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Od redakcji

K Iowy rok witamy okładką z nagrodzonym w konkursie „Zabytek i jego DETAL.' zdję- 
I V ciem, o którym jury w uzasadnieniu swojej decyzji napisało: „Zdjęcie to przyciąga 
wzrok szlachetną fakturą starego drewna, grą światła i realistycznie ujętą klamką z kutego 
żelaza. Wydaje się - wystarczy ją nacisnąć, by otworzyć drzwi, przekroczyć próg i odkryć 
tajemnicę tego, co znajduje się po drugiej stronie". Otwieramy drzwi. Wchodzimy. Jaki bę
dzie ten rok? Co nam przyniesie?

Dla Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - spadkobiercy i kontynuatora działalności To
warzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które powstało w 1906 r. - będzie to kolej
ny, trzydziesty pierwszy już rok wytężonej pracy. W grudniu ubiegłego roku podsumowali
śmy bowiem pierwsze trzydzieści lat odrodzonej w 1974 r. organizacji. O jej historii i do
konaniach w tym okresie - w następnym numerze naszego miesięcznika, w tym natomiast 
szczególnie polecamy artykuł prof. Andrzeja Tomaszewskiego o wiele mówiącym tytule: 
„Między architekturą polską i architekturą w Polsce" (s. 4). Czytelnika wyczulonego na 
piękno, ceniącego kunszt artysty bądź rzemieślnika zapewne zainteresują także dwa na
stępne artykuły („Sztychy «kwiatowe» Jeremiasza Falcka", s. 8 i „Polichromie w kamieni
cach Radomia", s. 12). A dla wszystkich - pierwszy odcinek z cyklu zatytułowanego 
„Z kryminalnej kroniki" („Makabryczny pogrzeb atamana Zototareńki”, s. 17). Pozostałe 
działy nie wymagają już zapowiedzi, są bowiem dobrze znane naszym Czytelnikom.

Co przyniesie więc nowy rok 2005? Z wydarzeń już zapowiedzianych zapewne wie
le Interesujących przeżyć związanych choćby z ogłoszeniem go Rokiem Mikołaja Reja. 

W bieżącym roku mija dokładnie pięćset lat od urodzin tego, 
uważanego za ojca literatury polskiej i cenionego już za życia, 
genialnego samouka. Czy jest on nam jednak wystarczająco 
znany i bliski? Czy potrafimy docenić jego wkład w naszą kul
turę? Przed stu laty różnie z tym bywało. Kiedy w 1905 r. ob
chodzono czterechsetną rocznicę urodzin Mikołaja Reja, 
światły skądinąd i niezaprzeczalnie wybitny (może nawet naj
wybitniejszy) młodopolski twórca, Stanisław Wyspiański, 
w jednym z listów skierowanych do przyjaciela, Adama 
Chmielą, napisał: „Akademia wydaje tego głuptasa Reja. Tu
mana Bożego z XVI wieku, którego już czas byłoby raz zapo
mnieć! właśnie z okazyl Jubileuszu jego. Pisał po polsku, 
- dobrze - ale co?" [Bad Hall, 1 sierpnia 1904 r.].

Nie posądzając autora „Wesela" o aż tak niepochlebną opinię dotyczącą spuścizny 
Reja, należałoby chyba jedynie przyjąć wersję o jakiejś urażonej jego ambicji i odmiennym 
zdaniu na temat potrzeby wykonywania kosztownych reedycji dziel Dostojnego Jubilata, 
które przygotowywano. Faktem jest bowiem, że Akademia Umiejętności w Krakowie, któ
ra wzbudziła tak wielkie niezadowolenie Wyspiańskiego, „pragnąc uczcić czterechsetną 
rocznicę urodzin Mikołaja Reya trwałym pomnikiem jego niespożytych zasług około języ
ka i literatury ojczystej, postanowiła sporządzić nowe wydanie jednego z najcelniejszych 
jego utworów, «Źwierciadla», w postaci nowożytnej, oddającej jednak stylowe właściwo
ści XVI stulecia". Ale nie było to jedyne tego rodzaju wydawnictwo. Z okazji „Roku Jubile
uszu Rejowskiego 1905", poza „Zwierciadłem", czytelnicy otrzymali jeszcze inną, chyba 
nawet bardziej interesującą pod względem bibliofilskim i kolekcjonerskim reedycję: „Figli
ki" Mikołaja Reja, w wydaniu Wiktora Wittyga z Warszawy - archeologa, numizmatyka, ko
lekcjonera, zbieracza ekslibrisów i bibliofila w jednej osobie.

Dziś pojedyncze egzemplarze jubileuszowych wydań „Zwierciadła" i „Fig lików”, z regu
ły włączone do zespołu najcenniejszych książek, oznaczonych dodatkowym wyróżnikiem 
„cymelium”, z pietyzmem przechowywane są w zbiorach najważniejszych naszych biblio
tek. A o potrzebie takich wydań - ponieważ jest ona oczywista - nikt już nie dyskutuje.
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O O Prze9iądy 
poglądy

Kamienice na Starym Mieście 
w Warszawie czekają na re
mont. Z danych opracowanych 
przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego wyni
ka, że w katastrofalnym stanie 
są przede wszystkim kamieni
ce w okolicach Rynku oraz 
ulic: Piwnej, Krzywe Koto, Pod
wale. Z domów odpadają tyn
ki, skorodowana jest blacha, 
występują liczne zacieki. 
Ostatni remont elewacji tych 
budynków przeprowadzony 
byt w 1975 r. Prezydent stolicy 
zamierza w przyszłych budże
tach Warszawy rezerwować 
odpowiednie środki finansowe, 
przeznaczone wyłącznie na re
monty podupadających ka
mienic na Starym Mieście.

Władze miejskie Bielska-Białej 
zatwierdziły „Program rewitali
zacji bielskiej starówki”. Reali
zacja wcześniejszego planu 
prac na Starym Mieście prze
rwana została w wyniku zawa
lenia się odnawianej kamienicy 
w rynku. Obecny program 
przewiduje m.in. odbudowę za
walonej kamienicy, odsłonięcie 
podcieni w zachodniej pierzei 
rynku, przebudowę płyty rynku, 
remont konserwatorski znisz
czonych budynków, rozbiórkę 
zbędnych przybudówek i ofi
cyn. Część środków na wyko
nanie tych wszystkich prac wła
dze miasta mają nadzieję uzy
skać z Unii Europejskiej.

W bieżącym roku ma rozpo
cząć się remont dziedzińca 
w klasztorze benedyktynów 
w Tyńcu. Dziedziniec zostanie 
uporządkowany i pokryty kost
ką z wapienia czatkowickiego. 
Obecnie pokryty jest żwirem. 
Niewielki fragment starego bru
ku, znajdujący się przy scho
dach prowadzących do kościo
ła, zostanie zdjęty i przeniesio
ny do wnętrza kościoła. W po
bliżu schodów zostaną także 
ułożone płyty z białego wapie
nia. Same schody, wykonane 
z piaskowca, nie będą zmienia
ne. Prace na dziedzińcu sfinan
suje Społeczny Komitet Odno
wy Zabytków Krakowa.

Podjęto prace konserwatorskie 
we wnętrzu kościoła jezuitów 
w Lodzi. Odnowiona zostanie 
polichromia na suficie oraz wy
konane będą zabiegi przy stro
pie i sklepieniu. W trakcie prac 
sondażowych konserwatorzy 
odkryli pod kilkoma warstwami 
zamalować na ścianie w czę
ści nad organami polichromię, 
przedstawiającą motywy ro
ślinne i geometryczne. Bada
nia wykażą, czy w ten sposób 
byty ozdobione wszystkie ścia
ny świątyni.

Park Jakubowo w Olsztynie zo
stał wpisany do rejestru zabyt
ków. Jest to najstarszy tego ty
pu zespół w mieście, powstał 
w 1862 r. Na jego terenie znaj
dują się dwa budynki już 
wcześniej wpisane do rejestru:

dawna restauracja Neu Ja- 
kobsberg oraz willa Musterwilla. 
Zachowała się kompozycja 
parku i drzewostan, tarasowo 
ułożona nawierzchnia oraz 
owalny staw i ciąg spacerowy. 
Wpisanie parku Jakubowo do 
rejestru zabytków umożliwi jego 
renowację i rozwój zgodnie z hi
storycznym charakterem tego 
miejsca. Władze Olsztyna za
mierzają wystąpić do Unii Euro
pejskiej o fundusze na program 
rewaloryzacji historycznych te
renów parkowych w mieście, 
wśród których znajduje się rów
nież park Jakubowo.

Jest szansa na uratowanie 
dawnego ewangelickiego ko
ścioła św. Wojciecha w Tucho
miu w woj. pomorskim. Nie
miecka organizacja Pommer- 
scher Kreis und Stadte Tag za
deklarowała przeprowadzenie 
zbiórki pieniędzy na remont 
świątyni. Pomóc mają także 
władze gminy. Neogotycki ko
ściół powstał w latach 1886- 
-1889. Po drugiej wojnie świa
towej opuszczony został przez 
ewangelików. Część wyposa
żenia wywieziono, a część roz- 

kradziono. Przejęcie świątyni 
przez parafię rzymskokatolicką 
też niewiele zmieniło w jego lo
sie. Z powodu braku funduszy 
na remont kościół popada 
w postępującą ruinę.

W Olsztynku znikają pozostało
ści średniowiecznych murów 
obronnych. Byty one częścią 
systemu fortyfikacji, które w po
łowie XIV w. zaczęli budować 
Krzyżacy. Około 1420 r. murami 
otoczono również 
miasto, wbudowując A 
w nie kilka baszt. Do 
dzisiaj ocalało około 
1 km murów i te 
resztki wymagają 
naprawy i zabez- 
pieczenia.

Trwają starania o wpisanie do 
rejestru zabytków wojennego 
kurhanu sprzed 300 lat w Ko
ścielnej Wsi pod Kaliszem. Mo
giła kryje prochy żołnierzy, któ
rzy w październiku 1706 r. zginę
li w jednej z bitew Wielkiej Wojny 
Północnej, na polach między 
miejscowościami Dobrzeć i Ko
ścielna Wieś. Zapomniany kur
han leży pośrodku pola i przez 
lata jest systematycznie podory- 
wany i dewastowany.

Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska we współpracy z Re
gionalnym Ośrodkiem Badań 
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i Dokumentacji Zabytków zor
ganizowało w końcu ubiegłego 
roku wystawę „Zabytki - moja 
miłość. Architekt Kazimierz Ma- 
cur (1915-2001)”. Pokazano na 
niej prace Kazimierza Macura, 
architekta-konserwatora, przez 
lata związanego z odbudową 
gdańskich zabytków. Jedną 
z pierwszych jego prac byt zna
komity projekt rekonstrukcji 
hełmu na wieży Ratusza Glów- 
nomiejskiego, późniejsze pro
jekty - to odbudowa Kaplicy 
Królewskiej, Domu Przyrodni
ków, klasztoru palotynów oraz 
wielu gdańskich kościołów.

We wrześniu 2004 r. z okazji 
obchodów Dni Dziedzictwa 
Europejskiego w Warszawskiej 
Wytwórni Wódek „Koneser" 
zorganizowana została wysta
wa „Polska architektura drew
niana". Na dwóch makietach 
i 180 fotografiach przedstawio
no najciekawsze przykłady 
polskich budowli drewnianych 
- kościoły, cerkwie, meczety, 
synagogi, ratusze, dwory, cha
łupy wiejskie. Wystawa miała 
na celu ukazanie wielkiej war
tości tego działu naszej spu
ścizny narodowej i uświado
mienie potrzeby jej ochrony.

W Arsenale Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie 
w październiku 2004 r. z oka
zji dwusetnej rocznicy koro
nacji cesarza Napoleona 
otwarta została wystawa „Na
poleon i Polacy". Zgromadzo
ne na niej eksponaty pocho
dzą ze zbiorów krajowych, 
a wybrane zostały w taki spo
sób, aby podkreślić wyjątko
wość epoki, która zmieniła 
oblicze Europy, a Polakom 
data nadzieję na odzyskanie 
niepodległości. Jej celem jest 
także przedstawienie dzisiej
szej interpretacji epoki napo
leońskiej oraz jej znaczenia 
dla odrodzenia ducha pol
skiego i polskiego wojska. 
Wśród pokazanych ekspona
tów znajdują się m.in. mundu
ry, odznaczenia, broń, doku
menty, listy. Wystawa, zorga
nizowana przez krakowskie 
Muzeum Narodowe i war
szawskie Muzeum Wojska 
Polskiego, czynna będzie do 
16 stycznia 2005 r. w Krako
wie, a następnie od 6 lutego 
do 31 maja - w Warszawie.



lĄflĄ/wiedzieć 
W If więcej

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

„Już od kilku lat regularnie kupuję 
«Spotkania z Zabytkami». Uważam, 
że jest to rzetelne pismo i jestem pe
łen podziwu dla zamieszczanych 
w nim artykułów, pisanych z praw
dziwą pasją [...]. Bardzo dokładne 
poszukiwania podejmowane przez 
Redakcję w celu poznania zabyt-

-muzycznego, który odbyt się 11 
czerwca 1905 r. w Pas de Calais. 
Sądząc z opisu - medal srebrny. 
Na awersie znajduje się popiersie 
Marianny z głową skierowaną 
w prawo, w czapce frygijskiej 
ozdobionej gałązką lauru i pieją- 
cym kogutem galicyjskim, w tle

ków prezentowanych w rubryce 
«Wiedzieć więcej» zachęciły mnie 
do przestania państwu fotografii 
i krótkich opisów trzech przedmio
tów z uprzejmą prośbą o pomoc 
w ich zbadaniu [...]. Jednym z nich 
jest medal (okolicznościowy?) wy
konany z brązu, ze śladami posre
brzania, o średnicy 50 mm. Na 
awersie [II. 1], przy samym dolnym 
brzegu znajduje się napis (podpis 
medaliera?), dający się odczytać: 
"LOVIS BOLL...». (?). Na rewersie 
[il. 2], również na dole, po prawej, 
widoczne są litery: "H (M?)» oraz 
«R....(z) et», ale może to być błędnie 
odczytane. Ciekawi mnie okazja, 
z jakiej ten medal o bogatej plastyce 
byt wybity oraz jaką drogą mógł tra
fić do Polski (czy była to tylko pa
miątka, czy może stanowi! on nagro
dę?). Czy jest to rzadki obiekt? Na 
ile mógłby być wyceniony?”.

Andrzej Bruno Kutiak
Sanok

Jest to secesyjny francuski medal 
nagrodowy, wybity w Mennicy Pa
ryskiej z okazji festiwalu teatralno- 

wschodzące słońce, przy obrzeżu 
napis: „FRANCE”. Autorem tego 
projektu jest rzeźbiarz i medalier, 
jeden z głównych twórców odro
dzenia sztuki medalierskiej we 
Francji - Louis Alexandre Bottee 
(1852-1941), sygnujący swoje 
wyroby: „LOVIS BOTTEE”, 
„L. BOTTEE” lub „LOUIS BOTTEE”. 
Prawidłowo odczytana sygnatura 
na egzemplarzu znajdującym się 
u naszego czytelnika powinna 
więc przyjąć postać najczęściej 
używaną przez artystę: „LOVIS 
BOTTEE”. Trudności z identyfika
cją napisu można jednak złożyć 
na karb nie najlepszego stanu za
chowania tego obiektu. Opisany 
awers medalu znany jest z wielu 
wcześniejszych wyrobów, sygno
wanych przez tego artystę 
(np. medal Szkoły Sztuk Pięknych 
w Rouen, ok. 1899; medal z oka
zji Wystawy Psów w Paryżu 
w 1900 r., 1900 - oba w zbiorach 
Muzeum Mazowieckiego w Płoc
ku). Na rewersie w okrągłym polu 
znajduje się okolicznościowy na
pis: „FESTIVAL DE BUCQUOY ■ 
PAS DE CALAIS /11 JUIN 1905”, 

a w otoku - postać aktora teatru 
greckiego z maską teatralną 
w dłoni, dwie inne maski teatralne 
(tragiczna i komiczna), lutnia, vio
la d’amore i gałązka palmowa; 
poniżej prostokątny szyld prze
znaczony na dedykację (napisu 
brak). Pod względem formalnym 
kompozycja ta przypomina re
wers niedatowanego medalu wy
konanego z okazji Wystawy Rolni
czej w Buenos Aires w Argentynie 
według projektu francuskiego 
rzeźbiarza i medaliera Adolfe’a 
Riveta (1855-?) - w zbiorach Mu
zeum Mazowieckiego w Płocku. 
Różni się ona jednak pod wzglę
dem umieszczonych w otoku po
staci, rekwizytów i okolicznościo
wych napisów (odpowiednio
- wieśniak przy pracy w polu, or
ka końmi, snop zboża, kosa i na
pis: „SOCIEDAD RURAL ARGEN
TINA • BUENOS-AIRES / EXPOSI- 
CIÓN / DE / CANABERIA”. A. Rivet 
swoje prace sygnował „AD RIVET”. 
Pozostałości tego napisu udało 
się (choć tylko do połowy prawi
dłowo) odczytać autorowi listu. 
Także i w tym wypadku przeszko
dą jest słaby stan zachowania 
obiektu. Jaką drogą medal ten 
dotarł do Polski oraz czy stanowi 
on rzadkość w naszych zbiorach
- tego nie wiemy. W specjalizują
cym się w secesji muzeum płoc
kim, na którego zbiorach oparli
śmy się przygotowując odpo
wiedź, takiego medalu jednak nie 
ma. Wartość rynkowa zabytku 
(jak zawsze zależna od stanu za
chowania) - to około 100 zł.

W związku z prezentacją obrazu 
przedstawiającego podwójny 
portret dziewcząt, sygnowane
go „M.J. Zadorecki / Wleń 1870.” 

(„Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
2003) otrzymaliśmy z Muzeum 
Narodowego w Kielcach interesu
jący list oraz zdjęcie, za które bar
dzo dziękujemy. Pani Elżbieta Je
żewska, kierownik Działu Malar
stwa MNKi, napisała m.in.: 
„ W zbiorach Muzeum Narodowe
go w Kielcach znajduje się jeden 
obraz - "Portret młodej kobiety», 
sygnowany: "M. Zadorecki /1868.» 
- z sygnaturą położoną ukośnie. 
Jest to obraz olejny na płótnie, 79 
x 63 cm - przy czym na prostoką
cie płótna wizerunek jest owalny 
(owal stojący), a więc malowany 
pod ramę z owalnym wykrojem na 
lico obrazu (rama niezachowana), 
pochodzi z mienia podworskiego 
Skotnickich (zatem może sportre- 
towana należała do rodu Skotnic
kich), nrinw. MNKi / M /1892 [II. 3]. 
Malarz poprawnie, realistycz
nie oddal podobiznę młodej da
my: w pólpostaci, % przodem - 
zwróconej w prawo i patrzącej na 
widza, w jesienno-zimowej kre
acji: berecie (?) przybranym pió
rami na bujnych lokach upiętych 
z tylu i spuszczonych na plecy, 
w płaszczyku (?) lamowanym fu
trem i z mufką kryjącą dłonie. Tło 
pejzażowe: park lub las z drzewa
mi, krzewami - bez listowia (je
sienny lub na przedwiośniu), 
z niebem pokrytym obłokami; 
światło rozproszone. Obraz świad
czy o studiowaniu malarstwa 
przez autora portretu. Nie zajmo
wałam się dotąd bliżej tym obra
zem (jest w magazynie, w stanie 
do konserwacji), ani malarzem 
Zadoreckim czynnym w 2 połowie 
XIX w. [...]. Sygnatura Zadoreckie- 
go na obrazie w Kielcach jest ta
ka, jak podałam - bez monogra
mu drugiego imienia, ale charak
ter pisma w sygnaturze jest po
dobny, jak w sygnaturze przez

Was opublikowanej 
i zapewne chodzi o te
go samego malarza”.
O Zadoreckim ciągle 
jeszcze niewiele wie
my. W redakcji Słowni
ka Artystów Polskich 
(Instytut Sztuki PAN) 
dowiedzieliśmy się je
dynie o notatce odno
szącej się do (wymie
nionego bez imienia) 
Zadoreckiego, z której 
wynika, że jego obraz 
olejny „Maria Egipcjan
ka” znajdował się daw
niej w zbiorach Mu
zeum Ukraińskiego we 
Lwowie, nr inw. 27455. 
Tym chętniej więc pre
zentujemy opis oraz 
zdjęcie portretu kielec
kiego.
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Pojęcia „architektura polska” i „architektura w Polsce” zawierają więcej pytań 
niż odpowiedzi o ich treść. Pierwsze powinno definiować charakter zjawiska, 

drugie - określać obszar jego występowania. W obu wypadkach nasza 
sytuacja w Europie jest złożona.

Między architekturą polską 
i architekturą w Polsce

ANDRZEJ TOMASZEWSKI

yjące w dorzeczu Wisły i Odry słowiańskie ple
miona wznosiły rodzimą architekturę drewnia
ną. Kiedy jednak pierwszy historyczny władca 
Polan świadomie przyłączył swoje państwo do 

ówczesnej Unii Europejskiej, którą stanowiła universi- 
tas Christiana, wszedł w świat antycznej, rzymskiej tra
dycji budowlanej, opartej na obrobionym kamieniu, 
spajanym zaprawą wapienną. Na szarosrebrny miej
scowy krajobraz kulturowy zaczęły się z wolna nakła
dać jaśniejące bielą architektoniczne symbole Polski 
Europejskiej. Europa ofiarowywała gotowe wzorce 
panującej wówczas architektury romańskiej, a także 
umiejętności jej budowniczych. Nową architekturę 
wznosili kuratorzy i artyści przybywający z różnych 
europejskich ośrodków artystycznych, sprowadzani 
przez miejscowych, możnych fundatorów. Tym samym 
już we wczesnym okresie istnienia państwa polskiego 
określony został charakter jego szaty architektonicz
nej. Jest ona zachodnioeuropejska w swym zrębie, we 
wspólnocie wszystkich kolejnych, zmieniających się 
wraz z upływem stuleci, stylów i kierunków architek
tonicznych, w które włączaliśmy się, wzbogacając je 
lokalnym kolorytem „nieba i zwyczaju polskiego”.

Podobnie jak Czechy i Węgry, które w tym samym 
stuleciu weszły w krąg kultury łacińskiej, stanowiła 
Polska prowincję zachodnioeuropejskiej architektury 
i sztuki, coraz bardziej świadomą swojego udziału we 
wspólnej drodze jej rozwoju i poszerzającą jej zasięg aż 
po swoje wschodnie rubieże, gdzie spotykała się z tra
dycją rusko-bizantyjską. Działający w Polsce coraz 
liczniejsi, nieraz wysokiej klasy europejskiej architekci 
i artyści, z których część trwale wrastała w polskie śro
dowisko, kształtowali nasz krajobraz architektoniczny 

przez wiele wieków. Przenosili oni na ziemie polskie 
doświadczenia swoich rodzinnych stron: Italii, Fran
cji, Niemiec, Holandii czy Flandrii, zacieśniając więź 
naszego kraju z Europą. Dopiero w XIX w. dołączyli 
do nich w sposób wyraźny architekci polscy wykształ
ceni za granicą. Równocześnie rozwijało się rodzime 
budownictwo drewniane, również czerpiąc z europej
skich wzorów i przetwarzając je w tradycyjnym mate
riale. Obok drewnianych w swej masie szlacheckich 
dworów, którymi gęsto obsiana była Polska, a które 
stanowiły wyróżnik naszego krajobrazu kulturowego 
w skali europejskiej, powstawały wybitne dzieła drew
nianej architektury sakralnej, jak gotyckie i barokowe 
kościoły podhalańskie (wpisane w 2003 r. na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO) oraz w równym 
stopniu zasługujące na taki wpis, lecz niestety już nie
istniejące synagogi.

Zarówno działający w Polsce europejscy architekci, 
jak i lokalni, również niejednolici etnicznie, fundato
rzy dzieł architektury nie zadawali sobie pytania o jej 
„narodowy” charakter. Tworzyli bowiem architekturę 
uniwersalną, stanowiącą wspólną własność chrześci
jańskiego Zachodu. Ta świadomość „wspólnego dzie
dzictwa” załamała się dopiero przed dwoma stulecia
mi. Kształtująca się nowoczesna tożsamość europej
skich narodów potrzebowała samookreślenia kulturo
wego. Niepodzielną dotąd spuściznę europejską zaczę
to rozpatrywać w kategoriach narodowych, wydziela
jąc jej ciasne podwórka i licytując się co do wyższości 
jednej „sztuki narodowej” nad drugą. Wyrywano so
bie artystów i ich dzieła, dopuszczając się jawnej nega
cji prawdy historycznej. Prowadziło to do nacjonali
zmu i szowinizmu kulturowego, który w ubiegłym stu
leciu stał się przyczyną świadomego unicestwiania za
bytków, uważanych za narodowe dziedzictwo wroga. 
Padliśmy tragiczną ofiarą takiego barbarzyństwa
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1. Krypta św. Leonarda na Wawelu
2. Wnętrze katedry w Pelplinie

w czasie ostatniej wojny, ale w powojennych latach 
i my nie byliśmy bez winy.

Dopiero w końcu ubiegłego stulecia historia sztuki 
odżegnała się zdecydowanie od pojęcia „sztuki naro
dowej”, zwracając uwagę na tragiczne skutki, jakie 
ono spowodowało. A zarazem wskazując na wielką 
złożoność procesów kształtujących oblicze sztuki na 
poszczególnych obszarach kulturowych. Tak widziana 
sztuka i architektura europejska jest jednością różno
rodności, która decyduje o jej bogactwie. Różnorod
ności tej nie da się mierzyć miarą narodową lub etnicz
ną, nie da jej się również przyłożyć do granic państwo
wych. Istnieją bowiem w Europie liczne obszary 
„dwu- lub wielokulturowe”. Jest ona trudna do zdefi
niowania w kategoriach naukowych, ale przecież wy
raźnie wyczuwalna. Doświadczamy tego za każdym 
razem, gdy wracamy do kraju z europejskich podróży. 
Wszędzie te same co i tam style architektoniczne, ale 
jakże nieraz inaczej odczytane i zinterpretowane. Czu- 
jemy, że otacza nas polski krajobraz kulturowy, w ca
łym bogactwie jego lokalnych i regionalnych odcieni. 
Jakie są granice tego krajobrazu?

Polska piastowska powstawała i krzepła w dorze
czu Wisły i Odry. W czasach Kazimierza Wielkiego 
utraciliśmy na rzecz Czech (a później Austrii i Prus) 
Śląsk i poszerzyliśmy państwo na Wschodzie. Unia 
z Litwą i wschodnia polityka Rzeczypospolitej Obojga 
(a w rzeczywistości trojga) Narodów przyniosły zdo
bycz ogromnych obszarów, zbliżając granice państwa 
do Morza Czarnego. To wielkie państwo miało jednak
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zniknąć na ponad stulecie z politycznej mapy Europy, 
podzielone przez trzech zaborców. Odrodziło się na 
krótko w granicach wynegocjowanych na zachodzie 
i wywalczonych na wschodzie, obejmujących w przy
bliżeniu obszary naznaczone przedrozbiorową obec
nością polskiej kultury, ażeby na mocy jałtańskiej de
cyzji wielkich mocarstw przesunąć się znacznie na za
chód, tracąc rozległe tereny wschodnie i uzyskując po
niemieckie ziemie zachodnie i północne. Takiej „prze-

3. Wnętrze kościoła w Dębnie Podhalańskim
4. Reprezentacyjna sień ratusza w Poznaniu
5. Ztota Kaplica w katedrze w Poznaniu

(zdjęcia: Ryszard Czerwiński, opublikowane w „Dzieje architektury w Polsce', 
Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2004) 

suwności” granic politycznych nie doświadczyło 
w swej historii żadne inne europejskie państwo.

Przesuwanie się terytorium państwa na mapie Eu
ropy miało konsekwencje w postaci zmian etnicznych. 
Wcześniej jednak Polska stawała się państwem wielo
narodowym. Już u schyłku XII w. władcy piastowscy, 
podobnie jak ich czescy i węgierscy sąsiedzi, dążąc do 
gospodarczego unowocześnienia i wzmocnienia kraju, 
szeroko otworzyli granice dla kolonistów zachodnich, 
przybywających z różnych obszarów Rzeszy. Lokowa
ne i rozwijające się miasta stawały się niemieckoję
zyczne. Dalekie poszerzenie granic na wschodzie spo
wodowało włączenie w społeczność państwową ru
skiego elementu etnicznego oraz wzmocnienie obec
ności Żydów. Mieszkańcy tej wielonarodowej, wielo
kulturowej i wieloetnicznej Rzeczypospolitej byli 
wszyscy jej „obywatelami”, jako poddani jej króla. 
Wszyscy tworzyli wspólnie jej wielobarwny krajobraz 
kulturowy, w tym krajobraz architektoniczny. W cza
sie rozbiorów dopisały do niego swoje głosy państwa 
zaborcze, pozostawiając po sobie m.in. najwyższej kla
sy architekturę obronną.

Miniony wiek XX był przyjazny dla architektury 
w naszym kraju jedynie w okresie Polski Niepodległej. 
Gdy jedni polscy architekci kontynuowali poszukiwa
nia wyrazu narodowego, inni przyłączali się aktywnie 
do światowej awangardy. Okres powojenny naznaczo
ny był z jednej strony odbudową zniszczonych przez 
najeźdźcę zabytków, co po okresie krytyki przyniosło 
międzynarodowe uznanie polskim konserwatorom, 
z drugiej - narzuconym krótkotrwale sowieckim 
eklektyzmem „narodowym w formie, socjalistycznym 
w treści”. Lata późniejsze przynosiły przede wszyst
kim systematyczne niszczenie krajobrazu kulturowe
go, najpierw przez ponure socjalistyczne blokowiska, 
a po upadku komunizmu przez architekturę dzikiego 
kapitalizmu i ogólną anarchię przestrzenną. Na tle pa
nującego nowobogackiego bezguścia i kiczu nieliczne 
są dzieła stanowiące dobrą kontynuację naszej historii 
architektury. Rodzima impotencja twórcza przejawia 
się nieraz w ślepej reprodukcji zabytków lub ich fasad, 
a fascynacja wielkimi nazwiskami zagranicznymi przy
nosi architekturę kolonialną. Pojawiły się również no
we zagrożenia dla zabytków. Tym bardziej trzeba je ce
nić i chronić.

W dzisiejszej Polsce część jej dawnego krajobrazu 
architektonicznego znalazła się poza wschodnią grani
cą, gdzie w różnym stopniu uznawana jest za obcą spu
ściznę lub akceptowana jako własne dziedzictwo. I po-
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dobnie, na uzyskanych przez Polskę ziemiach zachod
nich i północnych staliśmy się spadkobiercami bogate
go krajobrazu architektonicznego, który powstawał 
poza historycznymi granicami Polski i stanowi dzie
dzictwo naszych zachodnich sąsiadów, z którym nie 
zawsze łatwo przychodzi nam się identyfikować. W hi
storii architektury w Polsce, dla pełnego obrazu, zna
leźć się więc muszą zarówno te zabytki, które na 
wschodzie powstawały w historycznych granicach 
Rzeczypospolitej, jak również i te na jej obecnych zie
miach zachodnich i północnych, za które jesteśmy od
powiedzialni. W obu wypadkach nie może być naru
szona prawda dziejowa. Zabytki, jako materialne źró
dła historyczne, muszą mówić o sobie pełnym głosem. 
Musimy je razem chronić i badać, jako nasz wspólny 
europejski dorobek i dziedzictwo kultury.

Polska w swojej ponadtysiącletniej historii, wielo
krotnie zmieniając granice, była państwem wielonaro
dowym, zawsze szeroko otwartym na europejską kul
turę i sztukę. Na jej obszarze przenikały się i stapiały 
różne prądy i kierunki artystyczne, tworząc mozaikę, 
niepowtarzalną w swym kolorycie, wzbogacającą pa
letę barw architektury europejskiej. Historia naszego 
kraju, może bardziej niż innych krajów europejskich, 
poucza, że sztuka i architektura nie jest własnością 
jednego narodu czy państwa, lecz że jest wartością 
uniwersalną. Ze ten sam zabytek i ten sam artysta mo
że należeć do historii kultury nie jednego, lecz dwóch 
lub więcej narodów, zbliżając je do siebie i godząc, za
miast wywoływać upiory dawnych konfliktów.

Tak oto, z wielką serdecznością i czułością, ale zara
zem głęboko rozumnie, patrzmy na zabytki w dawnej 
i dzisiejszej Polsce, a dostrzeżemy, jak przegląda się 
w nich cała spuścizna europejskiej sztuki architektonicz
nej, ale również - coraz to - „niebo i zwyczaj polski”.

Andrzej Tomaszewski

Spotkanie z książką

DZIEJE ARCHITEKTURY W POLSCE

Pod takim tytułem opublikowana została nakładem krakowskie
go Wydawnictwa Kluszczyński historia architektury w Polsce, 
ukazana na przestrzeni epok - od romanizmu po czasy współcze

sne. Jak czytamy we wstępie autorstwa Roberta M. Kunkla, „Próba 
przedstawienia przemian architektury w Polsce jako w miarę logicz
nego ciągu wydarzeń, a nie jako rwanej sekwencji niepowiązanych 
z sobą epizodów, inicjatyw i importów jest zadaniem trudniejszym 
niż w innych, bardziej stabilnych rejonach Europy [...] Jej przegląd
rozpoczynamy od wprowadzenia 
ograniczeń tematu. [...] zajmować 
się będziemy terenem szeroko rozu
mianych polskich wpływów kulturo
wych, nie zawsze zgodnych z po
działami politycznymi’’. Autor wstę
pu podkreśla, że historię architektu
ry w naszym kraju determinowały 
zmiany granic Rzeczypospolitej. 
Dlatego - aby dokonać szerokiej 
syntezy zagadnienia - omówiono 
w książce architekturę z czasów, 
gdy nie wszystkie ziemie znajdowa
ły się pod polskim panowaniem 
(np. Śląsk, Pomorze) lub gdy Pol
ska nie istniała jako byt państwowy. 
Uwzględniono też tereny, które
obecnie znajdują się w granicach sąsiednich państw (np. Wilno).

Autorami poszczególnych rozdziałów książki są wybitni znaw
cy tematu. Cytowany już Robert M. Kunkel opowiada o polskim ro- 
manizmie i gotyku. O renesansie i manieryzmie pisze Jerzy Żmu
dziński, o baroku - Rafał Nestorów, klasycyzm przedstawia Roman 
Marcinek, a historyzm i secesję Andrzej Siwek. Aleksander Bóhm 
prezentuje epokę modernizmu, Wojciech Kosiński opisuje okres 
wojenny i powojenny, socrealizm i architekturę współczesną.

Książka ma walory dzieła popularyzatorskiego. Każda jej część 
zawiera usystematyzowane, przystępnie ujęte wiadomości. Przy 
okazji omawiania poszczególnych epok architektonicznych w Pol
sce autorzy przybliżają tło historyczne opisywanego okresu w in
nych krajach europejskich. Wiele przytoczonych tu informacji, rzad
ko spotykanych w innych tego typu opracowaniach, z pewnością 
zainteresuje czytelnika. Choćby te, że w opactwie w Pelplinie przez 
400 lat udało się utrzymać jednolitość koncepcji architektonicznej 
czworoboku klasztornego, a zamki książęce na Mazowszu nie tyle 
były warowniami, co centrami administracyjnymi i symbolami wła
dzy. Interesująca jest mato znana historia o sprowadzeniu przez Ja
giełłę malarzy ruskich do ozdoby wnętrz kościołów kazimierzow
skich; ich praca dawała zaskakujący efekt zestawienia gotyckiej ar
chitektury z bizantyńsko-ruskimi malowidłami. Ciekawie brzmi też 
analiza motywów dekoracji kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu pod 
względem ich aluzyjności dotyczącej ówczesnej polityki państwa
i kościoła.

Książka jest bogato ilustrowana (ponad 500 fotografii); na stro
nach otwierających poszczególne rozdziały zamieszczono zdjęcia 
obiektów charakterystycznych dla danej epoki historycznej. I tak 
np. w wypadku romanizmu jest to kolegiata w Kruszwicy, gotyku - 
nawa kościoła Mariackiego w Krakowie, do klasycyzmu wprowadza 
galeria pałacu Sapiehów w Różanej na Białorusi, secesję zapowia
da polichromia z kaplicy szpitalnej w Kobierzynie, a socrealizm - 
płaskorzeźba z warszawskiego MDM-u. Fotografie zamieszczone 
w poszczególnych rozdziałach pełnią też funkcję narracyjną, dzięki 
starannemu opracowaniu graficznemu usytuowane są w sąsiedz
twie tekstów, których dotyczą.

Publikację można zamówić w Wydawnictwie Kluszczyński (30- 
110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, tel. 0-12 421-22-28, e-mail: 
biuro@kluszczynski.com.pl, księgarnia internetowa: www.klusz- 
czynski.com.pl). (ek)
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Fascynacja światem ożywionym oraz chęć wniknięcia w tajniki rozwoju 
roślin, zwierząt i człowieka - towarzyszyły ludziom od najdawniejszych 

czasów, ale dopiero w renesansie rozwój filozofii i myśli humanistycznej 
stworzył możliwość głębszej analizy obserwowanych zjawisk.

Osiągnięcia tego okresu w dziedzinie botaniki są do dziś nie tylko symbolem 
dynamicznego, równoczesnego rozwoju nauki i sztuki, ale także nowego 

spojrzenia człowieka na otaczający go świat i rzeczywistość.

Sztychy „kwiatowe”
Jeremiasza Falcka

ELŻBIETA KOZDĘBA-ŁOJEK

I zainteresowaniach ludzi w epoce renesansu 
naukami przyrodniczymi najlepiej świadczy ich 

artystyczna spuścizna - bogata dokumentacja 
malarska i graficzna, liczne zbiory rysunków 

i sztychów. Spuścizna ta pozwala na podjęcie badań w za
kresie szeroko rozumianego przyrodoznawstwa nowożyt
nego. Zainteresowanie botaniką w XVII w. nie ogranicza
ło się bowiem jedynie do zewnętrznego poznawania i re
jestrowania różnorodnych form roślin - ówcześni bada
cze prowadzili też coraz bardziej wnikliwe obserwacje ży
cia roślin. Równocześnie, także na kanwie analizy bota
nicznej, doszło w tym czasie do intensywnego rozwoju 
wielu prądów filozoficznych, wykorzystujących odkrycia 
w zakresie nauk przyrodniczych do próby interpretacji 
ludzkiej psychiki. Zjawiskiem towarzyszącym tym proce
som było już nie tylko zainteresowanie roślinami, ale tak
że swoista moda na kwiaty oraz związana z nią chęć ich 
posiadania i kolekcjonowania. Rozwój kolekcji prowadził 
z kolei do powstawania coraz to nowych rodzajów przed
stawień malarskich i graficznych. Były one swego rodza
ju prób;] prezentacji zbiorów, najczęściej odzwierciedlają
cych stan ówczesnych ogrodów, choć czasem mających 
także rangę wnikliwej dokumentacji nowo poznanych ro
ślin. Ze względu na przystępną cenę oraz łatwy dostęp 
w całej Europie szybko zaczęło wzrastać zapotrzebowanie 
na graficzne przedstawienia o tematyce przyrodniczej. 
Powstawały całe zespoły oraz pracownie, które specjali
zowały się w realizacji tego typu rycin. Współpracowało 
z nimi wielu grafików, odpowiedzialnych za dokumenta
cję. Jednym z nich był Jeremiasz Falek, urodzony około 
1619 r. w Gdańsku, uczeń Wilhelma Hondiusa, a około 
1640 r. Franęoisa Chauveau i Cornelisa Bloemaerta w Pa
ryżu. W latach 1649-1655 przebywał w Szwecji, później, 

do 1657 r., w Amsterdamie, następnie w Hamburgu. 
Zmarł w 1677 r. w Gdańsku.

Miedzioryty Jeremiasza Falcka ukazujące kwiaty wpi
sują się w bogaty zbiór europejskich przedstawień bota
nicznych. W Polsce największe zbiory tych sztychów znaj
dują się w muzeach w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. 
W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się 48 
sztychów, w Muzeum Narodowym w Poznaniu - 71, ko
lekcje Muzeum Czartoryskich w Krakowie oraz Gabinetu 
Rycin PAN w Krakowie obejmują łącznie 44 sztychy. 
Ogółem mamy więc w polskich zbiorach publicznych (li
czonych łącznie z powtarzającymi się egzemplarzami tego 
samego miedziorytu, odbitkami lustrzanymi, etc.) 163 ry
ciny Falcka, w tym osiem kart tytułowych (frontyspisów).

Choć szczegółowa analiza tego zbioru napotyka trud
ności związane z dużym rozproszeniem rycin oraz bra
kiem napisów objaśniających na wielu rytowanych plan
szach, to jednak już na obecnym, wstępnym etapie opra
cowywania zbioru można podać nieco informacji na jego 
temat. Wszystkie sztychy mają formę luźnych plansz 
i zbliżone są do siebie wymiarami oraz schematem kom
pozycyjnym. Kwiaty na rycinach prezentowane są poje
dynczo lub w grupach. Układ pojedynczej grupy może też 
być kompozycją (bukiet kwiatowy). Wizerunki kwiatów 
zgromadzonych po kilka na jednej planszy prezentują nie
kiedy ich różne stadia rozwojowe, ale najczęściej ukazują 
je w pełnym rozkwicie.

Wśród 48 miedziorytów przechowywanych w Muzeum 
Narodowym w Warszawie znajdują się trzy karty tytułowe. 
Pierwsza z nich to Flora Semperviva; five Florum Selectio- 
rum Icones, po 1657, rytowana w Amsterdamie przez wy
dawnictwo Charlesa Allarda - miedzioryt na papierze że
berkowym z filigranem, o wymiarach 23,4 x 16,7 cm. 
Przedstawia ona wieniec kwiatowy przeplatany wstęgą 
umieszczony na cokole, w wieńcu i na cokole znajduje się
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FLORE
TOUJOURS VIVAKTE; ► 4 .
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1. Jeremiasz Falek (?), Flora 
Semperviva..., karta tytułowa, 1657, 
miedzioryt, 23,4 x 16,7 cm
2. Jeremiasz Falek, Novae et exquisitae 
Florum leones..., karta tytułowa, 1662, 
miedzioryt, 21,0 x 15,0 cm
3. Jeremiasz Falek (?) lub Cornelius 
Visscher, Verscheyde Nieuwe Tulpen..., 
karta tytułowa, 1657, miedzioryt,
22,5 x 15,6 cm
4. Jeremiasz Falek (?), Flora 
Semperviva..., 1657. miedzioryt, 
24,0 x 16,9 cm

1

tytuł dzieła. Druga karta to Novae et exquisitae Florum leo
nes, hujus generis artium cultoribus perutiles maxima cura 
delineatae et Tabulis aeneis incisae per]eremiam Falek Ham
burgi An 1662 - miedzioryt na papierze żeberkowym, o wy
miarach 21,0 x 15,0 cm, Amsterdam, Frederick de Witt 
[Wit, Widt], przedstawia bordiurę z kwiatów, z umieszczo
nym w środku tytułem dzieła. Karta trzecia: Verscheyde Nie
uwe Tulpen en andere Bloemen, po 1657 - miedzioryt na 
papierze z filigranem, o wymiarach 22,5 x 15,6 cm, wyda
ny również w Amsterdamie przez Fredericka de Witt. Na tej 
karcie przedstawiona jest waza z bukietem kwiatów na tle 
kamiennego cokołu. Obok wazy i na cokole umieszczono 
trzy putta dotykające bukietu (jedno z nich trzyma kwiat 

w ręce), na cokole znajduje się tytuł dzieła. Pozostałe szty
chy - to kompozycje kwiatowe. Jest wśród nich m.in. 15 ry
cin ze zbioru Flora Semperviva..., przedstawiających kwiaty 
ułożone w bukiety, z reguły przewiązane wstążką. W poje
dynczym układzie znajduje się po kilka kwiatów.

Ze zbioru Novae et exquisitae Florum leones... pocho
dzi prawdopodobnie 15 rycin zawierających po trzy, czte
ry przedstawienia pojedynczych kwiatów, umieszczonych 
obok siebie na jednej karcie. Nie stanowią one zwartej 
kompozycji, lecz szczelnie wypełniają prostokąt planszy. 
Czasami przedstawienia te zawierają fragmenty gałązek 
łącznie z owocami i liśćmi. W kilku wypadkach jest to 
centralnie umieszczony jeden kwiat.
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Pozostałe 15 rycin warszawskiej kolekcji pochodzi ze 
zbioru Verscheyde Nieuwe Tulpen..., zawierającego 
w przeważającej części przedstawienia tulipanów. Są one 
umieszczone na planszach pojedynczo lub po dwa, trzy 
kwiaty. Dodatkowo trzy ryciny - to odrębne kompozycje 
z piwonią, różą i irysem.

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu posiada 
71 miedziorytów Jeremiasza Falcka. Są one bardzo róż
norodne, a wśród nich wyróżniają się dwa frontyspisy. 
Pierwszy - to karta tytułowa Novae et exquisitae Florum 
leones, hujus generis artium cultoribus perutiles maxima 
cura delineatae et Tabulis aeneis incisae per Jeremiam 
Falek Hamburgi An 1662 - wydawnictwo Fredericka de 
Witt, Amsterdam. Przedstawia ona kwiatową bordiurę 
z napisami w środku. Drugi - Verscheyde Bloemen Aardig 
na’t Lewen getekent door Jeremias Falek, an werden ver- 
kogt in de wackere Hondt tot Amsterdam, niestety bez da
ty wydania - przedstawia taką samą bordiurę, tylko w od
biciu zwierciadlanym.

Miedzioryty poznańskie ukazują kwiaty w podobnych 
ujęciach, jak warszawskie, w układzie wertykalnym i hory
zontalnym. Dodatkowo na licznych planszach umieszczo
no napisy identyfikujące poszczególne gatunki kwiatów. 
Około 30 sztychów z tego zbioru - to kompozycje kwia
towe, w układach po kilka kwiatów przewiązanych wstąż
ką. Na niektórych planszach pod poszczególnymi gatun
kami kwiatów widnieją napisy objaśniające, usytuowane 
zarówno pod kompozycją, jak i wokół niej. Kilkanaście 
kolejnych sztychów - to przedstawienia rozrzuconych luź
no na karcie kwiatów. W niektórych wypadkach prezentu
ją one różne ich gatunki, a w innych poszczególne fazy 
rozwoju, np. kwiat rozwijający się, w pełni rozwinięty 
oraz powstały z niego owoc. Jedna z czterech poznańskich 
rycin w układzie poziomym przedstawia narcyza w trzech 
stadiach: cebulkę, kwiat w pełnym rozkwicie i okaz więd- 
nący. Dwie inne ryciny z tego zbioru - to kompozycje 
kwiatowe we flakonach. Jedna z nich przedstawia tulipa
ny w częściowo ukazanym wazonie, druga jest bardziej 
rozbudowana i prezentuje cały flakon z bukietem kwia
tów. Na pozostałych planszach przedstawiono z reguły po
jedyncze kwiaty, a tylko w kilku wypadkach są to układy 
po 2-3 kwiaty w kompozycji, bez żadnych podpisów.

Zbiory krakowskie, liczące łącznie 44 miedzioryty 
(w tym trzy frontyspisy) - to przede wszystkim cykl Vers
cheyde Nieuwe Tulpen en andere Bloemen z przedstawie
niami około 14 tulipanów, rytowanych w większości wy
padków pojedynczo. Oprócz tego kompozycje składają 
się z pojedynczych kwiatów tego samego łub różnych ga
tunków, wyrytych na tej samej planszy. Dwie następne 
karty tytułowe - to odbitki Novae et exquisitae Florum 
leones, hujus generis artium cultoribus perutiles maxima 
cura delineatae et Tabulis aeneis incisae per Jeremiam 
Falek Hamburgi An 1662. Na jednej z nich pod bordiurą 
umieszczony jest adres wydawniczy, na drugiej go nie ma. 
Prócz tekstów na trzech frontyspisach, grafiki te nie za
wierają żadnych innych podpisów.

Zbiór miedziorytów o tematyce kwiatowej Jeremiasza 
Falcka został podzielony przez Hollsteina na pięć grup 
(F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engra
vings, woodcuts, ca. 1450-1700 - t. VI). Prezentując swo
ją systematykę, autor ten oparł się na wcześniejszej publi
kacji Błocka, powtarzając za nim zarówno liczbę serii, jak 

i poszczególne rozmiary rycin w ramach jednej grupy 
(J. G. Block, Jeremias Falek. Sein Leben und seine Werke, 
Danzig 1890). Hollstein nie charakteryzuje przy tym po
szczególnych grup kwiatów. Ryciny w tych grupach mają 
zbliżone wymiary. I tak w grupie pierwszej Hollstein wy
mienia szesnaście rycin z przedstawieniami kwiatów 
o wymiarach 17-20 x 12-14,5 cm. Grupa druga - to ko
lejnych szesnaście rycin o wymiarach 21 x 15 cm, trzecia
- siedemnaście o wymiarach 22,5 x 14,5 cm, czwarta - 
dwanaście o wymiarach 17-18 x 11,5 cm i piąta - dwana
ście przedstawień o wymiarach 17,5-18 x 11,4-12 cm.

W publikacji Błocka wymienionych jest również pięć 
grup wizerunków kwiatów. I tak grupa pierwsza składa 
się z 16 kart z przedstawieniami kwiatów (w tym znajdu
je się strona tytułowa oraz 15 wizerunków kwiatów, aż 
do ostatniego tulipana w naturalnych rozmiarach). Stro
na tytułowa przedstawia wazon z bukietem kwiatów na 
tle muru. Kompozycję otaczają trzy putta. Tytuł brzmi 
Verscheyde Nieuwe Tulpen en andere Bloemen. Pod tytu
łem znajduje się adres wydawniczy: Gedruckt tot Amster
dam by Frederik de Witt, in de Calverstraat by den Dam in 
de witte Passcaert [3]. Karty są numerowane w prawym 
dolnym rogu od 1 do 16. Autorstwo pierwszej ryciny 
przypisywane jest Corneliusowi de Visscher, a przedsta
wień tulipanów - Falckowi. Wymiary tej grupy: wysokość 
17,0-20,0 cm, szerokość 11,2-14,5 cm.

Seria druga - to również 16 plansz, w tym strona ty
tułowa oraz 15 kart z przedstawieniami kwiatów natural
nej wielkości. Strona tytułowa przedstawia owalny wie
niec z kwiatami, w którego środku znajduje się tytuł dzie
ła: Novae et exquisitae Florum Icones, hujus generis ar
tium cultoribus perutiles maxima cura delineatae et Tabu
lis aeneis incisae per Jeremiam Falek Hamburgi An 1662 
[3]. Wszystkie tablice są numerowane; wymiary: wyso
kość 21,0 cm, szerokość 15,0 cm.

Trzecia seria kwiatów liczy 17 plansz, wszystkie natu
ralnej wielkości. Strona tytułowa przedstawia róże, lilie, 
tulipany w układzie owalnego wieńca, w środku którego 
znajduje się adres wydawniczy: Verscheyde Bloemen Aar
dig na’t Lewen getekent door Jeremias Falek, an werden 
verkogt in de wackere Hondt tot Amsterdam [3], W pra
wym dolnym rogu karty tytułowej jest numer 1, w lewym
- numer 46. Tablice z kwiatami są również numerowane 
od 1 do 16. Wysokość plansz tej grupy wynosi 22,5 cm, 
a szerokość 14,5 cm.

Seria czwarta zawiera 12 rycin z kwiatami naturalnej 
wielkości, każdy obwiedziony jest cienką rameczką. Ryci
ny numerowane są od 1 do 12; ich wysokość 17,0-18,0 cm, 
szerokość 11,5 cm.

Ostatnia seria - to również przedstawienia 12 różnych 
kwiatów otoczonych jednoliniową ramką; numery od 
1 do 12, wysokość 17,5-18,0 cm, szerokość 11,4-12,0 cm. 
Oprócz wymienionych serii Block odnalazł w zbiorach 
poznańskich jeszcze 25 plansz z różnymi kwiatami, które 
nie tworzą serii.

Powstające na przełomie XVI i XVII w. ilustrowane anto
logie, zwane florilegiami (od łacińskiego słowa: florilegus - 
zbierający kwiaty), były bardzo zróżnicowane. Kwiaty przed
stawiano w nich w pojedynczych seriach plansz (na przykład 
sztychy Falcka najprawdopodobniej publikowane były jako 
serie rycin w jedenastu zeszytach pomiędzy 1616 a 1662 r., 
w ramach wydawnictwa Koninklijke Bibliotheek, The Hague)
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5. Jeremiasz Falek, Novae et exquisitae Florum leones..., XVII, 
miedzioryt. 20,6 x 14,3 cm
6. Jeremias Falek, Verscheyde Nieuwe Tulpen..., 1657, 
miedzioryt, 19,5 x 15,5 cm

(miedzioryty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie)

6

lub w formie zwartego woluminu; w tym drugim wypadku 
z reguły uporządkowane były według pewnego klucza 
(np. jeden ogród, jedna kolekcja, jeden gatunek, etc.), często 
opatrzone krótkim wstępem i poprzedzone frontyspisem.

Florilegia ikonograficznie rejestrowały poszczególne 
zbiory. Dotyczyły zarówno estetycznej strony prywatnych 
kolekcji botanicznych, jak i w niektórych wypadkach ilu
strowały ofertę handlową (np. obejmującą nowe gatunki 
roślin) lub służyły jako dokumentacja w prowadzonych 
badaniach naukowych. Publikowane katalogi zbiorów 
i pojedyncze plansze stały się też obiektem zainteresowa
nia kolekcjonerów, którzy wymieniali je między sobą.

Ryciny „kwiatowe” Falcka są analogiczne do przedsta
wień kwiatów prezentowanych na kartach florilegiów. 
Można tu wymienić liczne przykłady z zachowanych eg
zemplarzy, np. Florilegium novum, hoc est variorum maxi- 
meque radiorum florum ac plantorum..., [1611] Jana The
odora de Bry (1561-1623), Hortus Floridus, [1614] Cri- 
spijna de Passe (1597-1670), Florilegium Renovatum et 
Auctum [Frankfurt 1641] Matthaeusa Meriana. Analogie 
polegają na podobieństwie formalnym (sposób rytowania 
kwiatów) oraz ich zakomponowaniu. W dużej mierze wy
nikają one z naśladownictwa wcześniejszych publikacji te
go typu (np. Hadrian Collaert, Florilegium, Antwerpia 
1589). Ale nie tylko. W wielu wypadkach mieszczą się 
w ówcześnie powstających kanonach prezentacji roślin.

Biblioteka Uniwersytetu w Wageningen (Special Col
lections, Wageningen UR Library, The Netherlands) po
siada w swoich zbiorach wolumin z jedenastoma seriami 
grafik publikowanymi pomiędzy 1616 a 1662 r., z któ
rych cztery części są przypisywane Falckowi. Są to: No
vae et exquisitae Florum leones, hujus generis artium cul- 

toribus perutiles maxima cura delineatae et Tabulis aeneis 
incisae per Jeremiam Falek, Hamburgi 1662 (jedyna część, 
której autorstwo Jeremiasza Falcka nie ulega wątpliwo
ści); Verscheyde Nteuive Tulpen en andere Bloemen, Am
sterdam: Frederick de Witt, [1650?]; [Swzte van gravures 
met Tulpen], [1650?]; [Suite van gravures van Tulpen en 
andere Bloemen], Amsterdam: C. J. Visscher, 1616.

Jak nietrudno zauważyć, tytuły niektórych części, za
równo te wymienione i omówione przez Błocka, jak i te 
z Wageningen, pokrywają się z tytułami na frontyspisach, 
będących w posiadaniu gabinetów rycin w Polsce. Czy 
miedzioryty te stanowiły część większej całości, czy też by
ły tylko krótkimi przypadkowymi seriami? Na czyje zlece
nie Falek pracował, czy tylko na zlecenie oficyn wydawni
czych? Dla kogo jego ryciny były przeznaczone? Może nie 
uda się odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania. Ale 
już obecnie, analizując przedstawienia na poszczególnych 
planszach (sposób pokazania kwiatu, prawie zupełny brak 
szczegółowych opisów, podczas gdy niezbędny tekst ogra
niczony jest do kart tytułowych), dochodzimy do wnio
sku, że mamy do czynienia z przykładami rycin należących 
do zbioru florilegium nowożytnego.

Bogata literatura europejska dotycząca ilustracji bota
nicznej nie przekłada się na równie zasobne zbiory literatu
ry z tego zakresu w Polsce, co świadczy o znikomym zain
teresowaniu tym działem nauki wśród polskich historyków 
sztuki i historyków nauk przyrodniczych. Obecnie kilku au
torów pracuje jednak nad tematami z biohistorii. Ich publi
kacje przyczynią się zapewne do znacznego poszerzenia na
szej wiedzy w tej niezwykle zajmującej, ale wciąż mało po
znanej dziedzinie nauki i sztuki.

Elżbieta Kozdęba-Łojek
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Iluzjonistyczne polichromie Radomia, zdobiące dwadzieścia pięć 
śródmiejskich kamienic, stanowią jeden z większych i ciekawszych 

zespołów malarskich tego typu w Polsce i aż dziw, 
iż dotychczas byty niemal zupełnie nieznane.

A są wśród nich malowidła niezwykłe, jak np. te zlokalizowane 
w kamienicach zamieszkanych niegdyś przez wybitnych malarzy 

- Jacka Malczewskiego i Józefa Brandta.

Polichromie
w kamienicach Radomia

K
 WIESŁAW M. KOWALIK

I adom - jedno z głównych miast wojewódz-

F twa mazowieckiego poszczycić się może bo
gatą spuścizną kulturową, sięgającą swymi 

korzeniami aż X w. W XIX w. do rozwoju 
miasta przyczyniło się oddanie do użytku linii kolejowej 
i wytyczenie ulic w sąsiedztwie głównej arterii - ul. Lu
belskiej. Tylko w latach 1884-1890 wybudowano ponad 
siedemdziesiąt gmachów i kamienic. Na kształt miasta 
mieli wpływ tak uznani twórcy, jak Jakub Kubicki, Anto
nio Corazzi, Henryk Marconi, Stefan Szyller, Adolf 
Szyszko-Bohusz, Józef Dziekoński.

Malowidła w radomskich kamienicach powstały 
w większości na przełomie XIX i XX stulecia. Wykonane 
zostały głównie na sufitach, niekiedy także i na ścianach 
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klatek schodowych, przy czym największe na ostatnich 
kondygnacjach, gdzie tworzą iluzję otwarcia na niebiań
ską, błękitną przestrzeń. Charakteryzuje je zróżnicowanie 
stylowe - od historyzmu, poprzez eklektyzm, do secesji - 
oraz pod względem artystycznego poziomu i techniki wy
konania. Na ogół malowane były farbami klejowymi na 
tynku, rzadziej olejnymi. Często ujmowano je w bogate, 
sztukatorsko-malarskie ramy, wykonywane prawdopo
dobnie w radomskim Zakładzie Artystyczno-Sztukator- 
skim Antoniego Miaskowskiego. Prezentują szeroką gamę 
motywów ikonograficznych: przyrodniczych, alegoryczno- 
-symbolicznych, mitologicznych, a także geometrycznych 
i portretowych, przy czym dominują te pierwsze, ulubio
ne przez artystów Młodej Polski. Wiadomo bowiem o ży
wotnej na przełomie XIX i XX stulecia panteistycznej wi
zji świata, zgodnie z którą w przyrodzie widziano świadka
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praistnienia i element wieczności. Niestety, tylko w nie
licznych wypadkach wiemy coś o autorach malowideł - 
potwierdzonych lub domniemanych. Trudna jest też do 
ustalenia liczba wszystkich polichromii, ponieważ zacho
wała się tylko ich część. A były wśród nich dzieła tak wy
mowne, jak te w kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 17, 
wzniesionej w 1891 r. przez Henryka Szislera dla potrzeb 
klubu garnizonowego, gdzie w sali rekreacyjnej znajdo
wały się m.in. malowidła na suficie przedstawiające heł
my, sztandary i zbroje rycerskie, a na ścianach - antykizu- 
jące postacie.

Najstarsze z malowideł zachowały się w kamienicach 
przy ul. Żeromskiego (dawna ul. Lubelska). Pierwsze - 
w aptece „Pod Białym Orłem” - powstało około 1830 r. 
na suficie „izby dyspenzacyjnej” i ma formę romantyczno- 
-klasycystycznego plafonu (3,3 x 6 m) z wyobrażeniem 
orła z berłem. Ten patriotyczny motyw wyrażający ideę 
wolnej Polski był powodem prześladowań właścicieli ap
teki - Stanisława Kwaśniewskiego, a po powstaniu stycz
niowym - Andrzeja Podworskiego, któremu carski guber
nator nakazał usunięcie malowidła. Na szczęście dzieło 
zostało jedynie zamalowane czarną farbą, przykryte tape
tą i zatynkowane; odsłonięto je około 1950 r. Autorem 
polichromii mógł być Karol Hoppen, znany aptekarz, 
malarz i słynny kolekcjoner obrazów. Motyw orła wystę
puje również w kompozycjach powstałych w końcu XIX 
w. w kamienicach przy ulicach Traugutta 62 i Witolda 4.

Drugie malowidła znajdują się w kamienicy przy ul. 
Żeromskiego 7, wzniesionej w połowie XIX w. dla Romu
alda Roszkowskiego - naczelnika powiatu radomskiego 
i jego żony Eleonory z Zabierzowskich (przypuszczalnie 
córki Aleksandra Zabierzowskiego, budowniczego guber
ni radomskiej, absolwenta florenckiej Akademii Sztuk 
Pięknych). Te neorokokowe, z elementami regencji malo
widła powstały zapewne w latach 1850-1852. Na sklepie
niach pomieszczeń parterowych, gdzie na początku XX w. 
mieściła się znana cukiernia Pomianowskiego, a obecnie 
ma tu siedzibę jeden z banków, widać bogactwo moty
wów: pejzaże, muszle, motywy floralne, kandelabry, putta 
i popiersia kobiet, wykonane w technice olejnej na tynku.

Z nazwiskami Jacka Malczewskiego i Józefa Brandta 
związane są dzieje dwóch radomskich kamienic, a pośred
nio znajdujących się tam interesujących polichromii. 
W pierwszej z nich, wzniesionej w 1878 r. przy obecnej 
ul. Malczewskiego 8, prawdopodobnie z wykorzystaniem 
murów domu z 1810 r., gdzie mieszkał m.in. Tytus Cha
łubiński - znakomity lekarz i badacz Tatr, zaś w lokalach 
wynajętych od rodziny Piątkowskich - Marianna i Julian 
Malczewscy, z synem Jackiem, w dawnym salonie (obec
nie poczekalni gabinetu dentystycznego) znajduje się pla
fon o iście pałacowym charakterze (7x5 m), wykonany 
zapewne około 1880 r., w stylu eklektycznym, z domi
nantą elementów klasycystycznych. Nieznany bliżej arty
sta podzielił kompozycję na pola, ze stylizowanymi kwia
tonami wychodzącymi koncentrycznie ze stiukowej roze
ty. Zastosował ponadto neomanierystyczne motywy oku- 
ciowe, nałożone na imitowane deski. Można odnieść 
wrażenie, iż mamy tu do czynienia z symbolicznym zo
brazowaniem wszechświata.

? BN • 
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1. Motyw orta na plafonie w aptece przy ul. Żeromskiego 5 w Radomiu
2.3. Malowidła w kamienicy przy ul. Żeromskiego 7

Nie była to jedyna polichromia w tym domu. Według 
rodzinnej tradycji Malczewskich, młody Jacek wykonał 
na ścianie jadalni fresk z bliżej dziś nieznaną kompozycją. 
Na zewnętrznej stronie tejże ściany umieszczona jest ta
blica pamiątkowa z medalionem portretowym Jacka Mal
czewskiego i inskrypcją: „Tm żył i tworzył Jacek Malczew
ski / ur. w Radomin 1854 / zm. w Krakowie 1929”.

Z kolei w kamienicy przy ul. Piłsudskiego 9 zamiesz
kiwał od 1915 r., po wysiedleniu z Orońska, Józef
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Brandt, wraz z żoną i córką hr. Krystyną Tyszkiewiczową. 
To stąd, po śmierci artysty w 1915 r., wyruszył do fary 
pogrzebowy kondukt; w 1939 r. zmarła tu jego żona. 
O związku artysty z tą właśnie kamienicą mówi tablica 
pamiątkowa, umieszczona na jej frontowej ścianie: 
„W tym domu zmarł 12. VI. 1915 r. wielki polski art. ma
larz Józef Brandt. W jedenastą rocznicę śmierci wmurowa
no tę tablicę staraniem Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie i obywateli Ziemi Radomskiej”.

Uwagę zwraca wystrój klatki schodowej w postaci po
lichromii, zleconej do wykonania malarzowi Lucjanowi 
Wyszyńskiemu przez Krystynę Tyszkiewicz (wdowę po 
Józefie Tyszkiewiczu), która po sprzedaniu pałacu w Ło- 
chojsku zakupiła radomską kamienicę. Na ostatniej kon
dygnacji znajduje się plafon (2,7 x 6,6 m) ze sceną rozgry
wającą się o wschodzie słońca, na tle niebiańskiej prze
strzeni. W jego centrum artysta umieścił śpiące na pną
czach winorośli i przezroczystej materii putto, nad któ
rym pochyla się zadumany amor. W kompozycjach bocz
nych umieszczone zostały popiersia kobiety w kapeluszu 
i mężczyzny w zawoju na głowie, a na niższych kondy
gnacjach — naszych wieszczów: Juliusza Słowackiego (na 
pierwszym piętrze) i Adama Mickiewicza (na parterze). 
Te eklektyczne malowidła wykonano z użyciem farb kle
jowych na tynku i w technice olejnej na płótnie.

Niezwykłe polichromie o charakterze alegoryczno- 
-naturalistycznym można podziwiać w kamienicy przy 
ul. Moniuszki 17, wzniesionej na przełomie XIX i XX w. 
Na ostatnim piętrze klatki schodowej znajduje się plafon 
(2,3 x 6 m), którego środkową część wypełnia przedsta
wienie nieba i „rogów obfitości”, a po bokach widać dwa

mniejsze obrazy, które wraz z tymi na niższych kondygna
cjach stanowią tematyczny zespół czterech pór roku.

Interesujący jest też secesyjny plafon w kamienicy przy 
ul. Żeromskiego 23. W centralnym kolistym polu rozpo
ściera się niebo, na którego tle widać motywy floralne 
i ptaki (jeżyki). Na kompozycje boczne składają się sceny 
z parami nagich dzieci, karmiących jelonka oraz zająca. 
Dużo tu symboliki, zawartej choćby w motywach drzew 
i kwiatów, symbolizujących raj, jak też stanowiących ale
gorię odradzającej się natury.

Motywy nieba i skrzydlatych jeżyków spotykamy rów
nież w neorenesansowej kamienicy Rottenbergów z 1891 
r. przy ul. Piłsudskiego 13, a także na plafonie w pałacyku 
Karschów przy ul. Limanowskiego 48. Niebo, stanowiące 
tło dla ukwieconej gałęzi i jaskółek, które jako zwiastuny
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4.5. Malowidła w kamienicy przy ul. Piłsudskiego 9 z wizerunkami: 
Juliusza Słowackiego (4) i Adama Mickiewicza (5)
6. Plafon w kamienicy przy ul. Malczewskiego 8
7.8. Malowidła w kamienicy przy ul. Moniuszki 17, fragment zespołu 
przedstawiającego cztery pory roku: zimę (7) i lato (8)
9. Scena z dziećmi karmiącymi zająca na malowidle w kamienicy 
przy ul. Żeromskiego 23
10. Plafon w gmachu sądu przy ul. Piłsudskiego 10

(zdjęcia: 1 - Marian Strudziński, 2-10- Wiesław M. Kowalik)

wiosny niosły radość i szczęście domowi, podziwiać może
my w kamienicach przy ul. Moniuszki 19 i 26. W pierw
szej z nich, gdzie w okresie międzywojennym mieściła się 
znana restauracja - kawiarnia „Cristal”, miejsce spotkań 
elity towarzyskiej oraz koncertów, polichromia została 
wzbogacona martwymi naturami, symbolizującymi sztukę 
- malarstwo i muzykę. Składają się na nie: paleta z pędzlem 
opleciona wawrzynem i otoczona liśćmi palmowymi oraz 
mandolina skrzyżowana z lirą, gałązkami i kartkami z nu
tami (całość ma wymiary 2,7 x 5,8 m).

W okazałym, neorenesansowym gmachu, usytuowa
nym u zbiegu ulic Sienkiewicza i Piłsudskiego, wzniesio
nym w 1894 r. dla potrzeb Sądu Okręgowego, zachował 
się monumentalny plafon (o średnicy około 6 m) o treści 
adekwatnej do funkcji obiektu. Klatkę schodową o pała
cowym charakterze zdobi bowiem wyobrażenie mitolo
gicznej Temidy - bogini sprawiedliwości, na tle fragmen
tów antycznych budowli.

Pełne uroku malowidła wypełniają sufity i ściany 
klatki schodowej w kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 
10, pochodzącej z około 1900 r., a należącej m.in. do 
rodzin: Samsonowiczów i Tukalskich. Na suficie naj
wyższej kondygnacji znajduje się plafon, w którego cen
trum umieszczone jest putto huśtające się na powoju, na 
tle błękitnego nieba. Po bokach tej kompozycji jest sce
na z damami w łodzi na dworskim stawie, z widokiem

antycznej rotundy w tle. Interesujące dopełnienie stano
wią tu pejzaże z łąką i wieśniaczką z grabiami, z bocia
nem i krową. Natomiast na niższej kondygnacji uwagę 
przyciąga scena polowania na kuropatwy.

Z kolei w kamienicy przy ul. Moniuszki 18, wzniesio
nej w końcu XIX w. znajduje się plafon (2,3 x 5,7 m) z se
cesyjnymi baldachimami, zdobionymi motywem liści i ro
zety.

Nawet z tego pobieżnego przeglądu widać, iż poli
chromie w kamienicach Radomia stanowią interesujące 
świadectwo kultury jego mieszkańców i winny być przed
miotem bliższego zainteresowania, tym bardziej że więk
szość z nich wymaga pilnych prac renowacyjnych.

Wiesław M. Kowalik

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2005 15



D̂
Q
Q
D
D
EE

EI
D
EE

]

NAJWIĘKSZE TARGI KSIĄŻKI EDUKACYJNEJ
Podręczniki szkolne-książki akademickie-publikacje pedagogiczne 
-lektury-literatura piękna-słowniki-encyklopedie-poradniki z różnych 
dziedzin źycia-multimedia-mapy itp.
Konsultacje metodyczne-spotkania z autorami-seminaria-  wy stawy itp. 
Możliwość tańszych zakupów.
Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!



Z kryminalnej kroniki

Makabryczny pogrzeb 
atamana Zolotareńki

W
iatach 1699-1731 ukazało się we

Frankfurcie nad Menem, w pięciu 
tomach formatu folio, dzieło słynnego 
niemieckiego orientalisty, Joba (Hioba) 
Ludolfa, zatytułowane Allgemeine 
Schau-Buhne Oder Welt, oder Beschrei- 
bung der vornehmsten Weltgeschichte. 
Jest to możliwie najrozleglejszy zbiór 
faktów zarówno z niedalekiej przeszło
ści, jak i z czasów współczesnych auto
rowi, ilustrowany licznymi rycinami, wy
konanymi przez różnych, zazwyczaj jed
nak anonimowych, artystów niemiec
kich. Z punktu widzenia treści jest to 
dzieło typowo kompilacyjne, zwłaszcza 
w odniesieniu do często spotykanych 
poloników, ponieważ autor - hojnie i jaw
nie - korzystał z dzieł Pawła Piaseckie
go, Wespazjana Kochowskiego czy Mi
kołaja Chwatkowskiego.

Pod rokiem 1655 zamieszczono 
w tekście Allgemeine Schau-Buhne (tom 
3, 1713) miedzioryt ze sceną pogrzebu 
szwagra Bohdana Chmielnickiego i zara
zem jego atamana nakaźnego, Iwana Zo- 
totareńki, w cerkwi w Czehryniu. Wszakże 
okoliczności, towarzyszące temu smut
nemu obrzędowi, okazały się tak niezwy
kłe i makabryczne, iż Ludołf uznał za sto
sowne zacytować tekst - oczywiście 
w niemieckim przekładzie - za Wespazja- 
nem Kochowskim, zaczerpnięty z Klimak- 
terów: „Wystawi! [Chmielnicki] w Czechry- 
nie nową drewnianą cerkiew, w której 
umyśli! pogrzeb odprawić zabitemu pod 
Szklowem [tzn. w roku 1654] w Litwie pót- 
kownikowi, Zlotareńko nazwanemu; na 
pogrzeb przybyli duchowni Moskale i star
szyzna kozacka od Chmielnickiego zapro
szona. Gdy się zaczął pogrzeb, trup za
czął się ruszać, powstawać, jęczyć i stra
szyć [...]; wielu temu nie wierzyło; lecz na 
katafalku leżący, podniósł ręce z trumny, 
krew się z nich lać poczęta, już się wszy
scy poklękali, aliści począł wołać trup: 
«utykajte, utykajte», wszyscy w nogi ruszy
li się tłumem i od ołtarzy zakonnicy, sita lu
dzi zagnietli, a świecy zapalone lampy po
rzucili; zatem ogień wszczął się, którym 
cerkiew i z trupem i ze wszystkim splendo
rem zgorzała”. Kochowski dodawał, iż na 

skutek doznanego wstrząsu rozchorował 
się Chmielnicki. Opisaną przez siebie re
lację autor Klimakterów miał usłyszeć 
w Warszawie, w sześć lat później, w 1661 
r., z ust Daniela Wyhowskiego, naoczne
go świadka zdarzeń w Czehryniu. Mie
dzioryt jest ich wierną ilustracją, niejako 
rekonstrukcją.

Od razu nasuwa się pytanie: co tu 
jest prawdą, a co nią nie jest? Włosi zna
ją w podobnych sytuacjach niezawodne 

uroczystości pogrzebowych 7 września 
1631 r. wszystkie święte obrazy, ołtarze, 
świeczniki i aparaty kościelne częściowo 
się rozpadty, częściowo zmieniły swoje 
miejsca, a niektóre w „niezrozumiały spo
sób" po prostu zniknęły z ludzkich oczu.

Wypadałoby dodać, iż wspomniany 
Zototareńko wyjątkowo nienawidził Pola
ków, zwłaszcza od czasu bitwy bere- 
steckiej. Podczas straszliwego pogromu 
pod Batohem (1652) nawet Tatarów 
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powiedzonko „si non e vero, e ben trova- 
to". I chyba trzeba się nim zadowolić, bo 
jakakolwiek weryfikacja przedstawionych 
przez Kochowskiego zdarzeń jest nie
możliwa. Co prawda, miały miejsce 
i wcześniej całkowicie irracjonalne sytu
acje, skwapliwie odnotowane przez sen
sacyjną gazetę niemiecką w 1632 r. I tak 
np. podczas pogrzebu biskupa krakow
skiego Andrzeja Lipskiego trumna, w któ
rej złożono ciało zmarłego, z nieznanych 
powodów, nagle rozsypała się z trza
skiem, a czuwający przy zwłokach za
konnicy bądź padli przerażeni na po
sadzkę, bądź uciekli w popłochu. Kiedy 
indziej, w katedrze krakowskiej w czasie 

przeraził swym okrucieństwem, skłania
jąc ich wszelkimi sposobami do rzezi 
ośmiu tysięcy żołnierzy polskich, wzię
tych do niewoli. Ów haniebny czyn miał 
skwitować słowami „zdechły pies nie ką
sa", potem przypisywanymi hetmanowi 
Chmielnickiemu. Rodzonym bratem Zo- 
totareńki byt Wasyl, niżyński pułkownik 
kozacki, kandydat do buławy hetmań
skiej lewobrzeżnej Ukrainy, stracony 
w 1663 r. Iwan wcześniej skończył tra
gicznie, ginąc z rąk oddziałów rosyjskich 
w bitwie pod Szklowem w 1654 r., 
o czym już wcześniej była mowa.

Hanna Widacka
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Kościół w Hodowicy 
i jego twórcy

P
oznanie tego niezwykle interesu
jącego zabytku wymaga dziś, nie
stety, wysiłku, jeśli tak rzec moż
na, imaginacyjnego. Świątynia ta bo

wiem już od wielu lat nie tylko nie 
pełni funkcji kultowych, ale jest 
w stanie postępującej ruiny, za
wierającej jeszcze resztki ścien
nych malowideł na wewnętrz
nych murach. Bogate wyposaże
nie kościoła, zwłaszcza bezcenne 
snycerskie, uległo rozproszeniu 
i tylko pewna jego część, urato
wana od zniszczenia, pozwala 
właśnie dzięki pracy wyobraźni 
na odtworzenie stanu obiektu 
z czasów jego dawnej - choć nie
odległej przecież - świetności.

Twórcami tego wybitnego 
dzieła architektury i sztuki byli 
Bernard Meretyn (architekt) i Jan 
Jerzy Pinsel (rzeźbiarz). Dane od
noszące się do ich życiorysów cią
gle są skąpe, mimo pozostawienia 
przez nich dzieł wybitnych, nie tyl
ko w dorobku dawnej Rzeczypo
spolitej, ale i w Europie. Pierwszy 
z nich, Bernard Meretyn, znany rów
nież jako Meretiner, Merderer czy Me- 
rettini, o nieznanej dacie urodzenia 
a zmarły w 1759 r., pochodzący z Nie
miec lub Austrii, na którego twórczość 
miała wpływ architektura czeska, au
striacka i włoska, był obok Jana de 
Witte najwybitniejszym architektem 
działającym w południowo-wschodniej 
Polsce w XVIII w. (miał też tytuł archi
tekta nadwornego Augusta III). Drugi 
- Jan Jerzy Pinsel (Pinzel, Pilznow, Pil- 
se, Pilze, Penzel, Penzenl), także o nie
ustalonej dacie urodzenia, zmarły naj
prawdopodobniej w 1761 r. (ewentu
alnie w 1762 r.), był nie tylko głów
nym przedstawicielem tzw. rzeźbiar
skiej szkoły lwowskiej, ale i najwybit
niejszym rzeźbiarzem działającym 
w Polsce w XVIII w. Przybył do niej 
około 1750 r. z Czech lub Niemiec 
i osiadł, pod protekcją ekscentryczne
go magnata kresowego, starosty ka
niowskiego Mikołaja Bazylego Potoc
kiego, w Buczaczu, gdzie miał swój 
warsztat, w którym wykonywał prace 

głównie w drewnie, choć także i w ka
mieniu, charakteryzujące się nadzwy
czaj silną ekspresją i dynamiką formy, 
nawiązującymi do klimatu późnośre
dniowiecznej środkowoeuropejskiej

snycerki. Mimo że okres współpracy 
tych dwóch artystów nie był długi, bo 
trwający około 11 lat, obiekty projek
tu Meretyna wyposażone w rzeźby 
Pinsla stanowiły niezwykle harmonijne 
i jedyne w swoim rodzaju realizacje 
o najwyższej wartości artystycznej. Są 
to m.in.: katedra św. Jura we Lwowie, 
kościół Wszystkich Świętych w Hodo
wicy, kościół Misjonarzy w Horodence 
i ratusz w Buczaczu. Jedynie pierwszy 
z tych obiektów, z uwagi na jego rangę 
jako metropolitalnej cerkwi greckoka
tolickiej i lwowskie umiejscowienie, 
nie doznał uszczerbku w latach opry- 
mowania religii, a więc i budynków sa
kralnych, przez władzę sowiecką oraz 
powszechnego braku poszanowania 
dla „niewygodnego” dziedzictwa kul
turowego. Dla pozostałych obiektów 
los okazał się znacznie mniej łaskawy. 
Kościół w Horodence doświadczył nie
mal całkowitego zniszczenia wystroju 
wewnętrznego, kamienne rzeźby zdo
biące fasadę ratusza w Buczaczu uległy 
poważnej dewastacji, przy czym i sama 

substancja architektoniczna tych bu
dowli została znacznie nadwerężona. 
Wreszcie kościół w Hodowicy stracił, 
podobnie jak ten w Horodence, nie 
tylko kompletne snycerskie wyposaże

nie autorstwa Pinsla, ale popadł 
w ruinę, z której dotąd nie po- 
dźwignął się.

Dziś dawną świetność przewa
żającej większości dokonań Mere
tyna (oprócz wspomnianej wyżej 
lwowskiej katedry św. Jura) można 
podziwiać jedynie na przedwojen
nych fotografiach. Dawny kościół 
parafialny w Kołomyi nie zacho
wał po odbudowie, mimo przy
wrócenia go dla potrzeb kultu, 
pierwotnej szaty. Ponadto jego 
wnętrze zostało trwale zniekształ
cone podczas adaptacji dla no
wych potrzeb. Chyba tylko kościół 
w podlwowskiej Nawarii stosun
kowo najmniej w swym obecnym 
kształcie odbiega od wyglądu pier
wotnego.

Dzieł rzeźbiarskich mistrza 
Pinsla nie znajdziemy już w obiek

tach, dla których były przeznaczone 
i które przez prawie dwieście lat zdobi
ły. Rzeźbiarskie wyposażenie kościo-
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1.2. Stan obecny kościoła w Hodowicy - wygląd z zewnątrz (1) i fragment wnętrza (2)
3-7. Rzeźby Jana Jerzego Pinsla, pochodzące z hodowickiego kościoła: „Samson z lwem” (3), Abraham z grupy „Ofiara Abrahama” (4), „Anioł” (5), 
„Bogurodzica” (6), „Alegoria Nowego Testamentu” (7)

(zdjęcia: Jan Skłodowski)
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łów zostało rozproszone i w znacznej 
części zniszczone. Jedynie skromna je
go pozostałość znajduje się w muzeach 
Lwowa (w dawnym kościele klarysek 
zebrano głównie dobrze zachowane 
rzeźby z kościoła w Hodowicy i kilka 
z Horodenki), w magazynach Lwow

skiej Galerii Sztuki w Olesku (znajduje 
się tam jedna z dwu ocalałych rzeźb 
z kościoła w Monasterzyskach) i w Sta
nisławowie (obecnie Iwano-Frankow- 
sku), gdzie w Muzeum Sztuki, miesz
czącym się w dawnej kolegiacie, moż
na znaleźć mocno okaleczone niewiel

kich rozmiarów rzeźby Pinsla. Niektó
re obiekty tego artysty przybyły z po
wojenną falą repatriacyjną do kościo
łów na terenie Polski. Wreszcie w ba
warskim Muzeum Narodowym w Mo
nachium znajduje się sześć drewnia
nych bozzetti (modeli małych rozmiarów) 



SPOTKANIA NA WSCHODZIE -

do rzeźb ołtarzowych kościołów 
w Horodence i Monasterzyskach.

Powróćmy do kościoła w Hodowi- 
cy - jednego z najwartościowszych 
obiektów architektury i sztuki sakral
nej epoki rokoka. Do miejscowości tej, 
odległej w prostej linii od centrum 
Lwowa zaledwie 10 km, łatwo doje
chać od ul. Gródeckiej szosą na Sokol
niki, skąd już tylko dwa kroki do Na- 
warii i samej Hodowicy, sennej wsi, 
jakby zagubionej na końcu świata. Wy
boistą drogą dotrzeć można nad staw, 
nad którym góruje już bardzo znisz
czony budynek kościelny, ale jeszcze 
nie całkowita ruina. Wzniesiony został 
w stylu późnego baroku - według jed
nych źródeł w 1751-1758 - według 
innych w latach 1751-1783, dzięki 
fundacji księdza Szczepana Mikulskie
go, kanonika lwowskiego i proboszcza 
z sąsiedniej Nawarii. Obiekt ten, cha
rakteryzujący się niezbyt wielkimi roz
miarami i zwartą bryłą, zbudowano na 
planie krzyża z kwadratowym prezbi
terium oraz nieco dłuższą od niego na
wą, którą poprzedza kruchta z trójkąt
nym frontonem i attyką w formie balu
strady. Fasada świątyni ma korynckie 
pilastry, zdobią ją wazy i wieńczy 
krzyż. Sklepienie krzyżowe we wnę
trzu, w części środkowej sferyczne, 
dziś już prawie nie istnieje. Ściany 
świątyni zdobiły malowidła autorstwa 
Aleksandra Kolińskiego, ołtarz główny 
przedstawiała iluzjonistyczna kompo
zycja ścienna, której towarzyszyły dzie
ła Pinsla: „Chrystus na krzyżu”, rzeźby 
aniołów i „Matki Boskiej Bolesnej” 
oraz „Sw. Jana Ewangelisty”, a także 

umieszczone na konsolach grupy 
„Samson z lwem” i „Ofiara Abraha
ma”. We wnętrzu znajdowały się rów
nież inne prace, np. „Alegorie Nowego 
i Starego Testamentu”, „Chrystus 
w kościele w Jerozolimie”, „Boguro
dzica” czy „Alegoria Kościoła Katolic
kiego”, wykonane także w drewnie 
pokrytym polichromią i złoceniami 
(niektóre z nich, np. figury Izaaka 
z grupy „Ofiara Abrahama” i Samsona, 
po wykonaniu pokryte zostały tkaniną, 
usztywnioną przed złoceniem gipsową 
zaprawą). Bogato rzeźbiona ambona 
była w dużej części autorstwa Macieja 
Polejowskiego, wybitnego ucznia i po
mocnika Pinsla.

W XIX i do połowy XX w. do ko
ścioła hodowickiego ciągnęły piel
grzymki dla admiracji obrazu „Matka 
Boska Pocieszenia”; w 1900 r. kościół 
poddany został pracom konserwator
skim. Ale po 1946 r. rozpoczął się 
okres niesprzyjający zabytkowi. Naj
pierw, podczas powojennej repatriacji, 
wierni zabrali część kościelnego wypo
sażenia do Wrocławia (obecnie znajdu
je się ono m.in. w kościele św. Augusty
na - obraz „Matka Boska Pocieszenia” 
i w kościele Bożego Ciała - krucyfiks 
procesyjny), w 1961 r. zamknięto 
świątynię, a w kilka lat później wiele 
z jej snycerskiego wyposażenia prze
niesiono do Lwowskiej Galerii Sztuki. 
W 1974 r. pożar strawił kościół (naj
prawdopodobniej wskutek podpale
nia), wreszcie zawaleniu uległo skle
pienie. Dziś w najlepszym stanie tech
nicznym jest wmurowana w ścianę, 
przy wejściu do budynku, urzędowa 

tablica, oznajmiająca, że jest to obiekt 
zabytkowy.

Ruina jest dziś zamknięta na czte
ry spusty, bardziej pewnie dla unik
nięcia wypadku przez ciekawskich niż 
chronienia rumowiska we wnętrzu. 
Klucz udostępnia mieszkający w po
bliżu Jan Bazyli Korolko, powojenny 
przesiedleniec spod Tomaszowa Lu
belskiego, dziś „ostatni klucznik ko
ścioła” i świadek jego postępującej 
dewastacji. Wchodzimy ostrożnie do 
środka, od strony zakrystii, unikamy 
rozmowy, by wibracja powietrza nie 
spowodowała upadku resztek sklepie
nia na głowy... Odnajdujemy na ścia
nach fragmenty malowideł... A nad 
głowami niebo i coraz bujniej pora
stająca ruiny roślinność...

Bogate wyposażenie ołtarza głów
nego kościoła w Hodowicy można 
w części oglądać w sali ekspozycyjnej 
w dawnym kościele klarysek we Lwo
wie. Sala ta jednak, sztucznie wydzie
lona z przestrzeni kościelnej, wpro
wadza pewien dysonans w kontem
placji zebranych dzieł o wybitnie sa
kralnym charakterze, sugerując nie
mal nieodwołalność ich desakralizacji 
poprzez uczynienie z nich jedynie eks
ponatów, opatrzonych muzealnymi 
tabliczkami.

Odbudowa kościoła w Hodowicy 
nie jest technicznie niemożliwa. Być 
może i problemy finansowe udałoby 
się rozwiązać. W końcu chodzi o jed
ną z najwartościowszych świątyń ro
kokowych na ziemi lwowskiej.

Jan Skłodowski

WIZERUNEK ŚW. ANDRZEJA

przed beatyfikacją (1853) i kanonizacją (1938). I to niezależnie od wy
znania. Na skraju Janowa, w miejscu, od którego wleczono jezuitę mię

dzy końmi, staty dawniej, a od sześciu lat znów stoją dwa 
wysokie krzyże - katolicki i prawosławny. Powstawało też 
wiele jego wizerunków; kobryński wyróżniają owe kozackie 
szable, narzędzia zbrodni.

Zamknięty w 1962 r. przez władze sowieckie kościół 
w Kobryniu został rychło rozgrabiony i kompletnie znisz
czony, a po kilku podpaleniach zamienił się w ruinę. Spo
niewierany obraz jakiś miejscowy funkcjonariusz zabrał 
do domu i malowidłem do spodu ułożył pod drzwiczka
mi pieca jako blachę, chroniącą podłogę przed spadają
cymi węgielkami. Gdyby wiedział, że w ten sposób, 
wbrew intencjom, uratuje wizerunek św. Andrzeja... 
W 1990 r. kościół, odbudowany przez „Energopol", po
wrócił do służby odrodzonej parafii. I wówczas, przypad
kiem, udało się obraz odnaleźć i odzyskać. Poddany zo
stał starannej konserwacji i znów otoczony jest czcią.

Jak powiada dawna pieśń o apostole Polesia, „jeśli pracuje człowiek 
do wieczora, dnia następnego Pan Bóg go nagradza".

Jarosław Komorowski 
(fot. Jarosław Komorowski)

W lewej nawie wzniesionego w 1845 r. kościoła Wniebowzięcia Naj
świętszej Marii Panny w Kobryniu na Polesiu znajduje się obraz - 
niewielki, a przecież od razu przyciągający uwagę. Przed

stawia św. Andrzeja Bobolę, jezuitę, męczennika za wiarę, 
apostoła Polesia, patrona Rzeczypospolitej. Ze spokojem 
twarzy i modlitewnym gestem dramatycznie kontrastują 
dwie zakrzywione szable kozackie, godzące w szyję i pra
wy nadgarstek. Poniżej, między tarczami herbowymi z Po
gonią i Orłem Białym, widnieje łaciński napis objaśniający. 
Nie wiadomo, kiedy malowany na blasze obraz trafił do 
kobryńskiej świątyni - może przeniesiono go z wcześniej
szego, drewnianego kościoła.

W maju 1657 r. ojciec Andrzej, wówczas kaznodzieja 
w Pińsku i pełen poświęcenia misjonarz, zwany „duszo- 
chwatem" - „łowcą dusz", przebywał w Peredyle koto Ja
nowa Poleskiego. 16 maja został pochwycony przez Koza
ków, którzy mordowali Polaków i Żydów we współdziałaniu 
z armią moskiewską. Zawleczony do jatki przy janowskim 
rynku został w okrutny sposób zamęczony. Pól wieku później odnalezio
no w podziemiach pińskiej świątyni jego trumnę - ciało było idealnie za
chowane. Kult Andrzeja Boboli szerzył się, zwłaszcza na kresowych zie
miach, na długo przed oficjalnym uznaniem jego męczeństwa (1755), 
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1. Dwór w Głuchach w czasach Bolesława 
Jeziorańskiego (z-lewej widoczny odlew rzeźby 

•■■„Chrystus u słupa”), rodzina przecTdworem

kw Dawni mieszkańcy 
dworu w Głuchach

D
wór w Głuchach koło Wy
szkowa zajmuje ważne miej
sce w dziejach kultury pol
skiej. W tym dworze w 1821 r. przy

szedł na świat poeta Cyprian Kamil 
Norwid (1821-1883). W latach 
1912-1920 mieszkał w nim i tworzył 
rzeźbiarz młodopolski - Bolesław Je
ziorański (1868-1920), a po wojnie 
w latach 1945-1954 Antoni Gawiń
ski (1876-1954) - jeden z czołowych 
warszawskich symbolistów. W 1967 
r. dwór Głuchy kupili Beata Tyszkie
wicz i Andrzej Wajda. Nowi właści
ciele przeprowadzili generalny re
mont, modernizując wnętrze.

Pierwszą budowlę - mały, drewnia
ny dom z kolumnowym gankiem 
wzniósł w drugiej połowie XVIII w. 
Michał Zdzieborski lub jego syn Lu
dwik. Po Ludwiku majątek Laskowo- 
-Głuchy i Laskowo-Wszebory odzie
dziczyła około 1804 r. jego córka Lu
dwika, która w 1818 r. wyszła za mąż 
za Jana Norwida herbu Topór. W rok 

po narodzeniu Cypriana Kamila Nor
widowie wzięli pożyczkę na remont 
dworu i zagospodarowanie majątku. 
Do dzisiaj w rękach dawnych właści
cieli wśród skarbów z dawnego dworu 
zachowało się łóżko, według tradycji 
rodzinnej zwane „norwidowskim”. 
W cztery lata od narodzin Cypriana 
Kamila umarła jego matka. Mały chło
piec wraz z rodzeństwem przeniósł się 
do Strachówki, gdzie pozostał pod 
opieką prababki Hilarii Sobieskiej do 
jej śmierci w 1830 r. W tym czasie Jan 
Norwid stale przebywał z dala od ro
dziny. Po jego śmierci w 1835 r. dzieci 
zostały oddane pod opiekę rady fami
lijnej, zarządzającej także ich mająt
kiem. W 1842 r. Cyprian Kamil Nor
wid opuścił granice kraju i nigdy już 
nie powrócił, natomiast jego starszy 
o dwa lata brat Ludwik, po skończeniu 
nauki w Instytucie Gospodarstwa 
Wiejskiego w Marymoncie pod War
szawą, odbył praktykę w rodzinnym 
majątku Laskowo-Głuchy; w 1847 r. 

również wyjechał za granicę, do kraju 
powrócił w wieku 51 lat.

W rękach rodziny Norwidów 
dwór w Głuchach pozostawał do 
1848 r., potem został kupiony przez 
Jana Suskiego, męża Pauliny z Nor
widów, siostry Cypriana Kamila i Lu
dwika. Po dziesięciu latach nowym 
właścicielem został Bronisław De
skur, następnie Antoni Wilnicki, 
w latach 1874-1880 Konstanty Pu
get, w 1881-1897 Amalia Kocho- 
wicz, w 1897-1898 Walery Zieliński, 
a od 1898 do 1967 r. dwór był wła
snością rodziny Jeziorańskich.

Jerzy Jeziorański kupił majątek 
Głuchy w 1898 r., po ukończeniu na
uki w Instytucie Pomologicznym na 
Śląsku. Był synem Karola Jeziorań
skiego, sekretarza Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu. Jego stryj, Jan 
Jeziorański, członek władz powstań
czych, w 1863 r. został stracony na 
stoku Cytadeli Warszawskiej razem 
z Romualdem Trauguttem. Brat Jerzego, 
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Bolesław był młodopolskim rzeźbia
rzem, dzisiaj niestety zapomnianym.

Zakupiony dwór został prawdo
podobnie nieznacznie zmieniony od 
czasów Norwidów. Był to budynek 
drewniany, parterowy o konstrukcji 
zrębowej na podmurowaniu, z ze
wnątrz otynkowany. Od strony pod
jazdu i ogrodu ozdobiony był ganka
mi na drewnianych słupkach z trój
kątnymi szczytami. Dach miał cztero
spadowy, kryty gontem. W dwutrak- 
towym wnętrzu z sienią na osi znaj
dowały się drewniane stropy belko
we i kominki. Sąsiadujący z dworem 
park miał aleję dojazdową wysadza
ną klonami, a od strony frontowej - 
podjazd z gazonem. Dodatkowo od 
strony zachodniej dodano aleję lipo
wą. Jerzy Jeziorański, wykorzystując 
zdobytą wiedzę rolniczą, założył 
wzorowy ogród, sad i pole orne. Ca
łość sam opracował i rozplanował. 
Cieszył się dużym szacunkiem miesz
kających w sąsiedztwie chłopów. Zgi
nął tragicznie w 1907 r. w wieku 29 
lat. Przyczyną śmierci był wypadek 
w czasie jazdy konnej.

We dworze przebywały często 
matka Jerzego, Adela, od 1904 r. 
wdowa po Karolu Jeziorańskim, oraz 
jej najmłodsza córka Irena. Odwie
dzał je na wsi siostrzeniec Karola, 
Antoni Gawiński, popularny wów
czas warszawski malarz i krytyk sztu
ki; w 1910 r. ożenił się z Ireną. Za
dłużony majątek jako resztówkę 
(z 16 ha gruntu) w 1912 r. wykupił 
z licytacji Bolesław Jeziorański. Rzeź
biarz przeniósł się do dworu wraz 
z żoną, Romaną z Objezierskich, 
i trójką dzieci: Adelą, Stanisławą 
i Karolem.

W tym czasie stara siedziba zyska
ła nowy wystrój. Wnętrze i otoczenie 
zostało urozmaicone pięknymi rzeź
bami wykonanymi przez nowego 
właściciela. Od strony ogrodu 
w szczycie artysta umieścił popiersie 
Adama Mickiewicza, a w ogrodzie - 
gipsowy odlew „Chrystusa u słupa” 
(1903-1904); ta sama rzeźba odkuta 
w piaskowcu jest dziś częścią nagrob
ka Karasiewiczów na warszawskich 
Powązkach. Na zewnętrznej ścianie 
domu powiesił płaskorzeźbę styli
stycznie nawiązującą do antyku. Ga
nek od strony ogrodu flankowały 
dwa gipsy na wysokich postumen

tach. Jeden z nich - to popiersie ojca 
rzeźbiarza (1903, do dzisiaj zachowa
ne w zbiorach rodziny), a drugi - po
piersie kobiece.

Bolesław Jeziorański oddawał się 
też gospodarskim i społecznym obo
wiązkom; prawdopodobnie podró
żował również w tych latach po Eu
ropie. Był założycielem okolicznych 
szkół elementarnych, np. w Dąbrów
ce oraz projektodawcą pomnika Ta
deusza Kościuszki, ustawionego tam 
w 1918 r. Podobnie jak jego brat Je
rzy, był łubiany i szanowany przez 
okolicznych włościan. W 1920 r. 
z całą rodziną musiał uciekać przed 
wojskami sowieckimi do Warszawy. 
Po powrocie zastał dwór całkowicie 
zniszczony. Silne przeżycie wywołane 
obrazem zdewastowanych wnętrz, 
rozbitych rzeźb spowodowało zała
manie i śmierć Bolesława. Majątek 
przejęły córki Adela i Stanisława; 
syn Karol uczył się w Warszawie 
i tam zamieszkał. Adela została na
uczycielką w szkołach, które założył 
jej ojciec, a Stanisława po skończe
niu kursu ogrodnictwa wykorzysty
wała swoją wiedzę w pracach gospo
darskich. Dwór odwiedzała liczna 
rodzina, bywał też w nim Antoni Ga
wiński z żoną.

W czasie drugiej wojny światowej 
we dworze w Głuchach zakwatero
wani byli niemieccy oficerowie. Pod 
koniec wojny, w czasie ofensywy, kie
dy Rosjanie podchodzili pod Warsza
wę, w majątku przebywało około 
trzydziestu uciekinierów z okolicz-

2.3. Widok dworu od strony ogrodu (2)
i fragment wnętrza (3)
4. 5. Prace Antoniego Gawińskiego: rysunek 
dworu w Głuchach (4) i akwarela 
„Odpoczynek nad wodą” (5)

nych wsi. W pewnym momencie po
jawili się sowieci, zaczęli demolować 
i niszczyć dwór oraz obejście. Dopie
ro interwencja stacjonującego w Nie- 
gowie generała wybawiła mieszkań
ców z opresji.

Po wojnie majątek jako resztów- 
ka pozostał w rękach rodziny Jezio
rańskich. W 1945 r. do Głuch przy
był Antoni Gawiński z żoną Ireną 
i siostrą Jadwigą. W czasie powsta
nia warszawskiego spłonęło ich 
mieszkanie na warszawskiej Starów
ce. Utracili wszystko. W 1944-1945 
r. przebywali w obozie w Kamień
sku. Przybyli do dworu wycieńczeni,
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ale pełni nadziei. Jadwiga i Irena 
włączyły się do prac w prowadzeniu 
gospodarstwa. Był to bardzo trudny 
czas. Antoni próbował pomagać, 
malując obrazki, jednak zapomniany 
malarz, malujący niemodne baśnie 
i liryczne pejzaże znajdował nabyw
ców jedynie w gronie dawnych wiel
bicieli. Niegdyś niezwykle aktywny 
ilustrator, po wojnie odmówił 
współpracy z nową władzą i odrzu
cił intratne zamówienie na rysunki 
do nowych książek dla młodzieży. 

Wołał snuć baśniowe opowieści, 
które zamieniał na język barw 
i kształtów lub słowo pisane. Podjął 
także trud odtworzenia z pamięci 
zniszczonych w czasie wojny opra
cowań: Malarstwo wczorajsze w Pol
sce, Uwagi o malarzach XIX i XX 
wieku, Kartki z przeszlos'ci. Pisał 
książki dla dzieci i poezje, które do 
dzisiaj zachowały się w rękopisach 
w zbiorach rodziny. Planował rów
nież napisanie pamiętników, ale 
śmierć przerwała jego pracę.

Po śmierci Adeli Jeziorańskiej 
w majątku pozostała tylko Stanisła
wa. Ze względu na jej wiek oraz 
koszt utrzymania dworu rodzina Je
ziorańskich zmuszona była w 1967 r. 
sprzedać Głuchy.

Paulina Zarębska

Artykuł został napisany w dużej mierze na podstawie infor
macji ustnych oraz materiałów źródłowych będących 
w posiadaniu potomków rodziny Jeziorańskich.

Spotkanie z książką
MALOWANE ZAMKI

Gdańskie wydawnictwo Tower Press opublikowało w 2004 r. al
bum zatytułowany Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie 
i rysunku Zbigniewa Szczepanka. Autora, znanego w środowisku ar

tystycznym z malarskiej pasji, fascynuje zwiedzanie zabytkowych 
budowli. Swoim przeżyciom estetycznym dat wyraz, tworząc cykl 
malowanych z natury portretów polskich zamków. Kolekcja rysun
ków i akwarel przygotowana została do wydania w trzech albu
mach. Oprócz tu omawianego, ukażą się więc jeszcze dwa - uka
zujące zamki śląskie oraz warownie środkowej i południowej Polski. 

Otwierający cykl album o zamkach Po
morza, Warmii i Mazur prezentuje rysunki 
i akwarele 41 warowni. Zamki przedstawio
ne zostały alfabetycznie, każdy opatrzony 
krótką notką zawierającą datę wzniesienia 
budowli, najważniejsze wydarzenia z jej hi
storii i stan obecny. Ilustracji autorstwa Zbi
gniewa Szczepanka jest w albumie prawie 
200, poszczególne zamki przedstawione 
zostały na kilku rysunkach i akwarelach. Są 
to zarówno ujęcia całych zespołów zamko
wych i ich fragmentów, jak i detali architek
tonicznych. W kilku wypadkach autor 
przedstawił próbę rekonstrukcji zamków 
w czasach ich świetności i te widoki wcale 
nie kontrastują w zestawieniu z rysunkami 

obecnych ruin. Te ostatnie ujęte bowiem zostały w konwencji ro
mantycznych starożytności, doskonale oddając nostalgiczny na
strój albumu. Tylko jedna ilustracja przedstawia osobę na tle zam
ku - to dyrektor warowni w Golubiu-Dobrzyniu Zygmunt Kwiatkow
ski, ubrany w szlachecki kontusz. Możemy się domyślać, że autor 
rysunku chciat szczególnie uhonorować tę niezwykłą postać, ani
matora wielu historycznych imprez na golubskim zamku.

Zbigniew Szczepanek tak pisze we wstępie do albumu: „Zainte
resowany zabytkami Czytelnik znajdzie dziś w księgarniach wiele do

brze opracowanych albumów fotograficz
nych poświęconych zamkom w Polsce. Są
dzę jednak, że te same zamki przedstawione 
w akwareli i rysunku mają zupełnie inną po
etykę. Umożliwiają więc inne przeżycia este
tyczne, zwłaszcza że uzupełnione są o ma
ło znane, nieistniejące fragmenty architek
toniczne". Po lekturze książki wypada zgo
dzić się z tą opinią. Album wydany został 
w trzech wersjach językowych: polskiej, 
niemieckiej i angielskiej, co zapewne po
szerzy krąg odbiorców. Starannie wydaną 
książkę można zamówić w wydawnictwie 
(Tower Press, Spółka z o. o., 80-464 Gdańsk, 
ul. Leszczyńskich 9, tel. 0-58 349-80-44, 
e-mail: press@towerpress.com.pl). (ek)
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Maltański ślad w Radomiu

J
edną z najstarszych i bardzo inte
resujących, wolno stojących, ka
miennych figur na ziemi radom

skiej jest statua wyobrażająca św. Ja
na Nepomucena, zlokalizowana 
w bezpośrednim sąsiedztwie radom
skiej fary św. Jana Chrzciciela, w pół
nocno-zachodniej części cmentarza 
przykościelnego. Dzieło to, niesy- 
gnowane i niedatowane, autorstwa 
Pierre Coudraya (1713-1770), rzeź
biarza francuskiego pochodzenia, 
przebywającego kilkakrotnie w Pol
sce, gdzie wykonał pewną liczbę za
mówień, związanego z dworem drez
deńskim króla Augusta III Wettina, 
jest jedynym tego typu obiektem 
w Radomiu, zrealizowanym przez 
twórcę o obcym pochodzeniu. Ufun
dowane zostało w 1752 r. przez bi
skupa warmińskiego Adama Stanisła
wa Grabowskiego herbu Zbiświcz 
(1698-1766). W Radomiu pojawiło 
się po 1760 r., a więc prawie 40 lat 
po beatyfikacji (1721) i ponad 30 lat 
po kanonizacji świętego (1729).

Wykonana z piaskowca statua św. 
Jana Nepomucena ustawiona jest na 
wysokim, profilowanym uskokowo, 
cokole w kształcie stojącego prosto
padłościanu. Na przedniej (północ
nej) ściance jego górnej, zdobionej 
wolutami części, utrwalony został 
kartusz herbowy. Na powierzchni tar
czy kartusza, częściowo przesłonięty 
przez przedstawienia herbów i klejno
tów, umieszczono charakterystyczny, 
równoramienny, symbolizujący cztery 
cnoty rycerskie, z ośmioma rozwidle- 
niami oznaczającymi osiem błogosła
wieństw - Krzyż Maltański. Bezpo
średnio ponad kątem wewnętrznym 
rozwidlenia dolnego ramienia Krzyża 
Maltańskiego znajduje się zagadkowy 
wizerunek, być może prezentujący 
oblicze samego artysty, a nad tarczą - 
kapelusz (kardynalski?), wyżej krzyż 
(kardynalski?), pod tarczą - Order 
Orła Białego.

Na przeciwległej ściance (połu
dniowej) utrwalona została inskrypcja 

w języku łacińskim, ryta kapitałą: „DI- 
VO IOANNI NEPOMUCENO / MAR- 
TYRI / ADAM STANISLAUS] GRA
BOWSKI / EPISCOPUS VARM/E[NSIS] 
/ SACRI ROMfANI] /MPfERII] PRIN- 
CEPS / A[NN]O MDCCLII ET SE- 
QUEfNTI] PRAESES TRIBUNAL^] 
RADO[MIENSIS] / POSUIT”. W tłu
maczeniu na język polski oznacza to: 
BOŻEMU JANOWI NEPOMUCE
NOWI (MĘCZENNIKOWI) ADAM 
STANISŁAW GRABOWSKI / BISKUP 
WARMIŃSKI / KSIĄŻĘ ŚWIĘTEGO 
RZYMSKIEGO CESARSTWA / 
W ROKU 1752 I NASTĘPNYCH / 
PREZES TRYBUNAŁU RADOM
SKIEGO / POSTAWIŁ.

Powyżej cokołu znajduje się 
schodkowy postument, na którym 
usytuowana jest figura świętego 
w układzie kompozycyjnym sugerują
cym ruch. Postać o naturalnej wyso
kości zwraca uwagę swobodą i elegan
cją formy, co wskczuje, że autor rzeź
by był wytrawnym mistrzem. Nadał 
postaci cechy zindywidualizowane, 
można przypuszczać, że obliczu ra
domskiego Nepomuka rysów twarzy

użyczył biskup Adam Stanisław Gra
bowski - fundator.

Adam Stanisław Grabowski świę
cenia kapłańskie przyjął w 1730 r., co 
umożliwiło mu, dzięki protekcji Au
gusta II Wettina, zrobienie szybkiej 
kariery w kościele. W 1734 r. otrzy
mał nominację na biskupstwo cheł
mińskie i pomezańskie, a w 1739 r. 
objął biskupstwo włocławskie. Z kolei 
dzięki wstawiennictwu Augusta III 
otrzymał w 1740 r. diecezję warmiń
ską. Stanowisko to, chociaż miało 
mniejszy prestiż w senacie, w którym 
zasiadał, od poprzedniego, upoważ
niało wszakże do noszenia tytułu księ
cia państwa rzymskiego oraz przyno
siło większe dochody. W tym samym 
roku otrzymał od Augusta III Order 
Orła Białego.

W latach 1743-1744 biskup prze
wodniczył Trybunałowi Skarbowemu, 
powołanemu w 1591 r. przez Sejm 
pod nazwą Komisji Skarbowej, zbiera
jącemu się w Radomiu od 1613 r. 
i dlatego nazywanego również Trybu
nałem Radomskim. Być może w któ
rymś momencie zawarł osobistą zna
jomość z Pierre Coudrayem i zlecił 
mu zrealizowanie w Radomiu statui 
przedstawiającej św. Jana Nepomuce
na i utrwalenie na niej emblematu 
w formie Krzyża Maltańskiego oraz 
Orderu Orła Białego, co było w tym 
okresie powszechnie praktykowane 
i zapewne przyniosło biskupowi satys
fakcję i splendor.

Istotnym czynnikiem, ułatwiają
cym wyjaśnienie obecności na jednej 
ze ścianek cokołu statui płaskorzeź
bionego Krzyża Maltańskiego, jest to,

1. „Portret biskupa Adama Stanisława 
Grabowskiego”, Johann Friedrich Myljus, 
1741, miedzioryt, zbiory Biblioteki Narodowej 
w Warszawie
2. Krzyż Maltański
3. Statua św. Jana Nepomucena przy 
kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu

(zdjęcia: 1 - Biblioteka Narodowa,
3 - Wiesław Warchol)
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że biskup Adam Stanisław Grabowski 
był członkiem Zakonu Maltańskiego 
i otrzymał w nim tytuł kapelana. Nie
stety, nie jest znana dokładna data je
go przyjęcia do tej elitarnej i już 
w tych czasach owianej legendą orga
nizacji. Literatura przedmiotu wspo
mina, że miało to miejsce po 1724 r. 
Jeśli więc zlecenie na wykonanie ra
domskiego Nepomuka datowane jest 
na 1752 r., to należy przypuszczać, iż 
biskup został zatwierdzony na człon
ka Zakonu w przedziale czasowym, 
który zamykają obie te daty. Jest na
tomiast - w świetle istniejących opra
cowań - raczej pewne, że w 1754 r., 
gdy zwrócił się do wielkiego przeora 
Czech i Austrii Emanuela Wacława 
hr. von Kollowrata o nadanie jedne
mu z członków jego rodziny godno
ści Kawalera Sprawiedliwości oraz 
kiedy w tym samym roku przyjął 
przyznany mu „specjalnie wykonany 
w zlocie Krzyż Dewocji”, był już 
członkiem Zakonu.

Działalność biskupa na niwie 
stricte „maltańskiej”, niestety, nie 
jest znana. Można jednak domnie
mywać, że decydując się na wstąpie
nie do tak poważanej i wpływowej 
w Europie organizacji, skupiającej 
w swych szeregach przedstawicieli 
arystokracji i zamożnej szlachty, pra
gnął nade wszystko zaspokoić swoje 
osobiste ambicje oraz wysokie aspi
racje, które niestety przesłoniły mu 
niejednokrotnie działanie dla dobra 
kraju, poważnie zagrożonego wów
czas przez ościenne mocarstwa. 
Ciemną więc stroną jego bogatej ak
tywności było przede wszystkim bez
krytyczne popieranie egoistycznej, 
dynastycznej i międzynarodowej po
lityki obu Sasów.

Andrzej Jelski

Andrzej Januszajtis

pełnych 
zatracili

„Zamki Pomorza, Warmii i 

Mazur” zachwycają pięknem 
ilustracji. Mistrzowskie akwa- 
rele L_— 
malowane z umiłowaniem te
matu, pokazują urodę starych 
budowli w różnych porach 
roku i podkreślają ich wspól
ną cechę: idealne wtopie
nie w otaczający krajobraz. 
Oszczędne w słowach teksty 
Grzegorza Rybińskiego in
formują o historii i dopełniają 
nastroju. Album jest wspa
niałym darem wydawnictwa 
Tower Press dla miłośników 
zamków i tych Czytelników, 
którzy w czasach 
„zgiełku i furii” nie 
wrażliwości 
na piękno.

Tower Press Sp. z o.o. 
Leszczyńskich 9 
80-464 Gdańsk 
www.towerpress.com.pl 
tel. (058) 349-80-44

uh

Zbigniewa Szczepanka.)
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Roztoczańskie cerkwie

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2005

Myców (pow. hrubieszowski). Jedyną pamiątką świetności tego miej
sca jest drewniana cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja, konstrukcji zrę
bowej, wzniesiona w 1863 r. Po 1947 r. byta użytkowana jako warsztat, 
później magazyn PGR. Od 1963 r. jest opuszczona, ulegając postępują
cej dewastacji i ruinie. Mimo że w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku z inicjatywy Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cer
kiewnej rozpoczęto remont świątyni (m.in. położono nowy blaszany 
dach), obecny stan nie wskazuje na kontynuację prac. Niestety, nie za
chował się pochodzący z poprzedniej, starszej cerkwi barokowo-rokoko- 
wy ikonostas i ołtarz główny, można jednak jeszcze podziwiać polichro
mię z przedstawieniami figuralnymi i iluzjonistycznymi motywami archi
tektonicznymi oraz unikatowe umieszczenie dwóch chórów - jednego 
nad drugim. Cerkiew otoczona jest zdewastowanym i zarośniętym cmen
tarzem, którego porządkowanie rozpoczął już proboszcz z Dłużniowa. 
Całość przypomina jednak na razie krajobraz księżycowy. Nic dziwnego 
- znajdujący się tu niegdyś przepiękny klasycystyczny pałac pod koniec 
drugiej wojny światowej wysadzono w powietrze, a drzewa parkowe wy
cięto, zamieniając teren w gigantyczne wysypisko śmieci. Znajdująca się 
w pobliżu secesyjna kaplica grobowa Hulimków została zbezczeszczona 
i zdewastowana, (fot. 1, 2)

Oleszyce (pow. lubaczowski). Greckokatolicka cerkiew św. Onufrego, 
wzniesiona w 1809 r., służyła po wojnie jako magazyn. Murowana, zwień
czona kopulą na wysokim tamburze. Opuszczona w latach dziewięćdzie
siątych XX w., ulega postępującej dewastacji. Wnętrze obrazuje rzadko 
spotykany przykład zaniedbania i zbezczeszczenia chrześcijańskiej 
świątyni, (fot. 3)
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■ Oleszyce Stare (pow. lubaczowski). Greckokatolicka cerkiew 
Opieki Matki Bożej, murowana, zwieńczona koputą, zbudowana 
w 1913 r. W pobliżu cerkwi znajduje się murowana dzwonnica i roz
legły cmentarz z licznymi nagrobkami z warsztatów bruśnieńskich. 
Mimo że po wojnie cerkiew nie była użytkowana, zachowała się bo
gata polichromia, m.in. wewnątrz kopuły. Budowla ta umieszczona 
została na liście obiektów wymagających szybkich działań remonto
wych, nie rozpoczęto tam jednak jeszcze żadnych prac. (fot. 4, 5)

■ Opaka (pow. lubaczowski). Ta piękna osiemnastowieczna (1755 r.) 
drewniana cerkiew greckokatolicka Narodzenia NMP umieszczona była 
na liście obiektów wymagających natychmiastowej konserwacji. Pra
cownia Kultury Tęczy w Rzeszowie wykonała w 1994 r. wstępne prace 
zabezpieczające m.in. tę budowlę przed dewastacją, a Podkarpacki Wo
jewódzki Konserwator Zabytków zakwalifikował ją do remontu w pierw
szej kolejności. Nie uchroniło to jej, niestety, przed aktem wandalizmu 
- w sierpniu 2003 r. została podpalona i spłonęła doszczętnie, pozosta
ła tylko drewniana dzwonnica (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
2004). Podjęto już decyzję o jej odbudowie, (fot. 6)

■ Płazów (pow. lubaczowski). Murowana cer
kiew greckokatolicka Zaśnięcia Matki Bożej zo
stała wzniesiona w 1936 r. i krótko służyła jako 
świątynia, bowiem po 1947 r. użytkowana była 
jako magazyn. Dopiero w ostatnich latach od
prawiano w niej okazjonalnie nabożeństwa grec
kokatolickie, czego świadectwem są dwie 
współczesne ikony, zasnute już zresztą pajęczy
nami. Ta okazała budowla z neoromańskim por
talem nosi ślady prac remontowych od strony 
zakrystii, (fot. 7)

Maria Kaniewska 
(zdjęcia: Maria Kaniewska)
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Cmentarze ewangelickie 
na Biatotęce

O
d 1995 r. co kilka lat pojawia
ją się w prasie alarmujące glo
sy na temat zapomnianych 
i niszczejących cmentarzy ewangelic

kich dawnych osadników niemieckich 
na terenach warszawskiej Białołęki. 
Na planach miasta cmentarzy tych nie 
ma. Nie figurują też, z wyjątkiem jed
nego przy ul. Juranda ze Spychowa, 
w rejestrach zabytków, niewiele wie
dzą o nich urzędnicy, jedynie na gmin
nych mapach geodezyjnych zaznaczo
ne są cztery takie cmentarze: na Kępie 
Tarchomińskiej, w Augustówku (przy 
skrzyżowaniu ulic Mańkowskiej i Ru- 
skowego Brodu), w Brzezinach przy 
ul. Kamykowej, odchodzącej od ul. 
Juranda ze Spychowa oraz na terenie 
dzisiejszego cmentarza katolickiego 
przy ul. Mehoffera. Poza granicami 

miasta jest jeszcze jeden taki zapo
mniany cmentarz we wsi Michałów- 
-Grabina (gmina Nieporęt). Przez 
drugą wojnę światową białołęckie 
cmentarze należały do ewangelickiej 
parafii w Nowym Dworze Mazowiec
kim lub Radzyminie. W czasie wojny 
archiwa przepadły. Po wojnie parafii 
nie reaktywowano i rozpoczął się 
trwający do dziś proces dewastacji 
cmentarzy. Rozebrano i rozkradziono 
część płyt nagrobkowych, te, które 
pozostały, zarosły mchem, resztki pę
kają rozsadzane przez korzenie kilku
dziesięcioletnich drzew.

Największy z cmentarzy, półtora- 
hektarowy przy ul. Kamykowej 
w Brzezinach, jest całkowicie zaro
śnięty. Trudno jest tu dotrzeć. Trzeba 
przedzierać się przez zdziczałe akacje, 

głóg, krzaki bzu, można jednak dopa
trzyć się poprzewracanych, potłuczo
nych płyt nagrobkowych, chociaż 
więcej tu teraz śmieci niż grobów. 
Wszędzie porozrzucane stare opony, 
żelastwo, plastikowe pojemniki. 
Prawdziwe wysypisko śmieci i odpa
dów budowlanych, chociaż dookoła 
teren jest coraz bardziej uporządko
wany przez napierające na to miejsce 
ze wszystkich stron osiedla nowych 
domków jednorodzinnych.

Najmniejszy cmentarz, w Augu
stówku, również zarośnięty drzewami 
i krzewami, jest jednak w nieco lep
szym stanie. Może dlatego, że znajdu
je się na niewielkim wzniesieniu w po
bliżu sosnowego lasu. Jeszcze do nie
dawna w centrum cmentarza stał 
drewniany krzyż, dziś jego zbutwiałe
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1. Nagrobek na cmentarzu przy ul. Kamykowej w Brzezinach
2.3.4. Nagrobki na cmentarzu przy ul. Mańkowskiej w Augustówku

(zdjęcia: Mikołaj Falkowski)

ramiona rozpadły się, a z ziemi ster
czy jedynie fragment masywnego 
trzonu. Na cmentarzu pozostało kilka 
nagrobków z dającymi się jeszcze od
czytać nazwiskami zmarłych, głównie 
z XIX w. W czerwcu 2004 r., w wyni
ku prac ziemnych związanych z zakła
daniem wodociągu miejskiego przy 
ul. Ruskowy Bród, na granicy cmenta
rza odkopano kamienną płytę na
grobkową, o wymiarach około 50 
x 80 cm, w bardzo dobrym stanie. 
Wyryty jest na niej tekst: „Hier ruhet 
in Gott Sigmunt Adolf Vogkrodt Geb. 

am 10. Novem. 1886 Gest [...] 8. Sep- 
tem. 1887”. Jest to najstarsza data 
występująca na ocalałych epitafiach 
z cmentarza w Augustówku.

Historia osadników niemieckich 
sprowadzonych tu dla osuszenia grun
tów - to dziś część historii Warszawy. 
Dzieje osadnictwa na terenie stolicy 
sięgają XVII w. Pierwsi przybyli tu 
Holendrzy, uciekając przed kontrre
formacją. Potrafili walczyć z żywio
łem rzek, osiedlali się na terenach dzi
siejszej Saskiej Kępy. W XIX w. wśród 
kolonistów zaczęli przeważać Niemcy, 

głównie protestanci, i ich także loko
wano wzdłuż Wisły, na linii dzisiejsze
go Kanału Bródnowskiego i Zerań- 
skiego. Byli innej narodowości, innej 
wiary, używali innego języka - często 
jednak asymilowali się z polską lud
nością, o czym świadczą zachowane 
do dziś polskojęzyczne nagrobki na 
starych cmentarzach.

Problem zaniedbanych cmentarzy 
na Białołęce czeka na pomyślne roz
wiązanie.

Teresa Falkowska

Sposób rozwiązania problemu zapomnia
nych cmentarzy może być różny. Koniecz
ne są zarówno nakłady finansowe, jak i poko

nanie licznych trudności formalnych i admini
stracyjnych. Zawsze jednak nieodzownym wa
runkiem dla osiągnięcia pozytywnego rezultatu 
jest zrozumienie i ścisła współpraca mieszkań
ców i lokalnych władz administracyjnych. 
W wypadku warszawskiej Białołęki urząd dziel
nicowy podjął społeczną inicjatywę mieszkań
ców. Zostały zainteresowane instytucje działa
jące na rzecz kultury i historii Polski i Niemiec. 
Bardzo szybko uzyskano poparcie zwierzchni
ka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej - biskupa Janusza 
Jaguckiego. Jest to bardzo ważne, gdyż nie 
było do końca jasne, kto może decydować 
o losie tych miejsc. Po drugiej wojnie światowej 
cmentarze nie zostały zwrócone żadnej jedno
stce kościelnej. Z uwagi na małą liczbę wier
nych, a zatem także niemożność roztoczenia 
opieki nad tymi cmentarzami, Kościół Ewange
licko-Augsburski nie wystąpił w określonych 
przepisami prawa terminach o zwrot tych nie

ruchomości. Na mocy dekretu z dnia 8 marca 
1946 r. o majątkach opuszczonych i ponie
mieckich, w 1956 r. cmentarze stały się własno
ścią skarbu państwa, a następnie skomunali
zowane.

Obecne przedsięwzięcia są ułatwione po
przez wcześniejsze inicjatywy działającego 
przy Zarządzie Głównym TOnZ - Społecznego 
Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza 
Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Nie 
do przecenienia są doświadczenia i rady, które 
przekazał p. Witold Straus.

Z kolei z inicjatywy i energii, działającej spo
łecznie p. Teresy Falkowskiej, w sprawę cmen
tarzy na Białołęce została włączona spółka Pra
cownie Konserwacji Zabytków „Zamek”. Jej ar
chitekci i konserwatorzy przygotują program 
działań, określą etapy i okresy niezbędne dla 
realizacji, a przede wszystkim oszacują koszty. 
Powstanie opracowanie, na podstawie którego 
władze dzielnicy będą mogły zaplanować od
powiednie prace i podjąć zobowiązania.

Istnieje propozycja przeniesienia ocala
łych nagrobków na cmentarz ewangelicki 

przy ul. Młynarskiej. Takie rozwiązanie byłoby 
bezpieczne dla kamiennych reliktów, ale 
wówczas bezpowrotnie z Białołęki znikną śla
dy po jej dawnych mieszkańcach. Pani Ewa 
Nekanda-Trepka, Stołeczny Konserwator Za
bytków, uważa, że powinna być zachowana 
pierwotna lokalizacja cmentarzy. Uruchomio
ne już działania z pewnością zakończą się 
rozwiązaniem wzorcowym dla innych, podob
nych obiektów. Należy być pełnym uznania 
dla władz dzielnicy Białołęka, aktywnie popie
rających wszelkie inicjatywy na rzecz ratowa
nia pomników przeszłości, m.in. zamierzają 
historią dzielnicy zainteresować młodzież lo
kalnych szkół. Jest to działanie najlepsze 
z możliwych, gdyż zrozumienie i akceptacja 
społeczna jest najdoskonalszą ochroną dla 
zabytków.

Przemysław Woźniakowski 
dyrektor spółki 

Pracowni Konserwacji Zabytków 
„Zamek" Sp. z o.o. 

w Warszawie
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

S
tocznia usytuowana jest na północ 
od gdańskiego Starego Miasta, nad 
Martwą Wisłą. W jej sąsiedztwie 
znajdują się m.in. Stocznia Północna 

i Stocznia Remontowa oraz tereny daw
nej gazowni. Obszar stoczni obejmuje 
trzy zasadnicze strefy: dawnej Stoczni 
Cesarskiej, Stoczni Schichaua oraz wy
spy Ostrów. Podzielony jest wewnętrz
nymi ulicami, dokami i torowiskami 
kolejowymi. Obiekty stoczni powsta
wały od połowy XIX w. do czasów 
obecnych. Te wcześniejsze mają ozdob
ne elewacje, z bogatym detalem archi
tektonicznym - ceglanymi fryzami, roz
budowanymi łękami nadproży okien
nych i drzwiowych.

Rozwój przemysłu stoczniowego 
w Gdańsku nabrał tempa w połowie 
XIX w. Wiązało się to z tworzeniem 
przez Niemcy marynarki wojennej i jej 
bazy na Bałtyku. W połowie lat czter
dziestych XIX w. rząd pruski kupił tere
ny nad Wisłą i początkowo utworzono 
na nich plac składowy marynarki wojen
nej. Zbudowano pierwsze budynki i ba
sen łodziowy. Wojna z Danią przyspie
szyła rozbudowę. Dokupiono kolejne te
reny. Powiększono warsztaty, powstała 
pierwsza pochylnia. Wkrótce zwodowa
no pierwszą korwetę, co zapoczątkowa
ło działalność Stoczni Królewskiej. 
W połowie XIX w. nastąpiło powiększe
nie terenu zakładu i jego rozbudowa. 
Wzniesiono wtedy budynek administra
cyjny oraz budynki produkcyjne, a nieco 
później kotlarnię i kolejne pochylnie. 
W latach sześćdziesiątych XIX w. Prusy 
odzyskały Kilonię - silny ośrodek stocz

niowy i portowy - i tam z Gdańska zo
stała przeniesiona główna baza bałtycka. 
Stocznię Królewską planowano za
mknąć, jednak zaniechano tych planów, 
zmieniono tylko jej nazwę na „Cesarską” 
oraz przystąpiono do rozbudowy. Sprze
dano pływający dok i zbudowano nową 
pochylnię. Zasadnicza rozbudowa nastą
piła na przełomie lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XIX w.; powstała 
wówczas większość nowych budynków. 
Zbudowano nowoczesne pochylnie i do
ki pływające, kotłownie, magazyny i bu
dynki administracyjne. Ze względu na 
zmianę technologii budowy statków 
stworzono zaplecze produkcyjne, ada
ptując stare i budując nowe obiekty na 
miejscu zasypanych najstarszych pochyl
ni. Zbudowano kotłownie, obok nowe
go wejścia do stoczni zorganizowano 
miejsca przyjmowania dostaw i portier
nię. Powstały kolejne budynki produk
cyjne, wyposażeniowe, magazynowe 
oraz nowy żuraw. Zbudowano nowe na
brzeża, ogrodzenie stoczni oraz we
wnętrzne ulice, a także na nowym tere
nie magazyny torped i budynki mieszkal
ne dla dyrekcji. Kolejny etap przekształ
ceń stoczni - to druga połowa łat dzie
więćdziesiątych XIX w. Powiększono 
wówczas stojące już mniejsze budynki, 
głównym obiektom dobudowano piętra 
i adaptowano je do nowych funkcji pro
dukcyjnych. W taki sposób powiększono 
kotlarnię. Stolarnię i modelarnię prze
niesiono do innego warsztatu. Powstał 
magazyn przeciwpożarowy, warsztat 
mechaniczny i cynkownia. Rozwój 
transportu kolejowego w Gdańsku 

umożliwił jego wykorzystanie na terenie 
stoczni. Początkowo był to odcinek na 
potrzeby warsztatów. Pod koniec XIX w. 
zbudowano tory od dworca towarowe
go przy Bramie Oliwskiej.

Na początku XX w. rozpoczęto 
w stoczni budowę okrętów podwod
nych. Spowodowało to kolejne zmiany 
przestrzenne i funkcjonalne zakładu. 
Znowu przystąpiono do rozbudowy, 
modernizacji i adaptacji do nowych po
trzeb istniejących obiektów. Znacznie 
powiększono główne budynki produk
cyjne oraz warsztaty wydziałów tech
nicznych. Podwyższono i wydłużono 
kotlarnię. Warsztat budowy maszyn zo
stał powiększony przez połączenie ze 
starą kotłownią. Na nową kotłownię 
zaadaptowano starą odlewnię. Warsztat 
budowy żaglowców połączono z warsz
tatem malarskim. Przy wydziale budo
wy statków zbudowano nowy warsztat 
ślusarski z magazynem i kuźnią. Po
wstała stacja pogotowia ratunkowego, 
strażnica policyjna, łaźnia pracownicza, 
zespół przeciwpożarowy, kantyna. Roz
budowano warsztat torpedowy. Po
wstała nowa kotłarnia dla wydziału bu
dowy maszyn. W celu uzyskania miej
sca na plac składowy, zasypano jedną 
z pochylni i część kanału. Zbudowano 
nowy dok pływający. W tym samym 
czasie wyposażono stocznię w wielki 
dźwig pływający. Były pochylnie pła
skie, basen wyposażeniowy, kilka do
ków pływających, kotły i maszyny pa
rowe, maszyny elektryczne, maszyny 
do obróbki metalu i drewna. Oddano 
do użytku budynek socjalny z ogrodem.

Po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej nastąpiła stagnacja. Budowane 
okręty podwodne złomowano. W okre
sie międzywojennym rozpoczęła działal
ność Stocznia Gdańska - Danziger Werft, 
która powstała z dawnej Stoczni Cesar
skiej. Na mocy Traktatu Wersalskiego 
stocznię przyznano Wolnemu Miastu 
Gdańsk oraz Polsce. Właścicielem zakła
du została brytyjsko-francuska spółka ak
cyjna. Na początku lat trzydziestych XX 
w. na skutek ogólnego kryzysu gospodar
czego nastąpił spadek produkcji również 
w stoczni. Wzrost zaznaczył się dopiero 
bezpośrednio przed drugą wojną świato
wą. Zbudowano wówczas nowy wydział 
kotlarski, tlenownię, kompresorownię, 
a w całym zakładzie produkowano wów
czas części maszyn, piece, kotły, silniki, 
meble, wagony oraz dzwony. Tuż przed 
wybuchem drugiej wojny zakład został 
przejęty przez władze Wolnego Miasta ja
ko specjalny majątek państwowy. W cza-
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1. Panorama stoczni od strony Nabrzeża 
Remontowego
2. Dźwigi stoczniowe i estakady
przy pochylni pótdokowej
3.4. Budynki stoczni (3), budynek 
administracyjny dyrekcji stoczni (4)

sie wojny utworzono nową spółkę akcyj
ną, co oznaczało przejęcie stoczni przez 
państwo. Stocznia nastawiona była głów
nie na produkcję wojenną.

Stocznia Schichaua, która współ
tworzy dzisiejszy obszar Stoczni Gdań
skiej, wywodzi się z Elbląga. W latach 
trzydziestych XIX w. powstał tam za
kład mechaniczny. Dogodna lokalizacja, 
brak konkurencji, bliskość rynków zby
tu, tania siła robocza oraz zamówienia 
marynarki wojennej - wszystko to spo
wodowało szybki rozwój przedsiębior
stwa. Obecność stoczni Schichaua 
w Gdańsku datuje się od końca lat 
osiemdziesiątych XIX w. i wiąże się 
z kupnem terenów sąsiadujących z tere
nami Stoczni Cesarskiej i linią kolejową. 
Dzięki temu zbudowany został od pod
staw nowoczesny zakład stoczniowy. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. 
stocznia rozpoczęła pracę, realizując za
mówienia marynarki wojennej. W koń
cu wieku w stoczni były nowoczesne 
pochylnie oraz nabrzeża. Dokupiono 
części wyspy Holm (dzisiejsza wyspa 
Ostrów) i przez kolejne lata realizowa
no plany rozbudowy i modernizacji. 
Wyposażono stocznię w nowe baseny, 
dźwig pływający, następnie dźwig mło
towy, nowoczesne urządzenia do obrób
ki metalu i drewna, w tlenownię.

W końcu lat dwudziestych XX w. zmie
niono technologię produkcji statków, 
modernizując odpowiednio budynki. 
Wybuch pierwszej wojny światowej spo
wodował przestawienie produkcji na 
wojskową. Wynik wojny oznaczał dla 
stoczni konieczność powrotu do pro
dukcji cywilnej. W latach trzydziestych 
XX w. nastąpił spadek tej produkcji 
i stocznia Schichaua znajdowała się 
w obliczu bankructwa. Po interwencji 
państwa powstała nowa firma, która 
stała się własnością Niemiec, Wolnego 
Miasta Gdańsk i Elbląga. Sytuacja po
prawiła się dopiero w czasie drugiej 
wojny światowej, kiedy zaczęto produ
kować w stoczni łodzie podwodne oraz 
inne jednostki dla marynarki wojennej.

Po zakończeniu drugiej wojny świa
towej brak uregulowań dotyczących 
tzw. mienia poniemieckiego utrudniał 
przejęcie zakładów przemysłowych 
przez władze polskie. Podobnie było 
w wypadku Stoczni Gdańskiej. W mar
cu 1945 r. została zorganizowana Mor
ska Grupa Operacyjna i w wyniku per
traktacji z wojskowymi władzami ra
dzieckimi ustalono, że 30% urządzeń 
stoczniowych przypadnie Polsce, a 70% 
ZSRR. W czerwcu 1945 r. powstało 
Zjednoczenie Stoczni Polskich. Straty 
były duże. Na terenie Stoczni Gdańskiej

(zdjęcia: Tomasz Szymański)

zniszczonych zostało wiele budynków 
i nabrzeża, mniej ucierpiały pochylnie. 
W Stoczni Schichaua stan budynków 
był lepszy, ale pochylnie nie nadawały 
się do użytku. W obu stoczniach zato
pione były lub uszkodzone pływające 
doki. Zniszczony był most na wyspę 
Ostrów. Początkowo więc budowano 
w stoczni ciężarówki, samochody, paro
wozy, a później rozpoczęto remonty 
statków. W dawnej stoczni Schichaua 
powstawały konstrukcje metalowe, re
montowano parowozy, zbiorniki gazo
we i silniki. Jesienią 1945 r. nastąpiło 
połączenie Stoczni Schichaua i Gdań
skiej w nowe przedsiębiorstwo pod na
zwą „Stocznia Gdańska”. Pierwszy sta
tek zwodowano w listopadzie 1948 r.

W latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych XX w. stocznia prosperowała 
bardzo dobrze. Kolejne dekady przynio
sły na Wybrzeżu protesty robotnicze. 
Stocznia Gdańska stała się symbolem 
walki o wolność. Po wprowadzeniu sta
nu wojennego podejmowane były próby 
likwidacji stoczni. Przemiany 1989 r. nie 
doprowadziły do poprawy sytuacji eko
nomicznej zakładu. Na niewiele też zda
ło się przekształcenie stoczni w 1990 r. 
w spółkę akcyjną; po sześciu latach funk
cjonowania Stocznia Gdańska S.A. ogło
siła upadłość. W 1998 r. przedsiębior
stwo zostało kupione przez konsorcjum 
składające się ze Stoczni Gdynia S.A. 
i firmy Evip Progress. W roku następ
nym Stocznia Gdynia powołała Spółkę 
Synergia 99 dla zarządzania terenami 
Stoczni Gdańskiej, w celu przygotowa
nia ich pod przyszłe inwestycje.

Tomasz Szymański
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W dolnej części tablicy widnieje skrzyżo
wana broń biała (m.in. szabla i koncerz).

Mimo tak jednoznacznie brzmiącego 
napisu, informacje o przyczynach powsta
nia tego obiektu zawarte w różnych opra
cowaniach nie są tak jednomyślne, a sam 
monument określany jest powszechnie 
mianem „szwedzkiego pomnika”. Jak się 
okazuje, na początku XX w. nie było na 
nim żadnych napisów, a ustna tradycja tą-

wej mogile żołnierzy poległych w walce. 
O takim charakterze monumentu wydaje 
się świadczyć wieńczący go krzyż. Zasta
nawia jednak tradycyjne określanie monu
mentu mianem pomnika „szwedzkiego” - 
mogiła kryjąca żołnierzy Sapiehy (bez 
względu na to, z czyjej ręki zginęli) powin
na być nazywana „polską”, ewentualnie 
„litewską”. Może więc jednak spoczął 
w tym miejscu jakiś Szwed, niekoniecznie

'A

widocznemu zdumieniu sporej grupki ze
branych, wszyscy odziani są wedle osiem
nastowiecznej mody, a rzecz najwyraźniej 
dzieje się w ciemności, skoro dwóch obec
nych przyświeca sobie świecznikami. Dla 
większości dzisiejszych przechodniów 
znaczenie tej sceny pozostaje całkowitą 
zagadką. Niegdyś jednak, kiedy miejsco
wość nazywała się Lissa, każde tutejsze 
dziecko potrafiłoby objaśnić wizerunek 
i wskazać miejsce akcji - oddalony o kilka
set metrów barokowy pałac (pierwotnie 
zamek). Scena upamiętnia bowiem najgło
śniejsze w jego dziejach historyczne wy
darzenie, które przeszło do legendy, ksią
żek dla ludu i szkolnych opowiastek.

Podczas wojny siedmioletniej, 5 grud
nia 1757 r., król Fryderyk Wielki odniósł 
pod Lutynią, parę kilometrów na zachód 
od Leśnicy, jedno z największych swych 
zwycięstw (zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 1,1997). Bitwa, w której dzięki nowator
skiej taktyce pokonał blisko trzykrotnie sil
niejszych Austriaków, stała się bitwą pod
ręcznikową i do dziś jest analizowana 
w akademiach wojskowych świata. John 
Quincy Adams, późniejszy prezydent Sta
nów Zjednoczonych, przejeżdżając tędy 
3 września 1800 r., zapisał: „Z trzynastu 
strategicznych bitew, wygranych przez Fry
deryka podczas jego panowania, ta byia

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

SZWEDZKI POMNIK

W północnej części Lublina, przy ul. Ja
czewskiego 3, stoi skromny pomnik 
w kształcie ostrosłupa, ustawionego na 

trójbocznym cokole. Otaczający go bruk 
z kamiennej kostki znajduje się kilkadzie
siąt centymetrów poniżej obecnego po
ziomu ulicy, co wskazuje na dość odległy 
czas jego postawienia. Umieszczona na 
nim tablica z brązu informuje, że wzniesio
no go „POLEGŁYM / ŻOŁNIEŻOM POL
SKIM / W BITWIE ZE SZWEDAMI / POD 
DOWÓDZTWEM / R SAPIECHY [!] / WO
JEWODY WILEŃSKIEGO / W R. 1656”.

czyta go z poległym rzekomo w tym miej
scu szwedzkim pułkownikiem walczącym 
z wojskami Sapiehy. Taką informację prze
kazał Zygmunt Gloger w swojej Encyklo
pedii staropolskiej ilustrowanej (Warszawa 
1903, T. IV, s. 92). Wysunął on jednak przy
puszczenie, że pomnik wzniesiono raczej 
na pamiątkę klęski zadanej tu Szwedom.

W1910 r. monument został odnowiony, 
otoczony metalowym płotkiem z murowa
nymi słupkami na narożach. Wtedy też 
umieszczono na nim metalową tablicę, któ
rej treść jednoznacznie łączy ten pomnik 
z poległymi żołnierzami króla polskiego.

Dziś trudno określić bezdyskusyjnie 
zarówno czas, jak i przyczy
ny, dla których wzniesiono 
ten pomnik. Wiadomo, że 
Szwedzi wkroczyli do Lubli
na 21 lutego 1656 r. Zajęcie 
miasta odbyto się bez walk; 
najeźdźcy spalili jedynie 
przedmieścia. Mieszczanie, 
chcąc uniknąć zniszczeń, 
złożyli uroczysty akt pod- 
dańczy i zapłacili okup, tzw. 
Brandschatzung. Przez 
pierwsze dni szwedzkiej 
okupacji w Lublinie przeby
wał sam król Karol X Gu
staw. W mieście kwaterował 
oddział 600 żołnierzy po
chodzących z Laponii, któ
rymi dowodził hrabia Wol- 
mar, a po jego śmierci Suchodolski. Spod 
tej, jak się miało wkrótce okazać pierwszej 
okupacji szwedzkiej miasto zostało wy
zwolone w Niedzielę Palmową 9 kwietnia 
1656 r. Dokonały tego wojska wojewody 

witebskiego Pawła 
Sapiehy (wojewo
dą wileńskim i het- 
ilianem wielkim li
tewskim formalnie 
został później), 
wspomagane 
przez okoliczną 
szlachtę. Ponow
nie Szwedzi zjawili 
się w Lublinie 
w kwietniu następ
nego roku. Tym 
razem z wojskami 
węgierskiego księ
cia Rakoczego do 

miasta przybył szwedzki pułkownik, a póź
niej przemaszerował szwedzki konwój. 
W opracowaniach dziejów Lublina brak 
jest jednak wzmianek u walkach w mieście 
w tym czasie.

Wystawienia pomnika nie można więc 
łączyć z zajęciem miasta przez Szwedów, 
lecz raczej z walkami o oswobodzenie Lu
blina spod ich okupacji, które odbyty się 
w 1656 r. Należałoby przyjąć, że jest to 
pomnik nagrobny postawiony na zbioro-

polegfy w bitwie, np. zmarły wiosną 1656 
r. hrabia Wolmar, którego, jako protestan
ta, nie można było pochować na żadnym 
z cmentarzy znajdujących się przy katolic
kich świątyniach Lublina?

Wojciech Mielewczyk

DOBRY WIECZÓR, PANOWIE!

Stuletni mniej więcej budynek poczty 
przy ul. Skoczylasa 19 w podwrocław- 
skiej Leśnicy (od 1928 r. w granicach mia

sta) zdobi umieszczony wysoko, intrygują
cy „obrazek”, nawiązujący wyglądem do 
dawnych sgraffiti. Mężczyzna wyekspono
wany pośrodku wchodzi do komnaty ku 

Fryderyk Wielki w Leśnicy

ii
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najbardziej rozstrzygająca i dla niego oso
biście najsławniejsza. Istnienie potęgi Prus 
zależało od wydarzeń owego dnia". Napo
leon 22 września 1807 r. przeprowadzi) na 
polach Lutyni symulację bitwy, stwierdza
jąc: „Już ona sama wystarczyłaby, żeby 
uczynić Fryderyka nieśmiertelnym i posta
wić w rzędzie największych dowódców".

Po zwycięstwie, w szybko zapadają
cym grudniowym zmroku, armia pruska 
odśpiewała pieśń dziękczynną, po czym 
ruszono do Leśnicy. W pałacu, należącym 
wtedy do barona Ferdinanda von Mu- 
drach, kwaterowali austriaccy generałowie 
i członkowie sztabu, do których złe wieści 
jeszcze nie dotarty. Byli więc kompletnie 
zaskoczeni, gdy Fryderyk, niezmiennie 
uprzejmy i z nieodłączną laseczką, nagle 
zjawił się wśród nich, mówiąc: „Bon soir, 
Messieurs! Nie spodziewaliście się mnie, 
nieprawdaż? Czy mógłbym schronić się tu 
z wami?" Tę właśnie słynną scenę zoba
czyć możemy na ścianie poczty. Była ma
lowana i rytowana m.in. przez Adolpha 
von Menzla i Richarda Knótla, ale leśnickie 
ujęcie jest odmienne. Może skopiowane 
zostało z jakiegoś popularnego wydawnic
twa, a może stanowi własną wizję niezna
nego autora. Bez wątpienia zaś jest to cie
kawa pamiątka ważnej europejskiej bitwy, 
szczęśliwie nietknięta przez czas.

Jarosław Komorowski

TROPEM SECESJI

Na willę przy ul. Kopernika 37 w Łodzi tra
fiłam zupełnie przypadkowo, kiedy wio
sną 1999 r. przemierzałam miasto, poszu

kując materiałów do pracy magisterskiej 
o dekoracjach rzeźbiarskich w architekturze 
Łodzi przełomu XIX i XX w. Moją uwagę 
przyciągnęła figura, zdobiąca fasadę parte
rowego budynku - kobieta trzymająca obu
rącz kulę. Schematyczny układ szat, sta
tyczna poza i bezosobowy wyraz twarzy 
wpisują ją w kanon alegorycznych przedsta
wień, popularnych w okresie historyzmu; 
pierwotnie była polichromowana i postać 
kobiety trzymała inny rekwizyt (obecny zo
stał wykonany w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku). Rzeźba nie pasuje do ar- 
chileklury niewielkiego domu, wzniesione
go na początku XX w.: gładkich elewacji, 
prostych obramień okiennych, spadzistego 
dachu. Obiekt na zewnątrz przypomina ka
meralną willę. Tym większe było więc moje 
zaskoczenie, kiedy zobaczyłam wnętrza. In
teresujące okazały się zwłaszcza pomiesz
czenia parterowe, w których zachowały się 
pięknie odrestaurowane sztukaterie o sece
syjnej formie. Najokazalej prezentuje się du

ży pokój - dawna sala jadalna. Na obrze
żach sufitu biegnie płynna, esowata linia, 
a wyodrębnione przez nią pola wypełnione 
są motywami kwiatowymi - wijącymi się, 
ukwieconymi gałęziami; w centrum namalo
wany jest plafon, z którego zwisa żyrandol, 
niestety, współczesny. Barwy imitują drew
no, ale naprawdę podziały są metalowe. 
W pomieszczeniu znajdują się też dwa nad- 
proża drzwiowe: nad wejściem do kuchni 
i do małego pokoju. W subtelniejszej, paste
lowej tonacji utrzymane są sztukaterie sufi
towe mniejszego pokoju - dawnego saloni
ku. Podziały są tu cieńsze, linie delikatniej
sze, a zarazem bardziej powtarzalne, orga
niczne. Sufit wypełnia fantazyjny plafon- 
-kwiat, który zatacza coraz szersze kręgi, 
również i tu żyrandol jest współczesny. Nie 
wiemy, czy obecna kolorystyka sztukaterii 
zgadza się z pierwotną, gdyż byty one re
konstruowane bez konsultacji z projektem 
archiwalnym.

Jak się okazało, te przetrwale dekoracje 
- to jedynie fragment bogatego wystroju do
mu. Kiedyś w dużym pokoju znajdował się 
kaflowy piec (secesyjny?), niestety rozebra
ny po wojnie przez administrację. Sztukate
rie zdobiły też sufity na poddaszu domu, zo
stały jednak zniszczone w trakcie tzw. użyt
kowania. Brakuje także figury niedźwiadka 
w ogródku przed domem, którą chciał zre
konstruować ostatni mieszkaniec lokalu 
nr 1 na parterze - Eugeniusz Struś, rzeźbiarz 
i konserwator, absolwent krakowskiej ASR 
pracownik łódzkiej wytwórni filmowej Se- 
-Ma-For; od 1993 r. miał tu pracownię arty
styczną. To właśnie on przywrócił dawną 
świetność secesyjnym dekoracjom, odnowił 
i uzupełnił rzeźbę na fasadzie. Nie zdążył tyl
ko uporządkować ogródka, gdyż trzy lata 
temu zmarł w pracowni na zawał...

Pozostaje pytanie, skąd w tak niepo
zornym budynku wzięły się tak bogate de
koracje (wszystkie sztukaterie od 1996 r. fi
gurują w rejestrze zabytków). Wiele wyja
śnia postać pierwszego właściciela tej po
sesji. Jak podaje „Rocznik łódzki” z 1898 r., 
byt nim Herman Ernest Guntzel, rzeźbiarz 
i majster murarski trudniący się sztukator- 
stwem, który od 1877 r. prowadził w Łodzi 
zakład „Stuck und Putzgeschaft”. Jego fir
ma mogła współpracować z przedsiębior
stwem architektoniczno-budowlanym Otto
na Gehliga, odgrywającym w Łodzi na po
czątku XX w. ważną rolę. Guntzlowi przypi
suje się autorstwo dekoracji rzeźbiarskiej 
domu Rudolfa Kellera przy ul. Gdańskiej 
49/53 i kamienicy przy Piotrkowskiej 236. 
Prawdopodobnie to jego warsztat wykonał 
secesyjny wystrój wnętrz w nowej siedzi
bie, czyli w domu przy ul. Kopernika 37 
(wówczas Szosa Milsza 37). Po śmierci 
Guntzla zakład przejął jego syn, Karol Wal

ter, również rzeźbiarz, 
absolwent Uniwersyte
tu w Berlinie, który 
mógł prowadzić inte
res do wybuchu dru
giej wojny światowej 
(zmarł w 1981 r. 
w Hamburgu). Na ko
niec warto jeszcze 
przytoczyć interesują
cą, choć mato praw
dopodobną informa
cję, na jaką natrafiłam 
w książce Edmunda

Adama Jarzyńskiego Tajemnice starych ka
mienic, wydanej w Łodzi w 1972 r. (s. 39); 
„około 1907 r. miasto zakupiło kamienicę 
czynszową (?) na ul. Milsza 37 i przebudo
wało ją na więzienie [...]. Zatrzymano ze
wnętrzną elewację domu mieszkalnego, 
okna zaopatrzono tylko w kraty i żelazne ko
sze. Więzienie uruchomiono w 1908 r." Pa
trząc na niewielką bryłę parterowego dom- 
kn, trudno uwierzyć w taką wersję wyda
rzeń. Być może autor pomylił numery i wię
zienie urządzono w sąsiednim, przylegają
cym do oficyny budynku przy ul. Kopernika 
39? Wiele wyjaśniłaby tutaj dokumentacja 
gmachu, która niestety zaginęła po dru
giej wojnie światowej. Tym samym ta- Jff. 
jemnicą pozostanie też kto jest auto- 
rem sztukaterii i figury... {ZZy?

Monika Nowakowska
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Z WIZYTĄ W MUZEUM -

Spuścizna 
wałbrzyskich gwarków

W
ałbrzych - to niegdysiejsze 
miasto górnicze. Przypomi
na o tym Muzeum Przemy
słu i Techniki w nieczynnej kopalni 

węgla kamiennego „Julia”. Czeka 
w nim na zwiedzających spotkanie 
z 500-letnią historią górnictwa, 
z ludzką pomysłowością i pracowito
ścią, wreszcie spotkanie z przewodni
kami, którzy kiedyś własnymi rękami 
i na własnych kolanach wydzierali 
ziemi jej czarne złoto.

Udokumentowana historia wał
brzyskiego górnictwa rozpoczęła się 
w 1536 r. Stosowano wtedy metodę 
odkrywkową oraz drążono głębokie 
na kilkanaście metrów szybiki (po
dobne do dzisiejszych bieda-szybów). 
W miarę postępu technicznego szyby 
stawały się coraz głębsze, a górzyste 
ukształtowanie terenu sprzyjało tak
że powstawaniu sztolni, czyli pozio
mych wyrobisk drążonych w sto

kach. Rosło też zapotrzebowanie na 
węgiel, który początkowo wydoby
wano głównie dla świdnickich kuźni.

Dynamiczny rozwój wałbrzyskie
go górnictwa przypadł na drugą po
łowę XIX w., a największy rozkwit 
na przełom XIX i XX w. Wtedy w 15 
kopalniach pracowało 20 tys. górni
ków. W sąsiedztwie powstały kok
sownie, które przetwarzały węgiel na 
półprodukty dla wielu gałęzi prze
mysłu. Załamanie koniunktury na
stąpiło podczas kryzysu gospodarcze
go w 1923 r. Spadało zatrudnienie 
i wydobycie.

Po drugiej wojnie światowej ko
palnie nadal stanowiły podstawę by
tu dla mieszkańców Wałbrzycha, jed
nak w skali kraju znaczenie zagłębia 
dolnośląskiego było niewielkie, do
starczało tylko procent krajowego 
wydobycia. Coraz trudniejszy dostęp 
do złóż, których charakter uniemoż

liwiał stosowanie nowoczesnego 
sprzętu, niska opłacalność, koniecz
ność ogromnych inwestycji oraz 
szkody górnicze doprowadziły osta
tecznie do podjęcia w 1990 r. bezpre
cedensowej decyzji o likwidacji 
wszystkich wałbrzyskich kopalń.

Pozostały ślady - te szpecące mia
sto wielkie hałdy, popadające w ruinę 
budynki kopalń i kamienice niszczo
ne szkodami górniczymi. Ale pozo
stały też pamiątki, które są dokumen
tami i świadkami dawnej świetności 
górniczego Wałbrzycha. Aby je za
chować, w 1996 r. w dawnej kopalni 
„Julia” utworzono Muzeum Przemy
słu i Techniki. Pierwsza część ekspo
zycji ma charakter typowo muzealny 
i obejmuje tradycyjne górnicze sprzę
ty. Znajduje się w dawnej „markow- 
ni”, gdzie ciągle można zobaczyć ta
blice pełne „marek” - metalowych 
tabliczek z numerami, które były ro-
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

1. Kopalnia „Julia”, w głębi szyb „Sobótka”
2. Hala szatni w kopalni
3. Wagony kopalnianej kolejki
4. Jedna z maszyn w warsztacie kopalni
5. Górnicze slupy graniczne z kolekcji 
wałbrzyskiego muzeum

(zdjęcia: Paweł Kubisztal)

dzajem ewidencji górników zjeżdża
jących pod ziemię. Każdy z nich za
bierał jedną „markę” zależnie od 
zmiany, na której pracował: okrągłą, 
trójkątną lub kwadratową. Zgroma
dzono tutaj też mundury górnicze, 
tradycyjne i galowe, wszelkie rodzaje 
nakryć głowy, aparaty tlenowe, 
lampki, kilofy. Ciekawymi ekspona
tami są kufle z Karczem Piwnych, 
tradycyjnych spotkań braci górniczej. 
Po obejrzeniu tych eksponatów pora 
założyć ochronny kask i wyruszyć 
z przewodnikiem na teren dawnej 
kopalni. Niemal wszystko wygląda 
dokładnie tak, jak w czasach, gdy 
w kopalni wydobywano węgiel. 
Dwie wieże szybowe, znajdujące się 
na terenie muzeum, pochodzą 
z 1867 r. („Julia”) i z 1911 r. („So
bótka”). Bardzo interesujące są ory
ginalne maszyny wyciągowe z 1911 
r. mające koła o średnicy 5 m. Zwie
dzającym udostępniono również 
warsztaty, maszynownię, łaźnię 
i szatnię. To ostatnie pomieszczenie 
zaskakuje najbardziej. W ogromnej 
hali mogło pomieścić się jednorazo
wo tysiąc górników przebierających 
się do (lub po) pracy. Pod sufitem, na 
łańcuchach ciągle wiszą pozostawio
ne przez nich ciężkie od pyłu, wysłu
żone ubrania robocze. Jak cienie ich 
właścicieli zastygły nad betonową 
posadzką. Dziś miejsce to bywa wy

korzystywane do przedstawień te
atralnych. Tutaj również przybywa 
młodzież wałbrzyskich szkół na oko
licznościowe akademie i pasowanie 
na ucznia. Przy wejściu do łaźni znaj
dują się krany, z których zamiast wo
dy lała się gorąca kawa zbożowa, bo
wiem każdy górnik pracujący na do
le zabierał ze sobą 5 1 takiej kawy.

Niestety, obecnie nie można zwie
dzać znajdującej się na terenie mu
zeum najsłynniejszej wałbrzyskiej 
sztolni, której drążenie rozpoczęto 
w 1791 r. w Lisim Wzgórzu. Po okre
sie częściowego udostępnienia „Lisia 
Sztolnia” w 2002 r. została ponow
nie zamknięta ze względu na szkodli
we stężenie gazu. Warto jednak po
znać jej historię. Pomysłodawcą uni
katowego na skalę światową rozwią
zania transportu urobku węgla przy 
zastosowaniu łodzi był ówczesny dy
rektor Wyższego Urzędu Górniczego 
we Wrocławiu - hrabia F. W. Reden, 
który oparł się na doświadczeniach 
angielskich kopalń. W 1794 r. w na
pełnionej do wysokości 1 m wodą 
sztolni rozpoczęto spław łodzi z wę
glem. Już kilka lat później licząca po
nad półtora kilometra długości „Lisia 
Sztolnia” stała się także licznie od
wiedzaną atrakcją turystyczną. Po
dróż w głąb ziemi dostarczała nie
zwykłych wrażeń, które opisywano 
w licznych książkach i pamiętnikach. 
Sztolnię zwiedzały koronowane gło
wy Europy, sławni poeci, uczeni i po
litycy. Gości podejmowano niezwy
kle uroczyście, podczas pobytu pod 
ziemią towarzyszyła im górnicza or
kiestra, serwowano także wykwintny 
posiłek. W 1854 r., aby zwiększyć 
wydobycie, sztolnię osuszono. Odtąd 
węgiel wożono ciągnionymi przez 
konie wagonikami, co zwiększyło 

wydajność prawie pięciokrotnie. 
Z czasem całkowicie zaprzestano 
używania sztolni do transportu urob
ku, który był wyciągany szybami za 
pomocą maszyn parowych. Dziś 
można jedynie zajrzeć w ziejącą wil
gocią i tajemnicą czeluść niedostęp
nej „Lisiej Sztolni”. Jeśli jednak uda 
się pozyskać odpowiednie fundusze, 
być może to zabytkowe górnicze wy
robisko znów będzie udostępnione 
do zwiedzania.

Obecnie można natomiast obej
rzeć zaaranżowaną sztolnię, wyposa
żoną w urządzenia i maszyny do ura
biania i transportu węgla. Makiety 
pokazują cały proces morderczej pra
cy górników.

W muzeum wałbrzyskim zgroma
dzono też interesującą kolekcję gór
niczych słupów granicznych, wyzna
czających na powierzchni podziemny 
zasięg dawnych kopalń. Najstarsze 
pochodzą z końca XVIII w. Na ze
wnątrz prezentowana jest spora ko
lekcja wagoników do transportu wę
gla i drewna, do przewożenia górni
ków, a także do specjalnych zastoso
wań, np. służące jako karetki.

Po muzeum oprowadzają prze
wodnicy - byli górnicy, więc ich opo
wieści stanowią autentyczne historie. 
Uważne ich wysłuchanie - to hołd 
i wyraz szacunku, należny wszystkim, 
którzy oddali swoje zdrowie, a cza
sem także życie, pracując pod ziemią, 
gdzie twarde prawa ustala Skarbek - 
odwieczny strażnik kopalnianych ta
jemnic.

Paweł Kubisztal

Muzeum Przemyślu i Techniki w Wałbrzychu, 
ul. Wysockiego 28, czynne od wtorku do soboty, 

stale wejścia o godz. 9.00, 11.00 i 13.00, 
czas zwiedzania ok. 2 godz.
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ -

Lekcja z przedsiębiorczości

W
 ramach zajęć z przedsiębior
czości, prowadzonych w IX 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Łodzi, 17 lutego 2004 r. zorganizowa

no na terenie szkoły wystawę pod nazwą 
„Kolekcjonowanie zabytkowych przed
miotów jako forma lokaty kapitału”. Ze 
względu na stosunkowo dużą wartość 
niektórych zgromadzonych przedmio
tów trwała ona tylko jeden dzień, mimo 
to ekspozycję obejrzało ponad 300 osób. 

Wśród zgromadzonych eksponatów 
wyróżniała się doskonale zachowana 
polska maska przeciwgazowa wzór 38 
- gumowa, z pochłaniaczem wkręco

nym bezpośrednio do części twarzowej 
tak, jak w maskach RSC. Fakt wytwa
rzania tak nowoczesnego produktu do
brze świadczy o polskim przemyśle 
z końca lat trzydziestych XX w. Duże 
zainteresowanie zwiedzających wzbu
dził też słomiany ochraniacz na buty, 
używany w warunkach mroźnej zimy, 
znaleziony na strychu jednego z do
mów w Rzgowie koło Łodzi. Z wyko
palisk pochodzi jedynie niemiecki przy
rząd celowniczy oraz łuski artyleryjskie.

Ekspozycję wzbogaciły także dwa ko
ła do pojazdów pancernych oraz ważąca 
kilkadziesiąt kilogramów lufa 20-milime- 

trowego działka, dostarczona, podobnie 
jak około 80% eksponatów na tej wysta
wie, przez młodego kolekcjonera z Rzgo
wa - Kordiana Skalskiego. Ponadto na 
wystawie znalazły się m.in. niemieckie 
hełmy, nóż Ghurków - kukri, odznacze
nia, prezentowane w otoczeniu archiwal
nych numerów czasopisma „Archeologia 
Wojskowa” oraz ciekawa kolekcja bank
notów, należąca do Macieja Bednarczyka.

Każdy z prezentowanych przed
miotów został opisany i - co szczegól
nie ważne, gdyż nie praktykuje się tego 
na innych wystawach i w muzeach - 
można go było wziąć do ręki. To wła-

Recenzje z wystawy szkolnej
„Kolekcjonowanie zabytkowych przedmiotów jako forma lokaty kapitału"

Pewnego dnia w naszej szkole odbyła się 
wystawa zorganizowana przez ucznia czwartej 
klasy pod opieką pana profesora Mariusza Ró
życkiego. Wystawa ta bardzo mi się podobała. 
Pierwszym powodem jest to, że interesuję się 
historią i lubię oglądać przedmioty z przeszło
ścią historyczną (odziedziczyłam to po moim 
tacie). Drugi powód to, że wystawa była wyjąt
kowa w swojej formie. Wszystkiego można było 
dotknąć, a zazwyczaj jest to zakazane. Wiem, 
że z jednej strony niszczy się w ten sposób 
eksponaty, ale z drugiej kiedy czegoś się do
tknie i poczuje [...]-zapamiętuje się to na dłu
żej i lepiej się tego uczy. Kolejnym plusem wy
stawy było to, że na pokazie byli ludzie, którzy 
byli właścicielami pokazywanych przedmiotów. 
Mogli oni opowiadać o nich w zupełnie inny 
sposób, niż robią to przewodnicy w muzeum. 
Zwiedzając wystawę, byłam pod wielkim wra
żeniem ilości i wartości prezentowanych na niej 
przedmiotów.

Bardzo się cieszę, że takie projekty mają 
coraz szersze grono zwolenników. Jest to inny, 
dużo sympatyczniejszy i przyjemniejszy sposób 
prowadzenia lekcji i nauki. Uważam, że militaria, 
które zostały nam przedstawione, mają dużą 

wartość historyczną. Mogą być również, jak zo
stało to powiedziane w tytule wystawy, dobrą lo
katą kapitału.

Anna Łężak 
Klasa I c

Wystawa „Kolekcjonowanie zabytkowych 
przedmiotów jako forma lokaty kapitału" mieści
ła się w jednej z klas naszego liceum, a organi
zatorami jej byli: nauczyciel podstaw przedsię
biorczości i kolega z /V klasy. Na wystawie zna
lazły się przedmioty zabytkowe z okresu drugiej 
wojny światowej: bagnety, menażki, hełmy, ma
ski przeciwgazowe oraz banknoty. Można też by
ło przeczytać referat o handlu w PRL-u. Wystawę 
z chęcią i zainteresowaniem obejrzało wiele 
osób [...]. Mnie osobiście zafascynowały bank
noty (być może dlatego, że kiedyś interesowa
łam się nimi). Według mnie taka wystawa to do
bry i ciekawy pomysł. Gdyby nie ona - wielu 
z nas nie miałoby na przykład pojęcia, czym róż
niła się zabytkowa maska niemiecka od polskiej 
albo, jak wyglądał handel w PRL-u.

Celestyna Płuciennik 
Klasa I c

1. Młodzież zwiedzająca wystawę
2. Na pierwszym planie kolekcjoner
Kordian Skalski

(zdjęcia: Mariusz Różycki)

śnie możliwość uruchomienia telefonu 
polowego z lat drugiej wojny świato
wej, pokręcenia pochłaniaczem liczącej 
60 lat maski przeciwgazowej stanowiła 
o atrakcyjności wystawy.

Organizując wystawę musieliśmy się 
sporo natrudzić. Wysiłku wymagało np. 
wniesienie kół pancernych na drugie 
piętro szkoły. Także ekspresowe tempo 
zwiedzania ekspozycji zmuszało 5-oso- 
bowy zespół organizatorów do dużego 
zaangażowania. Uważam jednak, że 
trud się opłacił. Świadczyło o tym zain
teresowanie wystawą, okazywane przez 
większość zwiedzających ją uczniów. 
Nie bez znaczenia jest także i to, że 
kontakt z przedmiotami - świadkami 
dawnych wydarzeń pomaga w pozna
waniu historii.

Mariusz Różycki
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Jak wyglądał Antoni Malczewski?
Antoni Malczewski, autor Marii, 

sprawia biografom same kło
poty. Nie wiadomo z caią pewno

ścią, gdzie się urodził - w Kniahini- 
nie kolo Dubna czy w Warszawie, 
nigdy nie znaleziono jego metryki; 
nie wiadomo, kiedy i gdzie napisał 
dzieło swego życia, Marię - na Wo
łyniu, w Warszawie, a może pierw
szą redakcję na Wołyniu, a osta
teczną wersję w Warszawie; nie 
wiadomo też, jak naprawdę wyglą
dał. W ikonografii funkcjonują jego 
dwa portrety, ale udowodniono, że 
obydwa są nieprawdziwe.

Antoni Malczewski żyt w latach 
1793-1826, czyli jego dorosłe życie 
przypadłe na pierwszą ćwierć XIX 

pis przeznaczony dla drukarni, bru
lion zaginął lub został spalony 
przez samego autora), kilka drob
nych utworów, dokumenty prywat
ne - np. pokwitowania zaciągnię
tych pożyczek, podanie o dymisję 
z wojska, poświadczenie udziału 
w wyprawie na Mont Blanc w po
staci wpisu do księgi alpejskiego 
przewodnika, a także zaledwie 10 
listów lub dopisków do listów in
nych osób. Wśród tych dokumen
tów nie zachował się ani jeden au
tentyczny, powstały za życia poety 
portret.

Maria wyszła drukiem w sierp
niu 1825 r., jej autor zmarl niespeł
na rok później. Pierwsze wydanie 

wiele informacji prawdziwych, ale 
później, w miarę upływu czasu, 
autorów tych wspomnień pamięć 
czasem zawodziła - mylono daty 
i fakty, a niektórzy świadomie pró
bowali „podkoloryzować" życiorys 
poety lub podkreślić swój udział 
w opisywanych wydarzeniach. Na 
fali wzrastającego zainteresowa
nia zaczęty też powstawać portre
ty - fałszywe, zmyślone, jak gdyby 
na silę dopasowywane do wyobra
żeń o młodym, pięknym, roman
tycznym poecie. Z braku portretu 
prawdziwego - te fałszywe wize
runki funkcjonują nadal.

Pierwszym z nich był portret 
poety, którym wspomniany już Au- 

dukowana, a w kopii wykonanej 
w ostatnich latach w. XIX przez 
Henryka Piątkowskiego, zacierają
cej nieudolność oryginału i popar
tej autorytetem "miedziorytu ze 
zbiorów Augusta Bielowskiego*, 
znalazła się w zbiorach Muzeum 
Narodowego i zupełnie niesłusznie 
bywa do dzisiaj przedstawiana jako 
wizerunek poety". Portret ten moż
na zobaczyć np. jako ilustrację ha
sta „Antoni Malczewski” w Nowej 
encyklopedii powszechnej PWN, 
wydanej przez Wydawnictwo Na
ukowe PWN, t. 4, Warszawa 1996, 
a także wykorzystano go na tablicy 
poświęconej poecie, ufundowanej 
w 175. rocznicę jego śmierci, 
umieszczonej na ścianie kościoła 
parafialnego w Dubnie na Ukrainie 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", 
nr 7, 2004, s. 37).

1. Jakub Filip Rabiger, 
„Portret Antoniego 
Malczewskiego”, 1835, 
litografia, wg Jana K. 
Ostrowskiego
2. Autor nieznany, 
„Portret Antoniego 
Malczewskiego”, 1843, 
litografia, zbiory 
Biblioteki Narodowej 
w Warszawie
3. Autor nieznany, 
„Portret Kozaka”, 
druga połowa XVIII w., 
pastel, zbiory Muzeum 
Historycznego we 
Lwowie, wg Jana K. 
Ostrowskiego

w. Znano już wtedy powszechnie 
(i stosowano do ilustrowania ksią
żek i czasopism) technikę litografii, 
a ponadto wiele osób, także ama
torów, umiało co najmniej popraw
nie rysować czy malować akware
lami. Zachowało się z tej epoki za
skakująco dużo rysunkowych czy 
też malarskich portretów osób zna
nych i zupełnie nieznanych. Ale tak 
się nieszczęśliwie złożyło, że Mal
czewskiego - chociaż był podobno 
piękny i przystojny - nie narysował 
ani nie namalował nikt.

W 1835 r. wynaleziono dagero- 
typię, a cztery lata później fotogra
fię. Z naszych wielkich twórców np. 
Fryderyk Chopin miał zrobiony por
tret dagerotypowy, a Adam Mickie
wicz, który był zaledwie o 5 lat 
młodszy od Malczewskiego, ale 
dłużej żył, był już fotografowany. 
Niestety, Antoni Malczewski zmart 
młodo i nie doczekał upowszech
nienia tych wynalazków.

Po Malczewskim zachowało 
się bardzo mato autentycznych do
kumentów: autograf Marii (czysto- 

poematu sprzedawało się bardzo 
słabo, jednakże już kilka lat póź
niej Marią zachwycili się młodzi ro
mantycy, młodsi od autora zaled
wie o kilka lat. Zainteresowanie 
twórczością poety, a co za tym 
idzie i jego życiem było tak duże, 
że już w 1833 r. ukazały się dwa 
wydania Marii. Już wówczas, czyli 
zaledwie 7 lat po śmierci autora, 
szukano jego wizerunku... i nie 
znaleziono go. Na stronie tytuło
wej wydania z 1833 r., ze wstępem 
Augusta Bielowskiego, pierwsze
go biografa poety i entuzjasty jego 
twórczości, pojawiła się zapo
wiedź, że do utworu będzie dołą
czone popiersie autora, ale go nie 
zamieszczono.

Zainteresowanie życiem i twór
czością młodo zmarłego poety 
wciąż rosło. Przez następne dzie
siątki lat wiele osób, które go zna
ły dłużej lub tylko się z nim zetknę
ły przelotnie, pisało wspomnienia 
- niektórzy z wewnętrznej potrze
by, a niektórzy wręcz „na zamó
wienie społeczne”. Było w nich 

gust Bielowski zilustrował swój ar
tykuł o Malczewskim w „Lwowiani
nie" w 1835 r. Autorem litografii byt 
niejaki R Rabiger, który byt współ
pracownikiem pisma, ale jako arty
sta (rysownik, litograf) byt zupełnie 
nieznany*. Portret przedstawia 
młodego poetę o bujnych lokach, 
pełnej, okrągłej twarzy i niewielkich 
wąsikach. Wizerunek ten nie repre
zentuje żadnej wartości artystycz
nej, nawet nie jest poprawny jako 
rysunek. Być może sam Bielowski 
to zauważył, bo w wydaniu Marii 
z 1838 r. już tego portretu nie za
mieścił, a w kolejnym wydaniu, 
z 1843 r., dal inny portret. Jednak
że ten pierwszy opublikowany por
tret Malczewskiego byt później kil
kakrotnie reprodukowany. Jak pi- 
sze Jan K. Ostrowski w ważnej dla 
omawianego tematu pracy Fałszy
we wizerunki Antoniego Malczew
skiego, opublikowanej w „Zeszy
tach Naukowych UJ. Prace z Hi
storii Sztuki”, z. 16, 1981: „[...] lito
grafia z «Lwowianina» zrobiła pew
ną karierę, była kilkakrotnie repro-

Drugi rzekomy portret Anto
niego Malczewskiego, także re
produkowany w tym samym arty
kule w „Spotkaniach z Zabytkami” 
(a tu świadomie powtórzony), po 
raz pierwszy został wykorzystany 
przez Augusta Bielowskiego w ko
lejnym wydaniu Marii, w 1843 r. 
Jest to litografia (autor nieznany), 
która według wydawcy była „zdję
ta z oryginału robionego w młodym 
wieku tego ukraińskiego piewcy 
a udzielonego [...] przez jego bli
skiego krewnego". Portrecik jest 
niezwykle charakterystyczny: 
przedstawia młodego Kozaka 
z wygoloną głową, z osetedcem 
zaplecionym w warkoczyk i zało
żonym z fantazją za lewe ucho, 
grającego na bandurze. Widocz
nie Bielowski przeczuwał, że znów 
pojawią się wątpliwości co do au
tentyczności portretu, bo zamie
ścił w książce (na wewnętrznej 
stronie okładki) prośbę do czytel
ników o nadesłanie „popiersia je
go z lat późniejszych za przyzwoitą 
nagrodą".
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Kilka lat po ukazaniu się tego 
portretu, w 1848 r., zaprotestował 
przeciw jego autentyczności Michał 
Modzelewski, który byl kuzynem 
Zofii z Modzelewskich Rucińskiej, 
femme fatale Malczewskiego, i znal 
poetę osobiście, jednak jego arty
kuł (przechowywany obecnie w Ar
chiwum Głównym Akt Dawnych, Ar
chiwum Publiczne Potockich, sygn. 
309b) nigdy nie został opublikowa
ny i nie dotarł do wiadomości pu
blicznej. Ostatecznie sprawę nieau- 
tentyczności tego portretu wyja
śniono po niemal stu latach, w roku 
1937. Rudolf Mękicki w tekście 
Zmyślony portret Antoniego Mal
czewskiego, autora «Marii», za
mieszczonym w „Kurierze Literac- 
ko-Naukowym” nr 33, udowodnił, 
że litografia, przedstawiona czytel
nikom jako portret Malczewskiego, 
jest kopią pastelu z XVIII w., który 
znajdował się niegdyś w zbiorach 
zamku w Podhorcach (obecnie 
w zbiorach Muzeum Historycznego 
we Lwowie). Profesor Jan K. 
Ostrowski pisze: „Romantyczny wi
zerunek, jakkolwiek może się podo
bać, a w braku innego materiału by
wa do dziś reprodukowany, musial 
budzić od początku poważne za
strzeżenia [...]. Wobec oczywistej 
zależności litografii od pastelu 
z Podhorzec, należy przyjąć, że fał
szerstwa portretu Malczewskiego 
Bielowski dokonał z całą świadomo
ścią, kierując się przy tym określoną 
ideologią literacką i polityczną".

August Bielowski jako historyk 
literatury i biograf Malczewskiego 
nie jest przez specjalistów ceniony. 
Tak bardzo chcial odkryć coś no
wego, poszerzyć dorobek poetycki 
Malczewskiego i wiedzę o nim, że 
posunął się do przypisania mu kil
ku wierszy, których ten nie napisał, 
i dwóch portretów, które przedsta
wiają inne osoby. Jeżeli jednak nie 
ma portretu graficznego, to może 
spróbujmy prześledzić portrety opi
sowe, tworzone przez ludzi, którzy 
znali poetę? Może na tej podstawie 
(korzystając z opracowania Haliny 
Gacowej „Maria" i Antoni Malczew
ski. Kompendium źródłowe, Wro
cław 1974) będzie można choć 
w przybliżeniu wyobrazić sobie, jak 
wyglądał?

Relacja Teofila Januszewskie
go, brata Salomei z Januszewskich 
Słowackiej, matki Juliusza, z którym 
Antoni Malczewski mieszkał razem 
na stancji (obaj byli uczniami Li
ceum Krzemienieckiego): „Nadto 
pociągał Antośko wszystkich serca 
do siebie. Piękny jak anioł, blondyn, 
szafirowych oczu, śmiało w górę 
podniesionego czoła, zresztą 
uprzejmy, słodki, swawolny. Zawojo
wał on byl całą szkolę krzemieniec
ką, kolegów i nauczycieli".

1 września 1811 r. Antoni Mal
czewski rozpoczął w Warszawie 
służbę wojskową. W dokumentach 
wojskowych Księstwa Warszaw
skiego zachował się taki jego ryso
pis: „[...] twarzy okrągłej, oczu nie
bieskich, nosa małego, włosów 
ciemnych, czoła niskiego".

W 1821 r., w czasie swego po
bytu na Wołyniu, w miejscowości Ni- 
skienicze, Antoni Malczewski spo
tkał niejakiego Franciszka Kowal
skiego, późniejszego autora Wspo
mnień, w których często koloryzo- 
waf i mijał się z prawdą. Stanislaw 
Pigoń nazwał go wręcz mitomanem. 
Franciszek Kowalski zostawił taki 
portret Malczewskiego: „ [...] poje
chaliśmy do domu pani Modzelew
skiej, która nas zaprosiła na śniada
nie i obiad, i zastaliśmy u niej gościa, 
młodego i pięknego, mniej trzydzie
stu lat, mężczyznę. Byl on średniego 
lub nieco wyższego wzrostu nad 
średni, proporcjonalnej tuszy, pięk
nej i ujmującej twarzy. Włos pólciem- 
ny póljasny spływał w bujnych zwo
jach po jego białym, wysokim czole, 
oczy ciemnoszafirowe zadumanym 
i przemawiającym spoglądały spoj
rzeniem, usta koralowe, lekkim 
uwieńczone wąsikiem, dzwoniły 
srebrnym z duszy do duszy płyną
cym głosem; cale oblicze i oba po
liczki białe świeżym okraszone ru
mieńcem, nadawały mu pótmęski, 
pólżeński estetyczny powab".

Antoni Malczewski z czasów 
służby wojskowej w Warszawie miał 
przyjaciela, Aleksandra Błędow
skiego, który ożenił się z panną 
Henriettą z Dzialyńskich. Pani Hen
rietta w swych wspomnieniach zaty
tułowanych Pamiątka przeszłości. 
Wspomnienia z lat 1794-1832, wy
danych w 1855 r„ tak opisuje Anto
niego Malczewskiego: „Nadzwy
czajnie mi się podobat, tak z uktadu, 
rozmowy, powierzchowności. Ni
skiego byl wzrostu, szczupły, ale 
wyraz twarzy cherubina mi przedsta
wiał, gdzie geniusz z dobrocią się 
malował. Powiedziałam mojemu 
mężowi, żeby mnie prędko stąd wy
woził, gdyż gotowam się zakochać". 
Spotkanie to odbyło się w 1823 r.

W 1824 r. w Warszawie Antoni 
Malczewski spotkał się z Roma
nem Załuskim. Relacje z tego spo
tkania spisał Konstanty Gaszyński: 
„Pan hr. Roman Z. [Załuski] opo
wiadał mi, że po ośmiu latach nie
widzenia, spotkawszy wówczas 
Malczeskiego w Warszawie, ledwie 
go poznał, tak byl okropnie zmie
niony. Chorobliwe cierpienia, a mo
że i zgryzota, przyćmiły blask tej tak 
pięknej kiedyś twarzy - a niedosta
tek graniczący z nędzą, widny byl 
w ubiorze owego wykwintnego 
dawniej eleganta salonów war
szawskich. Widok ten rozrzewni! 
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szlachetne serce przyjaciela - i za 
jego staraniem jenerał Kossecki 
podówczas minister, sekretarz sta
nu (któremu hr Z. opowiedział 
o położeniu dawnego jego adiutan
ta) dal natychmiast autorowi «Marii» 
miejsce w ministerium spraw we
wnętrznych z pensją 6000 zip.".

Pod koniec lipca lub na po
czątku sierpnia 1825 r. Malczewski 
spotkał się w Warszawie z Józefem 
Załuskim, dawnym znajomym, bra
tem Franciszki z Załuskich Lubo- 
mirskiej. Józef Załuski w liście bez 
daty do K. J. Turowskiego, ogło
szonym w przedmowie do wydania 
Marii z 1855 r., napisał tak: „[...] to 
tylko wiem, że widziałem go w War
szawie - nim wydal «Marię» - zmie
nionego, dziwnie zestarzałego, ste- 
tryczatego: z owego Adonisa, przy
pominającego z rysów twarzy mło
dego Stanisława Augusta, zobaczy
łem z wielkim moim zdziwieniem 
człowieka, wyglądającego na pa
stora luterskiego w jakimś żałob
nym pólduchownym stroju, lecz nie 
katolickich księży - byl całkiem za
jęty magnetyzmem”.

Na początku 1826 r. Antoni 
Malczewski miał już przed sobą tyl
ko kilka miesięcy życia. Z tego okre
su pochodzi wspomnienie Karola 
Ktossowskiego, które przytacza 
K. W. Wójcicki: „Z odwagą znosił 
nieraz straszne cierpienia, znikł ru
mieniec dawny i białość lica, pokry
ta go barwa żóita, chorowita. Wy
chudł, zgasł z oczu ogień życia, 
w kwietniu 1826 roku choroba po
zbawiła go reszty sil i przykuła do 
łóżka". A wiele lat po śmierci poety, 
w 1861 r., wspomniany już Michał 
Modzelewski, w liście do K. W. Wój
cickiego, tak opisał wygląd Mal
czewskiego: „[...] twarzy śniadej, 
bez rumieńca, wzrostu mniej niż mier
nego" (cyt. za: J. K. Ostrowski, jw.).

Tak więc nie wiadomo, czy au
tor Marii byl brunetem, czy blondy
nem; czy miał cerę bladą z rumień
cami, czy śniadą; byt wysoki, czy 
niski. Podobno nie ma nic bardziej 
zawodnego niż pamięć naocznych 
świadków.

Krystyna Malik

* Według ustaleń dr Hanny Widac- 
kiej z Biblioteki Narodowej w Warszawie 
wiadomo, że Jakub Filip Rabiger (ur. 
1815, zm.?) w 1837 r. wstąpił do Akade
mii Wiedeńskiej, dwa lata wcześniej byt 
już jednak redaktorem i ilustratorem 
lwowskiego czasopisma „Zbiór pism 
różnych autorów" (wydawanego przez 
Ludwika Zielińskiego, czcionkami Piotra 
Pillera), o którym zdegustowany Karol 
Estreicher pisał w Bibliografii polskiej'.

z 62 rycinami (bardzo lichemi) ry
sów. przez A. Tomaszewskiego, P. Róbin- 
gera (najlichsze) i Scholtza’ (t. 5, Kraków 
1880, s. 294); swoje prace sygnował: 
„R Rabiger", „Phi. Rabiger" lub „R. R".
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Redakcja „Spotkań 
z Zabytkami”

W sierpniowym 
numerze „Spotkań z Zabytkami" (nr 
8, 2004, s. 16-18) ukazał się ciekawy 
artykuł pani Aldony Podolskiej-Me- 
duckiej opisujący dzieje miasta i za
bytków Grójca. Ćhcialbym je uzupeł
nić następującymi informacjami.

W XII w. Grodech, Grodziec - 
obecnie Grójec, na zmianę z Czer
skiem, byl ważnym ośrodkiem religij
nym na Mazowszu. W wyniku reorga
nizacji mazowieckiej struktury ko
ścielnej, w oparciu o działającą tu 
kasztelanię, powstał w Grójcu 
w 1124 r. archidiakonat Mazowsza 
południowego. Byl on powiązany 
z diecezją poznańską, a jego głów
nym zadaniem była działalność mi
syjna i tworzenie struktur parafial
nych. Władzy archidiakona grójeckie
go podlegał teren, który „rozpoście
rał się na obszarze dawnego powia
tu Gostynin (częściowo), Socha
czew, Błonie (później Warszawa), Ra
wa (część), Grójec, Warka, Czersk 
i Liw. Naturalne granice miał dłuższy
mi odcinkami na północy brzegiem 
Wisty i pierwotnie także Bugu, na 
wschodzie Liwca, na południu Pilicy" 
(Stanislaw Laguna, „Pisma”).

Kościół grójecki byl kolegiatą od 
około XII w., jednak imię prepozyta 
i autora dokumentów książęcych 
Przedpetka jest znane dopiero z lat 
1240 i 1242. W dokumencie z 1249 
r, jako „capellani curiae", znaleźli 
się dwaj kanonicy grójeccy - Ra- 
claw i Baldwin. Należeli oni do naj
bliższego otoczenia księcia Siemo- 
wita, a w czasie jego podróży po 
swych włościach pełnili ważne 
funkcje kancelaryjne i zapewne do
radcze. Książę Siemowit święta Bo
żego Narodzenia 1257 r. spędził 
w Grójcu i tu 28 grudnia tegoż roku 
wydal dokument dotyczący klaszto
ru w Lubiniu.

Pierwszy kościół w Grójcu (mo
że też pod wezwaniem św. Mikoła
ja biskupa) zostat wybudowany na 
obecnym wzgórzu kościelnym. 
Pozostałością tej świątyni jest 
krypta znajdująca się obecnie pod 
zakrystią, a pierwotnie pod prezbi
terium romańskiego kościoła. Jest 
ona zagłębiona 2,5 m poniżej tere
nu, o wymiarach 3,6 x 5, 6 m, 
przesklepiona dwupolowym skle
pieniem, przedzielonym gurtem. 
Wnętrze jest otynkowane. Byta to 
zapewne krypta grobowa przezna
czona na pochówek fundatora ko
ścioła (może księcia?). Do prezbi
terium od zachodu przylegała na
wa. W czasie prac wykopalisko
wych prowadzonych latem 1976 r. 
prof. Stanisław Suchodolski odkrył 
przy północnej ścianie kościoła 
kamienny fundament. Mógł to być 
fundament ściany nawy kościoła 
romańskiego.
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Obecny kościół gotycki byt budo
wany etapami, po wyburzeniu ścian 
poprzedniego kościoła. Najpierw wy
konano prezbiterium, które przekryto 
sklepieniem gotyckim. Uległo ono 
zniszczeniu, ale ślady są czytelne. 
Budowę nawy z wieżą od zachodu 
wykonano przed 1482 r. Taka data za
chowała się na cokole chrzcielnicy 
gotyckiej. Najpierw wybudowano ko
ściół, a później go wyposażono. 
W1833 r. ksiądz Celiński rozebrał roz
padającą się wieżę, wykonał nową 
elewację, ale nie powiększył kościoła.

Wiatach 1638-1662 proboszczem 
kościoła grójeckiego był ksiądz An
drzej Wilski, pieczętujący się herbem 
Kozic. To on zakupił barokową 
chrzcielnicę, polecił wyryć na niej 
swój herb oraz inicjały swego imienia, 
nazwiska i pełnionej funkcji. Można je 
odczytać następująco: [A]ndreas 
[W]ilski [Djecanus [P]raepositus 
[G]rodzecensis. Chrzcielnica była 
kiedyś przykryta drewnianą, ozdobną 
czaszą. [...]

Dnia 6 września 1939 r. bomba lot
nicza zrzucona z niemieckiego samo
lotu przebita dach kościoła i wybu
chła w północnej nawie kościoła. Zo
stał zniszczony ołtarz św. Mikołaja, 
uszkodzona tablica skargowska, am
bona, posadzka i wybite okna. Ołtarz 
główny nie byt uszkodzony. Repera
cję zniszczeń przeprowadzono szyb
ko, bo już 8 grudnia 1939 r. w koście
le zostało odprawione nabożeństwo. 
[...].

IV tekście artykułu nieprecyzyjnie 
podano, że kłasycystyczny budynek 
szkoły przy ul. Armii Krajowej wybudo
wano przed 1860 r. Znajduje się on 
na planie miasta Grójca z 1829 r. i do 
tej daty należy odnosić jego powsta
nie. [...].

Redakcji życzę dalszych cieka
wych tekstów. Pozdrawiam również 
Autorkę.

Henryk Świderski 
Warszawa
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Spotkania w internecie

Grody i grodziska
W

ielkopolska, kraina jezior, gro
dzisk i romańskich świątyń, 
ostatnimi czasy pozostaje 
jakby nieco na uboczu modnych tras 

turystycznych. I może dzięki temu wię
cej tu teraz miejsca dla prawdziwych 
miłośników archeologii i architektury. 
Tym bardziej warto jeszcze przed wy
jazdem poświęcić trochę czasu na za
poznanie się z tym nader ciekawym re
jonem. Często trzeba będzie sięgnąć 
po książkę, ale czasem wystarczy je
dynie włączyć komputer.

Wirtualną wędrówkę po Wielkopol- 
sce rozpocząć wypada od serwisu 
Muzeum Archeologicznego w Biskupi
nie umieszczonego pod adresem 
www.biskupin.pl. Na stronach muzeum 
znaleźć można m.in. krótką historię od
kryć archeologicznych dokonanych na 
półwyspie Jeziora Biskupińskiego, prze
wodnik po rezerwacie archeologicznym 
i zdjęcia zrekonstruowanych fragmen
tów osady, wreszcie dział poświęcony 
zbiorom muzealnym. Ogólnie strona 
sprawia bardzo profesjonalne wrażenie, 
jednak daje się odczuć pewien niedosyt. 
Opisy obiektów są krótkie i lakoniczne, 
umieszczone w tekście zdjęcia nie dają 
się powiększyć, przez co często nie 
można dostrzec, co właściwie przedsta
wiają. Podobnie ma się rzecz z prezenta
cją ekspozycji w muzeum - jest to raczej 
ogólny zarys przemian społecznych 
w czasach prehistorycznych, brakuje na
tomiast nawiązań do dziejów biskupiń
skiego grodu, znakomicie przedstawio
nych na stałej wystawie. Braków tych nie 
mogą niestety nadrobić nawet zamiesz
czone na stronie animowane rekonstruk
cje Biskupina ani obszerne relacje z or
ganizowanych przez muzeum festynów 
archeologicznych. Witrynę uzupełnia 
garść wiadomości o najbliższej okolicy - 
króciutkie teksty o Wenecji, Żninie i Gą
sawie, a także przydatne wskazówki 
praktyczne.

Jeszcze większe ubóstwo cechuje 
stronę internetową Muzeum Pierw
szych Piastów na Lednicy, adres: 
www.lednicamuzeum.pl. Informacje 
o historii i architekturze Ostrowa Led
nickiego ograniczają się właściwie je
dynie do wymienienia najważniejszych 
obiektów muzeum i pobliskiego skan
senu oraz krótkich tekstów na temat 

wystaw. Z wyjątkiem pięknego zdjęcia 
lotniczego na stronie tytułowej, zwraca 
uwagę całkowity brak innych fotografii 
grodziska na wyspie, a osobnych 
zdjęć doczekało się jedynie kilka naj
cenniejszych eksponatów ruchomych

wszystkim ze względu na swoją zawar
tość informacyjną. Dobrym pomysłem 
okazuje się zamieszczenie na począt
ku wiadomości podstawowych, a po
tem stopniowe ich uzupełnianie. Dla 
odwiedzających gród w Gieczu po raz

3 Biskupin - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Microsoft Internet Explorer
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BRAMA

Bramę zamykały dwuskrzydłowe wrota, osadzone na drewnianych czopach,
wpuszczonych w próg i belkę nadporoża. Dostępu 
do bramy broniła drewniana wieża, która górowała 
nad wałami i całym osiedlem oraz stanowiła 
dogodny "punkt obserwacyjny". Po obydwu 
stronach wjazdu znajdowały się dwa wysokie rzędy 
pali, które dodatkowo ograniczały dostęp do wrót. 
Zwężony wjazd do grodu uniemożliwiał 
prowadzenie ataku przez większą liczbę 
napastników jednocześnie. Ponadto pomost 
prowadzący do grodu był tak usytuowany, ze 
każdy, kto chciał wejść lub wjechac do środka,

I Internet

NJ jlłSl

i zabytki zgromadzone w parku etno
graficznym. Podobnie jak na stronie 
muzeum w Biskupinie, nie ma tu rów
nież żadnej mapki, ani choćby sche
matu rozmieszczenia lednickich zabyt
ków, choć z pewnością pomogłyby 
one lepiej zaplanować zwiedzanie. Du
żo miejsca zajmują za to, niezbyt przy
datne, informacje na temat historii 
i struktury organizacyjnej samego mu
zeum. Gdyby zatem sądzić po wize
runku zamieszczonym w internecie, 
Ostrów Lednicki okazałby się całkowi
cie niewart uwagi, mimo że jest to 
przecież jedno z najciekawszych 
miejsc Piastowskiego Szlaku. Pozosta
je tylko mieć nadzieję, że władze mu
zeum zechcą kiedyś docenić wartość 
reklamy, także tej w internecie.

Podobnie, z pozoru, wygląda ser
wis www.giecz.obywatel.pl. poświęco
ny zabytkom Giecza. Na szczęście 
w tym wypadku pozory mylą. Mimo 
skromnej szaty graficznej, strona ta 
może być wzorem dla innych, przede 

pierwszy przygotowano krótki prze
gląd najważniejszych obiektów, uzu
pełniony kilkoma fotografiami, mapką, 
ułatwiającą dojazd i orientację w okoli
cy oraz praktycznymi informacjami 
o muzeum (ceny biletów, godziny 
otwarcia). Na następnych stronach 
znaleźć można szczegółowe kalenda
rium dziejów grodu oraz bogato ilu
strowany przegląd znalezisk archeolo
gicznych z jego terenu. Są tu żelazne 
i brązowe narzędzia, ozdoby, monety, 
wreszcie broń i uzbrojenie, a wśród 
nich oczywiście słynny pozłacany szy
szak. Nie zabrakło również rysunków 
rekonstruujących wygląd niektórych 
budowli oraz obszernych sprawozdań 
z przeprowadzanych w ostatnich la
tach badań archeologicznych.

Prawdziwą kopalnią wiedzy okazuje 
się jednak dopiero jeden z ostatnich 
działów - Giecka Biblioteka Interneto
wa, gdzie przeczytać można prawie 
wszystko co do tej pory na temat Gie
cza napisano. Wirtualne zbiory zawie-
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I Zdjęcia lotnicze grodzisk w d. woj. poznańskim - Microsoft Internet Explorer

z wystawy poświęconej archeologii lot
niczej na terenie Wielkiej Brytanii. Na
tomiast wspomniane fotografie gro
dzisk z obszaru Wielkopolski zamiesz
czone zostaty na stronie dotyczącej 
działalności archeologiczno-konser
watorskiej muzeum (odnośnik do dzia- 
tu znajduje się na samym dole strony 
gtównej). Oprócz teoretycznego wykła
du na temat metod przetwarzania 
zdjęć lotniczych są tu dwa zestawy fo
tografii stanowisk archeologicznych 
z okolic Poznania i Piły. Każdą prezen
tację rozpoczyna mapa przedstawiają
ca rozmieszczenie obiektów, a poniżej 
widać miniaturki zdjęć poszczegól
nych grodzisk. Powiększenie zdjęcia 
i krótki, katalogowy opis wyświetla się 
po kliknięciu myszką na miniaturę lub 
bezpośrednio na kółko symbolizujące 
dany obiekt na mapie. Pośród kilku
dziesięciu pięknych fotografii, wykona-

rają zarówno fragmenty średniowiecz
nych kronik ze wzmiankami dotyczący
mi grodu, jak i najnowsze opracowania 
poświęcone architekturze romańskiej. 
W internetowej czytelni zgromadzono 
ponadto kilkadziesiąt artykułów nauko
wych i prasowych o Gieczu, jakie uka
zały się w ciągu ostatniego stulecia. 
Dotyczące różnych aspektów funkcjo
nowania grodu teksty są dostępne 
wraz ze wszystkimi ilustracjami. Często 
artykuły poruszające podobne tematy 
są ze sobą bezpośrednio połączone 
odnośnikami, a wyszukiwanie ułatwiają 
dwa katalogi - alfabetyczny i chronolo
giczny. Giecki serwis internetowy zamy
ka zestaw linków do kilkunastu stron 
o pokrewnej, głównie archeologicznej, 
tematyce oraz, dla odpoczynku, kącik 
średniowiecznego humoru.

O ile jednak do Giecza trafić można 
stosunkowo łatwo, o tyle z odwiedze
niem innych, mniej znanych grodzisk 
Wielkopolski mogą być problemy. Zda
rza się bowiem czasami, że dla nie
wprawnego oka zarysy watów czy fos 
są całkowicie niewidoczne, zwłaszcza 
w urozmaiconym, pofałdowanym tere
nie. Znacznym ułatwieniem okazują się 
w takich sytuacjach zdjęcia lotnicze, 
na których zazwyczaj bardzo wyraźnie 
widać kształt dawnego grodu, a przy 
okazji większy fragment okolicy. Uważ
ne przestudiowanie takiej fotografii 
bardzo często jest bardziej pomocne 
w dotarciu na grodzisko niż niejedna, 
nawet dokładna mapa. Na pewno war
to zatem obejrzeć obszerną kolekcję

Muzeum 
Archeologiczne 
strona główna

Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu siwWuLą
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Prezentacja: Zdjęcia lotnicze grodzisk w d. woj. poznańskim 
Poerót

MORACZEWO, gm. Eubowo 
stanowisko 1

Obiekt:
grodzisko wklęsłe z fragmentem drugiego wału

Powierzchnia:
1,5 ha

chronologia:
wczesne średniowiecze, faza B-C/D

badania:
powierzchniowe - 1934, 1983 
wykopaliskowe -1977-81

Obiekt wpisany do rejestru zabytków woj. 
poznańskiego pod numerem 1345/A

fot. Andrzej Kijowski (DEDAL, Poznań)

‘| r j InternetGotowe"

:^Start|; | @ Jfijzdjęcia lotnicze grodzi-

lotniczych zdjęć wielkopolskich gro
dzisk, prezentowaną na stronach Mu
zeum Archeologicznego w Poznaniu.

Główna strona poznańskiego mu
zeum znajduje się pod adresem 
www.muzarp.poznan.pl Oczywiście 
umieszczone na niej informacje doty
czą przede wszystkim samego mu
zeum - jego siedziby i odbywających 
się tam wystaw. Tutaj na uwagę zasłu
gują przede wszystkim piękne zdjęcia 
Patacu Górków oraz bogato ilustrowa
ne omówienie stałej ekspozycji „Pra
dzieje Wielkopolski", a także plansze 

nych przez Andrzeja Kijowskiego, bez 
trudu uda się odnaleźć zarówno 
Ostrów Lednicki, jak i Giecz, nie brak 
także widzianych z lotu ptaka zabyt
ków Poznania i Gniezna. Oprócz nich 
zaś wiele innych, nie mniej ciekawych 
miejsc, jak chociażby grodzisko w Mo- 
raczewie czy pozostałości klasztoru 
cystersów w Łeknie, gdzie niegdyś tęt
niło życie, a dzisiaj pozostały tylko 
resztki umocnień, rozsypane wśród 
wielkopolskich pól, lasów i jezior.

Hadrian Jakóbczak



Tak umiera świątynia
R

ywald Królewski, niewielka wieś leżąca nieopo
dal Radzynia Chełmińskiego, na trasie między 
Grudziądzem a Jabłonowem Pomorskim, szczy
ci się m.in. tym, że w miejscowym kościele św. Seba

stiana i Narodzenia NMP znajduje się jedna z piękniej
szych w Polsce gotyckich Madonn - słynąca z cudów, 
drewniana rzeźba „Matki Boskiej Tronującej”, zwanej 
też „Matką Boską Rywafdzką”, którą od potowy XVIII w. 
opiekują się osiadli tu kapucyni. Z kolei z powojennymi 
dziejami sanktuarium wiążą się losy najsłynniejszego 
więźnia PRL-u - kardynała Stefana Wyszyńskiego, któ
ry w pilnie strzeżonej celi tutejszego klasztoru przeby
wał od 25 września do 11 października 1953 r.

Nieco na uboczu od tego tętniącego życiem miej
sca powoli umiera inna świątynia - murowany kosciol 
protestancki z XIX w. Jak napisał w ankiecie „Społecz
nego przeglądu zabytków” p. Henryk Pasik z Grudzią
dza: „Po drugiej wojnie światowej opuścili ją parafianie 
i odtąd nie była już użytkowana jako kościół, za to przez 
jakiś czas pełniła funkcję magazynu. Mury budowli są 
jeszcze zdrowe, wewnątrz nie ma już jednak żadnego 
wyposażenia, a także okien i większości drzwi. Kamien
na posadzka została zdemontowana, dach jest dziura
wy, drewniana więżba dachowa przegnita, a empora 
i chór pozarywane. Zniszczone jest również drewniane 
pozorne sklepienie tęczowe. Obiekt nie jest wpisany do 
rejestru zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków 
z Torunia i Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Grudziądzu podjęli jednak działania zmierzające do 
wyegzekwowania na gminie zabezpieczenia tego 
obiektu, gdyż pomimo tylu zniszczeń nadaje się on jesz
cze do remontu (WP)

1-4. Kościół protestancki w Hywałdzie Królewskim
i jego wnętrze

(zdjęcia: Henryk Pasik)


