był nieomal dokładnie na zewnętrznych obwałowa
niach średniowiecznego grodu. Wykopy zaś, by spełnić swą 
ratowniczą funkcję, musiały być wyznaczane w tych czę
ściach dziedzińca zamkowego, które sąsiadowały bezpośred
nio z fundamentami. Tak więc odsłonięte zostało północne 
i wschodnie obrzeże wewnętrzne dawnego grodu i tylko nie
znacznie wkroczono w jego centralną część. Nie została od
słonięta południowa część dziedzińca i większość jego środ
ka. Łącznie przebadano 1200 m2 dziedzińca oraz 600 m2 
piwnic zamkowych.

Pomimo takich ograniczeń jakość i wartość dokonanych 
odkryć przekroczyła wszelkie oczekiwania badaczy oraz 
mieszkańców Pułtuska. Badania stały się rewelacją archeolo
giczną Mazowsza i całej polskiej archeologii owych czasów. 
Nigdzie bowiem w Polsce, a i rzadko w Europie, nie prze
trwały tak dobrze od wczesnego średniowiecza kolejne na
warstwienia ulic i budynków oraz drewniane konstrukcje 
resztek domów, zachowanych często do wysokości nawet 
120 cm, a także ulice, moszczone drewnianymi dranicami na 
legarach. Trzy takie ulice rozchodziły się promieniście od 
bramy w północno-wschodniej części obwałowań. Warstwy 
kulturowe, związane z ponad 140-letnią egzystencją grodu 
narosły do wysokości 7,5 m.

W 1232 r. papież Grzegorz IX potwierdził bullą nadania 
księcia Konrada I dla biskupstwa płockiego, wymieniając 
wśród nich Pułtusk. Przypuszcza się, że budowę grodu roz
poczęto już w następnym roku, zasiedlając go nowo sprowa
dzonymi osadnikami. Datowanie to oparte jest na obserwa
cji materiału zabytkowego i próbie rozdzielenia nawarstwień 
kulturowych między znaną datą wymienionego dokumentu, 

a datą zniszczenia Pułtuska w 1368 r. przez najazd litewsko- 
-ruski pod wodzą Kiejstuta.

Najnowsze datowanie dendrochronologiczne części kon
strukcji budowlanych i drogowych, wykonane przez doc. dr. 
Marka Krąpca z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
pozwoliło uściślić chronologię większości z 17 poziomów 
osadniczych. Z podwaliny chaty w poziomie III uzyskano ja
ko najwcześniejszą datę z 1246 r., a z trzech kolejnych chat 
w tym poziomie daty z lat 1247 i 1248. Poprzednie datowa
nia archeologów zostały potwierdzone przez później analizo
wane próbki drewna, choć tylko z części pobranych uzyskano 
wiarygodne dane. Ujawniono także, że gród padł dwukrotnie 
ofiarą pożaru. Raz na przełomie XIII i XIV w., a drugi raz 
podczas pamiętnego najazdu Kiejstuta w 1368 r. Mimo, że da
towanie dendrochronologiczne stanowi stosunkowo precyzyj
ny instrument chronologizacji, należy uwzględnić, iż mogą i tu 
wkraść się nieścisłości. Wynikają one głównie z faktu po
wszechnego używania drewna rozbiórkowego do prac remon
towych w konstrukcjach z późniejszych czasów.

Domy mieszkalne budowane były z pełnych bali drewna 
- na ogół świerkowego i sosnowego - w konstrukcji zrębowej 
i ogrzewano je glinianymi piecami kopułkowymi. Jako kolej
ny surowiec budowlany służyła dębina. Obok domu zakłada
no pomieszczenie gospodarcze, o konstrukcji sumikowo-łąt- 
kowej lub płotowej. Oba budynki, skierowane wewnątrz wej
ściem ku sobie łączone były sienią-klecią, która stanowiła 
wspólne wejście. W ten sposób powstawał zespół gospodar
czy, złożony z ocieplonej izby mieszkalnej oraz nieogrzewane- 
go pomieszczenia gospodarczego lub produkcyjnego. Można 
tu widzieć prototyp późniejszego domu wiejskiego z central
ną sienią. Taki dom-zespół na grodzie pułtuskim miał po
wierzchnię od 25 do 40 m2 i stanowił najczęściej występują
cy typ zabudowy we wszystkich poziomach osadniczych.

Najwyraźniej w ciągu kolejnych pokoleń przestrzegano 
zasady dziedziczenia działki budowlanej - nowy budynek 
stawiany był na ogół na resztkach zachowanej wcześniejszej 
konstrukcji. W trakcie badań powodowało to czasami trudności
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w określeniu, gdzie kończy się ściana dawnego budynku, 
a zaczyna nowego. W ten sposób zachowane części wcze
śniejszej budowli przekształcane były w podwalinę dla lega- 
rów podłogowych nowej. W najwcześniejszej warstwie, przy 
zakładaniu osiedla, za fundamenty służyły położone na pia
sku legary konstrukcji wieńcowej, o większej średnicy belek 
od pozostałych. Przy niektórych chatach dobudowywano 
budynek gospodarczy (oborę lub stodołę), wykorzystujący 
ścianę domostwa jako jedną z własnych. Nie można wyklu
czyć, iż - podobnie jak na Rusi i Pomorzu Zachodnim - ta
kie budynki mieszkalne miały piętro.

Wśród innych odstępstw od reguły można wyliczyć dwie 
duże chaty zrębowe z początku XIII w., z szerokimi podcie
niami na trzech słupach. Podcienia te z czasem zostały obu
dowane deskami, tworząc mniejszą izbę dodatkową. Istniały 
także domostwa wolno stojące, bez zaplecza gospodarczego, 
najczęściej jednak krótko użytkowane i wyraźnie stanowiące 
wyjątki wśród przeważających konstrukcji trójczłonowych.

Doskonałe warunki zachowania się przedmiotów orga
nicznych w warstwach kulturowych na grodzie pułtuskim 
pozwoliły ocalić od zniszczenia nie tylko konstrukcje drew
niane ulic i domów, ale także drobne przedmioty użytkowe 
i gospodarcze z drewna, skóry, włókien roślinnych i zwierzę
cych, zwłaszcza tkaniny. Niemało też było nie najgorzej za

chowanych zabytków metalowych z żelaza, brązu i srebra. 
Na uwagę zasługuje zespół licznych militariów, z ostrogami 
oraz sztyletami. Wykopaliska na grodzie pułtuskim dostar
czyły wyjątkowej liczby takich przedmiotów, często mało 
znanych z badań średniowiecznego Mazowsza.

Szczególnie interesująca jest pochodząca z połowy XIV w., 
wykonana z rogu figurka postaci mężczyzny, strojnego w fał- 
dzistą szatę. W lewej ręce dzierży on sokoła, a w prawej smu
kły kielich. Jak wiemy, polowanie z sokołem należało do ulu
bionych rozrywek arystokracji i rycerstwa, a pilnowanie 
gniazd sokolich było uciążliwą powinnością poddanych 
(por. Wokół jednego zabytku, s. 36).

Liczne zabytki z wykopalisk na grodzie pułtuskim są pie
czołowicie przechowywane i konserwowane w miejscowym 
Muzeum Regionalnym. Znalazły się w jego magazynach na
wet znaczne części belek z konstrukcji domów. Również sta
ła wystawa ukazuje cenniejsze znaleziska, plany zabudowań 
oraz fotografie z wykopalisk. Należy ubolewać, że do chwi
li obecnej nie ukazało się pełne opracowanie, prezentujące 
zarówno środowisku naukowemu, jak i szerszemu ogółowi 
wyniki tych wysoce interesujących badań. Można żywić na
dzieję, iż uczynią to rychło ciągle jeszcze aktywni naukowo 
uczestnicy ówczesnych wykopalisk.

Jerzy Gąssowski
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Pułtusk należy do niewielkiej grupy średniowiecznych miast Mazowsza, 
które zachowały swój dawny układ przestrzenny a także liczne budowle 

z okresu nowożytnego zagospodarowania.

Pułtusk płockich 
biskupów

C
 DANUTA KŁOSEK-KOZŁOWSKA

’ lan regulacyjny miasta z 1803 r., budowniczego po
wiatu pułtuskiego Treplina, sporządzony na bazie

■ wcześniej wykonanego pomiaru, wprowadził jedynie nie
wielkie korekty linii zabudowy pułtuskiego rynku oraz prze
biegu średniowiecznych ulic, nieco je tylko prostując i we 
fragmentach poszerzając. Także zakończona w 1862 r. budo
wa linii Kolei Warszawsko-Petersburskiej ominęła miasto, 
pozostawiając je tym samym z dala od uciążliwego przemy
słu, chaotycznie zazwyczaj wprowadzanego wówczas do 
miast. Liczne pożary i zniszczenia wojenne, zwłaszcza te 
ostatniej wojny, choć wymieniały zabudowę, naruszając 
w wielu miejscach układ parcelacyjny, nie wyeliminowały 
najważniejszych monumentalnych obiektów architektonicz
nych, ani też nie zniekształciły podstawowego układu urba
nistycznego. Stąd dzisiejszy Pułtusk, wtulony w malowniczy 
mazowiecki pejzaż, stanowi zespół o wyjątkowych walorach 
przestrzennych i krajobrazowych.

Wyróżniającą cechą układu urbanistycznego Pułtuska jest 
duży, wydłużony rynek, o wymiarach ponad 400 x 50 m, wy
tyczony w środku sztucznie po części uformowanej wyspy, jak 
głosi obiegowa opinia - „najdłuższy w Europie”. I rzeczywi
ście, ten rzadkich proporcji rynek miasta lokowanego w śre
dniowieczu, wobec dość późnych źródeł kartograficznych 
i ikonograficznych pozostających w dyspozycji badacza, a za
tem konieczności budowania wiedzy o rozwoju przestrzen
nym miasta głównie na podstawie innych dokumentów, długo 
pozostawał intrygującą zagadką. Wiele wątpliwości wyjaśniły 
dopiero badania archeologiczne z lat 1978-1982 r., a zwłasz

cza kolejne, systematycznie podejmowane na terenie wyspy 
pułtuskiej do 1989 r. Badania te prowadzone były równocze
śnie ze studiami historyczno-urbanistycznymi do ukończone
go w 1986 r. opracowania, dotyczącego problematyki ochro
ny środowiska kulturowego Pułtuska, które jako pierwsze 
w kraju proponowało zasady wprowadzania ustaleń ochron
nych dla miast historycznych do miejscowych planów zago
spodarowania przestrzennego. Badania archeologiczne po
twierdziły wówczas wspólnie dyskutowaną hipotezę o dwu
etapowym rozplanowaniu miasta na wyspie, rozwiązując 
oprócz zagadki pułtuskiego rynku także inne kwestie ważne 
dla historycznego rozwoju przestrzennego miasta.

Teren wyspy zajął Pułtusk dopiero w wyniku drugiej loka
cji na prawie chełmińskim, przyjętej umownie na rok 1339, 
wykorzystując po najeździe Litwinów bezpieczniejsze położe
nie w wyregulowanych odnogach rozlewisk Narwi. Lokacja 
pierwsza, prawdopodobnie z 1257 r., jak na Mazowsze bar
dzo wczesna, dotyczyła bowiem otwartej osady targowej, na
zwanej później „Starym Miastem” i okazała się ze względów 
obronnych mało dogodna. Wymienione w szesnastowiecz- 
nych dokumentach źródłowych Stare Miasto (Antiqua Civi- 
tas), z zachowanym kościołem parafialnym Najświętszej Pan
ny Marii, najpierw drewnianym, ale już w XIII w. murowa
nym, w nowym układzie lokacyjnym pozostało nadal dobrze 
prosperującą strukturą, choć zdegradowaną po lokacji do ro
li przedmieścia. Przedmieście to, jak dawniej, obsługiwane 
było przez główny trakt handlowy, schodzący po skarpie 
wzdłuż zachodniej odnogi Narwi i wyspy ku ważnej przepra
wie przez rzekę, a także trakt porzeczny, który łączył je z ryn
kiem miasta na wyspie, bardzo powoli i z niejakim trudem 
długo jeszcze po lokacji zagospodarowywanym.
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1. Puttusk - widok rynku z wieży zamkowej, 
na zamknięciu dzwonnica kolegiaty

2. Puttusk; na podstawie planu z 1803 r. opracowała 
D. Ktosek-Koztowska
1-zamek biskupi z wieżą (b), belwederem renesansowej 
rezydencji, 2-rozbudowana kolegiata z dzwonnicą (a) 
i zespołem kanonii (d), 3-ratusz z wieżą (c), 4-centralna 
kaplica św. Marii Magdaleny, 5-kościóf Najświętszej Panny 
Marii fundacji bpa E. Ciotka, 6-szpital-przytutek fundacji 
bpa A. Noskowskiego z połowy XVI w., 7a- teren przekazany 
jezuitom w 1566 r. z „akademią"(1555-1561), kościołem św. 
Trójcy (1567-1584), ogrodami za murem miejskim 
oraz „Górą Abrahama”, 7b-teren wykupiony przez zakon 
jezuitów do potowy XVII w. z nowym kościołem św. św. Piotra 
i Pawła (1688-1764) i rozbudowanym w XVIII w. kolegium 
oraz ulica przebita w stronę rynku, 8-folwark jezuicki 
na „Górze Abrahama"
Bramy w murach obronnych budowanych od początku XVI w.: 
A -„mostowa”, B -„pod zamkiem”, C -„przy kolegiacie” 
Schematycznie oznaczono rynek Pułtuska z czasów lokacji 
1338 r.

Jak wykazały badania archeologiczne, wraz z prawami 
miejskimi (1339 r.) nadanymi przez biskupa Klemensa Pierz- 
chałę, które odnowione zostały w 1380 r. dokumentem bi
skupa Dobiesława Sówki, miasto zajęło jedynie południową 
część wyspy, tę bliżej obecnego zamku - dawnej osady wa
rownej z XII w. i trzynastowiecznego grodu, dochodząc za
gospodarowaniem najdalej do miejsca, gdzie stoi dzisiaj wie
ża dawnego ratusza. Podobnie jak osada targowa „Stare 
Miasto”, obszar ten był już wcześniej w znacznej części za
gospodarowany i funkcjonował jako osada pod kasztelań
skim grodem. Z jej dawnego układu po lokacji pozostał na 
niewielkim wyniesieniu tuż pod zamkiem długo jeszcze użyt
kowany cmentarz oraz drewniany kościół św. Marii Magda
leny, ufundowany w latach 1187-1206 przez biskupa Wita 
Chotelę; w XVI w. kościół został zastąpiony przesuniętą nie
co bardziej ku zachodowi murowaną, centralną kaplicą.

Wykazanie dwóch faz rozplanowania miasta na wyspie by
ło prawdziwą rewelacją prac archeologicznych w Pułtusku, 
prowadzonych przez Włodzimierza Pelę. Faza lokacyjna wią
zała się z wytyczeniem rynku o wymiarach 45 m w kierunku 
północ-południe oraz ponad 60 m w kierunku wschód- 
-zachód (pierzeja rynkowa 45 m plus szerokość dwóch ulic), 
który z czterech stron otoczony był blokami drewnianej zabu
dowy, datowanymi dopiero lub raczej głównie na lata siedem
dziesiąte XIV w. Na rynku z czasem stanął ratusz, zapewne 
ten, o którym wspominają dokumenty źródłowe z 1405 r. Nie 
był to jednak ten sam ratusz, którego gotycka wieża zdobi dziś 
pułtuski rynek. Badania dolnych kondygnacji wieży oraz piw
nic gotyckiego ratusza dowodzą, że powstał on najwcześniej 
w połowie XV w. Zatem dopiero druga faza rozplanowania 
miasta na wyspie, ta z około połowy XV w., przyniosła jego 
prawdziwe porządkowanie urbanistyczne, z którym wiązało 
się wytyczenie linii regulacyjnych rynku, nadających mu za
chowane do dziś proporcje. Pułtusk bowiem, ważny ośrodek 
jednego z kluczy dóbr biskupstwa płockiego od co najmniej 
przełomu wieków XII i XIII, wkrótce po drugiej lokacji stał 
się rezydencjonalnym miastem płockich biskupów. Od tego 
momentu, przełomowego dla jego dziejów, miasto otoczone 
zostało troskliwą opieką kolejnych biskupów, z których każdy 

wniósł do jego przebudowy ważny, indywidualny wkład. Na 
przełomie XV i XVI w., kiedy wraz z dyskutowanymi w świę
cie, w Italii, nowymi standardami życia w mieście dostrzeżo
ne zostały także wyjątkowe walory zdrowotne i krajobrazowe 
miasta, rozpoczęła się nowożytna, prawdziwie renesansowa 
kariera Pułtuska, miasta-rezydencji płockich biskupów.

Przebudowę Pułtuska, związaną z urządzeniem stałej re
zydencji rozpoczął Paweł Giżycki, kanonik krakowski 
i gnieźnieński, biskup płocki w latach 1439-1463. Z jego ini
cjatywy w połowie XV w. w miejscu zabudowań na dawnym 
grodzie powstał murowany, gotycki zamek - „Dom mały” 
z czworoboczną wieżą (być może reliktem wcześniejszym) 
oraz w mieście - gotycki kościół. Kiedy w 1443 r. murator 
Szymon ukończył jego budowę, w Pułtusku powstał archi-

DAWNY KOŚCIÓŁ NP MARII

Na terenie dawnego podgrodzia, zwanego później Starym Miastem, 
w odróżnieniu od miasta nowego, które rozbudowywało się na wyspie 
pomiędzy zamkiem a kolegiatą, stoi zbudowany z czerwonej cegty póżno- 

gotycki kościół parafialny NPMarii. Jest to kolejna budowla na tym miejscu 
- pierwszy kościół był ponoć drewniany, 
od XIII w. już murowany, a mury dzisiaj 
stojące wzniesiono w XVI w., nie bez 
udziału warsztatu Jana Baptysty Wene- 
cjanina. Tradycja „najstarszego" w Puł
tusku kościoła przenosiła się na kolejne 
budowle, tak iż w XIX w. dopatrywano 
się w nim śladów stylu romańskiego. 
Ponieważ słabo bronione Stare Miasto 
z wolna pustoszało, było też niszczone 
podczas kolejnych wojen, kościół 
NPMarii niszczał wraz z nim. Po spale
niu w czasach szwedzkiego „potopu" 
odbudowany został już tylko jako kapli
ca cmentarna, w okresie wojen napole
ońskich wojsko francuskie urządziło 
w nim magazyn, a w 1847 r. oddano go 
za symboliczną opłatą gminie ewange
lickiej osady sukienników. Po kolejnym zniszczeniu w 1945 r. umieszczo
no w nim siedzibę Archiwum Państwowego. Kościół zachował pierwotny 
zrąb murów prostej, jednonawowej świątyni z węższym nieco, wielobocz- 
nie zamkniętym prezbiterium. W jego ceglanych murach zobaczyć można 
liczne granitowe głazy i kota Żarnowe, umieszczane tu raczej jako materiał 
budowlany, jednak dające początek romantycznej legendzie o młynarzu 
ślubującym budowę kościoła.

Robert M. Kunkel 
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diakonat, a w związku z tym dla liturgicznego ceremoniału 
niezbędny był obszerny kościół. Według zachowanych źró
deł wkrótce też, w 1449 r., staraniem biskupa Pawła Giżyc
kiego erygowano pułtuską kolegiatę.

Fragmenty gotyckiej rezydencji, „Domu małego”, kryje 
obecne, zachodnie skrzydło zamkowe, natomiast problemem 
nowym, który wymaga nadal badań, staje się gotycki kościół 
fundacji Pawła Giżyckiego: czy można - jak sądzi się dotych
czas, utożsamiać go z pierwszą, gotycką fazą pułtuskiej kolegia
ty, czy może został wzniesiony w innym miejscu. W świetle ba
dań archeologicznych prowadzonych na rynku i badań sonda
żowych dotyczących pułtuskiej kolegiaty zagadnienie to nie dla 
wszystkich badaczy jest do końca wyjaśnione. Ważne inicjaty
wy biskupa Pawła Giżyckiego z połowy XV w., do których na
leży budowa nowego ratusza za północnym blokiem lokacyjne
go rynku oraz wydłużenie pierzei rynku w stronę północnego 
cypla wyspy, sugerować mogą, że pomysł wzniesienia kolegia
ty na obecnym miejscu wykrystalizował się dopiero po 1449 r., 
wraz z wydaniem dokumentu erekcyjnego, co w sposób zasad
niczy przesuwać może datowanie jej budowy.

Niewątpliwie jednak zachowana gotycka część pułtu
skiej kolegiaty nie jest jednorodna i ma wyraźne dwie fazy 
budowy: fazę kościoła jednonawowego, czteroprzęsłowe- 
go o krótkim, dwuprzęsłowym prezbiterium szerokości 
nawy, wzbogaconego parą prostokątnych kaplic przy za
chodnim przęśle nawy, oraz fazę rozbudowy, datowaną na 
drugą połowę XV w., powiększającą kolegiatę o pary skle
pionych gwiaździście kaplic po bokach pierwszego i dru
giego przęsła nawy. Wobec niekompletnych badań doty
czących świątyni, wśród wielu domysłów funkcjonuje 
również inny pogląd, że jej budowa, prowadzona przez 
dwa różne warsztaty budowlane, gotycki miejscowy i re
nesansowy Jana Baptysty z Wenecji, ukończona w 1560 r. 
w całości należy do wieku XVI.

KAPLICA ŚW. MARII MAGDALENY

Na wyspie, u stóp zamku stoi skromna, okrągła kaplica św. Marii Mag
daleny. Jeszcze do potowy XIX w. cztery aneksy tworzyły kształt krzy
ża, dziś pozostał już tylko wschodni, prezbiterialny, i przedsionek od za

chodu. Budowla centralna z nałożonym na nią planem krzyża - to prasta
ry chrześcijański wzór świątyni zbawienia, nawiązujący do symboliki rotun

dy jerozolimskiej. Okrąg rotun
dy, jak relikwiarz, otacza miej
sce święte („[...] zbawienie do
konało się pośrodku świata 

mówi Księga Przysłów), 
a krzyż przypomina wspomnie
nie zbawczej męki Chrystusa. 
Oczywiste, że ofiara mszy, 
przywołująca ofiarę na krzyżu, 
sprawowana w kościele o takiej 
formie nabierała szczególnego 
znaczenia. Taki kształt przyjęty 
więc jedne z pierwszych, 
przedromańskie jeszcze ko
ścioły na naszych ziemiach - 
rotunda NPMarii na wawelskim 
grodzie i kaplica przy książę

cym palatium na Ostrowie Lednickim. Na początku XVI w. „jerozolimską” 
rotundę z czterema aneksami wybudował przy katedrze w Gnieźnie arcybi
skup Jan Laski, a w Pułtusku biskup Andrzej Krzycki. Symbolika, którą po
służył się ten wybitny humanista, nie była chyba powszechnie rozumiana 
i nawet Jędrzej Święcicki, autor opisu Mazowsza z końca XVI w. uważał, że 
„w tej niewielkiej kształtem budowli chcial biskup Krzycki naśladować Pan
teon Marka Agrypy i nie wstydził się tego, że choć wspaniałości i przepycho
wi rzymskiemu ani ogromnym kosztom nie mógł sprostać, to jednak na 
pewno kształtem doń upodobnił".
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Robert M. Kunkel

Ku takiej refleksji skłaniać może niezwykle ambitna i w du
chu prawdziwie nowożytna działalność Erazma Ciołka, bisku
pa płockiego w latach 1504-1522, następcy Pawła Giżyckie
go, kontynuatora jego prac w Pułtusku. Niesłychanej energii 
biskup-humanista, o niezwykłym talencie dyplomatycznym 
i „menedżerskim”, należał do elity intelektualnej dworu kró
lewskiego. Był prawdziwym człowiekiem renesansu. Miał 
wielu przyjaciół wśród wybitnych uczonych, literatów i arty
stów, zwłaszcza włoskich i niemieckich. Po owocnym posel
stwie w 1501 r. do Rzymu, lata 1506-1518 poświęcił głównie 
zarządzaniu diecezją płocką, w tym inicjowaniu prac budow
lanych w płockiej katedrze i rezydencjonalnym Pułtusku.

To wówczas właśnie z inicjatywy biskupa Erazma Ciołka 
Pułtusk staje się wielkim placem budowy i poddany zostaje 
nowożytnemu porządkowaniu urbanistycznemu, które obję
ło teren całej wyspy. W prowadzonych z szerokim rozma
chem pracach, szczególne miejsce zajmuje rynek, poddany 
niezbędnym zabiegom niwelacyjnym, porządkującym jego 
obszar, który tak niedawno przecież został wyznaczony. Jak 
wykazały ostatnie badania, na znacznych odcinkach pierzei 
rynkowych, zwłaszcza północnych, rynek był nadal jeszcze 
nieobudowany. Stąd główne inwestycje biskupa Erazma 
Ciołka koncentrują się na północnym krańcu wyspy, naj
mniej zagospodarowanym. Tu powstają najważniejsze bu
dowle, których formy, choć identyfikowane jako późnogo- 
tyckie, jeszcze przed renesansową modernizacją nadały prze
strzeni miasta prawdziwie nowożytny charakter.

Dla urbanistycznego porządkowania Pułtuska najważniej
szą inwestycją była wolno stojąca wieża-dzwonnica, zbudowa
na w 1507 r. w północno-wschodnim narożniku obszernej 
działki wyznaczonej dla kolegiaty, na zamknięciu długiego 
wnętrza rynku. Stanęła w miejscu dobrze wystudiowanym, tak 
by z przestrzeni rynku sygnalizować obecność głównej świąty
ni, której bryła, ukryta nieco za blokiem zabudowy, byłaby 
z rynku słabo widoczna. Kwadratową wieżę, o wyrazistych 
proporcjach i późnogotyckim detalu, wzniósł w cegle z fundu-



3. Wieża - dzwonnica kolegiaty (1507), zachowana w formach 
neoklasycznych z lat trzydziestych XIX w.

4. Fragment panoramy Pułtuska według miedziorytu E. Dahlbergha 
(1657)

szy kapituły, miasta i biskupa budowniczy Jerzy Czach z Cho- 
miąt. Niebawem też, w 1512 r., wokół kolegiaty z inicjatywy 
biskupa powstał regularnie ukształtowany kompleks zabudo
wań kanonii - zespół niewielkich domów dla piętnastu wika
riuszy, który w 1526 r. uzupełniony został attykowym budyn
kiem reprezentacyjnej siedziby archidiakona. Jako budowle 
o nowożytnym programie funkcjonalnym i przestrzennym to
warzyszyły im zapewne ogrody, które, porządkując kraniec 
wyspy, miały okazję łagodnie schodzić ku wodom Narwi.

Ważnym przedsięwzięciem biskupa Erazma Ciołka były 
mury miejskie. Otwarte dotychczas miasto otrzymało wyraźne 
granice, które tworzyć miały jego uładzony, przestrzenny od
biór z głównych traktów dojazdowych. Ceglane mury Pułtuska 
z półkolistymi basztami, jedynie we fragmentach dziś zachowa
ne, choć przystosowane do broni palnej miały głównie charak
ter estetyczny - budowały panoramę. Zwieńczone ozdobnym 
krenelażem, silnie nadal obecnym w pejzażu szesnastowiecznej 
Europy, zwłaszcza tak często przez Polaków odwiedzanej Italii, 
ciągle jeszcze stanowiły czytelny symbol dobrze prosperujących 
miast. Składały się na ich dobrą ocenę i prestiż. Stąd „Vitelius” 
- tak Włosi nazywali Erazma Ciołka - ceglanymi murami pla
nował otoczyć całą wyspę. Ich pojedynczą linię zbudowano 
jednak tylko od strony zachodniej wyspy i częściowo południo
wej, na dalszych odcinkach poprzestając na umocnieniach 
ziemnych. Na budowę murów, realizowaną sukcesywnie od 
1508 r., biskup Erazm Ciołek zawarł umowę z tym samym mu
ratorem Jerzym Czachem, który rok wcześniej zbudował wol
no stojącą dzwonnicę kolegiaty. Wznoszono je dość długo; 
jeszcze po 1533 r. na sejmie w Piotrkowie upomniano się 
o fundusze na ten cel. Ze względów prestiżowych spieszono się 
natomiast z budową bram miejskich. Z trzech bram potwier
dzonych archeologicznie, budowę według kontraktu biskupa 
Ciołka z Janem z Płocka rozpoczęto już w 1509 r. od strony 
wzgórza zamkowego, wznosząc jako pierwszą bramę pod zam
kiem, następnie główną miejską i zapewne najpóźniej tę przy 
kolegiacie. Tak kompleksowo zarysowana dyspozycja prze
strzenna miasta miała szansę rozwoju w kolejnych latach.

Przeciwległy biegun wyspy, wzgórze zamkowe z biskupią re
zydencją stało się obiektem starań dwóch kolejnych płockich bi
skupów, wielkich humanistów i wspaniałych indywidualności 
polskiego renesansu: Rafała Leszczyńskiego - dyplomaty i An
drzeja Krzyckiego - poety. Obaj krótko zarządzali diecezją płoc
ką. Rafał Leszczyński, zaprzyjaźniony z Erazmem Ciołkiem, któ
remu często towarzyszył w misjach dyplomatycznych, a po 
śmierci biskupa Ciołka w Rzymie otrzymał po nim nominację na 
biskupstwo płockie, w ciągu zaledwie czterech lat swej działalno

ści (1522-1527) rozbudował rezydencję w kierunku wschodnim 
i nadał jej charakter renesansowy. Jego dzieło kontynuował bi
skup Andrzej Krzycki, od 1535 r. arcybiskup gnieźnieński. No
we skrzydło rezydencji zwane „Domem dużym” z budynkiem 
bramnym i wejściem, oprawionym półcylindrycznymi basztami, 
mostem, otrzymało wówczas uporządkowane elewacje od stro
ny rynku, nowożytny detal, sgraffita udające boniowania, jasne 
tynki, attykę. U stóp zamku w latach 1535-1538 z fundacji bi
skupa Krzyckiego powstała jedna z pierwszych wolno stojących, 
centralnych budowli sakralnych w Polsce - rotunda św. Marii 
Magdaleny. Choć swym kształtem nawiązuje ona do tradycji 
form świątyni Grobu Pańskiego w Jerozolimie - fundator loka
lizując rotundę na cmentarzu grzebalnym zamierzał prawdopo
dobnie przeznaczyć ją na swoje mauzoleum - jej centralny układ 
i kopułowe przekrycie z latarnią niewątpliwie odwoływały się 
także do renesansowego ideału centralnej świątyni w mieście. 
Zatem niemal jak ów idealny model, pułtuska rotunda św. Ma
rii Magdaleny ustawiona została pod belwederem rezydencji, na 
zamknięciu rynku i na wprost dzwonnicy kolegiaty, wyznaczając 
oś kompozycyjną nowożytnie ukształtowanego miejskiego pla-

MURY OBRONNE PUŁTUSKA I KAPLICA SZPITALNA

Biskupie miasto na wyspie na ubogim, lecz spokojnym Mazowszu, byto 
jednym z trzech, obok Płocka i Warszawy, które miało w średniowieczu 
murowane fortyfikacje. Ich budowę rozpoczęto bardzo późno, dopiero na

początku XVI stulecia. Z inicjatywy bi
skupa Erazma Ciotka murator Jerzy 
Czach z Chomiąt rozpoczął budowę 
murów i baszt, która ciągnęła się 
później przez ćwierć wieku, a i tak 
wzniesiono je tylko od południowej 
i zachodniej strony miasta. Było już 
wówczas oczywiste, że oblężniczym 
działom burzącym nie oprze się naj
grubszy mur, i że znacznie skutecz
niejszą obroną są tradycyjne wały 
ziemne, w których kule armatnie 
grzęzną, nie wyrządzając szkody. 
W murach tych budowniczy Jan 
z Płocka wzniósł jeszcze trzy bramy 
z mostami przez odnogę Narwi. Za 
jedną z nich, tuż przy wjeździe do 
miasta, z fundacji biskupa Andrzeja 
Noskowskiego, powstał po połowie 
XVI w. murowany budynek szpitala, 
a właściwie przytułku i schronienia 
dla biedaków i podróżnych, którzy 
dotarli do miasta już po zamknięciu 
bram i pod jego murami musieli do
czekać świtu. Do prostokątnego bu
dynku szpitala przylega półkoliście 
zamknięta kaplica, w XVIII w. nadbu-

Kaplica szpitalna

dowana wielobocznym piętrem. Ceglane brzuszysko późnogotyckiego 
prezbiterium kaplicy i wysoka nadbudowa, zwieńczona ostrosłupowym da
chem, romantycznym starożytnikom XIX stulecia kojarzyły się nieodparcie 
z budowlą obronną, choć nic z fortyfikacjami, znajdującymi się po drugiej 
stronie rzeki, nie miały wspólnego. Do dziś jeszcze niektóre przewodniki 
opisują kaplicę szpitalną jako ..basztę murów obronnych".

Robert M. Kunkel 
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cu. Budziła powszechny podziw i nie przypad
kiem przyrównywano ją do rzymskiego Pante
onu Marka Agrypy. Centralna kaplica Marii 
Magdaleny, podobnie jak przebudowana 
w tym czasie w duchu renesansu wolno stojąca 
dzwonnica kolegiaty, zamykały na sposób no
wożytny - dwubiegunowo, wydłużone wnę
trze rynku, przekształcając je w reprezentacyj
ny plac. Zdobił go ratusz, usytuowany na środ
ku z renesansową attyką i znacznie podwyższo
ną wieżą. Elementy wyposażenia pułtuskiego 
placu pokazuje widok Ericha Dahlbergha 
z 1657 r., na którym dzwonnica kolegiaty, 
przekryta kopulastym hełmem z latarnią i wy
soką iglicą, ratusz z ozdobną attyką i jego wy
soka wieża, kopuła rotundy Marii Magdaleny 
z latarnią oraz belweder rezydencji - dawna 
wieża biskupiego zamku, a także rozbudowana 
kolegiata i kościół jezuitów tworzą dominanty 
w panoramie miasta.

Wiele nieznanych wątków dotyczących 
przestrzennego rozwoju Pułtuska przyniosły 
również badania związane z działalnością 
inwestycyjną zakonu jezuitów w miastach Rzeczypospolitej. 
Pułtusk dużo zawdzięcza bowiem Andrzejowi Noskowskie
mu, biskupowi płockiemu w latach 1547-1567, oraz jezu
itom. Choć, jak wiadomo, pierwszych kilkunastu zakonni-

KOŚCIÓŁ ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

Jezuicki kościót św, św. Piotra i Pawia powstał w latach 1688-1764. W sto
sunku do kościoła św. Trójcy, który według dotąd nieznanego autora wznie
śli jezuici w latach 1567-1584 (relikty w podziemiach zakrystii), drugi kościół je

zuicki został przeorientowany - zwrócony barokową fasadą w stronę miasta - 
rynku. Jest dwuwieżową, trójnawową bazyliką na planie prostokąta z empora- 
mi otwartymi do nawy głównej, o prosto zakończonym prezbiterium, któremu 

w przedłużeniu naw bocznych towa
rzyszą kaplice. Wnętrze nawy głów
nej i naw bocznych oświetlają okna 
lunetowe, a poziom empor - duże 
okna owalne. Prezbiterium i nawa 
główna przekryte są sklepieniem ko
lebkowym z lunetami, nawy boczne 
- krzyżowym, z gurtami wydzielają
cymi przęsła naw.

Kościót dwuwieżowy o układzie 
bazylikowym, czteroprzęstowym kor
pusie oraz dwuprzęsłowym prosto 
zakończonym prezbiterium należy 
do typu często stosowanego w jezu
ickich kościołach z końca XVII w. 
W analizach porównawczych archi
tektury pułtuskiego kościoła zwraca 
się uwagę zwłaszcza na analogie 
z kościołem jezuitów w Świętej Lipce, 
nie tylko o podobnym do kościoła 
pułtuskiego planie, ale też przekroju 
poprzecznym, detalach i niemal tych 
samych wymiarach. Związki nie są 

przypadkowe. Ze Świętej Lipki w marcu 1700 r., kiedy ukończono już dach puł
tuskiego kościoła i pokryto go ceramiczną dachówką, kupiono dwa ołtarze. 
Pierwszą mszę świętą w nowym kościele biskup płocki Ludwik Załuski odpra
wił w uroczystości ku czci św. Ignacego 31 lipca 1702 r. Budowa wież i wypo
sażenie świątyni trwały długo jeszcze po konsekracji w 1718 r.

Jezuicki kościót wraz z wyposażeniem wnętrza spłonął w 1875 r. Odbudo
wany został w kształcie nieco zmienionym: niższy dach, inne hełmy wież. We 
wnętrzu otrzymał nowy ołtarz główny (przed 1914 r.), który zachował się do dziś. 
Odbudowa po zniszczeniach drugiej wojny światowej, prowadzona w latach 
1948-1957, nie objęła dwóch wysokich wież fasady, charakteryzującej się baro
kową dyspozycją kompozycyjną oraz barokowym detalem.

Danuta Ktosek-Koztowska 
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ków w listopadzie 1564 r. zaprosił do diece
zji warmińskiej Stanisław Hozjusz, to oficjal
ny dokument państwowy, wystawiony 2 paź
dziernika 1565 r., wprowadzający zakon do 
Polski, podpisany został przez Zygmunta Au
gusta właśnie dla jezuitów pułtuskich. Stano
wił uwieńczenie wieloletnich starań biskupa 
Noskowskiego, zaangażowanego - podobnie 
jak kardynał Hozjusz - w sprowadzenie za
konu do Polski. Inspirowany sławą jezuickie
go kolegium w Wiedniu i Rzymie, biskup 
Noskowski od dawna planował sprowadze
nie jezuickich nauczycieli do szkoły w Pułtu
sku, którą otworzył w 1555 r. Od wielu lat ze 
szkołą tą wiązał plany stworzenia na Mazow
szu nowoczesnego ośrodka akademickiego. 
Wiedział dobrze, że jedynie nowocześnie zor
ganizowana uczelnia katolicka może skutecz
nie konkurować ze zreformowanymi szkoła
mi protestanckimi, z których znacznie chęt
niej niż z uczelni polskich korzystała w tym 
czasie mazowiecka młodzież.

Niewątpliwie też w przyszłości od wło
skich architektów jezuickich oczekiwał prawdziwie nowocze
snych rozwiązań architektonicznych i przestrzennych, które 
wzmocnić mogły prestiż biskupiego miasta, zwłaszcza po
nadregionalne jego znaczenie. O tym, jak wielką wagę Andrzej 
Noskowski przywiązywał do jakości dzieł architektury, świad
czy renesansowa przebudowa pułtuskiej kolegiaty, którą oko
ło 1546 r. powierzył architektowi Janowi Baptyście Wenecja- 
ninowi, obywatelowi płockiemu, i jego warsztatowi budowla
nemu. Prace związane z rozbudową i gruntowną przebudową 
świątyni zakończono zapewne już w 1551 r., kontynuując aż 
do lat sześćdziesiątych XVI w. roboty we wnętrzu. W latach 
następnych bowiem, 1553-1554, uwaga włoskiego mistrza 
skupiona była na wznoszeniu centralnej kaplicy grobowej dla 
biskupa Noskowskiego, jednej z pierwszych w grupie ide
owych powtórzeń kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

Prawdopodobnie też niebawem warsztat Jana Baptysty 
z Wenecji zaangażowany został do budowy mazowieckiej 
„Akademii Noskowskiego”. Wzorem dla niej była wzniesio
na w latach 1519-1527 akademia biskupa Jana Lubrańskiego 
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Kiedy w styczniu 1566 r. 
biskup Andrzej Noskowski podpisał dokument fundacyjny 
dla jezuitów, przekazał zakonowi już nie skromny budynek 
szkoły, lecz okazały gmach swojej „akademii”. Był to czworo
boczny budynek z ozdobną attyką i wewnętrznym dziedziń
cem, przylegający do murów miejskich, usytuowany w pół
nocno-zachodniej części miasta w pobliżu kolegiaty i niezbu- 
dowanej nadal jeszcze bramy. Zapisał także na rzecz zakonu 
scalony wcześniej, obszerny teren, na którym w następnym 
roku jezuici rozpoczęli budowę kościoła św. Trójcy. Po śmier
ci w październiku 1567 r. biskupa Andrzeja Noskowskiego 
budowa kościoła z braku funduszy przeciągała się i została za
kończona dopiero w 1584 r. Choć jezuici długo korzystali 
z budynków przekazanych przez fundatora, z czasem rozbu
dowali je w ogromny zespół dwudziedzińcowego kolegium 
i kościoła, największy wówczas w Rzeczypospolitej. Już 
w 1583 r. kompleks zabudowań jezuickich musiał prezento
wać się imponująco, skoro w kronikach Collegium Pultovien- 
sis zanotowano, że „kolegium powiększone znacznie z kościo
łem i budynkami przedstawiało się jak miasto w mieście”.

Kościół św. św. Piotra i Pawia, 
widok od strony zakrystii (w ścianie 
zachodniej zakrystii zachował się 
fragment murów obronnych 
z krenelażem)



5. Ulica wytyczona 
na portal i fasadę 
jezuickiego kościota 
św. św. Piotra
i Pawia, sprzężenie 
kompozycyjne 
kościota z rynkiem

6. Fragment 
zabudowy 
wschodniej pierzei 
rynku w Pułtusku

(zdjęcia: 1,3,5,6
- Stanislaw 

Grzelachowski)

Zachowany do dziś jezuicki kościół św. św. Piotra i Paw
ła, o dwuwieżowej kiedyś fasadzie - drugi wzniesiony na tym 
samym niemal miejscu, pochodzi dopiero z końca XVII w. 
W stosunku do pierwszego, który przylegał do murów miej
skich został przesunięty nieco w stronę rynku i przeoriento
wany, wykorzystując w części prezbiterialnej fundamenty 
dawnego. Dopiero wówczas możliwe było podkreślenie sytu
acji kościoła w strukturze miasta i uzyskanie tak charaktery
stycznego dla kościołów jezuickich związku kompozycyjnego 
z rynkiem. W tym celu w stronę kościoła wytyczona została 
niewielka uliczka o prostolinijnym przebiegu, która z wnętrza 
rynku ukazała jego barokowy portal oraz dwuwieżową mo
numentalną fasadę. Kompozycyjne sprzężenie kościoła i pla
cu stanowi ilustrację potrydenckiego modelu przestrzeni 
miejskiej, który wprowadzony w istniejącą strukturę miasta 
na trwale wzbogacił jej układ urbanistyczny. I choć dzisiaj 
wnętrze tej ulicy jest przestrzennie słabo zdefiniowane, stano
wi cenną, historyczną wartość struktury Pułtuska.

Warto także zauważyć, że wraz z prestiżowymi budow
lami miasta na wyspie oraz ukończeniem zachodniego od
cinka murów, bram oraz prowadzących do nich mostów (in
westycji kosztownych i w takiej liczbie funkcjonalnie zbęd
nych) Pułtusk końca XVI w. posiadał reprezentacyjną opra
wę wjazdów do biskupiego miasta-rezydencji, na sposób ma- 
nierystyczny wiążąc ideowo i funkcjonalnie każdą z bram 
z obiektami eksponowanymi w sąsiedztwie. Brama „mosto
wa” - główny wjazd do miasta, wprowadzająca ruch handlo
wy na rynek, związana była z ekspozycją ratusza; brama 
„pod zamkiem” - znacząc drogę ku biskupiej rezydencji na 
wzgórzu, ukazywała centralną kaplicę Marii Magdaleny. 
Trzecia brama - „przy kolegiacie”, choć nie wiemy, czy na 
pewno była zrealizowana, eksponowała nowoczesny kom
pleks zabudowań jezuickich, renesansową kolegiatę z kano
niami w tle oraz na zamknięciu dzwonnicę zwróconą do 
wnętrza rynku. Wyznaczała charakterystyczną dla kontrre
formacji „przestrzeń ceremonialną” dla uroczystości religij
nych, orszaków i parad organizowanych w mieście przez za
kon jezuitów i uczniów jezuickich szkół.

Druga połowa XVI w. oraz przełom XVI i XVII w. - to 
najwspanialszy okres w dziejach Pułtuska. Miasto liczyło 
wówczas około trzech tysięcy mieszkańców oraz ponad pół 
tysiąca studiującej w kolegium jezuickim młodzieży. Dzieje 
późniejsze, a zwłaszcza zniszczenia po wojnach szwedzkich 

sprawiły, że Pułtusk wszedł w długi okres stagnacji i słabości 
ekonomicznej. Przetrwał w ten sposób w stanie niemal nie
zmienionym jego oryginalny układ przestrzenny, co w wa
runkach miast europejskich, wielokrotnie zazwyczaj przebu
dowywanych, należy do rzadkich wartości.

Danuta KIosek-Kozłowska

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA

Świątynia jest częścią zespołu poreformackiego - przylega do trójskrzy- 
dtowego klasztoru. Fundowana w 1648 r. przez Wojciecha Wessla i ks. 
Szymona Gawtowickiego, już w 1657 r. uwieczniona została na panoramie 

Ericha Dahlbergha. Z powstaniem kościoła archiwalia wiążą nazwisko 
Wawrzyńca Gruszewicza lub ojca Wawrzyńca Ryszkowicza (być może jest 
to jedna i ta sama osoba). Przy budowie świątyni posłużono się typowym 
dla architektury reformatów projektem - skromnym i prostym w formie. 
Zbudowana na planie prostokąta, z przylegającą kaplicą Matki Boskiej 
Anielskiej, jest przykładem prowincjonalnej odmiany architektury wczesne
go baroku - ciężka, przysadzista bryła, oskarpowana na narożach kaplica. 
To wrażenie pogłębia zasłaniająca całą szerokość dolnej partii fasady 
kruchta, ponad którą wznosi się trójkątny szczyt o formach charakterystycz
nych dla fasad wczesnego baroku, wywodzących się jeszcze z maniery- 
zmu (cokoły, obeliski, rozczłonkowanie płytkimi wnękami).

Kto - niezniechęcony mato wyrafinowaną szatą zewnętrzną świątyni - zaj
rzy do jej wnętrza, bez wątpienia ulegnie jego urokowi. Jednonawową prze
strzeń, o masywnych filarach, dźwigających nisko zawieszone kolebkowo- 
-krzyżowe sklepienie, wypełnia orygi
nalne, pochodzące z 1777 r. wyposa
żenie. Jest to typowe, a jednocześnie 
bardzo interesujące ze względu na 
spójność i stan zachowania, wyposa
żenie reformackie - ołtarz główny, oł
tarze boczne, ambona, konfesjonały, 
ławki oraz klęczniki wykonane zostały 
z dębowego drewna i, poza dekora
cjami o formach rocaille, pomalowa
nymi na biało, pozbawione polichro
mii. Prawie całkowita rezygnacja z ko
lorów, a zwłaszcza złoceń, odpowia
dała podstawowym wymogom reguły 
reformatów - prostocie i ubóstwu. 
Warto odnotować, że jednym z auto
rów figur ołtarzowych był znany rzeź
biarz reformacki, czynny głównie na 
terenie Wielkopolski, Antoni Schultz 
z Rawicza. Wystroju świątyni dopeł
niają barokowe i dziewiętnastowiecz
ne obrazy (najciekawszy - św. Józefa 
w ołtarzu głównym, z drugiej połowy 
XVII w.) oraz epitafia (XVII i XIX w.).

Katarzyna Komar-Michalczyk

1.2. Kościół św. Józefa (1)
i jego wnętrze (2)
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Dwa mazowieckie miasta, Pułtusk i Łowicz, miały od XIII w. charakter rezydencjonalnych 
ośrodków biskupich. Łowicz ofiarowany został arcybiskupowi gnieźnieńskiemu przez Konrada 

Mazowieckiego w 1240 r., a Pułtusk stał się własnością biskupa płockiego zapewne kilka lat 
wcześniej. Rozbudowując się, zwłaszcza w XV i XVI w., oba miasta uzyskały charakterystyczne 

ośrodki - zamek biskupi i kościół kolegiacki ze skupionym wokół niego zespołem domów 
kanonickich. Pomiędzy tymi punktami ciężkości rozciągało się bardziej rzemieślnicze niż kupieckie 

miasto, gęsto przetykane pobożnymi fundacjami kościołów, klasztorów i szkół.

Kolegiata pułtuska 
- przemiany architektur/ 

i włoskie pierwowzory
■f- ROBERT M. KUNKEL

B^Lościół kolegiacki Zwiastowania Najświętszej Panny
Marii w Pułtusku, w diecezji drugi w hierarchii po 

K. płockiej katedrze, zbudowany został przed 1443 r. 
z fundacji biskupa płockiego Pawła Giżyckiego, który w tym 
właśnie roku powołał archidiakonat pułtuski i rozpoczął or
ganizację kolegium kanoników, po czym oficjalnie erygował 
kolegiatę (1449) i został w niej pochowany (1463). Początek 
budowy murowanej świątyni dla kolegium, zgodnie z ustale
niami Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, miał zatem miejsce 
wkrótce po 1439 r., a jej zakończenie, tradycyjnie wyznacza
ne na rok powołania archidiakonatu, czyli 1443, mogło od
wlec się aż do wspomnianej oficjalnej erekcji kolegiaty.

Gotycka świątynia była od czasu swego powstania wielo
krotnie rozbudowywana i przebudowywana, co nie zawsze 
wychodziło jej na dobre. W połowie XIX w. inwentaryzują- 
cy zabytki Królestwa senator Kazimierz Stronczyński pisał 
nie bez zgryźliwości: „Gmach ten nie odznacza się ani pięk
nością, ani osobliwością budowy swojej. Proporcye w nim 
przyciężkie, a ostatnie odnowienie zmieniwszy w nim kopuły 
kaplic przy ścianie naczelnej stojących, i miejsce niejako wież 
zastępujących, niemniej przez potynkowanie ścian, którego 
dawniej nie miały i wzniesienie nowych dwóch wieżyczek 
w stylu pseudo-gotyckim, pozbawiło go do reszty starożytne
go charakteru, którego i tak niewiele do ostatnich dochował 
czasów. Tak więc pod względem zewnętrznej budowy 
swojej gmach ten na małą zasługuje uwagę, za to jednak wnę
trze jego, a zwłaszcza przyozdabiające go szczegóły rzeźbiar
skie są dosyć ciekawe. Sama architektura wnętrza tego jest tak 
dziwaczną, że trudno jej epokę naznaczyć. Sklepienie bowiem 
na głównej nawie jest beczkowe, a ozdoby na niem wypukło 
wyrobione w kształcie kółek częścią foremnych, częścią niefo- 
remnych i linijami prostemi z sobą powiązanych. Wspiera [się] 
zaś nie na ścianach, ale na obszernych arkadach do ścian przy-

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2004



1. Kolegiata w Pułtusku, widok od północnego 
zachodu, stan obecny

2. Plan kolegiaty: zaczerniono mury kościoła 
biskupa Pawła Giżyckiego i gotyckie kaplice, 
zaszrafowano rozbudowę Jana Baptysty oraz 
późniejsze uzupełnienia od zachodu; rysunek autora

3. Wincenty Zieliński, projekt przebudowy kolegiaty, 
1829, Archiwum Główne Akt Dawnych,
Akta Centralnych Władz Wyznaniowych
Królestwa Polskiego

stawionych. Nad temi arkadami po obu stronach kościoła są 
liczne, a dosyć głębokie wnęki w półokrąg u góry zakończone 
z tłem naprzemian rozmaicie wklęsłem, których przeznacze
nie trudno odgadnąć. Tylna ściana części kapłańskiej zaskle
pioną jest kulisto, a tylko na krużgankach [tzn. w nawach 
bocznych] znacznie od głównej nawy niższych, dochowały się 
pierwotne gotyckie sklepienia”.

Kazimierz Stronczyński oglądał kolegiatę po przebudowie, 
według projektu budowniczego Zielińskiego z 1829 r. Projekt 
był marny, niemniej biskup Pawłowski pozostawił na rysunku 
adnotację: „Widziałem ten Abryss i znayduię go pięknym i do
brem [!] niechay więc w tem sposobie będzie wyexekwowany 
aby tylko fundamentalniey. Tego żądam i tak mieć chcę”.

Podczas ostatnio prowadzonych prac konserwatorskich nie 
tylko przywracane są wnętrzu świątyni wspaniałe renesansowe 
polichromie kolebkowego sklepienia, lecz po zdjęciu tynków 
z zewnętrznych ścian naw bocznych i prezbiterium odsłonięto 
zamurowane i zatynkowane niegdyś okna i portale, a co za tym 
idzie umożliwiono weryfikację wcześniejszych hipotez doty
czących chronologicznego rozwarstwienia murów.

Gotycka kolegiata była jak się zdaje w pierwotnej posta
ci bardzo obszerną, salową świątynią na planie wydłużonego 
prostokąta, z prezbiterium równym szerokością nawie. Do 
bocznych ścian niesklepionego korpusu przylegały dwie sy
metryczne, jednoprzęsłowe kaplice, przekryte żebrowym 
sklepieniem o rysunku czteroramiennych gwiazd. Od zacho
du, na osi korpusu, znajdowała się kwadratowa, zapewne 
piętrowa kruchta. Niewątpliwie istniała też zakrystia, dosta
wiona od wschodu, w miejscu obecnego prezbiterium lub od 
północy, w miejscu obecnej zakrystii. Długie, prostokątne 
świątynie salowe są dla późnogotyckiego Mazowsza dość 
charakterystyczne, występując zarówno jako obiekty bardzo 
duże, np. w Stanisławowie, jak i stosunkowo niewielkie, np. 
w Niedźwiadnej. Dla rekonstrukcji gotyckiej formy pułtu
skiej kolegiaty najistotniejsze są dwie analogie - prostokąt
nego kościoła parafialnego w Giżycach, oczywiście ze wzglę
du na osobę fundatora, biskupa Pawła Giżyckiego, oraz ko
ścioła kolegiackiego w Białej Rawskiej, ze względu na po
dobną funkcję. Również dwie symetryczne kaplice flankują
ce korpus nie są na Mazowszu rozwiązaniem wyjątkowym. 
Podobną koncepcję zrealizowano w parafialnym kościele 
w Przasnyszu czy augustiańskim w Ciechanowie.

Już w drugiej połowie XV w. wzdłuż ścian nawy dosta
wiane były kolejne kaplice boczne (w 1453 r. - burmistrza

Jakuba Poddębka, około 1480 r. - wojewody mazowieckie
go Mikołaja Węża z Dobrzankowa i biskupa Piotra z Chod- 
kowa). Na wzniesienie jednej z nich zachował się kontrakt 
z muratorem Piotrem z Pułtuska. Akta kolegiaty przekazały 
też informacje o konsekracji kolejnych ołtarzy w kaplicach, 
w latach 1453, 1497 i 1502. Kaplice te przekryte były za
pewne poprzecznymi do osi kościoła dachami, między któ
rymi umieszczono okrągłe okna. Dolna krawędź takiego 
okna zachowała się na strychu obecnego kościoła.

W 1507 r. ze wspólnej fundacji biskupa Erazma Ciołka, 
kapituły i mieszczan pułtuskich murator Jerzy Czach z Cho- 
miąt (de Chomyatha) zbudował podobno dwie wieże na 
frontonie i kaplicę między nimi oraz wolno stojącą dzwon
nicę. Dzwonnica zachowała się do dziś i pod neoklasycznym 
płaszczem z lat trzydziestych XIX w. rzeczywiście kryje zrąb 
murów z początku XVI w., natomiast informacja o wieżach 
budzi zasadnicze wątpliwości. Po pierwsze, między wieżami 
frontonu mieści się kruchta, a nie kaplica i to zapewne wcze
śniejsza niż owe wieże. Po drugie, wątek murów owych wież 
i pilastrowa artykulacja narożników wskazują na dobudowę 
nowożytną, może nawet osiemnastowieczną. Przypadko
wość planu kaplic mieszczących się w ich przyziemiu, wpa
sowanym pomiędzy gotycką kruchtę a zachodnie ściany 
dawnych kaplic bocznych, oraz ich cienkie mury, niezdolne 
do niesienia górnych kondygnacji, również zaprzeczają hipo
tezie o zamierzonej w 1507 r. dwuwieżowej fasadzie. Jeśli 
nawet została ona zrealizowana, np. w konstrukcji drewnia
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nej czy szachulcowej, to nie jest to ta fasada, którą oglądamy 
obecnie. Trzydzieści lat później, w 1537 r. wykonano rene
sansowy już portal do zakrystii.

Po 1546 r. z inicjatywy biskupa Andrzeja Noskowskiego 
rozpoczęła się przebudowa gotyckiej kolegiaty w nowym, re
nesansowym stylu, prowadzona przez warsztat budowlany 
płockiego mistrza Jana Baptysty z Wenecji. Podwyższono 
wówczas mury nawy i prezbiterium, przedłużając je równo
cześnie o dwa wschodnie przęsła i trójboczne zamknięcie. 
Do wnętrza nawy wstawiono potężne półfilary połączone 
arkadami, na których spoczęła lekko zaostrzona ornamento
wana kolebka sklepienia, zakończona parasolową konchą. 
Przebito także ściany między kaplicami, tworząc w ten spo
sób nawy boczne. Od północy dostawiona została duża, 
sklepiona zakrystia, a nad nią oratorium połączone trzema 
ostrołukowymi arkadami z prezbiterium oraz kapitularz. 
Prace budowlane zakończyły się przed 1551 r., gdy podpisa
ny został kontrakt z malarzem Wojciechem z Warszawy na 
wykonanie polichromii wnętrza według wskazówek mistrza 
Jana Baptysty. W latach 1553-1554 na wschodnim zamknię
ciu południowej nawy ten sam warsztat dostawił centralną, 
renesansową kaplicę grobową biskupa Andrzeja Noskow
skiego i niewielką zakrystię, zwaną później wikariacką. 
Mniej pewne jest — o czym już wyżej była mowa - datowa
nie aneksów otaczających zachodnią partię korpusu, które 
stanowić miały przyziemia wież zachodnich.

Wnętrze przedłużonej i sklepionej świątyni zdominowało te
raz wielkie kolebkowe sklepienie, wsparte na przypominających 
rzymskie akwedukty ciągach arkad. Długie kolebki z kasetono
wym podziałem były jednym z ulubionych i najbardziej obiego
wych motywów północnowłoskiego renesansu. Ich uciekające 
w głąb podziały w klarowny sposób definiują zamkniętą prze
strzeń wnętrza i miejsce każdego w niej przedmiotu. Z tych wła
ściwości perspektywicznych kolebki najchętniej korzystali mala
rze, od słynnej „Trójcy Świętej” Masaccia u florenckich domini
kanów, do „Szkoły Ateńskiej” Rafaela w watykańskich Stanzach.

Architekci stosowali kasetonową kolebkę już w starożyt
ności, by wspomnieć choćby boczne nawy rzymskiej Bazyliki 
Maksencjusza. Również architektura romańska posługiwała 
się dość powszechnie sklepieniem kolebkowym, niesprawiają- 
cym konstrukcyjnych kłopotów grubym murom ówczesnych 
świątyń. Niechętnie natomiast wznosili tego typu sklepienia 
architekci budujący szkieletowe konstrukcje gotyckie, ponie
waż statyczne siły rozporu kolebki rozkładają się równomier
nie na całej długości ścian i systemy filarowo-skarpowe, przy
stosowane do obciążeń punktowych, są wobec niego bezsilne.

Do repertuaru form renesansowych motyw ornamento
wanej kolebki wchodzi dopiero pod wpływem prac teore
tycznych i praktycznych realizacji Leona Battisty Albertiego. 
Istotny dla naszych rozważań wydaje się rozpoczęty w 1472 
r. kościół San Andrea w Mantui. Otrzymał on artykulację 
ścian bocznych, nie jak w grupie pułtuskiej (do której, poza 
kolegiatą w Pułtusku, należą m.in. wzniesione przez warsz
tat Jana Baptysty kościoły w Broku, Brochowie, Głogowcu 
i kilka innych jeszcze na terenie Mazowsza), monumental
nym arkadowaniem, lecz w postaci sekwencji łuków trium
falnych otwierających się do bocznych kaplic, natomiast 
przekrywająca nawę kolebka o jednolitej, autonomicznej 
w stosunku do ścian kasetonowej dekoracji, pozbawiona jest 
poprzecznych podziałów pasami jarzmowymi i może być
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uznana za pierwowzór takich rozwiązań przestrzennych 
w architekturze renesansu.

Ze względu na pochodzenie Jana Baptysty analogii do je
go rozwiązań historycy architektury poszukiwali przede 
wszystkim w samej Wenecji. Tu jednak, ze względu na nie
pewny grunt piaszczystej laguny, świątynie przekrywane były 
na ogół stropami lub pozornymi, drewnianymi sklepieniami. 
Jedyne zbliżone rozwiązanie - to przesklepienie kościoła San
ta Maria dei Miracoli, wzniesionego przez Piotra Lombard- 
czyka w latach 1481-1485. Niewielkie prostokątne wnętrze 
świątyni przekrywa bowiem podłużna, ornamentowana ko
lebka, zresztą, jak to w Wenecji, ze względu na niestabilność 
gruntu nie murowana lecz drewniana, wsparta na dwóch sze
regach rozpiętych między wspornikami, przyściennych arka- 
dek. Dostrzeganie w niej przodka mazowieckich sklepień na
potyka jednak na kilka zasadniczych trudności.

Po pierwsze, omawiany obiekt uważany jest przez badaczy 
włoskich za czysto lombardzki implant w architekturze Wenecji 
i jego artykułowane drobnymi arkadkami ściany są na terenie 
tego miasta wyjątkiem, a nie regułą. Wydaje się również wątpli
we, aby obecna kolebka weneckiego kościoła mogła pochodzić 
z czasu budowy i stanowić pierwotne jego przekrycie. System 
ramowych podziałów sklepień występuje w architekturze Rzy
mu i Florencji dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych XV w. 
i jest mało prawdopodobne, aby wcześniej pojawił się w Wene
cji. Wsporniki, na których wspiera się kolebka, są wtórnie wku
te w płaszczyznę ścian, a krzywizna sklepienia przecina okulus 
nad wejściem. Należy zatem przyjąć, że obecna konstrukcja po
chodzi najwcześniej z początku XVI w., choć stanowi być może



4. Wnętrze kolegiaty w Pułtusku, stan obecny
5. Masaccio, „Trójca Święta”, fresk w kościele Santa Maria Novella we Florencji

6. Leone Battista Alberti, kościół San Andrea w Mantui, widok wnętrza

7. Andrea Maroni, sklepienie kaplicy kościoła Santa Giustina w Padwie

(zdjęcia: 1,4- Stanislaw Grzelachowski; 3, 5, 6- ze zbiorów Zakładu 
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej: 7 - Robert M. Kunkel)

modyfikację struktury pierwotnej. Pierwszą o niej wiadomość 
mamy dopiero z 1528 r., gdy dekorował ją Piero Maria Pennac- 
chi. Kolejne ornamentowane kolebki w portyku Biblioteki św. 
Marka czy nad Złotymi Schodami Pałacu Dożów budował 
w Wenecji Jacopo Sansovino, lecz przekrycia te realizowano już 
około połowy XVI stulecia, współcześnie do działalności mazo
wieckiego warsztatu Jana Baptysty.

Znacznie wcześniejsze przykłady ornamentowanych 
w taki sposób sklepień odnajdziemy na Watykanie w Sali Sy- 
billińskiej, dekorowanej przez Pinturicchia w 1494 r. 
i w przedsionku przed zakrystią florenckiego kościoła augu- 
stianów Santo Spirito. Tę ostatnią łączy się z architektem za
krystii, Giulianem da Sangallo, choć, prawdę mówiąc, 
przedsionek wznosił budowniczy Simone del Pollaiola, zwa
ny Cronaca, zmarły w 1508 r.

Kolejną specyfiką sklepień mazowieckiego warsztatu Jana 
Baptysty jest rodzaj i sposób ich ornamentacji. W rozwiąza
niach włoskich mamy na ogół do czynienia z klasycznymi po
działami kasetonowymi, jak u Albertiego, lub z podziałami 
ramowymi, jak w Wenecji, przeniesionymi zresztą na polski 
grunt przez poznańskiego architekta miejskiego Jana Bapty
stę Quadro z Lugano, który tak ornamentowanym sklepie
niem przekrył po 1550 r. wielką salę poznańskiego ratusza.

Zbliżony do grupy pułtuskiej sposób dekoracji sklepiennej 
spotkać można w niektórych szesnastowiecznych kościołach 
okręgu Veneto, by przytoczyć choćby padewski kościół bene
dyktynów Santa Giustina. Jego budowę rozpoczęto co praw
da jeszcze w 1498 r., lecz zasadniczą strukturę wzniósł dopie
ro architekt z Bergamo, Andrea Maroni, w latach 1532-1560. 

Ornamentowane w sposób łudząco podobny, jak w kościołach 
mazowieckich, kolebki ustawione są poprzecznie do osi kor
pusu, gdy główna nawa przekryta jest w charakterystyczny dla 
tego regionu sposób sekwencją kopuł i krótkich kolebek.

Charakterystycznym detalem kościołów grupy pułtuskiej 
jest też parasolowa koncha absydy o ostrych podziałach. Mi
mo, iż przeskłepienie połową kopuły z podziałem wachla
rzowym (o zbiegu promieni na gzymsie półwalca absydy) czy 
rzadziej parasolowym (zbieg promieni w kluczu półkopuly) 
stanowi jeden z najbardziej obiegowych elementów włoskiej 
architektury renesansowej, taka ostro żeberkowana forma 
ma bliską analogię w przedłużonym przez Bramanta chórze 
rzymskiego kościoła Santa Maria del Popolo. Inspiracją dla 
tego chóru był obiekt szeroko wówczas znany i dyskutowa
ny - budowany przez całą drugą połowę XV w. olbrzymi 
chór watykańskiej bazyliki św. Piotra. Jak wiemy z opisów 
i rysunków, przed ostatecznym przekształceniem przez Mi
chała Anioła miał on formę długiej kolebki z kasetonowym 
podziałem, zamkniętej ostro ciętą parasolową konchą absy
dy. Przy kolejnych zmianach koncepcji całości był on przez 
wiele lat stałym punktem wyjścia dla projektantów.

Znaczną popularność rozwiązań grupy pułtuskiej i jej 
zbyt mało jeszcze dostrzegany przez historyków sztuki 
wpływ na późniejsze rozwiązania późnorenesansowych ko
ściołów tzw. grupy lubelskiej, wyróżniających się skompliko
waną dekoracją kolebkowych sklepień, tłumaczyć można 
znakomitym wpisaniem się świątyni grupy pułtuskiej w póź- 
nogotycki pejzaż architektoniczny Mazowsza. Oskarpowa- 
ne, przysadziste bryły z czerwonej cegły, tynkowane blendy 

19SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2004



i fryzy, wysokie dachy, uważane są na ogół przez badaczy za 
ustępstwo renesansowego artysty wobec miejscowych trady
cyjnych obyczajów mazowieckich zleceniodawców. Sąd ten 
wydaje się jednak nadmiernie uproszczony.

Przeciwstawianie „zapóźnionego” gotyku miejscowych 
muratorów i „postępowego” renesansu włoskich przyby
szów jest dydaktycznie wygodnym komunałem, powtarza
nym, czasem już nieświadomie, przez uczonych reprezentu
jących dziewiętnastowieczne przekonanie, iż w każdej dzie
dzinie i w każdej epoce należy wykazać istnienie tzw. nurtów 
postępowych. Ponieważ zaś renesans miał być postępowy 
z definicji, jego ślady starano się wykazać jak najwcześniej.

Sądy takie fałszują jednak obraz sztuki XVI w., podob
nie jak obraz sztuki drugiej połowy XIX w. fałszuje po
wszechne przekonanie, że w malarstwie najważniejszy był 
wówczas impresjonizm. Późnośredniowieczne Włochy były 
w rzeczywistości znacznie bardziej „gotyckie” niż można to 
wyczytać z podręczników. Prawda, iż nie przyjął się tam 
szkieletowy gotyk Ile de France, może nie tyle z niechęci 
do „piękna mądrej konstrukcji”, lecz z całkowitego nie- 
przystawania neoplatońskiej idei kościoła, jako przezroczy
stej szklanej klatki „domu boskiego światła” do włoskiego 
klimatu. W Italii przed światłem się raczej ucieka. Niewiel
kie otwory okienne całkowicie wystarczają do rozjaśnienia 
wnętrza kościoła. Podobnie, zapewne również ze wzglę
dów klimatycznych, wielkie okna doktrynalnego gotyku 
nie przyjęły się w Polsce. Gotyk północnej Europy jest in
ny - tak inny, że historycy sztuki ukuli dla ceglanych, przy
pominających wielkie skrzynie kościołów Pomorza określe
nie „antygotyku”, przyjmując aprioryczne założenie, że 
prawdziwy gotyk, jak perfumy Chanel, powstać mógł tylko 
w Paryżu, zaś architekt na Mazowszu tym lepiej wywiązy
wał się ze swego zadania, im dokładniej potrafił paryskie 
rozwiązania skopiować. Tak rozumował przed stuleciem 
Józef Pius Dziekoński, budując świątynie w „nadwiślań
skim gotyku”. Natomiast w wieku XVI północnowłoski 
budowniczy, wykształcony w swej ojczyźnie wśród nieskle- 
pionych często świątyń, o płaskich, ceglanych ścianach, 
z niewielkimi oknami i ceramicznym detalem, czuł się na 
Mazowszu całkiem swojsko. On nie musial dostosowywać 
się do miejscowych zwyczajów budowlanych, gdyż sam po
dobne zwyczaje reprezentował. Mazowieckie zimy wymu
szały jedynie odmienne od włoskich wysokie dachy, któ

rych trójkątne szczyty stawały się teraz okazją do zaprezen
towania modnego, arkadowego systemu artykulacji.

Dorobek kulturalny starożytności śródziemnomorskiej nie 
został nigdy w średniowieczu całkowicie zapomniany i nawet 
przeciętnie wykształcony człowiek wiedział dobrze, kim byli 
waleczny Mars, piękna Wenus, psotny Amor i przebiegły Mer
kury. Ich imiona przywoływano nie tylko w poezji, lecz w na
zwach planet i dni tygodnia. Tylko bardzo krótkowzroczni i ra
dykalni kaznodzieje obawiali się, że znajomość mitów czy dzie
jów cesarzy, obraz nagiego putta czy pięknej w ludzkim wymia
rze Matki Bożej zagrozić może moralności oraz czci oddawa
nej Bogu Jedynemu. Ich teksty, cytowane później obszernie 
przez dziewiętnastowiecznych racjonalistów i teoretyków 
marksizmu, służyły dowodzeniu dychotomii między religijnym 
średniowieczem a zeświecczonym, ba, antyreligijnym renesan
sem, dychotomii, której w takim wymiarze nigdy nie było.

Nie ma przeto podstaw, moim zdaniem, uparte podkre
ślanie rozziewu pomiędzy humanistami dworów królewskich 
a tradycjonalizmem miejscowych środowisk. Rozziew między 
człowiekiem kulturalnym i wykształconym a niekulturalnym 
i niewykształconym istniał zawsze, i na szesnastowiecznym 
Mazowszu nie był może większy niż dziś. Nawet tak doktry
nalne obiekty renesansowe, jak płocka katedra, wyrosła 
z teoretycznych rozważań Leonarda i Albertiego znalazły na 
polskiej prowincji naśladowców, a jeśli były krytykowane, to 
za niefunkcjonalność, a nie za odmienne poczucie estetyki.

Kolegiata pułtuska uległa pożarowi w 1613 r., lecz wkrót
ce została odbudowana, choć, zapewne dla bezpieczeństwa sta
tycznego, zamurowano okna nawy głównej. Prace remontowe 
przy zachodniej elewacji prowadzono na przełomie XVII 
i XVIII w. W czasie generalnego remontu w latach 1832-1835 
przywrócono okna nawy głównej, zlikwidowano też zakrystię 
przy kaplicy biskupa Noskowskiego, przebijając arkady do na
wy bocznej i samej kaplicy. Te wszystkie doraźne przebudowy 
nadały zewnętrznej formie wspaniałej świątyni charakter dość 
przypadkowy, stając się powodem cytowanych na wstępie 
kwaśnych komentarzy senatora Stronczyńskiego. Na szczęście, 
wnętrze - reprezentujące teorię renesansowej perspektywy ma
larskiej, przeniesioną w trzy wymiary przez architekta Jana 
Baptystę Wenecjanina - ocalało i dziś, w miarę przywracania 
mu malarskiego wystroju, zaczyna odzyskiwać pełny blask.

Robert M. Kunkel

Spotkanie z książką
PUŁTUSK I OKOLICE

Taki tytuł nosi 20 zeszyt X tomu monumentalnej serii Katalog Za
bytków Sztuki w Polsce. To obszerne opracowanie jest wyczer
pującą monografią zabytków Pułtuska i jego okolic. Składa się na 

nią wstęp historyczny (44 strony), część katalogowa (125 stron, 
z czego 70 stron przypada na zabytki samego Pułtuska) 
oraz prawie 540 ilustracji. Na tle innych zeszytów Katalogu 
dotyczących Mazowsza wyraźnie wyróżnia się znaczną 
objętością, co w oczywisty sposób wynika z kulturowego 
bogactwa Pułtuska, przez wieki będącego siedzibą kasz
telanii majątkowej biskupów płockich.

Zeszyt poświęcony został pamięci prof. Jerzego Łoziń
skiego, redaktora naczelnego Katalogu Zabytków Sztuki 
w Polsce w latach 1957-1996. Profesor Łoziński swoje dzia
łania naukowe wielokrotnie wiązał z Pułtuskiem. Tu w 1961 r., 
wraz z żoną dr Barbarą Wolff, odkrył w prezbiterium kościo
ła św. Krzyża szesnastowieczne malowidła ścienne, łączące 

elementy stylu gotyckiego i wczesnorenesansowego, a na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku prowadził 
wnikliwe studia historyczno-architektoniczne grobowej kaplicy bisku
pa Andrzeja Noskowskiego w pułtuskiej kolegiacie.

W zeszycie Pułtusk i okolice właśnie kolegiata, jej bo
gate wyposażenie architektoniczne, rzeźbiarskie, malar
skie, złotnicze, zbiór cennych szat liturgicznych w kole- 
giackim skarbcu, a także inne kościoły Pułtuska: św. Krzy
ża, pojezuicki św. św. Piotra i Pawła, poreformacki św. Jó
zefa wraz z zespołem klasztornym oraz dawny zamek - re
zydencja biskupów płockich zajmują szczególne miejsce.

Katalog, choć jest pozycją naukową, dzięki swej przej
rzystej konstrukcji może stanowić bezcenne, kompetentne 
źródło wiedzy także dla osób niezwiązanych zawodowo 
z historią sztuki, których nie satysfakcjonują tylko opraco
wania popularne.
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Kaplica biskupa
Andrzeja Noskowskiego

W
raz z przebudową pułtuskiej kolegiaty wzniesiona 
została kaplica grobowa biskupa Andrzeja Noskow
skiego, przeznaczona zarazem do przechowywania 

Najświętszego Sakramentu. Andrzej Noskowski (1492-1567) 
był kolejno: kanonikiem płockim i prepozytem w Wąsoszy,

skowcowy sarkofag na lwich łapach i skośnie ustawiona 
marmurowa płyta z płaskorzeźbą, przedstawiającą postać bi
skupa w szatach pontyfikałnych, w charakterystycznej półle
żącej pozie. W niszach przęseł bocznych znajdują się pia
skowcowe rzeźby św. św. Piotra i Pawła.

kanonikiem pułtuskim, warszawskim i gnieźnieńskim. 
W 1546 r. został biskupem płockim. Najczęściej rezydował 
w Pułtusku, który otaczał szczególną troską. Wystarał się o po
twierdzenie przywilejów miejskich u Zygmunta Augusta. Od
nowił zamek, przebudował kolegiatę, odrestaurował kościół 
NMP i szpital. Wielkie zasługi położył też na niwie oświaty. 
W 1555 r. wzniesiono dla szkoły kolegiackiej nowy budynek.

Niezwykle interesująca jest polichromia na ścianach ka
plicy, odkryta w 1935 r. pod późniejszymi warstwami malar
skimi. Jej wykonawcą był zapewne Wojciech z Warszawy. 
W niższych partiach kaplicy zastępuje ona elementy archi
tektury, jak choćby nisze z archiwołtami. Nieco wyżej, 
w pendentywach umieszczono tarcze heraldyczne, m.in. 
przedstawiające herb Łada oraz godła Korony i Litwy. Naj-

By zapewnić jej kadrę, utworzył 
trzy lata później bursę akade
micką w Krakowie. Wreszcie 
w 1565 r. sprowadził do Pułtu
ska jezuitów, ofiarując im bu
dynki po szkole kolegiackiej 
i tworząc w ten sposób podwa
liny pod jedno z pierwszych ko
legiów w Rzeczypospolitej.

Kaplica, autorstwa Jana 
Baptysty z Wenecji, budowana 
była w latach 1553-1554. Ulo
kowana została na zamknięciu 
od wschodu południowej nawy 
kolegiaty, na wysokości zakry
stii. Dzisiejszy kształt bryły nie 
przypomina już wprawdzie re
nesansowej kaplicy, zwłaszcza 
od zewnątrz, nie ma jednak 
żadnych wątpliwości, że w swej 
pierwotnej formie dzieło na
wiązywało do kaplicy Zyg- 
muntowskiej. Kaplica No
skowskiego wzniesiona jest na

1.2. Wnętrze kaplicy grobowej 
biskupa Andrzeja Noskowskiego

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

istotniejszymi elementami polichro
mii są jednak dwie duże kompozycje: 
na ścianie wschodniej scena „Sąd 
Ostateczny”, zaś z zachowanych 
fragmentów malowidła na ścianie za
chodniej można sądzić, że była to

planie kwadratu, na jej murach znajduje się ośmioboczny 
tambur, zwieńczony parasolową kopułą. Pierwotnie kaplica 
otwarta była tylko od strony prezbiterium szeroką arkadą 
i z tej perspektywy powinna być oglądana. Przebicie ściany 
od strony nawy bocznej zostało dokonane w 1833 r. i z pew
nością nie było najszczęśliwszym rozwiązaniem. Nagrobek 
Andrzeja Noskowskiego, umieszczony w ścianie południo
wej, wykonano około 1561 r., a więc jeszcze za życia bisku
pa i zapewne pod jego pieczołowitym nadzorem. Przyjmuje 
się, iż wykonany został w dwóch różnych, małopolskich 
warsztatach. Płyta z postacią zmarłego, tondo i tablica in- 
skrypcyjna jest z brunatnego marmuru, pozostałe elementy 
z piaskowca. Obecnie nagrobek pozbawiony jest zwieńcze
nia, które usunięto w 1833 r. Centralną część stanowi pia-

scena nawrócenia św. Pawła. A zatem wchodzący do kaplicy 
widział określony program. Od prawej strony spoglądał na 
nawrócenie (jakże na czasie w dobie kontrreformacji) i po
czątek życia w Chrystusie, następnie na nagrobek, symboli
zujący śmierć, i wreszcie po lewej - na „Sąd Ostateczny”.

Warto też wspomnieć, że w kaplicy znajduje się wysokiej 
klasy obraz „Opłakiwanie”, datowany na 1559 r., oparty na 
obrazie „Pieta” Marcello Venustiego.

Uważny obserwator znajdzie w kaplicy jeszcze dużo cie
kawych obiektów, jak choćby gotycko-renesansowe drzwicz
ki od tabernakulum czy w niszach, w dolnych partiach, 
osiemnastowieczne napisy typu: „hic eram”.

Radosław Lolo
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W skarbcu kolegiaty pułtuskiej zachowało się pięć 
cennych zabytków gotyckiego złotnictwa. 

Wszystkie były darami członków wysokiej hierarchii kościelnej.

Zabytki średniowiecznego
złotnictwa w skarbcu kolegiaty

r > KINGA SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK

K I gotyckiego wyposażenia kolegiaty pułtuskiej niewiele
1 się zachowało. Poza dziełami złotniczymi znamy jedy- 

■•J nie dwie pary drzwi drewnianych wzmocnionych że
laznymi okuciami, datowane przez Małgorzatę ©milanowską 
i Jakuba Sito w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce na drugą 
połowę XV w., oraz skromny, dość późny krucyfiks z pierw
szej połowy XVI w. Nie zachowały się inne zabytki, które kie
dyś wypełniały wnętrze kościoła: rzeźbione i malowane na
stawy ołtarzowe o skomplikowanych strukturach architekto
nicznych, pojedyncze obrazy tablicowe zawieszane na ścia
nach, różnorodne rzeźby drewniane i kamienne ustawiane na 
ołtarzach, służące ludziom do prywatnej dewocji. Modlono 
się przy nich do świętych otoczonych szczególną czcią. Wie
my, że takie wyposażenie kiedyś istniało, m.in. retabula ołta
rzowe do kaplic kolegiaty ufundował przed 1453 r. Jakub 
Poddębek, burmistrz Pułtuska. Gotyckie sprzęty, rzeźby i ob
razy zostały zapewne zniszczone w latach 1546-1560, w cza
sie przebudowy kolegiaty w stylu renesansowym.

Na tle tego skromnego wyposażenia skarbiec pułtuski za
skakuje swoją zasobnością. Poza pięcioma zabytkami złotnic
twa gotyckiego znajdują się w nim do dziś liczne renesansowe, 
barokowe i klasycystyczne dzieła złotnicze: ponad dwadzie
ścia kielichów mszalnych, sześć paten, trzy monstrancje, czte
ry krzyże relikwiarzowe, dwanaście krzyży ołtarzowych oraz 
późnorenesansowe cyborium i cenny zespół szat liturgicznych.

Wyjątkową wartość mają dzieła średniowieczne, tak nie
licznie zachowane w substancji zabytkowej Mazowsza. 
Owych wspomnianych pięć zabytków - to wielka, prawie 
metrowej wysokości srebrna monstrancja, takiż krzyż z reli
kwiami drzewa Krzyża św. oraz trzy kielichy mszalne z koń
ca XV w. Wszystkie są bardzo dobrej klasy artystycznej i da
ją świetne świadectwo mistrzostwa ówczesnych złotników, 
w niczym nieodbiegającego od poziomu złotnictwa innych 
krajów europejskich czasów gotyku. Zabytki pułtuskie jako 
pierwszy, przed prawie półwieczem, opracował Adam Boch
nak, który związał je z warsztatami pracującymi w dawnych 
Prusach Królewskich. Bliskie analogie formalne z grupą kil
ku dzieł, wykonanych zapewne w Gdańsku około 1450 r., 

umożliwiają mi dzisiaj bardziej precyzyjne powiązanie ich 
z gdańskimi złotnikami. Podobieństwa między licznymi de
talami krzyża i monstrancji, widoczne m.in. w budowie no- 
dusów kapliczkowych obu zabytków pozwalają sądzić, że 
fundacje pułtuskie pochodzą z jednego warsztatu, choć 
prawdopodobnie nie są dziełem jednego artysty.

Obie prace noszą cechy typowe dla późnogotyckiego złot
nictwa, są wysmukłe i stabilne, zbudowane z wielu drobnych 
elementów architektonicznych oraz z odlewanych, nakłada
nych ornamentów roślinnych. Mają wieloboczne stopy 
o zróżnicowanym obrysie, oskarpowane trzony, mocne nodu- 
sy w kształcie niewielkich kapliczek z ażurowymi oknami 
przeprutymi maswerkami w kształcie rybich pęcherzy. Trzy 
spiętrzone kapliczki wieńczą nastawę monstrancji, ujętą po 
bokach solidnymi, podwójnymi skarpami. Jest to typ zwany 
wieżowo-kloszowym, wywodzący się z ostensoriów relikwia- 
rzowych, rozpowszechnionych od schyłku XIII w. Monstran
cja miała pierwotnie cylindryczny, zapewne kryształowy 
klosz na hostię, który w czasach baroku wymieniony został 
na okrągłą puszkę, ujętą glorią z promieni słonecznych.

Zabytki pułtuskie wyróżnia spośród innych dzieł bogata, 
grawerowana dekoracja figuralna, ukazująca przedstawienia 
Marii Panny, czterech ewangelistów oraz świętych patronów 
i wspomożycieli. Rytowane obrazy podnoszą wartość obu 
dzieł, cechuje je dobry poziom artystyczny, a ponadto są to 
zespoły wyobrażeń, które w przeciwieństwie do prac malar
skich nigdy nie były konserwowane ani retuszowane. Gra- 
werunki zachowują pierwotną formę artystyczną, niezmie
nioną przez upływ czasu; można je zniszczyć tylko przez po
nowne, galwaniczne wyzłocenie przedmiotu. Tak postąpił 
niedawno pewien barbarzyńca w stosunku do jednej z naj
piękniejszych gotyckich monstrancji pochodzącej z kościoła 
św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, bezpowrotnie niszcząc jej 
grawerunki. Rytowanie na srebrze zawsze było trudne, nie 
jest możliwe zatuszowanie raz popełnionego błędu, wymaga 
też mocnej, wyćwiczonej ręki. By ułatwić sobie pracę, złot
nicy na ogół posługują się wzornikami, gotowymi projekta
mi, które przenoszą na metalową płytę.

Grawerunki na polach stopy monstrancji, które wyobra
żają przedstawienia popiersia Marii z Dzieciątkiem oraz pię
ciu świętych orędowniczek, cechuje jednorodność stylistyczna.
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5. Kielich pułtuski, zdobiony emalią węgierską, koniec XV w., zapewne warsztat małopolski

1.2. Monstrancja ze skarbca kolegiaty w Pułtusku, około 1450 r., warsztat gdański (1); 
św. Dorota, grawerunek na stopie monstrancji (2)

3.4. Maria z Dzieciątkiem na odwrocie krzyża z relikwiami drzewa Krzyża św. ze skarbca 
kolegiaty w Pułtusku, około 1450 r., warsztat gdański (3); awers krzyża (4)

(zdjęcia: 1-4 - Wacław Górski, 5 - Jerzy Szandomirski)
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Wszystkie ryty wykonał wybitnie uzdolniony rysownik, który 
z wielką swobodą posługiwał się rylcem, potrafił zróżnico
wać grubość kreski, płynnie cieniować załamania szat. We 
wszystkich przedstawieniach świętych: Marii, Doroty, Barba
ry, Katarzyny, Małgorzaty, Marii Magdaleny, występuje jeden 
typ niezbyt ładnej twarzy kobiecej, ujętej en trois quarts, 
z oczami przesłoniętymi opuszczonymi powiekami, z dużym, 
mięsistym nosem i wąskimi, lekko uśmiechniętymi ustami. 
Długie obszerne szaty świętych układają się w drobne, mięk
kie fałdy. Obszyta futrem suknia św. Barbary przypomina 
francusko-flamandzki ubiór zwany houppelande, a stożkowa
te czepce noszone przez Dorotę i Małgorzatę przypominają 
„orientalizujące” zawoje występujące w malarstwie bur- 
gundzkim i niderlandzkim. Źródła wzorów, którymi posługi
wał się mistrz monstrancji pułtuskiej, są blisko związane ze 
sztuką tego właśnie regionu. Reprezentują dojrzałą fazę roz
woju stylu miękkiego, charakterystyczną dla drugiej ćwierci 
XV w. Wzory dla rytów pułtuskich zaczerpnięto prawdopo
dobnie z warsztatu gdańskiego malarza wykształconego 
w środowisku burgundzkim, który około 1435 r. namalował 
obraz przedstawiający Trójcę Świętą w formule ikonograficz
nej zwanej Tronem Łaski na zamówienie członków Bractwa 
św. Jerzego w kościele Mariackim w Gdańsku.

Program ikonograficzny tych grawerunków jest stosun
kowo prosty. Dobór poszczególnych wyobrażeń zależał za
wsze od woli fundatora, od jego indywidualnej pobożności. 
W wypadku monstrancji pułtuskiej, dzieła o tak wysokiej 
klasie artystycznej, uderza pewna inercja ikonograficzna. 
Ukazano tu najbardziej typowe, najczęściej stosowane przed
stawienia; przypomnieniem zbawczej męki Chrystusa był 
krucyfiks wieńczący monstrancję i figurki aniołów trzymają
cych Narzędzia Męki oraz chustę z przedstawieniem święte
go oblicza - Veraicon. Druga grupa przedstawień była wyra
zem kultu Matki Bożej i świętych, orędujących przed Bo
giem o zbawienie ludzkości, o zbawienie duszy fundatora. 
Rzadko wśród nich pojawiała się postać Marii Magdaleny - 
wybór tego przedstawienia mógł być podyktowany szczegól
nym kultem Marii Magdaleny w parafii pułtuskiej, noszącej 
poprzednio jej wezwanie. Może też potwierdzać fakt, że 
monstrancję wykonano właśnie dla tego kościoła.

Przedstawienia czterech ewangelistów, grawerowane na 
stopie krzyża pułtuskiego, mają równie indywidualny charak
ter. Są dynamiczne, pełne ruchu i siły wyrazu. Wyszły spod rę
ki uzdolnionego rytownika, precyzyjnie prowadzącego kre
skę. Zoomorficzne symbole czterech ewangelistów inny złot
nik powtórzył raz jeszcze na ramionach krzyża, gdzie towarzy
szą one symbolicznemu przedstawieniu Chrystusa Ukrzyżo
wanego, ukrytemu pod postacią relikwii drzewa Krzyża św. 
Na rewersie krzyża pułtuskiego ukazano dwukrotnie Marię 
z Dzieciątkiem w asyście Świętych Dziewic. Również i tu ma
my do czynienia z pewnym stypizowanym zespołem wyobra
żeń i nieuzasadnionym, z punktu widzenia ikonografii, powta
rzaniem scen. Grawerunki na ramionach krzyża cechuje pew
na sztywność i dość schematyczne odtwarzanie pierwowzo
rów, np. dla figur św. Doroty i św. Katarzyny posłużono się 
tym samym rysunkiem. Źródła tych wzorów tkwią w obiego
wych schematach stylu pięknego kręgu wpływów czeskich, 
który był rozpowszechniony w sztuce gdańskiej tego czasu. 
Grawerunki na ramionach krzyża pułtuskiego są spokrewnio

ne z rytami na kielichu Andrzeja Kunischa, proboszcza kościo
ła Mariackiego w Gdańsku, wykonanym około 1440 r.

To krótkie przypomnienie obu zabytków prowadzi do kon
kluzji, że krzyż i monstrancja z kolegiaty pułtuskiej zostały za
mówione około 1450 r. w gdańskim warsztacie złotniczym. 
Pracujący w nim złotnicy posługiwali się wzornikami zależnymi 
od dwóch źródeł inspiracji artystycznej, pierwsza płynęła z Ni
derlandów, druga była związana z tradycją tzw. stylu czeskiego.

Trzy kielichy mszalne z kolegiaty pułtuskiej noszą cechy 
typowe dla złotnictwa ostatniej ćwierci XV w. Dwa z nich są 
duże i bardzo efektowne. Jeden wykonany zapewne w Kra
kowie około 1480 r. zdobi biało-zielona emalia drutowa, 
zwana w polskiej literaturze przedmiotu emalią węgierską. 
Jest to typ emalii modnej w XV i XVI w., w której drobne, 
dekoracyjne pola o motywach roślinnych są wykonane 
z ozdobnie skręconego drutu srebrnego. Pola te wypełnia się 
szkliwem emalierskim, wypala w odpowiednio wysokiej 
temperaturze, a następnie poleruje. W kielichu pułtuskim 
emalia jest bogata - zdobi talerzyk, na którym spoczywa sto
pa, jej wydłużone pola, płatki dekorujące wierzch i spód no- 
dusa oraz koszyczek, który ujmuje czarę kielicha.

Drugi kielich pułtuski jest podobny w kształcie; zdobi go 
dekoracja o charakterze rzeźbiarskim. Mocna, miękko układa
jąca się wić roślinna została nałożona na pola stopy, drobniej
sze ornamenty roślinne i ażurowe maswerki zdobią nodus sto
py, mocna koronka z lilijek otacza czarę. Takie dekoracje sto
sowano u schyłku XV w. w złotnictwie mało- i wielkopolskim. 
W kielichu pułtuskim wiele elementów, takich jak budowa no- 
dusa, dekoracja koszyczka, arkadowa galeryjka u nasady stopy, 
przypomina raczej rozwiązania stosowane w kielichach wiel
kopolskich, np. w kielichu z 1486 r. ze Wschowy, w kielichu 
magistra Macieja z Wielunia czy w kielichu z Obrzycka. Na 
spodzie stopy znajduje się ryta data - „1499”; można sądzić, że 
drugi kielich pułtuski zamówiono wówczas w Poznaniu, głów
nym ośrodku złotnictwa Wielkopolski. Trzeci gotycki kielich 
mszalny w kolegiackim skarbcu jest prawie pozbawiony deko
racji, nie można zatem bliżej określić jego warsztatu.

Okazała monstrancja eucharystyczna - sprzęt liturgiczny, 
który wchodzi w użycie dopiero u schyłku XIV w., oraz krzyż 
z relikwiami drzewa Krzyża św. mogły ewentualnie być fun
dacjami biskupa płockiego, Pawła Giżyckiego (1439-1463), 
budowniczego kolegiaty pułtuskiej. Ich datowanie na lata 
około połowy XV w. pozwala na wysunięcie takiej hipotezy. 
Dwa ozdobne kielichy mszalne mogły być sprawione z lega
tu Piotra z Chotkowa, biskupa płockiego od 1481 r., zmarłe
go w 1497 r. Te próby określenia osoby fundatora są posta
wione tylko hipotetycznie, bo żadne z dzieł nie nosi napisu 
fundacyjnego, który by je potwierdził. Najpewniej jednak 
wszystkie były darami członków wysokiej hierarchii kościel
nej, ludzi stosunkowo zamożnych i światłych. Powiązania sty
listyczne gotyckich dzieł ze skarbca pułtuskiego wskazują, że 
sprowadzono je z dość odległych warsztatów, leżących w Ma- 
łopolsce, Prusach Królewskich czy w Wielkopolsce. Konsta
tacja ta potwierdza tezę, przyjętą w literaturze przedmiotu, że 
na Mazowszu w XIV i XV w. nie było jeszcze na tyle silnych, 
samodzielnych warsztatów złotniczych, by wytworzyć własną 
„szkołę” artystyczną, o łatwych do rozpoznania cechach in
dywidualnych.

Kinga Szczepkowska-Naliwajek

24 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2004



Z WARSZTATU KONSERWATORA

Dekoracja malarska 
na sklepieniu kolegiaty

R
enesansowa dekoracja malarska, 
pokrywająca sklepienie kolegia
ty, należy do bardzo cennych i - 

mimo znacznych uszkodzeń - do sto
sunkowo dobrze zachowanych zabyt
ków malarstwa ściennego nie tylko na 
Mazowszu, ale w całej Polsce. Całkowi
ta powierzchnia, jaką wraz z dekorowa
nym fryzem zajmuje polichromia skle
pienia, jest imponująca i wynosi ponad 
1000 m2. Całe sklepienie zdobione jest 
architektonicznie skonstruowaną siat- 

główkami do dołu. Przeciwległe głów
ki poszczególnych cegieł, które tworzą 
trójwymiarową sieć dekoracyjną zdo
biącą sklepienie od dołu, dość dobrze 
są widoczne przy bocznym oświetleniu 
od strony grzbietu. Od strony wschod
niej długie, bo liczące niemal 60 m dłu
gości, sklepienie zamknięte jest obszer
ną konchą z charakterystycznym dla 
wielu naturalnych muszli rozczłonko
waniem na pionowe, zwężające się ku 
górze półkoliste wgłębienia. Ta archi

tektoniczna forma, zwana parasolową 
konchą absydialną, tak jak i całe skle
pienie, jest typowe dla twórczości Jana 
Baptysty z Wenecji - autora rozbudowy 
po 1546 r. kolegiaty pułtuskiej w stylu 
renesansowym. Dolne partie sklepie
nia, wsparte na wezgłowiach murów 
od strony północnej i południowej, 
tworzą dwa wyodrębnione pasy, skon
struowane architektonicznie z na prze
mian występujących nisz zamkniętych 
u góry konchami oraz wnęk, których 

1. Zespól konserwatorów na rusztowaniu 
pod sklepieniem kolegiaty w Pułtusku; 
od lewej: mgr Andrzej Wróbel (kierownik 
prac), mgr Marek Jeliński, mgr Stanislaw 
Stoń, mgr Renata Markowska, mgr Krzysztof 
Kudelski, prof. Stanislaw Stawicki 
(konsultant naukowy)

2. Wnętrze świątyni z widokiem na ołtarz 
główny oraz polichromie z lat 1551-1556 
na sklepieniu; stan po konserwacji, 2001 r.

ką, tworzącą trzy różne rodzaje pól: 
formy koła, formy cebuli (inaczej cytry
ny) oraz formy wypadkowe. Sklepienie, 
mimo że oparte na zasadach prostokąt
nych dekoracji kasetonowych, których 
linie przecinały się pod kątem prostym, 
różni się od nich zasadniczo. W Pułtu
sku w liniach prostych, biegnących 
wzdłuż i w poprzek sklepienia, wystę
pują na przemian formy koliste i cebu- 
laste, tworząc charakterystyczne formy 
wypadkowe.

Architektoniczna dekoracja sklepie
nia powstała na skutek wysunięcia ce
gieł poniżej płaszczyzny podniebienia:
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wnętrza przypominają lekko uchylone 
drzwi. Obydwa pasy, tworzące jakby 
fryz obiegający świątynię od północy, 
wschodu i południa, mają łącznie 37 
półkolistych nisz oraz 29 charaktery
stycznych wnęk.

Integralnie związana z dekoracją ar
chitektoniczną dekoracja malarska po
wstała po 1551 r., kiedy to według wpi
su w Acta Episcopalia biskupa Andrzeja 
Noskowskiego zawarto z malarzem 
Wojciechem z Warszawy umowę na po
malowanie sklepienia. Fragment tej 
umowy brzmi następująco: „Secundam 
quam fantasiam voluntatem ac manda
tum r[everendissi]mz domini prefatus 
Albertus pictor de Varssowia, prefatam 
testudinem ecclesie Poltoviensis pingere 
et pictura prefata totam testudinem de- 
corare” (w przekładzie na język polski: 
„Zgodnie z tym pomysłem, wolą i pole
ceniem najprzewielebniejszego pana 
[bpa Andrzeja Noskowskiego - S. S.] 
rzeczony Wojciech, malarz z Warszawy, 
pomaluje wymienione sklepienie kościo
ła w Pułtusku i omówionym malowi
dłem ozdobi całe sklepienie”). Skądinąd 
wiadomo, że w malowaniu kościoła 
brali również udział Stanisław z Łomży 
i Stanisław z Liwu.

W kolistych okach (formach koli
stych) namalowano głowy (popiersia) 
męskie i kobiece (niektóre ujęte grote
skowo) we współczesnych strojach, zaś 
w formach cebulastych (cytryniastych) 
rozety. Jedne i drugie formy dekoracyjne 
- poza fragmentem sklepienia nad chó
rem - zachowały się tylko w około 20%. 
Niektóre z nich po odsłonięciu były bar
dzo słabo czytelne, choć mogły stanowić 
podstawę do ewentualnej rekonstrukcji. 
W formach wypadkowych architekto
nicznej dekoracji sklepienia zakompono
wano symetryczne bukiety kwiatów 
z przewiązkami lub w wazonach, złożo
ne ze stylizowanych, skręcanych i ulist- 
nionych wici roślinnych, strąków i kwia
tów lilii. Listwy sieci sklepiennej mają 
jednolicie czerwone krawędzie boczne, 
zaś krawędzie wierzchnie ozdobione są 
girlandami z nanizanych na nić owoców 
granatu, strąków grochu i ewentualnie 
innych owoców lub warzyw.

Stosunkowo krótko, bo zaledwie 
około pół wieku oczy wiernych i przy
byszów odwiedzających kolegiatę cie
szyła polichromia, której walory arty
styczne i ikonograficzne były daleko 
większe niż obecnie po konserwacji. 
Najprawdopodobniej przetrwała ona

3. Uktad nawarstwień 
pokrywających oryginalną 
renesansową polichromię 
sklepienia kolegiaty, błękitny 
fragmencik (warstwa nr 5 leżąca 
na pobiale wapiennej nr 6) 
stanowi pierwszą warstwę 
barwną po 1613 r.

4. Fragment dekoracji malarskiej 
na sklepieniu; stan
po konserwacji, 2001 r.

w dobrym stanie do 1613 r., w którym 
wielki pożar szalejący w mieście bardzo 
uszkodził świątynię, niszcząc jej wnętrze 
wraz z wyposażeniem oraz konstrukcję 
dachową. Należy dzisiaj podziwiać myśl 
konstrukcyjną Jana Baptysty z Wenecji, 
który wraz z wykonawcami - ówczesny
mi muratorami - stworzył dzieło archi
tektoniczne zdolne oprzeć się żywioło
wi, żadna część sklepienia nie zawaliła 
się, a tynk pod polichromią sklepienną 
poniósł stosunkowo niewielkie straty - 
spękania i włosowate szczeliny oraz do 
10% ubytków. Można przypuszczać, 
że bodaj największe straty powstały 
w czasie oczyszczania po pożarze po
wierzchni sklepienia z kopcia oraz zbyt 
gorliwego zbijania nadwątlonych tyn
ków, niestety w dużym stopniu wraz 
z warstwą malarską.

Po 1613 r. w ramach odbudowy 
miasta, zapewne przez biskupa Marcina 
Szyszkowskiego, pokryto sklepienie ko

legiaty jednolitą, ciemnobłękitną farbą. 
Można przypuszczać, że kolor ten miał 
za zadanie imitować nieboskłon. Słow
nik Geograficzny Królestwa Polskiego 
(Warszawa 1888, t. IX) informuje: „Po 
dwóch wielkich pożarach, z których 
pierwszy 1613 r. 12 sierp, całe miasto 
objął, a drugi w 1646 zniszczył obok 
szkół i kościoła jezuitów znaczną część 
miasta. Po wielkim pożarze w 1613 r. bi
skup Marcin Szyszkowski urządził na 
nowo miasto wydając w 1615 r. tak 
zwane Plebiscitum [...]”. Mało prawdo
podobne, aby restaurację kolegiaty 
przeprowadzono dopiero po drugim 
pożarze. Skądinąd wiadomo, że w la
tach 1613-1617 prace w świątyni pro
wadził architekt Jacobus Sidala {Stu
dium historyczne - dotyczące wystroju 
wnętrz kolegiaty w Pułtusku, Warszawa 
1984 r., WKZ Ciechanów).

Prace badawczo-poszukiwawcze po
lichromii w kolegiacie pułtuskiej, odsła-
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5. Dekoracja malarska z lat 1551-1556, scena biblijna w niszy u podstawy sklepienia
- personifikacja Boga Ojca (z lewej) oraz wyobrażenie chorego Hioba (z prawej)

6. Dekoracja malarska z lat 1551-1556, wyobrażenie zta w postaci diabta z cyrografem w niszy 
u podstawy sklepienia

nianie spod późniejszych nawarstwień, 
konserwacja, wreszcie rozwiązania ar- 
tystyczno-estetyczne stanowiły i stano
wią nadal zakres podstawowych dzia
łań związanych z tym cennym zabyt
kiem. A działania te - oprócz wyżej wy
mienionych prac - objęły także, licząc 
od sierpnia 1994 r., badania laborato
ryjne, badania historyczne, konsultacje 
i narady.

Źródłowe przekazy w postaci umo
wy z malarzem Wojciechem na wykona
nie polichromii oraz cenna wzmianka 
o dekoracji malarskiej z przełomu XVI 
i XVII w. w Najstarszym opisie Mazow
sza Jędrzeja Święcickiego (wydanym 
drukiem przez jego syna Zygmunta 
w 1634 r.) stały się wiarygodną podsta
wą do przeprowadzenia prac poszuki

wawczych na istnienie polichromii. 
Nadarzającą się okazją do rozpoczęcia 
tych prac było zaplanowane przez ks. 
Wiesława Koska, nowego (od 1993 r.) 
gospodarza świątyni, generalne upo
rządkowanie kolegiaty. Wzniesione 
rusztowanie w części prezbiterialnej miało 
służyć do prac renowacyjno-malarskich 
zabrudzonego sklepienia. Przed ich roz
poczęciem należało jednak - niezależnie 
od konserwacji głównego ołtarza, stalli 
i innych wyposażeń wnętrza uszkodzo
nych przez wielką powódź 1979 r. 
- przeprowadzić wstępne prace badaw
cze na sklepieniu. Prace te ówczesny 
wojewódzki konserwator zabytków 
w Ciechanowie mgr Krzysztof Kaliściak 
zlecił artyście plastykowi, konserwato
rowi mgr. Andrzejowi Wróblowi. Wy

konane w sierpniu 1994 r. w różnych 
miejscach części prezbiterialnej sklepie
nia oraz na jego dolnych pasach (fry
zach) badania wykazały istnienie rene
sansowej dekoracji malarskiej. „Sensa
cyjne odkrycie w pułtuskiej kolegiacie”, 
jak określono to wydarzenie w jednym 
z komunikatów prasowych, natych
miast odnotowały środki społecznego 
przekazu - prasa, radio, telewizja.

Dekoracja malarska na sklepieniu 
ma roślinno-ornamentalny charakter 
i składa się z 360 różnych stylizowa
nych bukietów, z których blisko 10% 
zostało całkowicie zrekonstruowanych 
na nowo wykonanym podłożu wyrów
nującym, czyli nowym wapienno-pia
skowym tynku. Największe ubytki za
notowano w formach kolistych i cebu- 
lastych (cytryniastych), gdzie ze wzglę
dów ikonograficznych i kostiumolo- 
gicznych nie rekonstruowano ani ro
zet, ani głów. Z 308 pól o kształtach 
kolistych i cebulastych zachowało się 
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niewiele ponad sto głów (lub popiersi) 
oraz dowolnie stylizowanych rozet, 
zresztą w bardzo różnym stanie - nie
które zaledwie śladowo. Największe 
zniszczenia dotknęły część środkową 
sklepienia, najmniej partię nad chó
rem, gdzie wreszcie po wielu bezowoc
nych badaniach można było zidentyfi
kować organiczny wypełniacz (okru
chy drewna sosny zwyczajnej) w tynku. 
W innych partiach sklepienia wysoka 
temperatura w czasie pożaru zwęgliła 
całkowicie wszystkie części organiczne 
zawarte w tynku.

Cała polichromia pokryta została - 
począwszy od odbudowy po 1613 r., 
a skończywszy na ostatniej renowacji, 
zapewne w okresie międzywojennym - 
maksymalnie dziewięcioma warstwami 
jednobarwnych przemalowań i gdzie
niegdzie wapienno-piaskowych szlicht 
(1-5-milimetrowej grubości tynków). 
Na uwagę zasługuje ciemnobłękitna, 
najwcześniejsza warstwa farby, która - 
pokrywając zapewne całe sklepienie - 
naśladowała nieboskłon. W niektórych 
partiach sklepienia liczba nawarstwień 
była mniejsza, co wynikało z technicz
nego przygotowania powierzchni 
(czyszczenie, zdrapywanie itp.) pod 
nową jednolitą malaturę, mającą zada
nie czysto higieniczne i estetyczne. 
Uwzględniając tylko powierzchnię 
sklepienia bez jego dolnych (zbudowa
nych z nisz i wnęk z imitacją uchylo
nych drzwi) pasów, kubatura usunię
tych mechanicznie nawarstwień za po
mocą skalpeli oraz odpowiednich noży 
i młotków wyniosła blisko 3 m3, co 
świadczy o niemałym wysiłku fizycz
nym i psychicznym konserwatorów- 
-wykonawców tych prac. Należy bo
wiem jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że 
w czasie pracy głowa i ramiona (lewe 
i prawe na przemian) były wzniesione 
ku górze.

Warstwa malarska polichromii po 
odsłonięciu i oczyszczeniu została 
utrwalona środkiem wzmacniającym 
(emulsja akrylowa Primal AC 33 lub 
Primal E 330), a spęcherzone partie 
tynku przytwierdzone do podłoża kon
strukcyjnego (wątka muru) za pomocą 
zastrzyków podtynkowych, stosując 
POW (dyspersja wodna polioctanu wi
nylu odpowiednio rozcieńczona wo
dą). Ubytki tynku wypełniono gęstą, 
ale plastyczną zaprawą wapienno-pia
skową, wykonując tzw. kitowanie. 
Część napraw tynkowych wykonanych 

po 1613 r. z uwagi na ich dobry stan 
pozostawiono, wyrównując tylko 
drobnoziarnistą gładzią tynkową ich 
powierzchnię. Rozwiązanie artystycz- 
no-estetyczne polegało na wypunkto
waniu - głównie retuszem naśladow
czym, częściowo kreską - warstwy ma
larskiej oraz na wykonaniu rekonstruk
cji w partiach pozbawionych polichro
mii w ogóle.

Polichromia dolnych pasów skle
pienia jest obecnie w trakcie odsła
niania, poddawana wszystkim niezbęd-

7. Dekoracja malarska z lat 1551-1556, 
we wnęce u podstawy sklepienia 
wyobrażenie czyhającego niebezpieczeństwa

(zdjęcia: Roman Stasiuk i Stanislaw Skowron)

nym zabiegom konserwatorskim łącz
nie z pełnym rozwiązaniem artystyczno- 
-estetycznym, a także rekonstruowania 
trójwymiarowych łukowatych gzym
sów wydzielających konchy w niszach. 
W związku z architektoniczną przerób
ką dolnych pasów po 1613 r. gzymsy 
okalające fryzy od góry (rozgraniczają
ce sieć sklepienną od fryzów) oraz dol
ne profilowanie graniczące z wezgło
wiami (nasadami północnej i południo
wej linii murów) uległy znacznej prze

róbce, przy czym łukowate gzymsy 
w niszach zostały usunięte. Zamalowa
nie postaci w niszach i wnękach oraz 
płaszczyzn je okalających wpłynęło 
niekorzystnie na renesansowy charak
ter tych części sklepienia.

Obecne prace przy dolnych pasach 
(fryzach) sklepienia mają za zadanie 
przywrócenie - w miarę możliwości - 
renesansowego ich charakteru, wyeks
ponowanie ciekawych pod względem 
ikonograficznym postaci namalowa
nych w niszach i wnękach oraz wzbo
gacenie artystyczne i estetyczne nie tyl
ko sklepienia, ale całej świątyni. Moż
na mieć nadzieję, że będzie to stan 
w znacznym stopniu zbliżony do tego, 
co zostało zakryte przed ludzkimi ocza
mi przed około trzystu laty.

Prowadzone z dużym nakładem 
pracy działania konserwatorskie przy 
dekoracji malarskiej na sklepieniu kole
giaty pułtuskiej mogą stanowić przed
miot dyskusji, jeśli chodzi o rozwiąza
nie artystyczno-estetyczne. Wpływ na 
obecny, artystyczny efekt dekoracji miał 
jej stan zachowania i wynikający stąd 
zakres i forma ingerencji plastycznej 
oraz wieloodcinkowość pracy. Mniej 
więcej co 15 m rusztowanie było prze
suwane - od wschodu w kierunku za
chodnim. Odpowiadająca V4 długości 
sklepienia, zamknięta płaszczyzna każ
dego pomostu, na którym pracowali 
konserwatorzy, nie pozwoliła na obser
wację z dołu wykonywanej pracy, 
ewentualne skorygowanie i ujednolice
nie danego odcinka dekoracji w stosun
ku do odcinków sąsiednich, jak rów
nież ewentualną korektę dekoracji na 
całej długości sklepienia. Prawdopo
dobnie, jeśli dojdzie do stopniowego 
przesuwania rusztowania - tym razem 
w kierunku wschodnim - w związku 
z pracami odkrywczymi na rzędach pół
kolistych nisz i wnęk z architektoniczną 
imitacją uchylonych drzwi, będzie moż
na wprowadzić na sklepieniu pewne 
niezbędne korekty.

Problemem pozostają nadal 
w większości puste architektoniczne 
formy koliste (gdzie brak jest namalo
wanych głów) oraz formy cebulaste 
(gdzie brak jest rozetek). Być może na 
zasadzie analogii stylistycznej powinno 
się wykonać ich rekonstrukcję całkowi
tą, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt ar
tystyczny całego sklepienia.

Stanisław Stawicki
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Pułtuski zamek
Z

amek w Pułtusku - obecna siedziba 
Domu Polonii Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, należy do naj
starszych obiektów zabytkowych Mazow

sza. Powstał on w okresie średniowiecza 
na terenie dawnego grodu, usytuowanego 
na usypanym sztucznie wzgórzu.

Pod koniec XI w. miejsce kasztelana 
w Pułtusku zajął przedstawiciel biskupa 
płockiego. Fakt ten należy wiązać z okre
sem tworzenia się diecezji płockiej za rzą
dów Bolesława Śmiałego. Począwszy od 
XII w. biskupi płoccy używali tytułu 
„książę ziemi pułtuskiej”, a od XV w. - 
„książę pułtuski”. Sprawowali oni władzę 
nad Pułtuskiem przez mianowanych sta
rostów. Na status prawny Pułtuska wska
zywała wyraźnie najstarsza pieczęć i herb 
miasta. Widnieją na nich: pastorał i cho
rągiew na drzewcu, zakończonym krzy
żem - widome oznaki władzy biskupiej 
nad Pułtuskiem. Od XIV w. płoccy bi
skupi coraz częściej przebywali w Pułtu
sku. Pierwszym ordynariuszem diecezji 
płockiej, który na stałe przebywał w nad- 
narwiańskim grodzie, był Florian Laskary 
z Kościelca (1318-1333). Wybudował on 
na miejscu dawnego kasztelu okazały 
drewniany zamek, który został spalony 
w 1368 r., w czasie wielkiego najazdu na 
Mazowsze księcia litewskiego Kiejstuta.

Myśl o budowie w Pułtusku zamku mu
rowanego zbiegła się z zawarciem unii pol
sko-litewskiej w Krewie (1385). Litwini 
przestali nękać Mazowsze swoimi napada
mi. Pułtusk zaczął szybko się rozwijać. Płoc
cy biskupi coraz chętniej przebywali w swej 
rezydencji nad Narwią. Ze względu na cen
tralne położenie w diecezji, Pułtusk nada
wał się na stolicę biskupią; stał się ośrod
kiem dóbr biskupich. Wznoszenie murowa
nego zamku w Pułtusku rozpoczął w poło
wie XV w. biskup Paweł Giżycki. Była to 
prostokątna, jednotraktowa budowla, któ
rej być może towarzyszyła wieża.

W pierwszej połowie XVI w. nastąpiła 
intensywna rozbudowa pułtuskiego zamku. 
Podjął ją biskup Erazm Ciołek, a kontynu
owali biskupi Rafał Leszczyński i Andrzej 
Krzycki. W trakcie ówczesnej budowy rene
sansowej części zamku powstał tzw. Dom 
duży, usytuowany w zachodniej partii zam
kowego wzgórza, w pobliżu bramy wjazdo
wej. Dzieło przyozdabiania zamku prowa
dził Andrzej Krzycki. Sprowadził on na Ma
zowsze architektów-rzeźbiarzy włoskich - 
Jana Baptystę z Wenecji, Bartłomieja Berrec- 
ciego, Jana Ciniego ze Sieny, którzy wcze
śniej zatrudnieni byli przy kaplicy Zygmun- 
towskiej na Wawelu. W upiększeniu Pułtu
ska wieloma budowlami oraz odnowieniu 

zamku wielce zasłużył się biskup Andrzej 
Noskowski, a potem jego następca biskup 
Piotr Myszkowski. Pułtuski zamek miał 
ogromny wkład w kształtowanie dziejów 
kultury i życia umysłowego na Mazowszu. 
Stał się miejscem gromadzenia i przechowy
wania wspaniałych księgozbiorów bisku
pów: Erazma Ciołka, Andrzeja Krzyckiego, 
Piotra Dunin-Wolskiego, Wojciecha Bara
nowskiego, Stanisława Łubieńskiego. Więk
szość cennych książek udało się zakupić 
podczas wcześniejszych misji dyplomatycz
nych i podróży po zachodniej Europie. 
Zbiory biskupów stanowią dzisiaj chlubę Bi
blioteki Jagiellońskiej w Krakowie, bibliote
ki kapitulnej gnieźnieńskiej, biblioteki kate
dralnej w Płocku. Na zamku w Pułtusku 
przechowywano najstarszy, dochowany do 
naszych czasów relikt średniowiecznej sztu
ki rękopiśmiennej z XI w., tzw. Zloty kodeks 
pułtuski. Prawdopodobnie był on własno
ścią Judyty, córki Wratysława II Czeskiego, 
matki Bolesława Krzywoustego, która przy
wiozła go na dwór Władysława Hermana 
do Płocka, skąd dostał się do Pułtuska i tu 
przechowywany był przez 300 lat. W 1530 
r. założono na pułtuskim zamku pierwszą na 
Mazowszu drukarnię. Prowadził ją Jan z Są
cza (Jan Sandecki), sprowadzony z Krakowa 
przez biskupa Andrzeja Krzyckiego. Na 
zamku prowadzono również działalność te
atralną. W 1566 r. przy kolegium jezuickim 
powstała pierwsza na ziemiach polskich sce
na publiczna. W ostatnich dniach sierpnia 
1568 r. występy teatralne w Pułtusku okla
skiwał Jan Kochanowski z Czarnolasu. Gość 
biskupa Piotra Myszkowskiego zapoznał się 
także z „białymi krukami” zamkowej biblio
teki. Z kolei w 1590 r. w zamku pułtuskim 
gościł król Zygmunt III Waza, który - jak 
podają przekazy źródłowe - „wysłuchał dia
logu uczniów odegranego i wielkie okazał 
ukontentowanie

W pierwszej połowie XVII w. nastąpiła 
dalsza restauracja i rozbudowa zamku. 
Marcin Szyszkowski, zarządzający diecezją 
płocką w latach 1607-1616, wzmocnił 
zamkowe mury wielkimi skarpami. No
wym elementem był zbudowany przez 
Henryka Firleja murowany most arkadowy, 
łączący zamek z rynkiem. Aby uchronić 
zamkowe ogrody przed grabieżą i zniszcze
niem, biskup Firlej opasał tereny wokół 
zamku murem. W 1645 r. przebudowano 
główną bramę prowadzącą na dziedziniec.

Zachowany z 1650 r. opis zamku po- 
daje, że była to rezydencja składająca się 
z kilkunastu różnej wielkości pomiesz
czeń, służących biskupom za mieszkanie. 
Oprócz komnat mieszkalnych, znajdowa
ły się w niej pokoje stołowe, kaplica oraz 

kuchnie i spiżarnie. W jednej z komnat 
mieściła się bogata biblioteka po biskupie 
Stanisławie Łubieńskim, który pozosta
wiając swój księgozbiór na pułtuskim 
zamku, powołał osobnego kustosza i za
groził przekleństwem każdemu, kto księ
gozbiór ośmieliłby się stamtąd ruszyć.

Rezydencja biskupów płockich w Pułtu
sku ogromnych zniszczeń doznała w czasie 
wojen szwedzkich. W okresie „potopu” puł
tuski zamek stanowił ważną twierdzę 
szwedzką, nieustannie wzmacnianą. Latem 
1656 r. hetman Wincenty Gosiewski, po 
trzydniowej bitwie pod Warszawą, zasko

1. „Zamek w Pułtusku”, akwarela 
Kazimierza Stronczyńskiego, połowa XIX w.

czył i wyciął w pień załogę szwedzką w Puł
tusku. Karol Gustaw X przysłał jednak po
siłki, które ponownie obsadziły zamek. Ob
raz zniszczenia Pułtuska i zamku w tym 
okresie przedstawia sztych w dziele Samuela 
Pufendorfa oraz fragment Potopu Henryka 
Sienkiewicza. W pół wieku później nastąpił 
drugi najazd szwedzki. Podczas tzw. drugiej 
wojny północnej nadnarwiańska twierdza 
przechodziła z rąk do rąk. 1 maja 1703 r. 
pod zamkiem i na ulicach Pułtuska armia 
szwedzka Karola XII stoczyła zwycięską bi
twę z wojskami saskimi generała Adama von 
Steinau. Zimą 1707 r. na zamku stanęła ar
mia rosyjska. Bezmiaru nieszczęść i znisz
czeń dopełniła wojna domowa między zwo
lennikami Sasów i Stanisława Leszczyńskie
go, w czasie której w Pułtusku bardzo często 
kwaterowały wojska rosyjskie.

Dzieło odbudowy pułtuskiego zamku 
w końcu XVII i w wieku XVIII prowa
dzili bracia Załuscy: Andrzej Chryzo
stom, następnie Ludwik Bartłomiej i An
drzej Stanisław Kostka Załuski. Zamek 
uzyskał wówczas barokowy wystrój i sta
nowił rezydencję biskupów płockich aż 
do utraty przez Polskę niepodległości.

Pułtusk i zamek pułtuski zapisały chlub
ną kartę w dobie walk narodowowyzwo
leńczych. Na początku 1794 r. stały się one 
jednym z głównych ognisk przygotowywa
nego zrywu zbrojnego, skierowanego prze
ciwko zaborcom. Stacjonujący w Pułtusku 
ze swoją brygadą generał Antoni Madaliński
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odmówił wykonania rozkazu o redukcji 
wojska, wyruszył w kierunku Krakowa 
i stał się sygnałem dla Tadeusza Kościuszki 
do rozpoczęcia powstania zbrojnego prze
ciwko Rosji carskiej. Zamek w Pułtusku zo
stał obsadzony przez Prusaków, współpra
cujących z armią rosyjską. Bronili oni od
działom polskim dowodzonym przez puł
kownika Augustyna Zawadzkiego przepra
wy przez Narew. Po upadku powstania ko
ściuszkowskiego i trzecim rozbiorze Polski 
Pułtusk dostał się pod panowanie pruskie; 
w połowie czerwca 1802 r. i na początku 
grudnia 1806 r. na zamku podejmowano 
Fryderyka Wilhelma III. Historyczne chwi
le dla Pułtuska nadeszły ponownie w dobie 
wojen napoleońskich. Przyczółek pod Puł
tuskiem stanowił kluczową pozycję w pla
nach militarnych Napoleona oraz jego 
przeciwników: Prus i Rosji. 26 grudnia 
1806 r. została stoczona słynna bitwa pod 
Pułtuskiem między armią Bonapartego, do
wodzoną przez marszałka Jana Lannesa, 
a armią rosyjską, dowodzoną przez genera
ła Leoncjusza Bennigsena. Po bitwie Napo
leon wraz z królem Westfalii Hieronimem 
i marszałkami przez kilka dni kwaterowali 
w komnatach zamku. Po zajęciu Warszawy 
przez wojska austriackie w maju 1809 r. 
w murach pułtuskiego zamku znalazł chwi
lowe schronienie rząd Księstwa Warszaw
skiego; odbyła się tu 343. sesja Rady Stanu 
Księstwa Warszawskiego. W okresie Króle
stwa Kongresowego w pomieszczeniach 
zamku zatrzymywali się na nocleg rosyjscy 
monarchowie: Aleksander I, Mikołaj I oraz 
członkowie rodziny carów na czele z wiel
kim księciem Konstantym. Przez Pułtusk 
przechodził bowiem trakt petersburski, łą
czący stolicę cesarstwa z Warszawą.

Pułtuski zamek, zniszczony i zdewa
stowany w czasie wojen napoleońskich, 
został odnowiony i przyozdobiony w la
tach 1817-1839 przez biskupa Adama 
Michała Prażmowskiego.

Ostatnim biskupem, który podejmo
wał remonty i rezydował w latach 1836-1852 
w pułtuskim zamku, był Franciszek Paw
łowski. Pożar gmachu w 1841 r. spowo

dował zniszczenia, które przez wiele lat 
naprawiano. Część zamku biskup Paw
łowski wynajmował Trybunałowi Cywil
nemu Guberni Płockiej; mieścił się tu 
pułtuski Sąd Kryminalny, Sąd Okręgowy 
oraz Archiwum Akt Dawnych.

Z chwilą wybuchu powstania stycz
niowego, ze względu na strategiczne i ko
munikacyjne znaczenie Pułtuska oraz ob
szaru między Narwią i Bugiem, rosyjski 
garnizon stacjonujący w pułtuskim zamku 
został wyraźnie wzmocniony. Po Modlinie 
i Płocku był to najsilniejszy garnizon 
w województwie płockim. Próba opano
wania zamku przez powstańców nie po
wiodła się. Następstwem klęski były ostre 
represje ze strony władz carskich. Na dzie
dzińcu zamku wymierzano karę chłosty 
polskim patriotom, wśród których nie za
brakło pułtuskich księży. Zdarzały się też 
wypadki wykonywania wyroków śmierci.

Pułtuski zamek już nie powrócił do 
rąk biskupów płockich. W 1866 r. nastą
piła konfiskata majątków kościelnych, 
w tym również i zamku w Pułtusku. Do 
1914 r. w jego pomieszczeniach mieścił 
się szpital wojskowy. Swoją siedzibę miał 
tu naczelnik powiatu pułtuskiego oraz 
dowództwo carskiej żandarmerii.

W wyniku działań pierwszej wojny 
światowej Pułtusk znalazł się pod okupacją 
niemiecką; w zamku była siedziba Kreis- 
scheffa powiatu. Po rozbrojeniu części nie
mieckiego garnizonu przez członków Pol
skiej Organizacji Wojskowej w dniu 11 li
stopada 1918 r. miasto było wolne. Naza
jutrz na dziedzińcu zamku odbyła się wiel
ka patriotyczna manifestacja z udziałem 
ludności Pułtuska i okolicznych wiosek.

W latach Drugiej Rzeczypospolitej 
w pułtuskim zamku znalazły swoją siedzi
bę urzędy i biura powiatowe. Na parterze 
zachodniego skrzydła gmachu mieściła 
się hipoteka, na piętrze - starostwo po
wiatowe. We wschodnim skrzydle znaj
dowały się biura Wydziału Powiatowego, 
natomiast na parterze skrzydła północne
go - Izba Skarbowa, a na pierwszym pię
trze - sala konferencyjna.

Po przegranej kampanii wrześniowej 
1939 r. Pułtusk znalazł się w granicach re- 
jencji ciechanowskiej, wcielonej bezpośred
nio do III Rzeszy. W zamku miał swoją sie
dzibę hitlerowski starosta, a część pokoi 
zajmowali oficerowie niemieccy, spędzający 
tu urlop - z myślą o nich dobudowano dru
gą kondygnację wschodniego skrzydła 
zamku. Próba podpalenia i wysadzenia 
w powietrze pułtuskiego zamku przez wy
cofujących się w styczniu 1945 r. Niemców 
nie powiodła się. Pożar został ugaszony. 16 
stycznia 1945 r. Pułtusk był wolny.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
zamek w Pułtusku stal się ponownie siedzibą 
władz powiatowych. Począwszy od 1945 r. 
w jego gmachu mieściło się Starostwo Po
wiatowe, Powiatowa Rada Narodowa i Wy
dział Powiatowy, a od 1950 r. - Powiatowa 
Rada Narodowa. Niewielką część budowli 
zajmowała Komunalna Kasa Oszczędności, 
a potem Narodowy Bank Polski. Na piętrze 
północnego skrzydła zamku znajdowała się 
sala obrad, w której odbywały się również 
imprezy kulturalne i sesje naukowe.

Z inicjatywy Towarzystwa Łączności 
z Polonią Zagraniczną „Polonia” na po
czątku lat siedemdziesiątych XX w. zapa
dła decyzja, aby dawna rezydencja bisku
pów płockich stała się „miejscem wszyst
kich Polaków z zagranicy”. W lipcu 1974 r. 
na murach zamku w Pułtusku odsłonięta 
została tablica, na której widnieją słowa: 
„Obiekt ten Polska Rzeczpospolita Ludo
wa przeznacza na Dom Polonii”.

Prace adaptacyjne zamku na Dom Polo
nii w Pułtusku trwały przez 15 lat; uroczy
stość otwarcia odbyła się w lipcu 1989 r. 
Działalność programowa Domu Polonii 
przebiegała w czasie wielkich przemian spo
łeczno-politycznych w Polsce, rozwiązania 
Towarzystwa „Polonia” i rozpoczęcia dzia
łalności Stowarzyszenia „Wspólnota Pol
ska”. Pułtuski zamek, będący siedzibą tego 
stowarzyszenia, stanowi atrakcję turystycz
ną dla osób zwiedzających dawne miasto bi
skupów płockich, nazywane często „Wene
cją Mazowsza”.

Janusz Szczepański
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Kanonie w Pułtusku
K

apituła kolegiacka w Pułtusku zo
stała powołana przez biskupa 
płockiego Pawła Giżyckiego 
w 1449 r. Z jego inicjatywy miała ona 

większe przywileje, niż zwykłe kapituły 
kolegiackie, zbliżone do tych obowiązu
jących w kapitułach katedralnych. Tak 
więc ranga nowej organizacji kościelnej 
była znaczna. O ile jednak historia tutej
szej kapituły, a także dzieje licznych za
bytków w Pułtusku, są dobrze znane ba

Kanonie powstały w bezpośrednim 
sąsiedztwie kolegiaty. Plany miasta z po
czątku XIX w. wyraźnie pokazują trzy 
zwarte grupy zabudowań kanoniczych, 
otaczających kolegiatę z trzech stron: od 
zachodu, od północy i od wschodu. 
Wiadomo z dokumentów, że w tym cza
sie było 15 kanonii. Obecnie także 
w tych miejscach stoją zwarte budynki, 
ale w niczym nie przypominają dawnych 
domów kanoników, z wyjątkiem pleba-

1. Widok Pułtuska od strony 
północnej, drzeworyt
z „Tygodnika Ilustrowanego” 
z 1867 r., nr 398;
na tle kolegiaty i po jej 
bokach widoczne kanonie 
(numery odnoszą się 
do poszczególnych kanonii)

2. Kanonie zachodnie, 
nr 3, 4 i 5, widziane 
od strony kolegiaty

daczom i miłośnikom miasta, to historia 
zabudowań kanoników jest do dziś pra
wie nieznana. Wynika to z faktu, że zo
stały one dość gruntownie przebudowa
ne w XIX i XX w. i obecnie trudno się 
w tych budynkach dopatrzyć ich cieka
wej przeszłości i rangi - dokument 
z 1526 r. określa jedno z nich mianem 
pałacu. Druga przyczyna - to wyjątko
wo skromne archiwalia dotyczące kole- 
giackich zabudowań.

nii - stojącej na zachód od świątyni - na 
której ścianach widoczne są odsłonięte 
partie gotyckiego muru. Największy kie
dyś zespół kanonii - to współcześnie jed
nolita i wyniosła bryła gimnazjum, nato
miast wschodni zespół kanonii - to dziś 
niepozorny budynek przedszkola.

Co wiadomo o pułtuskich kano
niach? Pierwsze domy, wzniesione 
wkrótce po utworzeniu kapituły, a więc 
kanonia prepozyta (czyli proboszcza), 

archidiakona, dziekana oraz 10 kanoni
ków były zapewne drewniane. Dopiero 
dokumenty z lat dwudziestych XVI w. 
mówią o murowaniu kanonii. Biskup 
Rafał Leszczyński zalecił, aby na nadsy- 
panym celowo terenie - narażonym na 
wylewy Narwi - tutejsi kapłani posta
wili murowane domy. Brak jednak 
o nich przekazów źródłowych. W cza
sie wielkiego pożaru miasta w 1613 r. 
uległy zniszczeniu, ale te, które były 
murowane, zostały odbudowane. Pod
czas szwedzkiego najazdu w latach 
1655-1656, kiedy została zniszczona 
południowa część miasta, kanonie za
pewne ocalały, natomiast zostały nieco 
przekształcone w latach 1667-1668. Po 
upadku powstania styczniowego więk
szość budynków kościelnych została 
przejęta na pomieszczenia 6. Brygady 
Artylerii. Kościołowi pozostawiono je
dynie zachodni zespół budynków. 
Ogromny pożar miasta w 1875 r. omi
nął szczęśliwie kolegiatę i dawne kano
nie, ale na przełomie XIX i XX w. 
główny ich kompleks został radykalnie 
przebudowany na koszary. W 1935 r. 
koszary te zostały przekształcone na 
gimnazjum im. Klaudyny Potockiej. 
Obie przebudowy całkowicie zatarły 
czytelność i indywidualną formę daw
nych kanonii. Na ustalenie ich względ
nej chronologii i formy pozwoliły do
piero badania architektoniczne i histo
ryczne przeprowadzone przez autora 
w 2000 r. w trakcie przygotowań do 
generalnego remontu gimnazjum.

Kanonie miały numerację od 1 do 
15, zaczynającą się od pierwszego od po
łudnia domu w zespole zachodnim. 
Wszystkie - z wyjątkiem drewnianych - 
były piętrowe i prawie wszystkie miały 
sienie przejazdowe na podwórze. Kano
nia nr 1 nie istniała już na początku XIX 
w., numer 2 była wówczas drewniana, 
zamieszkana przez organistę i zakrystiana 
i została rozebrana jeszcze w XIX w. Ko
lejne trzy kanonie tworzą obecnie budy
nek probostwa. Badania architektonicz
ne pozwoliły na ich teoretyczne wyod
rębnienie. Skrajna, południowa część 
w obecnej postaci pochodzi z drugiej po
łowy XIX w. Środkowa część, kanonia nr 
4 - według dziewiętnastowiecznego opi
su - miała podwójny dach „do środka 
schodzący”. Był to gotycki budynek - na 
fasadzie są odkrywki muru gotyckiego - 
przebudowany po 1613 r. z późnorene- 
sansowym dachem schowanym za atty- 
ką. Tak wyglądały m.in. dwie siedemna
stowieczne kanonie w Łowiczu. W Puł
tusku była jeszcze jedna taka kanonia. 
Kolejna kanonia nr 5 - skrajna część dzi
siejszego probostwa - ma w elewacjach 
i wewnątrz widoczne fragmenty gotyc-
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3. Zespól kanonii północnych - obecnie gimnazjum

(zdjęcia: 2 - Karol Guttmejer, 3 - Stanisław Grzelachowski)

kich murów. Niewątpliwie powstała na 
początku XVI w. i mimo późniejszych 
przekształceń zachowała czytelną, pier
wotną bryłę. Kanonia nr 6, według opisu 
z połowy XIX w. - „drewniana [...] 
wchodząc do niej jest ganek, dalej sień, 
Z niej po prawej ręce pokój [...]”. Należy 
sądzić, że jest to zachowany, drewniany 
budynek, stojący samotnie w północnej 
części podwórza probostwa. Inna drew
niana kanonia - nr 7 - przestała istnieć 
jeszcze w XIX w. Kolejne kanonie two
rzyły długi, zwarty szereg na północ od 
kolegiaty. To one zostały przebudowane 
najpierw na koszary, a później na gimna

zjum; były najbardziej reprezentacyjne. 
Pierwsza od zachodu - nr 8 - „włoską 
zwana, dach ma podwójny, do środka 
schodzący”. Była to zatem druga, rene
sansowa kanonia z dachem ukrytym za 
attyką, jednak jej piwnice oraz partie mu
rów na parterze i na piętrze mają gotyc
kie mury. Zapewne formę renesansową 
otrzymała po wspomnianym pożarze 
w 1613 r. Kolejne dwie kanonie - nr 
9 i 10 - zostały wybudowane w XVII stu
leciu. Niewątpliwie najciekawszym 
obiektem była kanonia nr 11 - archidia
konia. Została wybudowana w 1526 r. 
przez muratora Stanisława z Modlina. To 

właśnie w kontrakcie 
z tym majstrem nazwano 
ją palatio. Była to najwięk
sza, najbardziej reprezen
tacyjna kanonia, z szeroką 
bramą przejazdową na osi, 
ze sklepionym skarbcem 
po lewej stronie, z dużą 
salą o sześciu oknach na 
piętrze. Badania architek
toniczne pokazały duże 
partie gotyckie muru 
w obu kondygnacjach, 
a gotycka piwnica jest 
w dobrym stanie. Na wi
doku Pułtuska z 1867 r. 
jest to najwyższy budynek 
z dużą bramą. Ostatnia 
w tej części kanonia nr 12 
powstała być może 
w XVII w., ale została 
gruntownie przebudowa
na w stylu klasycystycz- 
nym, zapewne za czasów 

biskupa Krzysztofa Szembeka.
Ostatnia, wschodnia grupa kanonii nie 

istnieje. Kanonia nr 13 spłonęła w 1809 r. 
Kanonie nr 14 i 15 zostały rozebrane w la
tach trzydziestych XX w., a na ich orygi
nalnych, nowożytnych fundamentach po
stawiono nowy, piętrowy budynek, w któ
rym znajduje się przedszkole.

Dziś nic już prawie nie przetrwało 
z dawnej świetności pułtuskich kanonii. 
Mają one niewątpliwie ciekawą historię 
i zasługują na wyczerpujące, historycz
ne opracowanie.

Karol Guttmejer

Spotkanie z książką
PUŁTUSKIE STUDIA I MATERIAŁY

Wydawnictwo Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu od 
1997 r. związane jest z Wyższą Szkolą Humanistyczną im. Aleksan
dra Gieysztora w Pułtusku, stanowiąc jeden z istotnych priorytetów dzia

łalności naukowo-dydaktycznej tej uczelni. Właściwy dobór merytorycz
ny i poziom naukowy przygotowywanych do druku rozpraw, materiałów 
źródłowych i artykułów, przysporzył już wydawnictwu wielu czytelników 
i uplasował je na wysokiej pozycji wśród prac o zbliżonym profilu.

W roku ubiegłym ukazał się piąty tom tej publikacji. Z wielu zebra
nych w nim materiałów czytelników „Spotkań z Zabytkami" zapewne 
szczególnie zainteresują dwa, zamieszczone w części I. Pierwszy z nich 
- to rozprawa poświęcona fundacjom artystycznym bi
skupów Szembeków w Pułtusku i diecezji płockiej 
w XVIII Ina początku XIX w., autorstwa ciechanowskie
go historyka sztuki Artura K. F. Wotosza. Drugi, napisa
ny przez Beatę Jurkiewicz, Krzysztofa Karasiewicza i Ja
kuba Wrzoska, prezentuje rezultaty archeologicznych 
badań powierzchniowych przeprowadzonych przez In
stytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humani
stycznej w Pułtusku na polach bitwy pułtuskiej, jednej 
z najkrwawszych bitew epoki napoleońskiej, stoczonej 
26 grudnia 1806 r. - precyzyjnie lokalizuje miejsce pro
wadzonych walk i omawia znaleziska związane z bitwą.

W części II znajdziemy ponadto materiały źródłowe 
do dziejów opieki zdrowotnej w Pułtusku w XV-XX w. (au
tor Tadeusz Rejmanowski), związanych z tym miastem 

dziewiętnastowiecznych prac kartograficznych (autor Henryk Bartosze
wicz) i działalności Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Pułtu
sku w latach 1927-1980 (autor Dariusz Kisiel).

Wśród artykułów w części III zaciekawić mogą m.in. omówienia działal
ności trzech pułtuskich instytucji: Wyższej Szkoły Humanistycznej w latach 
2000-2002 (autor Janusz Szczepański), Muzeum Regionalnego w Pułtusku 
w latach 1964-2001 (autorka Anna Henrykowska) i Miejskiego Domu Kultury 
w latach 1991 -2001 (autorka Izabela Sosnowicz-Ptak), a także krótki materiał 
na temat zadań stojących przed Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej, 
utworzonym na terenie WSH w Pułtusku w 2000 r. (autor Krzysztof Ostrow

ski) i nieco dłuższy, związany z jubileuszem dwudziestolecia 
parafii św. Józefa w Puttusku (autor ks. Józef Gawlik).

Wolumin zamyka wspomnienie o zmarłym w 2000 r. 
w Puttusku Zygmuncie Prowęckim, zasłużonym dla te
go miasta działaczu ruchu ludowego i społeczniku 
(część IV: Pro memoria, autorka Monika Korpak).

We wstępie do omawianego woluminu Studiów 
i materiałów można przeczytać: „zespół redakcyjny ma 
nadzieję, że zaprezentowane w niniejszym tomie studia, 
szkice i materiały źródłowe zainteresują zarówno bada
czy Mazowsza, jak i mieszkańców Pułtuska". Nam wy- 
daje się, że krąg osób potencjalnie zainteresowanych tą 
tematyką jest dużo większy.

Książkę można kupić w siedzibie wydawcy i w księ
garniach akademickich na terenie kraju.(wp)

PVLTVSK
STUDIA I MATERIAŁY 
Z DZIEJÓW MIASTA 

I REGIONU

TOM V
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Cmentarz Świętokrzyski

S
pośród nekropoli północnego Ma
zowsza Cmentarz Świętokrzyski 
w Pułtusku należy do najstarszych. 
Powstał w krótkim okresie, kiedy ta część 

Mazowsza po trzecim rozbiorze Polski 
weszła w skład państwa pruskiego. Były 
to lata w dziejach cmentarnictwa euro
pejskiego bardzo ważne. Rozwój nauk le
karskich, a w szczególności higieny 
w drugiej połowie XVIII w. uświadomił 
społeczeństwom, że przepełnione cmen
tarze przykościelne stanowiły duże za
grożenie dla mieszkańców sąsiednich po
sesji. Pierwszym krajem, gdzie wyciągnię
to z tego stwierdzenia pełne konsekwen
cje, była Francja. W 1776 r. król Ludwik 
XVI podpisał edykt nakazujący likwida
cję cmentarzy śródmiejskich i zakładanie 
nowych nekropoli możliwie daleko od 
granic miasta.

Hasło rzucone w Paryżu zostało od 
razu podjęte przez kilka państw europej
skich, w tym przez Prusy, gdzie król Fry
deryk II wydał zakaz grzebania zwłok 
w mieście. Doskonała organizacja admi
nistracji w państwie pruskim jest ogólnie 
znana. Toteż po przejęciu części ziem 
Polski nowe władze natychmiast przystą
piły do likwidacji cmentarzy śródmiej
skich. Dotyczyło to również Pułtuska. 
Teren pod nowy cmentarz wyznaczono 
w otoczeniu stojącego w dostatecznym 
oddaleniu od miasta kościoła pielgrzym
kowego Świętego Krzyża, stąd nazwa 
cmentarza - Świętokrzyski. Za wyborem 
tego właśnie miejsca pod przyszły cmen
tarz przemawiała także wielowiekowa 
tradycja grzebania tam dostojników ko
ścielnych. Po przeprowadzeniu koniecz
nych prac przygotowawczych nekropola 
została poświęcona w 1804 r.

Jak rozległy był teren przeznaczony 
pod cmentarz - nie wiadomo, natomiast 
zachowały się informacje o kilkakrotnym 
powiększaniu jego areału. Obecnie zaj
muje on 2,3 ha. Nie wiemy również, jak 
ta pierwsza nekropola połowa (tak nazy
wano cmentarze wyprowadzone z miast) 
wyglądała. Żadne nagrobki z pierwszych 
dziesięcioleci cmentarza nie dotrwały do 
naszych czasów. Mur otaczający teren 
cmentarza został postawiony w 1889 r., 
co wynika z tablicy erekcyjnej, umoco
wanej na bramie cmentarnej.

W 1939 r. polskie władze wojskowe 
przewidywały wykorzystanie tego 
cmentarza w charakterze umocnionego 
stanowiska bojowego. W związku z tym 
wybito w murze cmentarnym około 40 

otworów, które miały służyć jako strzel
nice. Na szczęście, do walk w tym miej
scu nie doszło, a wybite w murze otwo
ry zamurowano w latach pięćdziesią
tych ubiegłego wieku.

Najstarszy nagrobek, jaki dotrwał 
do naszych czasów, pochodzi najpew
niej z lat czterdziestych XIX w. i stoi na 
grobie Konstancji Dembowskiej. Data 
jej śmierci jest, niestety, już nieczytelna, 
natomiast przybliżony czas wykonania 
nagrobka możemy określić przez po
równanie z licznymi nagrobkami o do
kładnie takim samym wyglądzie, znaj
dującymi się na Cmentarzu Powązkow
skim w Warszawie, a także na innych 
cmentarzach mazowieckich. Dosyć wy
soka stela kamienna jest zakończona 
u góry wydatnym gzymsem z akroteria- 
mi. Wieńczy ją zazwyczaj urna. Na 
przedniej ścianie steli znajduje się płasko
rzeźba, przedstawiająca żałobnicę, skła
dającą wianek na trumnie. Szkoda, że 
dzisiaj ten piękny nagrobek klasycystycz- 
ny jest otoczony gęstymi chaszczami.

Inny typ nagrobka klasycystycznego 
reprezentuje stela piaskowcowa, po
święcona pamięci zmarłego w 1840 r. 
Piotra Alkantary Sumińskiego. Tekst in
skrypcji ujmują z obu stron płaskorzeź
bione dwie pochodnie, zwrócone pło
mieniem ku dołowi (symbol śmierci). 
W środku podstawy wyrzeźbiono an

tyczną lampkę oliwną, a po jej obu bo
kach dwie amfory. Szczycik zdobi herb 
zmarłego.

Cmentarz Świętokrzyski nie obfituje 
w nagrobki specjalnie efektowne. Za 
najpiękniejszy należałoby uznać pomnik 
nagrobny Norberta Budnego, zmarłego 
w 1886 r. Na cokole z inskrypcjami 
twórca tego nagrobka ustawił natural
nej wielkości postać młodej kobiety, 
odzianej w stylizowany strój antyczny. 
Rzeźba jest wykonana z białego marmu
ru. Kobieta opiera się łokciem lewej rę
ki o urnę, przykrytą tkaniną. W prawej 
ręce dzierży wieniec. Jej twarz wyraża 
głęboką zadumę. Rzeźba ta jest sygno
wana i datowana na rok 1890. Jej twór
cą jest zdolny rzeźbiarz warszawski Teo
fil Godecki, uczeń Konstantego Hegla. 
Jego rzeźby ozdobiły m.in. elewacje 
warszawskich kościołów św. Aleksandra 
i św. Karola Boromeusza przy ul. 
Chłodnej. W trzy lata później artysta 
wykonał pomniejszoną wersję tej rzeźby 
i umieścił ją na Cmentarzu Powązkow
skim w Warszawie, na grobie zasłużone
go wydawcy Maurycego Orgelbranda.

Teofil Godecki nie był jedynym rzeź
biarzem warszawskim, którego prace są 
eksponowane na tym cmentarzu. Nieda
leko pomnika Budnego wznosi się wyso
ki obelisk marmurowy, oznaczający 
miejsce pochówku zmarłego w 1885 r. 

1. Nagrobek Konstancji Dembowskiej (zm. przed 1850)
2. Rzeźba autorstwa Teofila Godeckiego na nagrobku Norberta Budnego (zm. 1886)
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Leona Szpakowskiego. Jak wskazuje sy
gnatura, powstał on w pracowni war
szawskiej Józefa Manzla. Rzeźbiarz ten 
stworzył wiele dzieł dla kościołów 
i cmentarzy, przede wszystkim warszaw
skich, ale poziom jego dzieł, jak pisze 
Maria Kwiatkowska, nie reprezentuje 
wysokiej klasy artystycznej. Przy jego sy
gnaturze podany jest adres warszawski; 
taka informacja o charakterze reklamo
wym cechuje warsztaty kamieniarskie.

Na podstawie sygnatur poznajemy 
jeszcze inne obiekty, powstałe w warsz
tatach warszawskich Jana Rudnickiego, 
Konstantego Romana Kozińskiego 
i Henryka Zydoka. Ten ostatni jest au
torem nagrobka zmarłego w 1902 r. 
księdza prałata Bonawentury Grabow
skiego, któremu Cmentarz Świętokrzy
ski zawdzięcza otoczenie murem.

Z ciekawszych nagrobków kamien
nych trzeba jeszcze wymienić dwa po
mniki nagrobne, zwieńczone postaciami 
kobiecymi nadnaturalnej wielkości, na 
grobach Jana Słomczyńskiego (zm. 1891) 
i Karola Kierszniewskiego (zm. 1900). 
Zapewne oba wyszły z tego samego 
anonimowego warsztatu. Zupełnie inny 
styl nagrobka reprezentuje monument 
ustawiony w miejscu pochowania puł
kownika Aleksandra Konopki. Zmarły 
w powstaniu listopadowym dowodził 
I pułkiem ułanów. Historyk wojskowo
ści Bolesław Łopuszański uważa go za 
jednego z najzdolniejszych dowódców 
powstańczych. 13 kwietnia 1831 r. 
w bitwie pod Liwcem na czele swojego 
pułku rozbił on całą brygadę jazdy ro
syjskiej. Lekko ranny w tej bitwie w gło
wę przewieziony został do szpitala 
w Pułtusku, zarażony tam cholerą, 
zmarł 23 kwietnia 1831 r.

Również kilka nagrobków metalo
wych zasługuje na zainteresowanie. 
Przede wszystkim dotyczy to żeliwnego, 
ażurowego krzyża, ozdobionego u pod
stawy postaciami anielskimi, który znaj-

3. Nagrobek pułkownika Aleksandra Konopki (zm. 1831)
4. Nagrobek żeliwny na grobie księdza Aleksandra Podczaskiego (zm. 1875)

(zdjęcia: Tadeusz Rudkowski)

dował się niegdyś na grobie Eugeniusza 
Hanno, a obecnie jest ustawiony na mo
gile księdza Tomasza Blocha. Nieco da
lej znajduje się drugi identyczny krzyż 
(odlany z tej samej formy) na grobie An
ny Markowskiej. Bardzo dobrze prezen
tuje się również wysoka neogotycka ka
pliczka z figurą marmurową NMPanny 
we wnęce. Ustawiono ją na grobie księ
dza Aleksandra Podczaskiego, zmarłego 
w 1875 r. Na Cmentarzu Świętokrzy
skim niewiele jest pól grobowych mają
cych metalowe ogrodzenia, typowe dla 
wielu cmentarzy mazowieckich. Szcze
gólną urodą wyróżnia się płotek otacza
jący grób rodziny Thugutt.

Niepełna byłaby informacja o Cmen
tarzu Świętokrzyskim, gdyby nie zwró
cić uwagi na pochowanych tu ludzi, za
służonych dla kraju lub regionu. O puł
kowniku Konopce już wspomniano. Te
raz należy wymienić jeszcze Włodzimie

rza Keniga, zmarłego w 1929 r. skrzyp- 
ka-wirtuoza, kompozytora i dyrygenta, 
którego grą zachwycała się publiczność 
największych sal koncertowych Europy 
i Stanów Zjednoczonych. W latach 
1915-1916 był on dyrektorem i pierw
szym dyrygentem Filharmonii Warszaw
skiej. Można się spodziewać, że na tym 
cmentarzu spoczywają jeszcze inni lu
dzie zasługujący na indywidualne wspo
mnienie. Być może, że uda się odszukać 
ich mogiły w ramach akcji inwentaryza
cyjnej, prowadzonej na Świętokrzyskim 
Cmentarzu przez grupę studentów Wyż
szej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. 
Jeżeli nie zabraknie im cierpliwości i do
prowadzą rozpoczęte dzieło do końca, 
to opisywany cmentarz będzie jednym 
z pierwszych w Polsce, mającym w pełni 
nowoczesną inwentaryzację.

Tadeusz Rudkowski

Za miastem, na wzgórzu, przy drodze w kierun
ku Ostrołęki, stała w średniowieczu kaplica św. 
Krzyża, przy której na początku XVI w. dziać się 

miały liczne cuda. Z tej przyczyny biskup płocki 
Erazm Ciołek, przebywający w 1505 r. w Rzymie, 
uzyskał od papieża odpusty dla pielgrzymów tę 
kaplicę nawiedzających. Skromną budowlę upo
sażył hojnie biskup Andrzej Krzycki, fundator rene
sansowej katedry w Płocku, oddal ją też w 1529 r. 
pod opiekę pułtuskiej kapituły. Wzniesiono wów
czas późnogotycki kościół na planie krzyża, na
wiązującym do jego wezwania. Cztery ramiona 
krzyża zakończone są wielobocznie, nadając póź- 
nogotyckiej w swej istocie budowli ulubiony przez 
teoretyków renesansu kształt świątyni centralnej.

KAPLICA ŚW. KRZYŻA

Budowę ukończył archidiakon pułtuski Mikołaj Bro- 
liński, który urządził też w niej swój grobowiec, 
a w tekście na grobowej płycie całą zasługę wznie
sienia kościoła przypisał sobie. Stojąca na uboczu 
budowla przetrwała w pierwotnej formie do począt
ku XIX w., gdy upodobał ją sobie biskup płocki Onu
fry Kajetan Szembek. Urządził w jednym z ramion 
krzyża romantyczną grotę swego patrona, św, Onu
frego pustelnika, i spoczął tu w końcu wraz z bratem 
Krzysztofem, Ceglane mury otynkowano, nadając 
im formy neoklasyczne. Dziś otoczony obszernym 
cmentarzem z wieloma starymi nagrobkami kościół 
stal się kościołem parafialnym dla północnej części 
Pułtuska.

Robert M. Kunkel
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Zbiory Muzeum Regionalnego

M
uzeum Regionalne w Pułtusku, 
mieszczące się w gotycko-rene- 
sansowej wieży dawnego ratu
sza, powstało w 1964 r. z inicjatywy To

warzystwa Kulturalnego Ziemi Pułtu
skiej, przy wsparciu Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Warszawie. Zgodnie z przy
jętą koncepcją placówka zaczęła pozy
skiwać zabytki związane z rzemiosłem 
artystycznym. Z wczesnego okresu dzia
łalności muzeum pochodzą wyroby 
konwisarskie, meble, tkaniny. 

le Samuela Pufendorfa w 1696 r. Muzeum 
zakupiło również 19 dawnych widoków 
Pułtuska z okresu od drugiej połowy XVII 
do początku XX w. Systematycznie uzu
pełniany jest zbiór pocztówek. W styczniu 
1868 r. na wschód od Pułtuska spadł naj
większy zarejestrowany w dziejach świata 
deszcz meteorytów. Muzeum jest właści
cielem 12 okazów meteorytów o łącznej 
wadze 407 g.

Bogatą i liczną kolekcję zabytków ar
cheologicznych stanowią przedmioty zna- 

buław, ostrogi), fragmenty butów, kopyta 
szewskie. Na szczególną uwagę zasługuje 
biżuteria: pierścionki, obrączki, kabłączki, 
a także zbiór kluczy, kłódek, pochewek 
skórzanych. Zachwyca też znak pielgrzy
mi, wykonany z cyny w formie medalionu 
na podkładzie ze szklanej masy oraz ręko
jeść noża sokolniczego.

W wieży ratuszowej prezentowane 
są trzy wystawy stałe: „Pułtusk w świe
tle odkryć archeologicznych”, „Ikono
grafia Pułtuska XVII-XX w.”, „Mete-

Od początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. zaczęto gromadzić głównie zabytki 
związane z historią miasta. Najstarszymi 
dokumentami przechowywanymi w mu
zeum są dwa rękopisy na pergaminie: sta
tut cechu szewców z 1540 r. i potwierdze
nie tegoż statutu z 1644 r. przez biskupa 
Ferdynanda Wazę. W zbiorach muzeal
nych znajdują się również księgi cechowe 
mistrzów i czeladników z XIX w. i począt
ku XX w., interesujący zespół kartogra
ficzny Mazowsza, plany, mapy Pułtuska 
i okolic z kampanii napoleońskiej. Ważny 
dział w zbiorach związanych z historią 
miasta stanowi także ikonografia. Najstar
szym eksponatem jest tu panorama Pułtu
ska - miedzioryt według rysunku Ericha 
Dahlbergha (1657), zamieszczony w dzie-

1. Wieża ratuszowa
- obecna siedziba
Muzeum Regionalnego 
w Pułtusku

2. Fragment wystawy 
„Pułtusk w świetle 
odkryć 
archeologicznych”

3. Meteoryty w zbiorach 
Muzeum

(zdjęcia: 1 - Stanislaw 
Grzelachowski,

2,3- Janusz Królik)

lezione podczas prac wykopaliskowych na 
Wzgórzu Zamkowym, datowane na lata 
1232-1368. Są to wyroby drewniane uży
wane w gospodarstwach domowych (tale
rze, łyżki, miski, czerpaki, kijanki do pra
nia), narzędzia do przygotowywania przę
dzy, trzepaczki do lnu, międlice, grzebie
nie do rozczesywania wełny, wrzeciona, 
przęśliki, metalowe i kościane igły do szy
cia, nożyczki, fragmenty tkanin. Narzę
dzia rolnicze prezentowane są przez radli- 
ce, sierpy, pólkoski, zęby drewnianych 
bron, stępy i żarna, a sprzęt rybacki przez 
haczyki do wędek, ościenie, błystki, pły
waki, kulki do sieci. Z odkrytych kilku 
warsztatów rzemieślniczych pochodzi 
około 150 noży, militaria (groty włóczni, 
strzał, bełtów, trzewiki pochew, głównie

oryt Pułtusk”. Wspólnie z Ośrodkiem 
Studiów Epoki Napoleońskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej udostępniono 
w siedzibie Ośrodka wystawę stałą „Pa
miątki napoleońskie”. Muzeum pułtu
skie przygotowuje również wystawy 
czasowe poza swoją siedzibą, m.in. 
w Muzeum Podlaskim Oddział Mu
zeum Historycznego w Białymstoku 
zorganizowano w br. ekspozycję arche
ologiczną „Nie od razu zamek w Pułtu
sku zbudowano”. Jest także współorga
nizatorem sesji popularnonaukowych 
upamiętniających dawnych właścicieli 
miasta, biskupów płockich.

Muzeum Regionalne w Pułtusku 
prowadzi również szeroko pojętą dzia
łalność popularyzatorską. Wspólnie 
z Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleoń
skiej WSH w rocznicę bitwy pod Pułtu
skiem 1806 r. i przyjazdu Napoleona do 
miasta zorganizowało widowisko histo
ryczne „Napoleon w Pułtusku”. Jest 
również współorganizatorem „Wielkie
go Jarmarku Średniowiecznego”, cy
klicznej imprezy z pokazem średnio
wiecznych rzemiosł, m.in. garncarstwa, 
tkactwa, kaletnictwa, rogownictwa, 
złotnictwa.

Anna Henrykowska

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2004 5



Wokót jednego zabytku

Rękojeść noża z grodu w Pułtusku

W
 trakcie wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych na 
Wzgórzu Zamkowym w Pułtusku, w 1979 r. znaleziona została 
niewielka figurka, wykonana z jeleniego poroża. Przedstawia ona 
uśmiechniętą postać, ubraną w długą, faldzistą szatę. Twarz ma bez za

rostu, ale trudno określić jej płeć. Postać ma długie włosy i płaskie nakry
cie głowy, u dołu zdobione rzędem punktów, a od góry pofałdowane. Na 
lewej ręce trzyma ptaka, w prawej - przedmiot w kształcie kielicha. Figur
kę uformowano długimi, pewnymi cięciami, a następnie całą jej po
wierzchnię starannie wygładzono’. W podstawie wydrążono otwór, u wylo
tu szeroki, trójkątny, przy końcu wąski i okrągły w przekroju. Pierwotnie 
tkwił w nim najpewniej metalowy trzpień, który z czasem 
spowodował wyłamanie części podstawy od przedniej 
strony figurki. Cały przedmiot ma 94 mm długości, 21 sze
rokości i jedynie 8 mm grubości.

Zabytek ten nie jest unikatem. Z północnej i środkowej 
Europy znamy dziś około trzydziestu podobnych przedsta
wień postaci z ptakiem, zapewne sokołem, na ręku. W Pol
sce poza Pułtuskiem znaleziono je w Szczecinie, Toruniu 
i Elblągu. O tym, że pełniły one funkcję rękojeści noży, 
świadczą nieliczne kompletne znaleziska. W basenie Mo
rza Bałtyckiego te niewielkie, ale efektowne przedmioty 
uważa się zwykle za importy. Jako domniemane miejsce 
ich pochodzenia wskazuje się pracownie Kolonii, a jeszcze 
częściej Paiyża. Być może tam powstały pierwsze egzem
plarze, które wyznaczyły obowiązujący, bo zaakceptowany 
przez użytkowników kanon, który następnie powielali wy
twórcy w innych rejonach Na to, że przedmioty te nie roz 
chodziły się jednak z jednego tylko centrum produkcji, 
zdaje się wskazywać fakt, że wykonywano je z bardzo róż
nych surowców obok kości słoniowej, poroża, kości by
dlęcych, kości owcy, kła morsa, także z drewna. Niestety, 
większość tego typu zabytków - to znaleziska przypadko
we, a jeśli nawet pochodzące z wykopalisk, to często ze 
stanowisk o zakłóconej stratygrafii i mato precyzyjnej chro
nologii. Pozytywnym wyjątkiem jest rękojeść z Elbląga, da
towana na dziewięćdziesiąte lata XIII w. i figurka z Pułtuska, 
znaleziona w warstwie z pierwszej połowy XIV w.

Motyw drapieżnego ptaka, siedzącego na pięści chro
nionej rękawicą, zdawał się jednoznacznie wiązać tego ty
pu wytwory z sokolnictwem. Zarówno charakterystyczna rę
kawica z długim, szerokim zarękawiem, jak i przywiązywa
ne do nóg ptaka rzemienne pęta są najczęściej wyraźnie 
zaznaczone. Niekiedy towarzyszą im jeszcze inne akceso
ria, jak choćby sokolnicza torba figurki ze Szczecina. 
Współczesny sokolnik, zrządzeniem losu mieszkający 
w Pułtusku, uważa, że w wypadku naszego zabytku obec
ność kielicha także ma praktyczne uzasadnienie. Do dziś 
znana i stosowana jest technika uspokojania sokola po
przez nabranie w usta wody i sposobem powszechnie dn 
niedawna stosowanym przy prasowaniu rozpylenie jej pro
sto w dziób ptaka. Idąc dalej tym tropem można więc było 
postawić hipotezę, że wszystkie te „kościane” figurki - to 
rękojeści „skluwaków", specjalnych noży służących do do
bijania zwierzyny złowionej w czasie polowania przez soko
ły, swoistych myśliwskich mizerykordii. Zdobycz sokołów 
była z reguły drobna, więc noże cą niewielkie i delikatne, za to efektowne. 
Bo też polowanie z sokołami bardzo długo było zajęciem prawdziwie elitar
nym i uchodziło za przywilej przede wszystkim panującego, chroniony czę
sto systemom sankcji prawnych. Była to rozrywka prestiżowa, ceniona, ale 
i kosztowna. Średniowieczni władcy nie szczędzili jednak pieniędzy na kup
no i utrzymanie ułożonych do polowań drapieżnych ptaków. Odpowiednio 
bogaty i efektowny bywał też zapewne zestaw związanych z sokolnictwem 
akcesoriów. Można się domyślać, że przedmioty te były dziełem nie tylko 
miejskich rzemieślników, ale również ludzi zawodowo zajmujących się ukła
daniem ptaków do polowali. Działo się tak po czasy całkiem niedawne - 
w 1936 r. zmarl w Falkensvaardzie w wieku 81 lat Karol Mollen, ostatni za
wodowy sokolnik Europy, który słynął nie tylko ze znakomitego opanowa
nia metod układania ptaków drapieżnych, ale również z wykonywania do

skonałych akcesoriów sokolniczych. Jeśli tak było, to może nieprzypadko
wy jest charakterystyczny rozrzut znalezisk rękojeści z przedstawieniem 
„sokolnika”. Wyraźna ich koncentracja obejmuje Danię i południową Szwe
cję, bowiem najbardziej cenionym ptakiem myśliwskim był sokół norweski, 
znany powszechnie jako bialozór, a po najlepsze północne sokoły udawa
no się zwykle właśnie do Danii, gdzie rokrocznie sprowadzano je w wielkiej 
ilości specjalnym statkiem z Islandii. W średniowieczu handel sokołami był 
zajęciem intratnym I prowadzono go na zadziwiająco wielką skalę.

Niestety, cały powyższy wywód oparty został tylko na jednym zabytku - rę
kojeści z przedstawieniem sokola. Tymczasem istnieją też egzemplarze do nie

go podobne, ale wyobrażona na nich postać trzyma nie so
kola, lecz lirę, książkę bądź jakiś przedmiot trudny do ziden
tyfikowania. Znane są też co najmniej trzy rękojeści z dwiema 
postaciami, mężczyzna występuje na nich z sokołem, a ko
bieta np. z pieskiem. W Elblągu znaleziono dwa tego typu za
bytki, jeden jest kompletny. Jego rękojeść - to koronowana 
postać z sokołem, ale zachowana szczęśliwie głownia noża 
raczej nie jest głownią skluwaka. Ten bowiem powinien mieć 
wydatny sztych, a często jest to rodzaj szpikulca, a nie ostre
go na całej swej długości noża. Drugi przedmiot - to postać 
częściowo uszkodzona (brak jest głowy), która w rękach trzy
ma księgę bądź lirę, na pewno jednak nie sokola.

Błędem wydaje się próba przypisania rękojeściom, ta
kim jak pułtuska, konkretnej i jednoznacznej funkcji na pod
stawie zbyt dosłownie odczytywanej obecności myśliwskie
go ptaka. Ważniejsze jest symboliczne znaczenie sokoła. 
Piesliżowy charakter łowów „pod pierzem" sprawił, iż 
przedstawienie sokoła odczytywano jako atrybut władcy, 
wskazujący na jego status. W Bizancjum oraz Europie Za
chodniej i Północnej znaczenie takie poświadczone jest 
przez liczne źródła już od drugiej połowy pierwszego ty
siąclecia. Sokół przedstawiany na monetach stanowi za
zwyczaj atrybut komplementarny w stosunku do berła lub 
miecza, zajmując miejsce, w którym na innych, analogicz
nych wyobrażeniach władców znajduje się monarsze jabł
ko. W tym kontekście naturalna staje się obecność korony 
na głowie figurki z Elbląga. Do tej samej grupy zabytków 
należy więc „sokolnik” z Pułtuska i dość prymitywnie wyko
nane rękojeści z Bratysławy, których status określają już tyl
ko fatdziste, długie szaty i korony na głowach. Widoczny 
jest „dworski" charakter całej tej grupy zabytków, niezależ
nie od różnej jakości wykonania, użytego surowca, wresz
cie stanu zachowania poszczególnych przedmiotów. 
Wszystkie one przedstawiają postać idealnego władcy.

Nio można wykluczyć, że część „figurek z sokołem" 
rzeczywiście pełniła funkcję rękojeści skluwaków, inne mo
gły być rękojeściami reprezentacyjnych noży „stołowych”. 
Najważniejsze było jednak symboliczne znaczenie tych 
przedstawień jako elementu ówczesi lej kultury elitarnej. Nie 
dziwi częste występowanio togo typu zabytków w obrębie 
siedzib ówczesnych możnych - zarówno świeckich, jak 
i duchownych - takich, jak gród pułtuski, który przez długi 
czas był rezydencją biskupów płockich. Zastanowienia wy
maga natomiast powód, dla którego tak często są one znaj
dowane w ośrodkach miejskich, czyżby były wyrazem do

brze znanego dążenia bogatego, by zrównać się statusem ze szlachtą?
Szczęśliwie, coraz więcej tych interesujących zabytków pozyskiwanych 

jest w trakcie metodycznie prowadzonych badań wykopaliskowych. Można 
mieć nadzieję, że dalsze badania przyniosą informacje o miejscach i sposo
bach ich produkcji oraz kręgu użytkowników.

Niewielka postać z sokołem znaleziona w reliktach średniowieczne 
go pułtuskiego grodu wiąże się z wieloma aspektami życia jego miesz 
kańców, może jest dowodem wyspecjalizowanej rzemieślniczej produk 
cji, może dalekosiężnego handlu, na pewno jest elementem ówczesne 
go świata symboli, wyobrażeń i wyznawanych wartości. Dziś pozwala 
nam nieco się do tego świata zbliżyć.

Zbigniew Polak
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- WOKÓŁ TRADYCJI

Kultura ludowa Puszczy Białej
N

a wschód od Pułtuska, w widłach
Bugu i Narwi, znajduje się dość sil
nie zalesiony obszar - Puszcza Biała. 

Od czasów średniowiecza do sekularyzacji 
dóbr kościelnych po trzecim rozbiorze Pol
ski w 1795 r. stanowiła ona własność bisku
pów płockich. Nazwę „Puszcza Biała” 
wprowadził do literatury etnograficznej 
w 1929 r. Stanisław Poniatowski. Jej źró- 
dłosłów nawiązuje do trawiastych polan 
nazywanych przez miejscową ludność bie- 
lami, rozrzuconych gęsto pośród borów. 
Biel - to także nazwa wełnianki, rośliny 
z rodziny turzycowatych (Eriphorum), obfi
cie porastającej bagna i podmokłe łąki pusz
czańskie. Nasiona wełnianki pokrywają się 
kiściami białego puchu, który upodobnia 
mokradła do białych dywanów.

Już w czasach biskupich ukształtował się 
podział Puszczy Białej na dwie części, w któ
rych preferowane były odmienne typy go
spodarki. Część zachodnia - położona bliżej

rąb i spławianie drewna, produkcja smoły 
drzewnej i potażu, rybołówstwo, myślistwo, 
kołodziejstwo i utrzymanie łąk w należytej 
kulturze. Najważniejszą dziedziną gospo
darki leśnej było jednak bartnictwo, dostar
czające miodu i wosku.

Wojny szwedzkie XVII i XVIII w. oraz 
liczne w tym czasie epidemie spowodowa
ły wyludnienie wielu wsi puszczańskich. 
Aby przywrócić gospodarcze znaczenie 
Puszczy Białej, koniecznością stało się 
sprowadzenie nowych osadników. Odpo
wiednich kandydatów znaleziono wśród 
Kurpiów, zamieszkujących dzisiejszą Pusz
czę Zieloną (Kurpiowską), obeznanych 
z gospodarką leśną i bartnictwem. W cza
sie akcji osadniczej, prowadzonej w XVIII 
w. przez kolejnych biskupów, na teren 
Puszczy Białej przybyło z Puszczy Zielonej 
około 300 Kurpiów z rodzinami, którym 
zagwarantowano wszystkie dotychczasowe 
prawa i przywileje. Kurpie byli ludźmi wol-

1. Kościół św. Anny (XVIII w.) w Lubielu
2. Fragment dekoracji ganku domu 
w Rząśniku

Pułtuska - miała charakter rolniczy, nato
miast zwarty kompleks borów w części za
chodniej, położony pomiędzy Wyszkowem, 
Porządziem, Ostrowią Mazowiecką, Małki
nią i Brokiem, stanowił obszar gospodarki 
leśnej i łowieckiej. Mieszkańcom osad le
śnych wolno było uprawiać jedynie niewiel
kie kawałki gruntu, niezbędne do zaspoko
jenia osobistych potrzeb. Do podstawowych 
zajęć ludności wsi puszczańskich należał wy

nymi. Osadzano ich na czynszu. W poro
zumieniu z administracją biskupią mogli 
poszerzać areał swoich gospodarstw, sprze
dawać ziemię innym osadnikom i przeno
sić się na nowe miejsce. Pozycja społeczna 
i materialna Kurpiów była zatem wyraźnie 
uprzywilejowana w stosunku do chłopów 
pańszczyźnianych. Najwięcej rodzin kur
piowskich osiedliło się we wsiach leśnych 
wschodniej części Puszczy Białej, mniej na 
terenach położonych bliżej Pułtuska, gdzie 
było zdecydowanie mniej borów.

Ludność kurpiowska wywarła ogromny 
wpływ na ukształtowanie kultury Puszczy 
Białej. Kurpiowie jako ludzie wolni mieli zu
pełnie inny stosunek do spraw bytowych 
i potrzeb duchowych, niż obarczeni liczny
mi powinnościami chłopi pańszczyźniani. 
Nic zatem dziwnego, że z chwilą poprawy 
warunków ekonomicznych w XIX w. pozo
stała część ludności regionu przejmowała 
kulturowe wzorce kurpiowskie i rozwijała 
je, ale w sposób nieco odmienny niż na tere
nie sąsiedniej Puszczy Zielonej. Ze względu 
na obecność silnego pierwiastka kurpiow
skiego w kulturze tego regionu, bywa on na

zywany także Kurpiowską Puszczą Białą lub 
Kurpiami Białymi.

Przemiany społeczno-gospodarcze 
w XIX w. zacierały stopniowo różnice po
między Kurpiami. Pod rządami państw 
zaborczych nastąpiło załamanie się daw
nych form puszczańskiej gospodarki le
śnej, a podstawą utrzymania wszystkich 
mieszkańców stało się z czasem rolnic
two. Rabunkowa gospodarka zasobami 
leśnymi prowadzona przez Rosjan spowo
dowała ogromną dewastację w borach 
puszczańskich, ale tereny uzyskane po 
wycięciu lasów powiększyły znacznie are
ał gruntów chłopskich. Las w dalszym cią
gu dawał ludziom dodatkowe zajęcie przy 
ścince, transporcie i spławie drewna.

Odmienny charakter gospodarki w za
chodniej i wschodniej części Puszczy Białej, 
utwierdzony dziewiętnastowiecznymi po
działami administracyjnymi, pozwolił wy
odrębnić na jej terytorium dwie grupy kul
turowe: pułtuską i ostrowską. Ważniejsze 
miejscowości na terenie grupy pułtuskiej - 
to Pniewo, Rząśnik, Obryte, Cieńsza, Le- 
many, Lutobrok, Gładczyn, Sadykierz, 
Wielgolas, Porządzie, Dąbrowa i Komoro
wo; natomiast w grupie ostrowskiej - 
Brańszczyk, Trzcianka, Budykierz, Budy, 
Tuchlin, Udrzyn, Udrzynek, Poręba, Białe 
Błoto, Długosiodło, Nagoszewo. Dziś kul
tura ludowa Puszczy Białej znajduje się 
w stanie zaniku, choć niektóre jej treści 
w szczątkowej i zwykle zmodyfikowanej 
formie trwają nadal, podtrzymywane przez 
instytucje i ludzi wrażliwych na jej piękno.

Do najciekawszych dziedzin kultury lu
dowej Puszczy Białej należy budownictwo 
drewniane, a zwłaszcza mieszkalne, z bogato 
rozwiniętym zdobnictwem, którego przykła
dy wprawdzie coraz rzadziej, ale można jesz
cze spotkać w wielu miejscowościach. Formy 
architektoniczne, występujące na tym tere
nie, wykazują silny związek z budownic
twem drewnianym całego Mazowsza. Nie
które z nich (zwłaszcza chałupy) pod wzglę
dem wielkości, proporcji, rozwiązań kon
strukcyjnych i programu funkcjonalnego 
wnętrza stanowią kontynuację wzorów kur
piowskich przeniesionych z Puszczy Zielo
nej. Charakterystyczną cechą budownictwa 
puszczańskiego jest zdobnictwo, które swo
je apogeum osiągnęło w pierwszej ćwierci 
XX w. Na szczególną uwagę zasługują roga
le (śparogi), wieńczące szczyty dachów, 
szczytowe belki pułapowe widoczne z ulicy, 
nadokienniki, drzwi, ganki osłaniające wej
ścia, szalunki szczytów dachu i węgłów oraz 
różnego rodzaju listwy. Misternie wycinane 
nadokienniki, ażurowe listwy i inne detale 
umieszczane w szczytach dachów od strony 
ulicy i zdobiące ganki niejednokrotnie przy
pominały koronkę.
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Dla grupy ostrowskiej do chwili obec
nej charakterystyczne są brogi na siano, sta
wiane zwykle w bezpośrednim sąsiedztwie 
zagród, stanowiące niezwykle malowniczy 
element tamtejszego krajobrazu wiejskiego. 
Drewnianą architekturę sakralną reprezen
tują kościoły w Lubielu, Porządziu, Barci
cach i kaplica cmentarna w Broku. Częstym 
elementem krajobrazu są drewniane krzyże 
i murowane kapliczki przydrożne.

Lata międzywojenne - to okres roz
kwitu ludowego meblarstwa w Puszczy 
Białej, inspirowanego wzorami rzemiosła 
cechowego. Wykonywane przez miejsco
wych stolarzy kredensy, szafy, szlabany, 
stoły, stoliki, krzesła i inne meble należą 
do najciekawszych przykładów meblar
stwa ludowego tego okresu na Mazowszu. 
Ważną dziedziną puszczańskiej sztuki lu
dowej było zdobnictwo mieszkań. Spo
śród szerokiej gamy ozdób wymienić nale
ży przede wszystkim papierowe wycinanki 
i kwiaty oraz pająki. Ozdoby te były szcze
gólnie popularne w grupie pułtuskiej.

Dla Puszczy Białej charakterystyczne by
ły wycinanki jednobarwne i wielobarwne 
(wyklejanki), o kształcie ażurowych kół 
(gwiazdy), stylizowanych roślin i bukietów 
(zielka), wstęg, postaci ludzkich i zwierząt. 
Formą wycinanki były także misternie strzy
żone papierowe firanki, wieszane w oknach 
lub używane do dekoracji obrazów wiszą
cych na ścianach. Z papierowych kwiatów 
wiązano bukiety stawiane na ołtarzykach 
domowych i niezwykle efektowne korony, 
nakładane na ramy obrazów. Dopełnieniem 
dekoracji izby puszczańskiej były promieni
ste pająki zawieszane u sufitu, złożone z wie
lu pazurów - promieni przypominających 
łańcuchy choinkowe. Szczególnie dekora
cyjne ozdoby tego typu wykonywały gospo
dynie we wsiach położonych w parafii Pnie
wo. Tam także do chwili obecnej okleja się 
wydmuszki jajek rdzeniem sitowia i włóczką 
- w przeszłości były to ozdoby pólek kre
densów i drzewek bożonarodzeniowych, 
a dziś są poszukiwaną ozdobą wielkanocną.

W okolicach Pułtuska przetrwał jeszcze 
kobiecy strój ludowy. Noszą go kobiety 
z parafii Pniewo i Obryte podczas uroczy
stości kościelnych. Ubiór ten składa się 

z kiecki (spódnica ze stanikiem), zapaski, 
koszuli, butów i nakrycia głowy. W kolory
styce kiecek i fartuchów z lat międzywo
jennych dominują odcienie zieleni, uroz
maicone delikatnymi prążkami barwy bia
łej, żółtej i różowej. Wcześniej ubiory szyto 
z samodziałów o przewadze barwy czer
wonej. Obrzeża kiecek, fartuchów i staniki 
zdobią niezwykle efektowne stroje, czyli 
szerokie szlaki z naszytych szklanych kora
lików, wśród których przeważa barwa 
srebrna. Kołnierze i mankiety koszul, wy
kończonych szerokimi pasami białej ko
ronki, zdobią czerwone, niezwykle efek
towne hafty. Na głowach kobiety nosiły od 
święta dwa rodzaje muślinowych czepków 
zdobionych białym haftem. Jeden - to cy- 
pek ślachecki, wiązany na kokardę pod 
brodą, drugi - to cypek z kacurem (płat 
muślinu opadający na plecy), zakładany 
pod zawiązaną z tyłu głowy chustkę.

Wiele gospodyń starszego pokolenia 
z parafii Pniewo i Obryte podtrzymuje haf
ciarskie tradycje regionu. Czerwonym ha
ftem zdobi się dzisiaj obrusy, ręczniki, ser
wety i serwetki, czasami elementy stroju 
oraz wykonywaną na zamówienie różnego 
rodzaju bieliznę kościelną. Kłopoty ze zby
tem tych wyrobów (który przed laty gwa
rantowała hafciarkom CPLiA) czynią jed
nak to zajęcie coraz bardziej nieopłacal
nym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na 
motywach miejscowego haftu oparta zosta
ła obecna polichromia kościoła w Pniewie. 
Folklor muzyczny i tańce regionu podtrzy
mują zespoły folklorystyczne i śpiewacze. 
Szczególną rolę odgrywa tu zespół „Puszcza 
Biała”, w którym tańczą i śpiewają przed
stawiciele różnych pokoleń mieszkańców 
wsi puszczańskich z okolic Pułtuska.

Wymienione dziedziny stanowią jedy
nie skromny wycinek bogatego dorobku 
kulturowego Puszczy Białej. Wiele cennych 
wytworów tradycyjnej kultury puszczań
skiej, a zwłaszcza sztuki ludowej, znajduje 
się w mazowieckich i polskich muzeach. 
Ten niezwykle ciekawy region Mazowsza 
do chwili obecnej nie ma jednak żadnego 
własnego muzeum ani ekspozycji, która 
prezentowałaby jego dziedzictwo kulturo
we, choć próby zmierzające w tym kierun

ku były i czynione są nadal. Należy tu przy
pomnieć działania niektórych proboszczów 
puszczańskich. W latach siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia proboszcz z Poręby koło 
Brańszczyka zebrał niezwykle ciekawą ko
lekcję z zakresu kultury materialnej i sztuki 
swojej parafii i okolic. Niestety, kolekcja ta 
już nie istnieje. Działalność proboszczów 
parafii w Obrytem i Pniewie stworzyła wa
runki do zachowania autentycznych stro
jów, używanych przez asystę w czasie pro
cesji uświetniających najważniejsze święta 
kościelne. W Obrytem przez wiele lat ist
niała izba regionalna zorganizowana przez 
Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. Z przy
czyn jednak od Muzeum niezależnych 
przed kilku laty została zlikwidowana.

Niedawno pojawiła się kolejna inicja
tywa. Na początku 2003 r. kilka twórczyń 
mieszkających w Lemanach, Pniewie 
i Cieńszy postanowiło stworzyć własną 
izbę - muzeum w Pniewie. Twórczynie te 
potrafiły przekonać do swojego pomysłu 
grono łudzi oddanych kulturze ludowej 
i uzyskać ich wsparcie. W ciągu kilku mie
sięcy w lokalu starej szkoły, przekazanym 
na ten cel przez wójta gminy Zatory, urzą
dzono pierwszą ekspozycję. Z pomocą fi
nansową pospieszył starosta powiatu puł
tuskiego. W dwóch pomieszczeniach urzą
dzono „mieszkanie kurpiowskie”, trzecie 
przeznaczone zostało na pokazy twórczo
ści ludowej, czwarte pełni funkcję świetli
cy. W ostatnią niedzielę sierpnia 2003 r., 
podczas dożynek parafialnych nastąpiło 
uroczyste otwarcie ekspozycji. Ludzie sku
pieni wokół idei stworzenia żywego mu
zeum kurpiowskiego w Pniewie powołali 
do życia Stowarzyszenie „Puszcza Biała - 
moja mała Ojczyzna”, które od roku cze
ka już na zarejestrowanie w sądzie. Stowa
rzyszenie to przejmie w przyszłości wszyst
kie sprawy związane z prowadzeniem mu
zeum wiejskiego w Pniewie, organizacją 
lekcji i pokazów muzealnych, prowadze
niem warsztatów ginących zawodów 
i problemem zabezpieczenia najcenniej
szych treści kultury ludowej Puszczy Białej 
dla przyszłych pokoleń jej mieszkańców.

Tomasz Czerwiński
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Polska kuchnia w Domu Polonii 
w Pułtusku

K
toś kiedyś powiedział, że polska 
kuchnia jest najlepszą kuchnią 
świata, a jeszcze ktoś inny, że pol
ska kuchnia nie jest do syta, a wręcz do 

bólu. Trudno nie zgodzić się z tymi 
stwierdzeniami choćby dlatego, iż przez 
terytorium Polski przemierzały różne na
rodowości Europy i świata, tak z połu
dnia na północ, jak ze wschodu na za
chód, pozostawiając u nas najróżniejsze 
elementy swoich kuchni narodowych. Po
lacy zawsze chętnie włączali do swojej 

kuchni to, co było najlepsze. Mamy za
tem w polskiej kuchni duże wpływy kuch
ni włoskiej, francuskiej, tureckiej, rosyj
skiej, jak również kuchni orientalnej.

Dom Polonii w Pułtusku kontynuuje 
tradycję kuchni staropolskiej, na którą 
składają się różne kuchnie, począwszy od 
najistotniejszej kuchni myśliwskiej, po
przez kuchnię szlachecką, ziemiańską czy 
kresową (wileńską, lwowską). Co składa 
się na sukces kuchni Domu Polonii? Przede 
wszystkim zaopatrzenie w najlepsze su
rowce - składniki receptur, odpowiednie 
urządzenia do obróbki termicznej, choćby 
zamkowa wędzarnia „na gorąco”, w której 
odbywa się wędzenie najróżniejszych wę
dlin i mięs. Poza tym na podzamczu znaj
duje się wędzarnia „na zimno”, bez której 
dawne pałace i dworki nie mogły się obyć. 
W tejże wędzarni przygotowuje się jedną 
z najbardziej pożądanych wędlin, tzw. kin- 
dziuk. Przygotowuje się ją i wędzi około 
trzech miesięcy. Może ona śmiało konku
rować z prosciutto czy carpaccio.

Asortyment wędlin, którym chlubi się 
kuchnia Domu Polonii jest bardzo bogaty. 
Są to: szynka z dzika, polędwica z jelenia, 
kiełbasa z dzika, pieczeń z sarny, szynki i ba
lerony, polędwice wieprzowe itp. Do wę
dlin serwowane są najróżniejsze sosy zimne, 
jak również chleb z zamkowej piekarni, 

przygotowany na naturalnym zakwasie, 
w dzieży lipowej, a następnie pieczony na li
ściach chrzanu, tataraku czy dębu.

Ponieważ zamek pułtuski usytuowany 
jest nad Narwią, w karcie menu królują 
najróżniejsze ryby: od szczupaka faszero
wanego - króla zimnych przekąsek, po
przez smażone lub duszone w sosach san
dacze, liny, okonie aż po jesiotry i sumy. 
Zamkowa kuchnia wyposażona jest 
w dwa ogromne baseny oraz wspaniałe 
akwarium znajdujące się w restauracji 
„Pod Złotym Jeleniem”, które zapewnia
ją świeże ryby na potrzeby gości.

Polska kuchnia nie może obyć się bez 
dań z dziczyzny, a że Puszcza Biała tuż 
tuż, to i zwierzyny nie braknie. Już król 
Jagiełło doceniał zasobną w zwierzynę 
naszą puszczę. Robił dzięki niej zapasy na 
wszystkie wojenne wyprawy, m.in. na bi
twę pod Grunwaldem. Dzisiejsza karta 
menu restauracji „Karmazynowa” pełna 
jest potraw z dziczyzny i runa leśnego. Na 
pierwszym miejscu należy wymienić 
„schab z dzika po Bartnicku”, czyli w so
sie miodowo-piwnym. W Puszczy Białej 
znajduje się rezerwat „Bartnia”, w którym 
to właśnie bartnicy w taki sposób przy
rządzali schab z dzika. Poza potrawami 
z dzika podawana jest też „sarna duszona 
w sosie wiśniowym” czy „jeleń po kró
lewsku”. O tym, że dziczyzną pułtuski za
mek stoi, świadczy to, że nie tylko w re
stauracjach, ale i na imprezach plenero
wych serwowane są: dziki z rożna, kiełba
sa z dzika w pętach wprost z wędzarni,

1.2. Zamek pułtuski - siedziba 
Domu Polonii (1), sala Kominkowa (2)

bażanty z rusztu czy pasztety z zająca. 
Wszystko to odbywa się w malowniczo 
położonej, nad samą Narwią „Tawernie”. 
Tam również można być świadkiem uni
katowego pieczenia ciasta na rożnie, czy
li polskiego sękacza, nazwanego inaczej 
babą z rożna.

Cukiernia zamkowa przyrządza na 
potrzeby naszych gości najróżniejsze cia
sta. Od wielkanocnych mazurków, bab 
piaskowych, tiulowych, poprzez serniki, 
makowce, keksy, pierniki, ciasta drożdżo- 
we, maślane ciasteczka, na tortach śmie
tanowych czy czekoladowych z marcepa
nem skończywszy.

Chlubą kuchni Domu Polonii są: żu
rek staropolski, chłodnik litewski z szyjka
mi rakowymi, potrawy z raków, wyśmie
nita zupa rakowa bądź też turban z raków, 
jako najbardziej wykwintne danie kuchni 
szlacheckiej. Jednym z podstawowych dań 
uroczystych kolacji, poza daniami z ryb, 
stało się prosię pieczone po polsku, ser
wowane z kaszą gryczaną i sosem grzybo
wym. W zamkowej karcie jest wiele dań 
z grzybami: pierogi z kurkami czy opień
kami, jak również danie dla koneserów - 
borowiki w śmietanie, serwowane w spe
cjalnie wydrążonej bułeczce drożdżowej. 
Wiele dań przygotowywanych jest z dro
biu i tu oczywiście króluje „kaczka po het- 
mańsku”. Jest to połowa kaczki pieczonej 
z jabłkami, podawana z ziemniakami po 
polsku i kapustą modrą.

Praca w kuchni wymaga wysokich 
kwalifikacji całego grona kucharzy oraz 
działu zaopatrzenia, który stara się wypo
sażyć gastronomię w takie surowce i pro
dukty, jakie wymieniają w starych książ
kach kucharskich L. Cwierczakiewiczowa 
czy M. Monatowa. Cała siła kuchni Do
mu Polonii często opiera się na wiernym 
wzorowaniu się na recepturach wymie
nionych wyżej autorek. Tylko sięganie do 
korzeni naszej historii kulinarnej może 
zapewnić polskiej kuchni sukces. Przy
chodzi to z ogromnym trudem, ponieważ 
ta wspaniała tradycja kulinarna została 
przerwana na wiele lat przez zabory, woj
ny, utratę niepodległości. Cieszy jednak 
fakt, że coraz częściej wracamy w polskiej 
gastronomii do starych, sprawdzonych 
receptur. Jest o wiele bardziej bogata, peł
na doskonałych, smacznych dań, 
uwzględniających nasze położenie geo
graficzne czy klimat. Polska kuchnia bar
dzo okazale prezentuje się w historycz
nych obiektach, takich jak Dom Polonii 
w Pułtusku.

Michał Kisiel
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Napoleon na Mazowszu Wkry i zbliżyć do pozycji hrabie
go Tołstoja Ostermana w Czarno
wie. Była to pierwsza bitwa noc
na, którą kierował sam cesarz. 
Z dachu starej stodoły, stojącej

P
o trzecim rozbiorze Polski, 
kiedy stare struktury pań
stwowe przekształcono na 
wzory państw zaborczych, jesz

cze przez trzydzieści pięć lat ist
niało i walczyło na wielu frontach 
wojsko polskie. Dawało to na
dzieję, że utraconą niepodle
głość można będzie odzyskać 
drogą walki zbrojnej. W pierw
szym okresie takie działania mili
tarne prowadzono przy boku Na
poleona. Pod jego rozkazami 
walczyły Legiony generała Hen
ryka Dąbrowskiego w Italii i Legia 
Naddunajska Karola Kniaziewi- 
cza. W szeregi armii francuskiej 
wstępowało coraz więcej Pola
ków, szczególnie wtedy, kiedy 
cesarz rozpoczynał nową wojnę 
z Austrią, Prusami czy Rosją. Tak 
było i na jesieni 1806 r., kiedy wy
buchła wojna francusko-pruska. 
Dwa błyskawiczne zwycięstwa 
pod Jeną i Auerstedt oraz szyb
kie zajmowanie obwarowanych 
pruskich miast wskazywało na 
to, że w pogoni za armią pruską 
i wojskiem rosyjskim, które przy
szło z pomocą Fryderykowi Wil
helmowi III Napoleon wkroczy 
wreszcie na ziemie polskie. O ile 
w tym kroku on sam widział jedy
nie manewr taktyczny, o tyle Po
lacy przyjęli go jako wyzwoliciela 
spod okupacji pruskiej i wierzyli, 
że jest to pierwszy krok na dro
dze do niepodległości. Stąd tak 
entuzjastyczne powitanie wojsk 
francuskich. Napoleon o Polsce 
niewiele wiedział. Informacje 
czerpał z pracy Claude' Rulhiera, 
który opisywał czasy Konfedera
cji Barskiej. Bezpośrednie po
znanie naszego kraju miało do
piero nastąpić. Niestety, w wa
runkach i okolicznościach szcze
gólnie niekorzystnych - nie
ustanne zmiany pogody, mróz 
na przemian z odwilżą i desz
czem, błotniste lub piaszczyste 
drogi, a do tego prawdziwy głód. 
Wszystko to łamało butę niedaw
nych zwycięzców spod Auster
litz, a cesarzowi czyniło wojnę 
zajęciem niezmiernie trudnym.

Kiedy 27 listopada 1806 r. 
wojska francuskie pod dowódz
twem marszałka Louisa Davouta 
zbliżały się do Warszawy, wiado
mo było że przyjdzie im walczyć 
nie z armią pruską, która wycofa
ła się na linię Toruń, Grudziądz, 
Gdańsk, ale z Rosjanami, których 
100 tys. przekroczyło Niemen już 
1 listopada 1806 r. Pod Warsza-

Tylża

OD PUŁTUSKA DO TYLŻY

Mysiyni

Ostrołęka

jabłonna

wą oczekiwało na Francuzów 50 
tys. Rosjan pod dowództwem 
generała Leoncjusza Bennigse- 
na, ale nie przyjęli oni otwartej 
walki, lecz wycofali się na północ 
od miasta. Napoleon dyspono
wał armią złożoną z 80 tys. żoł
nierzy francuskich i napływają
cych formacji polskich. Zaapelo
wał bowiem za pośrednictwem 
generała Dąbrowskiego, aby Po
lacy wystawili 30 tys. wojska, 
a wtedy on oceni, czy są oni god
ni być narodem. Trzeba przy
znać, że ultimatum to było bar
dzo oryginalne i zachęcające

S^:egowo_^ Ciechanów

Szlak Napoleona

1806 - 1807

w ustach wyzwoliciela, ale zapal 
i entuzjazm w narodzie był tak 
wielki, że już wkrótce jednostki 
polskie mogły wziąć udział w wal
kach o Tczew, Grudziądz 
i Gdańsk, a żołnierze z nowego 
zaciągu obsadzić fortyfikacje 
Pragi. Do pierwszego starcia 
wojsk francuskich z Rosjanami 
doszło 23 grudnia pod Okuni- 
nem i Czarnkowem w widłach 
Narwi i Wkry. Żołnierzom mar
szałka Davouta udało się zbudo
wać most na Narwi poniżej ujścia

na wyspie oblewanej wodami 
Wkry, obserwował on ruchy 
wojsk. Rosjanie zastosowali tu 
nową taktykę, polegającą na nie
ustannych atakach, odwrotach 
i ponownych powrotach, co było 
szczególnie uciążliwe w ciemno
ściach i złej pogodzie. Według 
przybliżonych danych w bitwie tej 
strona rosyjska utraciła 1800 za
bitych i rannych, a strona francu
ska około 100 zabitych i rannych.

W dzień przed bitwą Napole
on zatrzymał się w drewnianej 
chacie na terenie Okunina. Bu
dynek ten stoi w tym samym 
miejscu do dnia dzisiejszego,

Dobre Miasto

Pruska Iław;r*" ' ‘ ■ 
(Pr.E^o.)
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chociaż gruntownie został zmie
niony. W okresie międzywojen
nym przyjeżdżały do niego wy
cieczki młodzieży szkolnej i żoł
nierze z jednostki modlińskiej, 
aby uczyć się tu historii i patrioty
zmu. Kolejnym śladem działań 
napoleońskich w tym rejonie jest 
twierdza w Modlinie. Decyzję 
o jej budowie podjął cesarz 
w pierwszej dekadzie grudnia 
w Poznaniu, a prace przy rozbu
dowie fortyfikacji prowadzone 
byty do ostatnich dni pobytu 

Francuzów na tym terenie. Jedna 
reduta w tym zespole nazywana 
jest redutą napoleońską, istnieje 
bowiem domniemanie, że cesarz 
sam mógł ją zaprojektować, jako 
że byty artylerzysta miał w tej 
dziedzinie doświadczenie.

Spod Czarnowa hrabia Toł
stoj wycofał się do Nasielska, 
a tego samego dnia 24 grudnia 
generała Augereau sforsował 
Wkrę pod Sochocinem i Kozlą- 
bem. Udało mu się tego doko
nać tylko w tej drugiej miejsco-

1. Szlak Napoleona od Pułtuska 
do Tylży

2. „Bitwa pod Golyminem”, 
litografia A. Championa,
w paryskim zakładzie litograficznym 
Ch. E. Motte’a

3. Wystawa pamiątek 
napoleońskich w Pułtusku
- fragment ekspozycji

wości. Tu jednak po przejściu 
przez częściowo zniszczony 
most zginął zakluty bagnetami 
dowódca 14. pułku liniowego 
pułkownik Charles-Joseph Sa- 
vary, brat ministra w rządzie Na
poleona. Pamiątką po tym tra
gicznym wydarzeniu jest epita
fium pułkownika w kościele pa
rafialnym w Płońsku, wykonane 
z marmuru odpitowanego z tu
reckiej fontanny, którą zamienio
no w lawaterz umieszczony 
w tutejszej zakrystii.

25 grudnia Napoleon prze
stał panować nad zmieniającą 
się sytuacją. Deszcz z mokrym 
śniegiem i ogromne błoto utrud
niały ruchy wojsk i regularny do
pływ informacji. Dlatego sam 
z trzema dywizjami Davouta, 
korpusem Augereau, gwardią 
i rezerwą armii ruszył w stronę 

Ciechanowa i Golymina, spo
dziewając się spotkać tam więk
sze sity nieprzyjaciela. Marszał
ka Lannesa wyprawił na Pułtusk. 
W tych kierunkach wojska ma
newrowały przez cały dzień 25 
grudnia i ranek następnego 
dnia, aby wreszcie w tym sa
mym dniu 26 grudnia niemal 
równocześnie stoczyć bitwy pod 
Pułtuskiem i Golyminem. Oby
dwie byty nieudane i w zasadzie 
niekorzystne dla każdej ze stron, 
choć każda przypisywała sobie 
zwycięstwo. Pod Pułtuskiem 
marszałek Lannes na czele 18- 
tysięcznej armii start się z 43-ty- 
sięczną armią generała Bennig- 
sena. Straty francuskie w tej bi
twie oszacowano na 500 zabi
tych i rannych, natomiast rosyj
skie na 3 tys. Następnego dnia 
Rosjanie wycofali się za Narew, 
paląc za sobą mosty. Pod Goly
minem 7. korpus Augereau i 3. 
korpus Davouta toczył bój z kor
pusem ks. Glicyna. Tu straty 
francuskie wyniosły 800 ludzi, 
natomiast rosyjskie około 1 tys. 
W drugiej fazie bitwy na gotymiń- 
skie pola przybył Napoleon, któ
ry noc spędził w nowym dworze 
w Pałukach.

25-28 XI 2004 r.

Porozumienie Wydawców
Książki Historycznej 

i Dom Wojska Polskiego

XIII TARGI
KSIĄŻKI

1 HISTORYCZNEJ

w Domu 
jy Wojska Polskiego

Warszawa,

al. Niepodległości 141

iłczynne w godz. 10.00-18.00

Wstęp wolny

laaai
X<ń'e Państwo

pnLskn/hRmnn MÓWIĄ
WIEKI

zźSK BiblirtekaAnalizPatroni medialni A* ..
. Uemona
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Poszukiwanie śladów i pa
miątek po tych bitwach nadal 
pozostaje sprawą otwartą. 
W przekazach ustnych mówi się 
o pobycie Napoleona w drew
nianej chacie w Rączkach nie
opodal Patuk i o dwóch krzy
żach stojących na rozwidleniu 
dróg za Wróblewem, pod który
mi cesarz miat się zatrzymać 
w drodze do Golymina. Są to 
jednak fakty niepotwierdzone. 
Pewne są natomiast odkrycia 
dokonane na polach pułtuskich 
przez pracowników Instytutu An
tropologii i Archeologii Wyższej 
Szkoły Humanistycznej im. Alek
sandra Gieysztora w Pułtusku. 
W 2002 r. zlokalizowali oni pod 
wsią Moszyn miejsce, gdzie to
czyły się najbardziej zacięte wal
ki. Pozyskane podczas tych ba
dań obiekty w postaci kul i frag
menty broni przekazane zostały 
na wystawę zorganizowaną 
przez Ośrodek Studiów Epoki 
Napoleońskiej w Pułtusku.

Autentycznym obiektem jest 
również usytuowany przy pułtu
skim rynku dom, w którym ce
sarz spędził kilka dni. Informuje 
o tym marmurowa tablica, 
umieszczona na jego elewacji. 
Podobna tablica znajduje się 
też na zamku, w sali, z której 
Napoleon obserwował ruchy 
wojsk rosyjskich za Narwią. Na
poleońska jest także ekspozy
cja muzealna w Pułtusku, urzą
dzona i systematycznie rozwija
na przez wspomniany Ośrodek 
Studiów Epoki Napoleońskiej 
i miejscowe muzeum. Są w niej 
nie tylko znaleziska z pól bitew
nych, ale również bogaty zespól 
map i planów bitew toczących 
się na mazowieckiej ziemi. Jest 
broń z tamtego okresu i frag
menty żołnierskiego oporządze
nia, a także artystycznie wyko
nana mapa działań i ruchów 
wojennych podczas całej kam
panii 1806-1807 r., którą zakoń
czyło podpisanie traktatu poko
jowego w Tylży.

Na terenie północnego Ma
zowsza jest wreszcie jeszcze jed
no miejsce, do którego cesarz ni
gdy nie zawitał, ale odnaleźć tu 
można kilka napoleońskich pa
miątek i zanurzyć się w klimat 
tamtego czasu. Miejscem tym 
jest Opinogóra wraz z działają
cym tu Muzeum Romantyzmu.

W katakumbach pod opino- 
górskim kościołem spoczywają 
prochy generała Wincentego Kra
sińskiego, dowódcy polskiego 
pułku szwoleżerów gwardii, jed
nostki, która wsławiła się szaleń
czą szarżą pod Somosierrą. Na 

miejscowym cmentarzu odnaleźć 
można kilka grobów żołnierzy na
poleońskich oraz przyjaciół domu 
Krasińskich. Masywny kamienny 
obelisk kryje grób Franciszka Gi- 
rardota, lekarza pułkowego, który 
ostatnie lata życia spędzał przy 
boku generała, kapitana Stanisła
wa Dunin Wąsowicza, adiutanta 
i opiekuna rozległych lasów gene
ralskich, wreszcie pułkownika Ta
deusza Wyleżyńskiego, również 
adiutanta, ale już po 1817 r. Wy- 
leżyński brat udział w kampanii 
1812 r. i podczas przeprawy przez 
Berezynę stracił prawą rękę, co go 
nie załamało i po wyleczeniu kon
tuzji nadal walczył. Jest on auto
rem rozprawy Opis bitwy pod Lip
skiem 1813 roku, która stanowi 
pierwszą relację spisaną przez 
uczestnika tej batalii.

W ekspozycji miejscowego 
muzeum najbardziej interesują
cym eksponatem jest osobista 
teka Napoleona, którą zabrali Ko
zacy podczas przeprawy przez 
Berezynę. Dziś spoczywa ona 
w otoczeniu kul z tego pobojowi
ska. Równie cenna i interesująca 
jest książka z cesarskiej biblioteki 
opatrzona superekslibrisem. Jest 
też marmurowe popiersie gene
rała Krasińskiego, wykonane 
przez Franciszka Bosio, ulubio
nego rzeźbiarza Napoleona. Są 
obrazy batalistyczne Januarego 
Suchodolskiego i Stanisława 
Wolskiego. Jest posąg Napole
ona, wykonany na zamówienie 
generała. Wszystkie te obiekty 
tworzą klimat domu Krasińskich, 
który zawsze żyt wspomnieniami 
napoleońskiej stawy.

Widzimy zatem, że cała 
przestrzeń rozciągająca się wo
kół Ciechanowa, Gotymina 
i Pułtuska pełna jest wspo
mnień. Od czterech lat w Cie
chanowie, Opinogórze i Pułtu
sku organizowane są widowiska 
plenerowe z udziałem formacji 
historycznych z Polski, Białoru
si, Litwy, Rosji i Anglii. Jednost
ka Szwoleżerów Gwardii powo
łana przez Urząd Miasta Cie
chanów, Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze i Ośrodek Stu
diów Epoki Napoleońskiej 
w Pułtusku regularnie biorą 
udział w analogicznych impre
zach organizowanych w krajach 
europejskich. Te wszystkie fakty 
i wydarzenia dokumentuje puł
tuski Ośrodek Studiów Epoki 
Napoleońskiej, który łączy pra
ce o charakterze naukowym 
i badawczym z działalnością 
promocyjną w kraju i za granicą.

Janusz Królik

Mikołaj Zieleński 
i jego związki 
z Pułtuskiem

W 1611 r. w Wenecji wyda
ne zostały dwa obszerne 
zbiory utworów wybitnego pol

skiego kompozytora przełomu 
renesansu i baroku Mikołaja 
Zieleńskiego, zatytułowane 
Offertoria totius anni i Commu- 
niones totius anni. Sfinanso
wane przez ówczesnego arcy
biskupa gnieźnieńskiego, pry
masa Wojciecha Baranow
skiego i jemu przez kompozy
tora dedykowane, zawierają 
one 113 utworów (56 w Offer- 
toriach i 57 w Communiones). 
Są to gtównie kompozycje 
mszalne - offertoria i komunie, 
ale także motety z tekstami 
o innym przeznaczeniu litur
gicznym, jak również trzy, 
niestety obecnie niekomplet
ne, instrumentalne fantazje*. 
Stanowią wysokiej rangi pod 
względem artystycznym i histo
rycznym, a przy tym najwięk
szą liczebnie zachowaną spu
ściznę polskiego kompozytora 
żyjącego w XVII stuleciu.

Starodruki zbiorów Mikoła
ja Zieleńskiego zwróciły uwa
gę historyków muzyki już 
u schyłku XIX w., co zaowoco
wało dokonanymi przez Józe
fa Sarzyńskiego nowymi edy
cjami kilku zawartych w nich 
utworów. Od tego też czasu 
czyniono starania, aby poznać 
także biografię kompozytora. 
W wyniku prowadzonych ba
dań jeszcze przed drugą woj
ną światową Jan Józef Dunicz 
ustalił, że Zieleński byt osobą 
świecką, zapewne stanu 
mieszczańskiego, w 1611 r. 
miat żonę (Annę Feterównę) 
i pełnił funkcję organisty, a tak
że maestro di cappella pryma
sa Baranowskiego oraz, że 
1 marca 1611 r., kiedy dato
wana jest w Wenecji podpisa
na przez kompozytora dedy
kacja dzieła, nie przebywał 
w Italii, ale w Łowiczu - siedzi
bie arcybiskupów gnieźnień
skich, gdzie toczyła się doty
cząca jego osoby sądowa 
sprawa majątkowa (chodziło 
o młyn w miejscowości Rudnik 
oraz wójtostwo we wsi Bocheń 
koto Łowicza, jakie Zieleński 

otrzymał od prymasa). Nie
znane byty jednak nadal ani 
wcześniejsze, ani późniejsze 
losy muzyka. Dopiero w 1989 
r. angielska muzykolog Delma 
Brough wskazała źródło doty
czące nieco wcześniejszego 
okresu w życiu Zieleńskiego. 
W swojej książce poświęconej 
polskiej muzyce religijnej 
w XVII w. przywołała ona bar
dzo krótkie fragmenty miej
scami nieczytelnych - jej zda
niem - dokumentów z Archi
wum Kapituły Płockiej, zawie
rające informację, że w 1604 r. 
Mikołaj Zieleński z Warki i jego 
małżonka otrzymali ziemię 
w niezlokalizowanej przez au
torkę pracy wsi Gromino oraz, 
że w 1606 r. muzyk byt okre
ślany jako organista.

Odczytanie podanych źró
deł pozwala dodać, że Zieleń
ski, na mocy cesji szlachetnie 
urodzonego Stanisława Kijow
skiego, otrzymał wraz z mał
żonką majątek we wsi biskupiej 
Gromino w kluczu pułtuskim 
(wsi położonej około 5 km od 
Pułtuska). Nadanie to wiązało 
się ze służbą muzyka na dwo
rze Wojciecha Baranowskiego, 
wówczas biskupa płockiego, 
rezydującego głównie na zam
ku w Pułtusku. Można je tłuma
czyć chęcią wynagrodzenia 
muzykowi dotychczasowych 
zasług lub zapewnienia mu 
stałych dochodów, które od
ciążyłyby szkatułę biskupa (po
dobnie Baranowski starał się 
zabezpieczyć Zieleńskiego, 
kiedy jako prymas rezydował 
w Łowiczu). Tym samym źródło 
z Archiwum Kapituły Płockiej 
poświadcza związki Zieleńskie
go z Wojciechem Baranow
skim w czasach, gdy ten był bi
skupem płockim oraz pozwala 
twierdzić, że muzyk działał 
wówczas (co najmniej od 1604 
r., lecz niewykluczone, że 
wcześniej, nawet w latach dzie
więćdziesiątych poprzedniego 
stulecia) w Pułtusku. Z pewno
ścią nie pozostawał tam dłużej 
niż do 1606 r., kiedy Baranow
ski przeszedł na biskupstwo 
włocławskie.
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1. Mikołaj Zieleński, Offertoria totius anni, Venezia 1611, księga Altus secundi chori, strona tytułowa
2. Mikołaj Zieleński, Communiones totius anni, Venezia 1611, księga Cantus primi chori, strona tytułowa
3. Mikołaj Zieleński, Communiones totius anni, Venezia 1611, księga Altus secundi chori, s. 38: partia cantus komunii: Feci iudicium et iustitiam

(Reprodukcja na podstawie facsimile, wyd. Katarzyna Morawska, w serii „Monumenta Musicae in Polonia", red. Jerzy Morawski, Kraków 1983)

Według przypuszczeń 
Władysława Malinowskiego 
i Zygmunta M. Szweykowskie
go, wybitnych znawców mu
zyki Zieleńskiego, utwory, któ
re znalazły się w opublikowa
nych zbiorach, mogły powsta
wać przez kilka i więcej lat. 
Chronologia, w jakiej byty two
rzone, nie została dotąd usta
lona. Wydaje się prawdopo
dobne, że część utworów (nie 
wiadomo jak duża) została 
skomponowana w okresie, 
gdy muzyk przebywał w Pułtu
sku. Wśród powstałych wów
czas dziel mogły być kompo
zycje przeznaczone na uro
czystości kościelne odbywa
jące się w stolicy biskupstwa - 
Płocku. Analizując utwory Zie
leńskiego pod kątem ich 
przeznaczenia liturgicznego 
i uwzględniając wezwania 
najważniejszych diecezjalnych 
świątyń w tym mieście (św. 
Zygmunta i Narodzin Naj
świętszej Panny Marii w wy
padku katedry oraz św. Mi
chała w wypadku kolegiaty), 
można uznać za prawdopo
dobne, że dla Płocka zostały 
napisane kompozycje do tek
stów maryjnych - 8-glosowe, 
polichóralne offertorium Beata 
es Virgo Maria oraz komunia 

na jeden lub dwa głosy wokal
ne i instrumenty Beata viscera, 
a także mające zastosowanie 
podczas uroczystości w dniu 
św. Michała Archanioła, a za
tem komunia (6-gtosowy mo
tet) Benedicite omnes Angeli 
oraz dwuchórowe, 8-gtosowe 
offertorium Stetit Angelus.

Zastosowanie tego same
go kryterium pozwala przy
puszczać, że pewne utwory zo
stały skomponowane w związ
ku z uroczystościami, które 
odbywały się w Pułtusku. Do 
wykonania w zamkowej kapli
cy św. Marii Magdaleny świet
nie nadawałaby się komunia 
na trzy głosy wokalne i organy 
Feci iudicium et iustitiam. Nie
wykluczone, że w kolegiacie 
NMP śpiewano te same co 
w katedrze płockiej i inne 
kompozycje maryjne, a w ko
ściele św. Krzyża miały swoje 
premierowe wykonania offer
toria na uroczystość św. Krzy
ża - Dextera Domini fecit virtu- 
tem (na 7 głosów ujętych 
w dwa chóry) i na święto Pod
wyższenia św. Krzyża - dwu- 
chórowy, 8-glosowy utwór 
Protege, Domine, plebem tu- 
am, a także czterogłosowy 
motet o św. Krzyżu Adoramus 
te Christe.

Możliwe, że liczba kompo
zycji Mikołaja Zieleńskiego, ja
kie powstały i rozbrzmiewały 
w pułtuskich świątyniach, była 
znacznie większa. Z całą pew
nością w mieście nie brako
wało też znawców muzyki, 
którzy potrafili je docenić. Je
żeli Zieleński znalazł się 
w służbie biskupa Baranow
skiego już w końcu XVI w., 
wśród słuchaczy jego kompo
zycji mógł być rektor jezuic
kiego kolegium (do 1599 r.) 
Jan Brant, który w historii mu
zyki zapisał się jako kompozy
tor najwcześniejszego znane
go wokalnego utworu polskie
go twórcy zaopatrzonego 
w towarzyszenie organowe 
o charakterze basso continuo. 
Muzyczne doznania nieobce 
też byty wychowankom kole
gium, wykonawcom słynnych 
dialogów i dramatów jezuic
kich, spisanych w tzw. kodek
sie pułtuskim (niestety obec
nie zaginionym).

Z kresu pobytu Mikołaj Zie
leńskiego w Pułtusku pocho
dzi korespondencja pomiędzy 
Janem Zamoyskim i Wojcie
chem Baranowskim, z której 
wynika, że wielki kanclerz za
mierzał umieścić na biskupim 
dworze swojego młodociane

go syna Tomasza. I jakkolwiek 
ostatecznie do tego nie do
szło, sam zamiar dobrze 
świadczy o kulturalnej atmos
ferze Pułtuska u schyłku XVI 
i w pierwszych latach XVII stu
lecia, atmosferze będącej 
efektem mecenatu sprawowa
nego zarówno przez biskupa, 
jak i jezuitów.

Barbara
Przybyszewska-Jarmińska

* Większość zachowanych ksiąg 
głosowych, w których wydrukowane 
zostały poszczególne partie utwo
rów, znajduje się obecnie w Zbio
rach Muzycznych Biblioteki Uniwer
sytetu Wrocławskiego sygn. 50914 
Muz. Jedna z ksiąg Communiones 
totius anni przechowywana jest w Bi
bliotece Jagiellońskiej w Krakowie. 
Na tej podstawie przygotowane zo
stało wydanie faksymilowe zbiorów 
(wyd. Katarzyna Morawska, w serii 
Monumenta Musicae in Polonia, red. 
Jerzy Morawski, Kraków 1983). Edy
cję żródtowo-krytyczną całości, ko
rzystając także z odpisów kompozy
cji dokonanych przed drugą wojną 
światową, kiedy istniały jeszcze 
wszystkie księgi zbioru, przygotował 
Władysław Malinowski (5 tomów, 
w serii Monumenta Musicae in Polo
nia, red. Józef M. Chomiński, Kra
ków 1966-1991).
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Szkolny dzwonek
Wiktora Gomulickiego

i w catości staży uczniom, 
mieszcząc I Liceum Ogólno
kształcące im. Piotra Skargi. 
Podkreślane przez Gomulic
kiego tradycje jezuickiego ko
legium, w którym prócz Skar
gi wyktadat Jakub Wujek i An-

Orodzit się w 1848 r. 
w Ostrołęce, gdzie spę

dził sześć lat najwcześniejsze
go dzieciństwa, i gdzie ma 
w muzeum salę swego imie
nia. Od szesnastego roku ży
cia mieszkał w Warszawie, tu 
studiował i rozpoczął pracę li
teracką, zyskał znaczącą po
zycję wśród pozytywistycz
nych pisarzy jako poeta, pro
zaik i eseista, tu dożył odzy
skania niepodległości, by za
raz potem, w lutym 1919 r. 
umrzeć i spocząć na Powąz
kach. A przecież dla tych, któ
rzy o nim pamiętają, Wiktor 
Gomulicki jest dziś właściwie 
autorem jednej książki - 
Wspomnień niebieskiego 
mundurka, napisanych i wy
danych późno, bo w 1906 r., 
a w wersji ostatecznej, z nie
cenzuralnym dla Rosjan wize
runkiem profesora Jastrebo- 
wa, dopiero w czerwcu 1918 r. 
Odnoszą się one do lat szkol
nych pisarza, gdy przez dzie
sięć lat mieszkał w Pułtusku, 
z czego sześć jako uczeń 
Szkoły Powiatowej Ojców Be
nedyktynów. I to Pułtusk wła
śnie, tak malowniczo w rozsia
nych na kartach Wspomnień 
obrazkach opisywany, widzia
ny oczami przyodzianego 
w niebieski mundurek Witolda 
Sprężyckiego (czyli autora), 
pozostaje w czytelniczej świa
domości prawdziwym „mia
stem Gomulickiego”.

Pamiątki po pisarzu gro
madzi Biblioteka Publiczna 
w Pułtusku i Archiwum Miej
skie, można tam oglądać jego 
szkolne świadectwa i najpraw
dziwszy list pochwalny, wszem 
i wobec głoszący, że odzna
czył się „wzorowym posłu
szeństwem, przykładnym i mo
ralnym sprawowaniem się, 
usilnością i pracowitością". Ale 
najważniejszą pamiątką jest 
samo miasto, to, co w nim 
z tamtych czasów pozostało 

i to, czego już nie ma, choć, 
wsparte wyobraźnią, niemal 
„unosi się w powietrzu”...

„ - Dendeleł... dendeleł... 
dendeleł...

Dzwonek odzywa się coraz 
głośniej, bardzo głośno nawet, 
jakby krzyczał na opieszałych 

do „tamtego” wnętrza, gdzie 
„pod wysokim sklepieniem, 
w zagłębieniach ołtarzy, na 
chórze, zawsze pełnym mroku, 
czają się jeszcze resztki nocy 
i snu", gdyż całe pierwotne wy
posażenie padto ofiarą wielkie
go pożaru w 1875 r.

drzej Bobola, uczył się zaś 
Mateusz Sarbiewski, pozosta
ły żywe, choć po dawnym 
gmachu nie ma nawet śladu. 
Kolegium stało do 1798 r. 
w głębi dziatki (gdzie jest te
raz szkolne boisko), nową 
szkołę wzniesiono bliżej ulicy

1. Pozbawiony 
wież kościół 
benedyktynów

2.3. Dom
przy Rynku 37 (2) 
i tablica 
pamiątkowa (3)

4. Pomnik 
Wiktora 
Gomulickiego

(zdjęcia:
1,2 - Stanisław
Grzelachowski,
3,4 - Jarosław 

Komorowski)

z gniewem i niecierpliwością. 
[...] Mieszka ten dzwonek wy
soko, na jednej z wież kościoła, 
dziś benedyktyńskiego, a który 
wcześniej, przez dwa stulecia 
blisko, służył jezuitom. Kto ma 
dobre oko, dojrzeć go może 
w dzień jasny przez jedno z wą
ziutkich, do strzelnic podob
nych okienek”. Niestety, próż
no dziś wytężać wzrok - szkol
nego dzwonka, poczerniałego 
ze starości, z pewnością nie 
zobaczymy. Kościół św. św. 
Piotra i Pawła po zniszcze
niach czasu wojny odbudowa
no bez dwu wysmukłych, baro
kowych wież, w istocie wyma
zując świątynię z sylwety mia
sta. I może właśnie o to cho
dziło? Nie da się również wejść 

„W samym środku długie
go, piętrowego gmachu, przy
pierającego jednym końcem 
do kościoła Ojców Benedyk
tynów znajdują się duże, cięż
kie, okute drzwi, z wielką mo
siężną klamką, umieszczoną 
tak wysoko, że «knoty» wspi
nać się do niej muszą na pal
cach, a niżsi spomiędzy nich 
wcale dosięgnąć jej nie mo
gą. Te drzwi prowadzą razem 
do szkoły i do klasztoru. Lewa 
potowa gmachu, łącząca się 
z kościołem, należy do zakon
ników; prawa stanowi wła
sność uczniów i nauczycieli". 
Miejsce najważniejsze, oka
zały budynek dawnego klasz
toru i szkoły powiatowej, jest 
obecnie wyższy o piętro

w latach 1803-1806 i 1816- 
-1825. Wnętrza parokrotnie 
przebudowywano, ale szkol
ne korytarze zapewne nie tak 
znów bardzo się zmieniły. Mo
że są tylko zbyt jasne, by da
to się przywołać widma suro
wego inspektora i jego prawej 
ręki, kulawego Szymona z ró
zgami i nieopalaną „kozą”. 
Na piętrze, na drewnianej ta
blicy z dziejami szkoły, odno
towane zostały uczniowskie 
lata pisarza, utworzono też 
poświęconą mu licealną izbę 
pamięci. Natomiast wielka 
klamka, równie magiczna jak 
dzwonek na wieży, istnieje już 
tylko w powieści.

„Całą polać ulicy Benedyk
tyńskiej, wprost kościoła, ogrodu,
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klasztoru i gmachu szkolnego, 
zajmują male, drewniane, par
terowe domki, w których 
mieszczą się stancje. Nie brak 
stancji i w innych stronach 
miasta, tu wszakże jest ich 
główne ognisko". Wiktor nie 
mieszka! jednak na stancji, 
pod ścisią kontrolą nauczycie
li, lecz z rodzicami (ojciec Jan 
byt „jeometrą”), w domu przy 
Rynku 37. Tutaj też w 1980 r. 
Pułtuskie Towarzystwo Spo
łeczno-Kulturalne umieściło 
marmurową tablicę pamiątko
wą, Choć syn pisarza, prof. 
Juliusz Wiktor Gomulicki twier
dził, że wszystko było inaczej 
i że rodzina nie osiedliła się 
w centrum, ale w domu szwa
gra, Stanisława Jaroszewskie
go, na skraju miasta... Co zaś 

do Cmentarza Świętokrzyskie
go, gdzie „szarzeją, bieleją 
i złoceniami migocą krzyże 
i kamienie nagrobne", wśród 
których „bohater" Koziot-Ko- 
ztowski zebrał w nocy cięgi od 
stróża i kościelnego dziadka, 
leży tam babka i w dzieciń
stwie zmarłe rodzeństwo auto
ra Wspomnień.

„Narew dwiema odnoga
mi, niby dwojgiem ramion, do 
uścisku wyciągniętych, opa
suje i oplata miasteczko. Rze
ka obmywa mury starego zam
ku i miejskie ogrody; wrzyna 
się w cichą, do przechadzek 
służącą ulicę, aby utworzyć 
przystań spokojną dla berli- 
nek; przepływa środkiem mia
sta, przegradzając falą, a łą
cząc mostami dwie jego dziel

nice; obraca kola młyńskie, 
dźwiga prom, unosi rybackie 
łodzie i czółenka". Kiedy 
w 1974 r. postanowiono 
uczcić pisarza pomnikiem (ze 
składek miejscowych rze
mieślników), lokalizacja nie 
budziła wątpliwości. Popiersie 
na wysokim cokole stanęło na 
skwerze nad odnogą Narwi, 
która tak wielu uczniowskich 
przygód była nie tylko świad
kiem, ale wręcz współuczest
nikiem. „Czy można żyć bez 
sąsiedztwa rzeki?" - zapytywał 
retorycznie Gomulicki. Czy 
Pułtusk mógłby się obejść 
bez Wspomnień niebieskiego 
mundurka? Zapewne mógłby 
- ale na szczęście nie musi.

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką
WPISANI W HISTORIĘ PUŁTUSKA

Słownik biograficzny pod tym tytułem wydany został w 2001 r. przez 
Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtu
sku. Uczelnia za jedno z podstawowych zadań przyjęła badania histo

rii regionu Mazowsza, w tym ziemi pułtuskiej. Dzieje tego obszaru przy
bliża omawiana publikacja autorstwa Tadeusza Kowalskiego, Józefa 
Mtodyńskiego i Janusza Szczepańskiego. Słownik zawiera ponad ty
siąc biogramów osób związanych z Pułtuskiem od renesansu po cza
sy współczesne, ludzi już nieżyjących. Za podstawowe kryterium dobo
ru przyjęto miejsce urodzenia - przedstawiana postać pocho
dziła z Pułtuska lub terenu ziemi pułtuskiej i tu działała. W pu
blikacji zaprezentowane też zostały osoby urodzone w Pułtu
sku, ale aktywne w innych częściach Rzeczypospolitej i poza 
jej granicami. Umieszczono tu również biogramy postaci, dla 
których pobyt w Pułtusku byt epizodem; to przede wszystkim 
wykładowcy i uczniowie tutejszych szkól. Biogramy opraco
wane zostały w formie alfabetycznie ułożonych haseł. W tre
ści uwypuklono związki danej osoby z Pułtuskiem. Jak czyta
my we wstępie do książki: „Zamieszczone w słowniku biogra
my postaci, których działalność zapisała się wyraźnie w dzie
jach Pułtuska i regionu, bez względu na ich poglądy politycz
ne, wyznanie czy pochodzenie społeczne lub narodowe, są 
na ogół pozbawione bezpośredniej oceny ich działalności 

i dorobku". Oceny tej będzie mógł dokonać sam czytelnik. Takie uak
tywnienie odbiorcy to niewątpliwa zaleta publikacji.

Wiele z przedstawionych tu osób jest powszechnie znanych, choćby 
św. Andrzej Bobola, Andrzej Borejsza, Erazm Ciotek, Ignacy Daszyński, 
Piotr Skarga czy Napoleon Bonaparte (pod Pułtuskiem w 1806 r. pokonał 
wojska rosyjskie gen. Bennigsena; nazwa miasta figuruje na buku Trium
falnym w Paryżu). Większość nazwisk spotykamy jednak po raz pierwszy. 
We wstępie do publikacji autorzy proszą o wszelkie informacje, które 

pozwolą na uzupełnienie kolejnego wydania słownika i skory
gowanie ewentualnych nieścisłości czy dodanie pominiętych 
wiadomości. Podpowiadamy: w następnej edycji należałoby 
umieścić pominięty biogram Wiktora Gomulickiego, który 
przez 10 lat przebywał w Pułtusku (zob. artykuł powyżej).

W książce umieszczone zostały zdjęcia niektórych 
z przedstawianych osób, spis biogramów i słownik rzadziej 
dziś używanych wyrazów. Słownik można nabyć bezpośred
nio u wydawcy, w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Alek
sandra Gieysztora w Pułtusku (ul. Daszyńskiego 17, 06-100 
Pułtusk, tel./fax 0-23 692-16-87, www.wsh.edu.pl) oraz 
w księgarniach akademickich na terenie kraju (m.in. w War
szawie w Głównej Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa, 
ul. Krakowskie Przedmieście 7). (ek)

WPISANI 
w HISTORIĘ

PUŁTUSKA
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Rozmowa z prof. Adamem Koseskim, rektorem Wyższej Szkoty 
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Panie Profesorze, jest Pan Rek
torem wyższej uczelni, z inicjatywy 
której czytelnicy „Spotkań z Zabyt
kami" dostali właśnie do rąk mo
nograficzny numer miesięcznika 
w całości poświęcony Pułtuskowi 
i jego najbliższym okolicom. Na ile 
wielowiekowa, chlubna tradycja 
tego miasta, związani z nim wybit
ni puttuszczanie i znajdujące się 
w Pułtusku zabytki rzutują na dzia
łalność prowadzonej przez Pana 
uczelni? Czy ma to odbicie w ży
ciu codziennym szkoty?

- Wyższa Szkoła Humani
styczna im. Aleksandra Gieysztora 
zlokalizowana w Pułtusku, jest, co 
zrozumiale, przede wszystkim 
uczelnią Ziemi Pułtuskiej, w szer
szym wymiarze Mazowsza, zalicza 
się do najlepszych szkół wyższych 
w kraju typu humanistycznego, za

równo publicznych, jak i niepu
blicznych. Wielowiekową, bogatą 
tradycję miasta - z którym byli 
związani biskup Andrzej Noskow
ski, księża Piotr Skarga, Jakub Wu
jek, wybitny poeta łaciński Maciej 
Sarbiewski, pisarz i poeta Wiktor 
Gomulicki - kultywuje nasza uczel
nia. Pułtusk był i pozostał miastem 
tolerancji i zgodnego współżycia 
społeczności różnych wyznań. 
Najliczniejsza społeczność, ży
dowska, została zgładzona przez 
hitlerowskiego okupanta w latach 
drugiej wojny światowej. Z nadnar- 
wiańskiego miasteczka pochodzi 
słynny kantor Nowego Jorku prof. 
Józef Malowany, który w tym roku 
dwukrotnie je odwiedził. Mieszka 

tutaj znakomity malarz pochodze
nia ormiańskiego Georgij Aslanian.

■ A więc ludzie - związani z Pułtu
skiem i regionem humaniści. I ci 
żyjący tu przed kilkuset laty, i ci 
obecni. Jak rozumiem, to ich do
konania w sferze kultury, nauki i ży
cia społecznego, także powstałe 
dzięki nim budowle, instytucje, 
dzieta sztuki oddziaływały i nadal 
oddziałują na życie miasta i uczel
ni. Czy jest to oddziaływanie zwrot
ne? Czy mógtby Pan wymienić 
przykłady działalności uczelni na 
rzecz umacniania jej więzi z dzie
dzictwem kulturowym Pułtuska?

- Uczelnia wspiera inicjatywy 
władz miejskich i powiatowych 

powstania listopadowego, o mogiły 
powstańców styczniowych oraz 
miejsca pochówku prawie 17 tysię
cy żołnierzy radzieckich.

■ To bardzo szerokie spektrum 
działań, a trzeba pamiętać, że za 
każdą z tych inicjatyw, wymienio
nych przez Pana w hasłowym skró
cie, kryje się przecież ogromna pra
ca. Czy jest ona doceniana? Czy za
uważa ją miejscowa społeczność?

- Wyższa Szkota Humanistycz
na aktywnie włączyła się w akcję 
pomocy dzieciom, pomaga instytu
cjom opieki społecznej, przekazuje 
książki szkołom i bibliotekom. Wła
dze województwa mazowieckiego 
doceniły kulturotwórczą i edukacyj-

1. Rektor WSH w Pułtusku, prof, dr hab. Adam Koseski
2. Centrum Akademickie WSH w PułtuskuAndrzej Skrzypek

Mechanizmy uzależnienia.
Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957

Opublikowana nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Hu
manistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku rozprawa prof. dr. hab. 
Andrzeja Skrzypka nie jest książką wyłącznie dla historyków. Jest 
także znakomitą lekturą dla wszystkich tych, którzy interesują się 
naszymi dziejami najnowszymi, szczególnie zaś złożoną proble
matyką zależności Polski od ZSRR od zakończenia drugiej wojny 
światowej aż po rok 1957, w którym ujawniło się wiele nowych 
mechanizmów w związku z wydarzeniami 1956 r.

Prezentowana rozprawa składa się z sześciu rozdziałów 
dzielących owe czternaście lat na mniejsze podokresy.

Bliższe informacje na temat książki oraz sposobu jej nabycia u Wydawcy: 

Wyższa Szkota Humanistyczna im. A. Gieysztora 
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk 

tel./fax (0-23) 692-16-87 
e-mail:rektorat@wsh.edu.pl 

lnternet:www.wsh.edu.pl

(fot. 1- Henryk Mazurek, 2 - Konrad Korolczuk)

w wielu dziedzinach, ściśle współ
działa z duchowieństwem pułtu
skich parafii, dyrektorami szkól 
wszystkich szczebli, Miejskim Do
mem Kultury, Muzeum Regional
nym, Domem Polonii. Nauczyciele 
akademiccy i władze uczelni udzie
lają pomocy intelektualnej i mate
rialnej z okazji obchodów ważnych 
dla Pułtuska rocznic, jak np. 500-le- 
cia istnienia szkoty im. Piotra Skar
gi, 550-lecia powstania kolegiaty, 
walk z bolszewikami w 1920 r., woj
ny obronnej 1939 r., 200-lecia 
cmentarza Świętego Krzyża. Uczel
nia zadbała też o grób pułkownika 
Aleksandra Konopki, uczestnika

no-oświatową rolę uczelni, powie
rzając w 2001 r. jej rektorowi za
szczyt przewodniczenia komitetowi 
organizacyjnemu „Pułtusk - stolicą 
kulturalną Mazowsza". Z kolei wła
dze miejskie, uznając niekwestio
nowany wkład uczelni w rozwój Puł
tuska, przyznały honorowe obywa
telstwo jej patronowi prof. Aleksan
drowi Gieysztorowi, rektorowi An
drzejowi Bartnickiemu, a ostatnio 
mówiącemu te słowa.

■ Dziękuję za rozmowę.

(Rozmawia) 
Wojciech Przybyszewski)
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O dziedzictwie kultury 
w pułtuskiej Alma Mater

Wyższa Szkoła Humanistycz
na im. Aleksandra Gieysz
tora w Pułtusku w swej działal

ności naukowej i dydaktycznej 
dużo miejsca poświęca dzie
dzictwu kulturowemu Polski i Eu
ropy, a także regionu mazowiec
kiego. Wiele lokalnych osiągnięć 
w tej dziedzinie sytuuje się 
w kontekstach ogólnopolskich 
i jakże często - europejskich, co 
jest niewątpliwą zasługą kierow
nictwa uczelni, również Wydziału 
Historycznego. Wybitne dokona
nia archeologów czy przedsię
wzięcia Ośrodka Studiów Epoki 
Napoleońskiej w Pułtusku omó
wione zostały w innym miejscu, 
przypomnieć zatem wystarczy 
niektóre wydarzenia naukowe 
z ostatnich lat.

W 1999 r., a więc pięć lat te
mu odbyła się konferencja 

z okazji 550-lecia wzniesienia 
kolegiaty i powołania kapituły 
w Pułtusku. Najwybitniejsi histo
rycy, historycy architektury 
i sztuki oraz konserwatorzy omó
wili dzieje i znaczenie tego 
obiektu. Nieustanne zaintereso
wanie budzi słynna renesanso
wa przebudowa świątyni doko
nana przez Jana Baptystę z We
necji, a odkryty wystrój nawy 
głównej i jego konserwacja sta
nowią sensację najwyższej pró
by. Kolejnym wydarzeniem była 
konferencja na temat sztuki Pół
nocnego Mazowsza, podczas 
której prof. Adam Milobędzki 

przedstawił kościoły mające 
swój pierwowzór w kolegiacie 
pułtuskiej, a wśród nich kościół 
- co wzbudziło wielkie zaintere-

znaczny zakres wiedzy teore
tycznej oraz dodatkowo, na za
sadach praktyk, liczne objazdy 
zabytkoznawcze i muzeologicz

1.2. Studenci Wydziału 
Historycznego - specjalizacji 
archiwalno-muzealnej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej w Pułtusku 
w czasie objazdów zagranicznych: 
przed katedrą w Wilnie, 2003 r. (1) 
oraz przy pomniku Adama 
Mickiewicza we Lwowie, 2004 r. (2)

sowanie uczestników konferen
cji - na Syberii. Z kolei prof. Ju
liusz Chrościcki omówił niezwy
kłe podobieństwo pomiędzy re
nesansowym nagrobkiem Kry
skich w Drobinie a rzymskim na
grobkiem papieża Juliusza II, 
projektu Michała Anioła. W pa
mięci wszystkich pozostała też 
fascynująca polemika pomiędzy 
prof. Lechem Kalinowskim i ks. 
prof. Ryszardem Knapińskim na 
temat świeckiego czy nieświec- 
kiego charakteru sztuki renesan
su. W bieżącym roku odbyła się 
konferencja „200 lat cmentarza 
Świętego Krzyża w Pułtusku", 
podczas której podstawowy re
ferat wygłosił dr Tadeusz Rud
kowski, wiceprezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami.

W działalności dydaktycznej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej 
w Pułtusku zainteresowania dzie
dzictwem kulturowym wyrażają 
się najpełniej w specjalizacji ar
chiwalno-muzealnej, prowadzo
nej dla studentów historii. Pro
gram tej specjalizacji obejmuje 

ne, pozwalające poznać obiekty 
i kolekcje oraz skonfrontować 
nabytą wiedzę teoretyczną 
z praktyką muzealniczą i archi
walną. Na wykładach studenci 
przyswajają wiedzę z zakresu hi
storii kolekcjonerstwa i muzeal
nictwa oraz archiwistyki w Euro
pie i w Polsce, a także na Ma
zowszu, poznają typy i rodzaje 
muzeów oraz archiwów w zależ
ności od ich specjalizacji i zakre
su podporządkowania. Duży 
blok zajęć stanowią wykłady 
obejmujące przepisy i zasady 
dotyczące inwentaryzacji, opra
cowania zbiorów, ich dokumen
towania i przemieszczania, orga
nizacji wystaw, wydawnictw 
i działalności oświatowej. Spe
cjalne znaczenie przywiązuje 
się do utrwalenia zasad profilak
tyki przechowywania zbiorów, 
uwzględniającej tworzywo, z któ
rego wykonane jest archiwaliom 
czy eksponat muzealny, oraz wa
runki zewnętrzne. Tego typu zaję
cia odbywają się często w archi
wach i muzeach, a także w pra
cowniach konserwatorskich naj
ważniejszych instytucji archiwal
nych i muzealnych. Zwraca się 
również uwagę na poznanie spe
cyfiki transportu archiwaliów 
i muzealiów, obejmującej stronę 
techniczną i konserwatorską 
oraz przygotowanie dokumenta
cyjne obiektów do przemiesz
czenia; w wypadku wystaw mię
dzynarodowych ważne jest także 

rozumienie np. zasad ubezpie
czania czy pozyskiwania tzw. 
gwarancji rządowych. Realizacja 
programu specjalizacji archiwal
no-muzealnej jest już w tym roku 
łatwiejsza, bowiem na wniosek 
prowadzących specjalizację, za
jęcia z historii sztuki przesunięte 
zostały na I rok studiów, co po
winno przynieść szybkie uzupeł
nienie podstawowej wiedzy z te
go zakresu i opanowanie termi
nologii, której, niestety, maturzy
ści nie wynoszą ze szkoły 
w stopniu oczekiwanym.

Niezwykle ważną częścią re
alizacji programu dydaktyczne
go są dwie pięciodniowe prakty
ki i objazdy terenowe, w tym do
roczne zagraniczne. Co najmniej 
jedna z praktyk odbywana jest 
w dużym muzeum. Z kolei prak
tyka w muzeum regionalnym 
uświadamia fakt, że pracownik 
w mniejszej placówce muzealnej 
musi być często „od wszystkie
go". Przyszli archiwiści podczas 
praktyk uczą się zasad porząd
kowania, opracowywania i udo
stępniania zasobu archiwalnego. 
Mają przy tym ułatwiony przez 
uczelnię dostęp do wystaw, pra
cowni i magazynów najlepiej zor
ganizowanych instytucji krajo
wych, niekiedy nawet do skar
bów kościelnych.

Doroczne objazdy zagra
niczne - dotychczas do Pragi, 
Wilna, Lwowa - organizowane 
są na zasadach symbolicznego 
wkładu finansowego studentów. 
Uczestnicy poznają nie tylko 
ważne placówki, ich organizację 
i cenne zbiory, ale np. w wypad
ku Wilna i Lwowa, poprzez kon
takt z konkretnymi „pamiątkami 
przeszłości”, mogą lepiej uświa
domić sobie meandry polskiej 
historii i pogłębić wiedzę o na
szej kulturze. Śtanowią te objaz
dy nie tylko ważny składnik pro
cesu dydaktycznego specjaliza
cji, ale dla przyszłych history
ków, niekoniecznie w przyszło
ści pracujących w archiwach 
czy muzeach, są oknem na ota
czający nas świat, wprawdzie 
niezbyt odległy, a jednak ze
wnętrzny.

Patron Wyższej Szkoły Hu
manistycznej profesor Aleksan
der Gieysztor, który z takim entu
zjazmem odniósł się do prowa
dzenia w Pułtusku specjalizacji 
archiwalno-muzealnej, byłby 
z pewnością rad, że tak wielu ab
solwentów tej specjalizacji zdo
bywa zakres wiedzy, tak przydat
nej w muzealnictwie czy archiwi
styce, a tak deficytowej na więk
szości polskich uczelni.

Marian Sołtysiak
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Listy • Listy • Listy • Listy • Lis ty • Lis ty

Szanowni Państwo,

Z dużym zainteresowa
li niem przeczytaliśmy artykuł 
"• Elżbiety Piwockiej i Macieja 
Wawrzewskiego „Kielich z Nie
chanowa" („Spotkania z Zabytka
mi", nr 9, 2004, s. 17), ponieważ 
kielich ten byt także przedmiotem 
naszych zainteresowań. Chcieli- 
śmy więc uzupełnić sygnalizowa
ną przez autorów lukę w dziejach 
tego obiektu, podając kilka faktów 
z nim związanych.

Brak informacji o kielichu 
w trzecim zeszycie piątego tomu 
„Katalogu Zabytków Sztuki w Pol
sce", wydanym w 1977 r, nie byl 
przeoczeniem autorek. Nie mógł 
się on w nim znaleźć, ponieważ 
z kościoła św. Jakuba w Niecha
nowie zaginął podczas drugiej 
wojny światowej. Jak podał w po
wojennej ankiecie rozpisanej 
przez Ministerstwo Kultury i Sztu
ki ksiądz M. Heliński, kielich ten 
został w 1940 r. wywieziony przez 
Niemców.

Wypełniony „kwestionariusz 
strat i zniszczeń w zakresie dziel 
sztuki oraz zabytków kultury i przy
rody" zachował się w Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie w zespo
le MKiS, Biuro Rewindykacji i Od
szkodowań, sygn. 387/31, 
t. 13k. 1576. Kielich z Niechanowa 
figuruje też w komputerowym reje
strze strat wojennych Departamen
tu Dziedzictwa Narodowego w Mi
nisterstwie Kultury (WAR 52 827).

Z wyrazami szacunku

Maria Romanowska-Zadrożna 
Ministerstwo Kultury 

Departament Dziedzictwa 
Narodowego

y Brunon i Małgorzata Adamczyk z Radlina - Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm, Leksykon zamków 

w Polsce, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2002

y Tadeusz Andronowski z Kalisza - Spotkania w willi Struvego 2001-2003. Wykłady o dziedzictwie kultury,

KLUB

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

PRENUMERATORÓW
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną 

(w 2005 r. - 66 zł zamiast 72 zl) • rabat w wysokości 10% na wszystkie 
wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 
z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)* dla szkól i bibliotek gratisowe 

roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

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

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

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2004

•/ Julian Belotti z Sandomierza - Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. V, Wydawnictwo Wyższej

Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2003

I y Włodzimierz Depukat z Tarnowa - Skarby muzeów Małopolski. Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Wydawnictwo M, 
| Kraków 2004

Anna Dziast-Przybyla z Łodzi - Krzysztof Nowiński, Śladami polskich bitew [seria: Ocalić od zapomnienia]. 

Wydawnictwo Sport i Turystyka-Muza S.A., Warszawa 2004

1
a

Skarby muzeów
Małopolski

A
V

Treasures of the Museums

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, 
ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 
4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przeka
zów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w do
wolnym miesiącu; cena numeru 6 zl za 1 egz., cena prenumeraty opła
conej jednorazowo na cały 2005 r. - 66 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 1996-2003 w cenie 
1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 
(e-mail: zabytkilazabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, 
do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października. 

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A, - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2005 r. przyjmo
wane są do 5 grudnia br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.

48 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2004



Wyższa Szkoła
Humanistyczna 

imienia Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku

“Najlepsza niepaństwowa uczelnia 
uniwersytecka” w rankingach 

“Perspektyw” i “Rzeczpospolitej” 
w latach 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004

uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego 

doktora nauk humanistycznych

studia licencjackie, magisterskie, 
dwuletnie magisterskie uzupełniające 

i podyplomowe

Kierunki studiów

Administracja ■ Filologia Polska 
Historia ■ Pedagogika 

Politologia ■ Socjologia 
Turystyka i rekreacja

■ Studenci studiów dziennych i zaocznych w WSH objęci są wpro
wadzonym przez MENiS, systemem stypendiów naukowych, socjal
nych oraz specjalnych dla niepełnosprawnych, ponadto studenci 
studiów dziennych w WSH mogą uzyskać dopłatę do zakwaterowania

■ Studenci WSH mogą także otrzymać stypendium za bardzo do
bre wyniki w nauce lub za działalność na rzecz Uczelni z wew
nętrznych funduszów stypendialnych: profesorskiego i rektorskiego

■ WSH jest jedyną uczelnią niepaństwową posiadającą uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora na dwóch kierun
kach studiów: historia (na Wydziale Historycznym) i politologia 
(na Wydziale Nauk Politycznych)

Informacje i zapisy:
Biuro Rektora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk 
tel./fax (023) 692 98 13 do 16

e-mail: rektorat@wsh.edu.pl www.wsh.cdu.pl



y<"

kolegiaty w Pułtusku
(artykuł na s. 25)

Dekoracja na sklepieniu

Dekoracja malarska na sklepieniu z lat 1551-1556, renesansowe 
popiersia męskie i kobiece wkomponowane w architektoniczne 
koliste formy sklepienne, stan obecny.
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