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Od redakcji

eśli kiedykolwiek narzekaliśmy na to czy owo - to z pewnością nie na brak tek
stów w redakcyjnej tece. Tych bowiem zawsze mieliśmy pod dostatkiem. Co wię
cej, gdybyśmy tylko dysponowali większą liczbą stron w miesięczniku, mogliby

śmy publikować więcej artykułów, ukazywałyby się one szybciej i bez ograniczeń po
dyktowanych koniecznością oszczędzania miejsca. Cóż, kiedy tylko w wyjątkowych 
wypadkach - tak, jak uczyniliśmy to na przykład przygotowując numery „Spotkań z Za
bytkami" poświęcone romańskiej posadzce w Wiślicy (nr 5, 2004) i zabytkom Pułtuska 
(nr 11, 2004) - odważyliśmy się na nieznaczne pogrubienie pisma. Problem pozosta- 
je więc nierozwiązany.

A trzeba powiedzieć, że wśród wielu oczekujących na publikację materiałów zebra
ło się też sporo artykułów i listów kierowanych bezpośrednio do utworzonego w piśmie 
przed dwoma laty działu „ZABYTKI I MŁODZIEŻ". Najczęściej są to teksty nadsyłane

przez młodych czytelników: studentów 
wyższych uczelni, uczniów szkól liceal
nych i gimnazjalnych, a także ich nauczy
cieli. Wszystkie opowiadają o zabytkach - 
nie zawsze dostrzeganych jako zabytki, 
niekiedy niemieszczących się nawet 
w określonych ustawą definicjach (jak 
ostatnie drewniane domy starej Warsza
wy, opisane w artykule przez Przemka 
Burkiewicza - s. 26), ale prawie zawsze 
wymagających opieki, a często natych
miastowej pomocy konserwatora. Z ma

teriałów tych wiele można dowiedzieć się także o zaangażowaniu własnym autorów 
w sprawę ratowania zabytków, o poświęconych im akcjach, projektach I konkursach 
(s. 32). I tak oto, dokonując przeglądu zebranych materiałów, niepostrzeżenie narodził 
się nam ten trochę nietypowy przedwakacyjny numer „Spotkań z Zabytkami", adreso
wany przede wszystkim do młodzieży. Nie brakuje w nim tekstów poważniejszych, ale 
już sam ich temat powinien chyba zainteresować nie tylko dorosłych, lecz także ludzi 
młodych. Co pozostało w Polsce w miejscu dawnych fortyfikacji z czasów szwedzkie
go „potopu”? (s. 5), czy to możliwe, że projektantem dekoracji wnętrz sanatorium 
w Trzebiechowie byt Henry van de Velde, jeden z czołowych twórców secesji? (s. 9), 
czym zapisał się w dziejach ceramiki polskiej Rudolf Krzywiec? (s. 14), czy o słynnej 
Piastowskiej Wieży w Opolu wiemy już wszystko? (s. 20), co było wiadomo, a co uda
ło się dopiero ustalić autorce artykułu o arcydziele sztuki snycerskiej XVII w., złotej ka
recie Eggenbergów? (s. 34). Tematy pozostałych artykułów jeszcze bardziej przybliża
ją nas do miodego czytelnika. Przykładem - dzieje Wielkiego Baublisa, wiekowego dę
bu uwiecznionego w „Panu Tadeuszu” (s. 17), opowieść o dziadkach do orzechów 
(s. 28), muzeach zabawek (s. 30) i konterfektach Mikołaja Beja (s. 38). Także do mło
dzieży (chociaż nie tylko!) adresujemy nasz kolejny wakacyjny konkurs. Jego tytuł - 
„PAMIĄTKA RODZINNA” - wydaje się prosty i zrozumiały. Zachęcamy do wzięcia udzia
łu w tym konkursie. Nagrody czekają!

Tymczasem wszystkim naszym czytelnikom i sympatykom życzymy miłego letniego 
wypoczynku, w czasie wędrówek wielu pozytywnych wrażeń, a młodzieży udanych 
wakacji!

Naktad: 8000 egz.
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Mając na względzie poprawę stanu 
substancji zabytkowej Starego Mia
sta w Lublinie, Bogusław Szmygin, 
członek Międzynarodowej Komisji 
oceniającej wnioski wpisu obiektów 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Naturalnego UNE
SCO, zgłosił na lamach „Gazety Wy
borczej” pomysł nadania tej zdegra
dowanej lubelskiej dzielnicy statusu 
Pomnika Historii. Zdaniem B. Szmy- 
gina „w dzisiejszym świecie wszyst
ko potrzebuje określenia, opakowa
nia, reklamy i zaświadczenia o warto
ści. Status Pomnika Historii mógłby 
pomóc konserwatorom w przypomi
naniu się opinii publicznej w stara
niach w ratuszu o uwagę i środki. 
Większa byłaby szansa na zorganizo
wanie programu rewitalizacji. Łatwiej 
byłoby też zainteresować turystów, 
pozyskiwać inwestorów czy znaleźć 
partnerów do programów UE".

W Muzeum Narodowym w Krakowie 
22 marca 2005 r. odbyto się uroczy
ste przekazanie do zbiorów muzeal
nych obrazu „Matka Boska z Dzie
ciątkiem”. Obraz ten jest dziełem 
malarza krakowskiego i powstał 
prawdopodobnie w końcu XV w. Jest 
rodzajem relikwiarza, gdyż w ramie 
znajduje się sześć zaszklonych wy
drążeń na relikwie. Pierwotnie osa
dzony był w skrzynce, zamykanej 
tak, jak szafiaste ołtarze dwoma ma
lowanymi skrzydłami. Zabytek po
chodzi podobno z któregoś z kościo
łów z okolic Bochni. W XIX w. nabył 
go Tadeusz Konopka, który w 1900 r. 
użyczył obraz na wystawę zorganizo
waną z okazji 400. rocznicy odnowie
nia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W 2004 r. obraz został opublikowany 
przez Museum of Fine Arts w Bosto
nie na liście dziel z kolekcji tego mu
zeum, których pochodzenie jest wąt
pliwe, wskazujące na to, że mogły 
w latach 1933-1945 zostać bezpraw
nie zabrane pierwotnym właścicie
lom. Na publikację zareagowali pra
cownicy Zespołu ds. Rewindykacji 
Dóbr Kultury w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych RR Dzięki ich stara
niom oraz zaangażowaniu Ambasa
dy RP w Waszyngtonie obraz wrócił 
do Polski. Jego właścicielka, wnucz
ka Tadeusza Konopki, przekazała 
dzieło w dziesięcioletni depozyt do 
Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Będzie ono udostępnione zwiedzają
cym w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. 
w Sukiennicach.

Powszechne są apele o ratowanie 
i ochronę zabytków techniki, obiek
tów budownictwa przemysłowego.

Jakie są jednak granice tej ochrony? 
Zdaniem śląskiego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, dra Jacka 
Owczarka, przy wyborze obiektów 
poprzemyslowych podlegających 
ochronie należy brać przede wszyst
kim pod uwagę ich reprezentatyw
ność dla danej epoki. „Nie należy 
kierować się kryterium estetycznym - 
stwierdza na lamach “Dziennika Za
chodniego”. Trudno bytoby bowiem 
doszukiwać się piękna w kopalnia
nym szybie, wielkim piecu czy kok
sowni. W państwach znacznie bogat
szych od Polski, takich jak np. Niem
cy czy Francja, w formie skansenowej 
utrwalono nie więcej niż pięć procent 
starego przemysłu. My także nie unik
niemy takich drastycznych selekcji, 
ponieważ miasta muszą się rozwijać, 
zmieniać, unowocześniać".

Trwają prace nad przeniesieniem 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku 
do nowej siedziby w secesyjnej ka
mienicy (1910 r.), mieszczącej się 
w centrum miasta przy ul. Tumskiej 8. 
Budynek po przeprowadzonym re
moncie i rozbudowie ma

wiennicza. Trwające do listopada 
ubiegłego roku prace nad przystoso
waniem pochodzącej z 1910 r. ka
mienicy zakończyły się sukcesem, 
o czym świadczy zakwalifikowanie 
nowej siedziby muzeum do finału 
konkursu „Budowla Roku”. Otwarcie 
nowej ekspozycji planowane jest 
w trzech etapach. Wystawę czaso
wą, będącą zwiastunem całej ekspo
zycji, oraz secesyjne wnętrza na 
pierwszym piętrze zwiedzający będą 
mogli obejrzeć już w połowie lipca br. 
Pod koniec września zostanie udo
stępnione drugie piętro kamienicy, 
natomiast 11 listopada nastąpi 
otwarcie ostatniej, mieszczącej się 
na trzecim piętrze części muzeum 
z salami, gdzie prezentowane będzie 
malarstwo oraz rzemiosło secesyjne.

„Wokół Wita Stwosza” - taki tytuł 
nosi wystawa w Muzeum Stanisława 

Wyspiańskiego w Kamienicy Szo- 
layskich w Krakowie. Jej celem jest 
zaprezentowanie dwóch wybitnych 
prac rzeźbiarskich odkrytych jako 
dzieła Wita Stwosza: płaskorzeźbio
nej „Modlitwy Chrystusa w Ogrojcu” 
z kościoła w Ptaszkowej i krucyfiksu 
z kościoła w Iwanowicach. Odkrycie 
to stało się inspiracją do szerszego 
ukazania zjawisk związanych z dzia
łalnością artysty. Na wystawie poka
zano prace jego uczniów i naśla
dowców oraz przykłady odmien
nych tendencji stylowych. Specjalny 
dział poświęcony jest problemowi 
odbioru dzieła i postaci Stwosza 
w XIX i XX w. Wystawa czynna bę
dzie do 3 lipca br.

Rozpoczął się proces powracania 
do kościoła św. Jana w Gdańsku 
(na temat tego kościoła zob. arty
kuł Stanisława Grzelachowskiego, 
Kościół i jego gospodarz, „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 1, 2004) ele
mentów wyposażenia, wywiezio
nych w czasie drugiej wojny świa
towej. Podjęte zostały rozmowy 
z Bazyliką Mariacką (prawie poto
wa przedwojennego wyposażenia 
kościoła św. Jana znajduje się 
w tej świątyni) i Muzeum Narodo
wym w Gdańsku. Już teraz wrócił 
z kościoła św. Trójcy krzyż z belki 
tęczowej; pozostałe figury z grupy 
Ukrzyżowania - Matka Boska i św. 
Jan - zostały przekazane przez 
Bazylikę Mariacką już w 1999 r. 
Jest szansa, że za kilka lat wnętrze 
kościoła św. Jana w Gdańsku wy
pełni duża część pierwotnego wy
posażenia.

W dniach 22-23 kwietnia br. Zarząd 
Zasobu Komunalnego we Wrocła
wiu zorganizował aukcję detali ar
chitektonicznych, elementów ocalo
nych z kilku wyburzonych wrocław
skich kamienic. Rozbiórka tych ka
mienic spowodowana była koniecz
nością modernizacji skrzyżowania 
ulic Kardynała Stefana Wyszyńskie
go i Henryka Sienkiewicza. Na aukcji 
odbyła się licytacja gipsowych pła
skorzeźb, rozet, balustrad balkonów, 
pod- i nadokienników, krat okien
nych, stolarki okiennej i drzwiowej. 
Informacje o cenach wywoławczych 
i fotografie wszystkich detali umiesz
czone zostały wcześniej na stronach 
internetowych. Była to pierwsza au
kcja rozpoczynającego działalność 
Banku Detali i jednocześnie uczcze
nie w ten sposób Międzynarodowe
go Dnia Ochrony Zabytków.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego jest organizatorem 
w bieżącym roku kursu „Techniki cy
frowe w ochronie i promocji dzie
dzictwa kulturowego". Kurs odbywa 
się w dwóch edycjach. Edycja 

pierwsza rozpoczęta się 12 marca, 
a jej zakończenie nastąpi 12 czerw
ca. Druga edycja odbędzie się od 
17 września do 11 grudnia br. Ce
lem kursu jest upowszechnianie 
wiedzy z zakresu zastosowania 
technik multimedialnych i kompute
rowych w zawodach związanych 
z ochroną i promocją dziedzictwa 
kulturowego.

Szesnastowieczne polichromie au
torstwa Stanisława Samostrzelnika 
w klasztorze cystersów w Mogile 
poddane zostaną konserwacji. Pil
nych zabiegów wymaga przede 
wszystkim słynne „Ukrzyżowanie" - 
pojawiły się odpryski i przebarwie
nia. Wykonane też będą prace 
sprawdzające, czy w krużgankach 
klasztornych nie ocalały inne malo
widła tego artysty. Rok 2006 ma 
być rokiem Samostrzelnika, 
w związku z czym zaplanowane są 
zjazdy i konferencje naukowe oraz 
wystawy.

Zarząd Główny Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami 23 kwietnia br. zor
ganizował w Łazienkach Królew
skich w Warszawie spotkanie na te
mat nowoczesnych technik badań, 
dokumentacji i konserwacji zabyt
ków. Na spotkaniu odbyta się pre
zentacja zastosowania laserów 
w konserwacji zabytków i dziel sztu
ki przez Międzyuczelniany Instytut 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztu
ki oraz pokaz multimedialny doku
mentacji pomiarowej i wizualnej 
w realizacji Pracowni Badań Interdy
scyplinarnych Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków. Te 
niezwykle ważne dla działań konser
watorskich rozwiązania techniczne 
byty po raz pierwszy prezentowane 
szerokiej publiczności.

W Muzeum Historycznym Miasta 
Gdańska 21 kwietnia br. obchodzono 
jubileusz odsłonięcia zrekonstruowa
nego Wielkiego Pieca w Dworze Artu
sa. W tym właśnie dniu minęło 10 lat 
od zakończenia prac konserwator
skich przy tym pięknym zabytku. 
Wielki Piec jest dziełem Jerzego Stel- 
znera, powstałym w 1546 r. Jest to 
najwyższy piec renesansowy w Euro
pie (wys. 11 m), liczy pięć kondygna
cji i składa się z 520 kafli, z czego 437 
jest oryginalnych. Trzy dolne partie 
przedstawiają portrety władców kato
lickich oraz osobistości protestanc
kich. Szczyt pieca wieńczą kafle 
z herbami Gdańska, Polski i Prus Kró
lewskich. Wielki Piec przetrwał do 
drugiej wojny światowej; w 1943 r. zo
stał zdemontowany. Część kafli zna
lazła się w klasztorze w Kartuzach, in
ne odkryto pod gruzami. W 1994 r. 
rozpoczęto odbudowę pieca, którą 
zakończono w 1995 r.

2 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2005



Wiedzieć 
n If więcej

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

mnie, czy byty one popularne 
w innych krajach, a w Polsce 
kiedy zaczęto je wytwarzać 
(spotkałem kiedyś egzemplarz 
z tabliczką «H. P Cegielski*, ale 
nie wiem czy autentyczną). Czy 
znane są wytwórnie produkują
ce takie zabawki? Czy istnieją 
jakieś opracowania im poświę
cone? W załączeniu przesyłam 
zdjęcia dwóch posiadanych 
egzemplarzy (ił. 1 i 2). Ten z po
ziomo leżącym kotłem (ił. 1) ma 
zachowaną oryginalną kolory
stykę. Będę bardzo wdzięczny 
za jakiekolwiek informacje".

Stanisław Cholewa 
Gliwice

Otrzymaliśmy pierwszą podpo- 
wiedź w sprawie zagadkowej in
skrypcji na kamieniu, którego fo
tografię opublikowaliśmy w mar
cowym numerze „Spotkań z Za
bytkami". Adam Bartosz, dyrek
tor Muzeum Okręgowego w Tar
nowie, nadesłał nam taką oto 
krótką informację: „Zeskanowa- 
ne zdjęcie, z prośbą o podjęcie 
próby identyfikacji napisu wysia
łem memu przyjacielowi we 
Francji, lingwiście Marcelowi 
Courthiade, który odpisał mi 
przed kilkoma dniami: "Dopiero 

temat modeli maszyn paro- 
wych-zabawek, niegdyś dość 
popularnych, a obecnie mogą
cych już chyba być uznanymi 
za zabytki techniki (?), zabaw- 
karstwa (?). Sadząc z ilości 
i różnorodności typów tego ro
dzaju zabawek spotykanych po 
wojnie na Ziemiach Odzyska
nych, musialy one być szcze
gólnie popularne w Niemczech. 
Niektóre z nich zadziwiają pre
cyzją wykonania i można je zali
czyć do małych perełek me
chaniki precyzyjnej. Te najbar

dziś otwieram otrzymany pocztą 
elektroniczną list od Ciebie /znaj
duję w nim zdjęcie, o którym 
wspominasz. Napis na nim jest 
niezbyt wyraźny. Ale, jeśli odwró
cić fotografię z lewej na prawą 
stronę - przypomina inskrypcję 
gruzińską. Czy takie odczytanie 
zgodne byłoby z innymi danymi 
dotyczącymi tego obiektu?*".
\N związku z podaną sugestią 
raz jeszcze prezentujemy zdjęcie 
tajemniczego kamienia, tym ra
zem odwrócone. Może ułatwi 
ono naszym czytelnikom dalsze 
poszukiwania mające na celu 
ostateczne rozwiązanie zagadki?

„O ile to możliwe, uprzejmie 
proszę o więcej informacji na 

dziej wyrafinowane wyposażo
ne byty w różne, rzeczywiście 
działające urządzenia, jak: wo- 
dowskazy manometry, zawory 
bezpieczeństwa, gwizdki itp. 
Większość modeli miała prze
myślany, estetyczny układ ele
mentów, ładną kolorystykę oraz 
precyzyjnie wykonane detale 
"architektoniczne* i konstruk
cyjne. Oprócz walorów este
tycznych zabawki te na pewno 
miały walory dydaktyczne, choć 
trudno zaprzeczyć, że mogły 
być trochę niebezpieczne przy 
nieodpowiednim obchodzeniu 
się z nimi. O ile się orientuję, 
zabawki tego rodzaju są obec
nie przedmiotami poszukiwany
mi przez kolekcjonerów i sto
sunkowo rzadko są spotykane 
na giełdach staroci. Ciekawi 

Modele maszyn parowych, od
twarzające w miniaturze wygląd 
zewnętrzny tych urządzeń, a nie
kiedy także dające pogląd o bu
dowie wewnętrznej i sposobie 
ich działania, pojawiły się wraz 
z narodzinami tego epokowego 
wynalazku (opatentowanie silni
ka parowego J. Watta -1782 r.). 
Można je było zobaczyć na wie
lu pokazach i wystawach prze
mysłowych, które sporadycznie 
organizowano w Anglii i Francji 
już w drugiej połowie XVIII w., 
upowszechniły się jednak dopie
ro w XIX w., za to niemal w całej 
Europie. I tak np. w Warszawie 
w 1825 r. na „Wystawie Płodów 
Krajowego Przemysłu” pokaza
no kilkanaście wyrobów pocho
dzących „z fabryki Daniela 
Hócke przy ulicy Elektoralney 
764", a wśród nich „Model ma
chiny parowey zrobiony w teyże 
fabryce, pod derekcyą mechani
ka Lebisch". Na podobnej wy
stawie w 1838 r. zaprezentowa
no „Model patentowanego apa
ratu parowego do pędzenia i de- 
stylacyi wódki Leonarda Lang- 
mayera, Kotlarza w Warsz [awie] 
p[rzy] C/[licy] Elektoralney Nr 764" 
(przy czym w katalogu wystawy, 
obok informacji o eksponacie 
dodano, że „Taki naturalnej wiel
kości na 10 korcy dziennego za
cieru kosztuje zip. 12.000"), a na 
wystawie zorganizowanej w tym 
samym miejscu w 1845 r. „Mo
del machinki parowej o Wyso
kiem ciśnieniu wraz [z] zastoso
wanym do niej młynkiem do mie
lenia kawy, własnej roboty Fran
ciszka Wardejna, ucznia mecha
niki w Bialogoniu [Biatogonie na 
Kieiecczyźnie]”. Nie byty to jed
nak zabawki, lecz możliwie naj
lepiej wykonane przez ówcze
snych mechaników-specjalistów 
miniaturowe modele oferowa
nych na sprzedaż maszyn 
i urządzeń technicznych, któ
rych, ze względu na znaczne 
rozmiary oraz duży ciężar, nie 
można było pokazać na wysta
wach.

Pomysł, by podobne do nich 
modele (z tym, że koniecznie 
naśladujące działanie prawdzi
wych maszyn) mogły pełnić 
także funkcję zabawek, i by 
z takim właśnie przeznacze
niem mogły wejść do produkcji 
- według opinii dyrektora Mu
zeum Techniki w Warszawie inż. 
Jerzego Jasiuka - „pojawił się 
dopiero wtedy, kiedy zapanował 
powszechny szacunek dla osią
gnięć techniki. Wyraźny postęp 
nauki w drugiej połowie XIX oraz 
na początku XX w., liczne wyna
lazki techniczne i udoskonale
nia dotychczasowych rozwiązań 
w dziedzinie mechaniki odmie
niły dawną nieufność społe
czeństwa, korzystnie wpływając 
na myślenie o tych zmianach 
znacznej jego części. Sprzyjało 
to pojawieniu się nowej tenden
cji w edukacji młodzieży, którą 
ogólnie określić można mianem 
technicyzacji. W tak rozumianej 
edukacji zabawka mechaniczna 
miała odegrać ważną rolę. Nie 
dziwi mnie też fakt - mówi nasz 
ekspert - że, jak czytamy w li
ście, ktoś umieścił na wagoni- 
ku-zabawce tabliczkę znamio
nową sugerującą, że jest to wy
rób ze znakomitej poznańskiej 
fabryki Hipolita Cegielskiego. 
W ten sposób wytwórca zabaw
ki podkreślił tylko jej «dobre uro
dzenie*. W wytwórni Cegielskie
go, o ile wiem, nie produkowa
no mechanicznych zabawek. 
Zamawiano natomiast, ale oka
zjonalnie (podobnie, jak to się 
robi przy okazji zawarcia z arma
torem umowy na budowę stat
ku), modele redukcyjne produ
kowanych tam elementów tabo
ru kolejowego". Przyjmując te 
wyjaśnienia, nie musimy doda
wać, że gdzie jak gdzie, ale 
w warszawskim Muzeum Tech
niki znajduje się wiele modeli- 
-zabawek.
Należą też do nich przedsta
wione na zdjęciach (il. 1 i 2) 
modele maszyn. To miniaturo
we turbiny parowe, wyroby zna
nej i wysoko cenionej przez ko
lekcjonerów na całym świecie, 
działającej od blisko 150 lat, 
niemieckiej wytwórni zabawek 
Marklin w Goppingen (Wirtem
bergia), obecnie Gebruder 
Marklin & Cie. GmbH, Goppin
gen. Można je datować na lata 
dwudzieste XX w., a ich war
tość na międzynarodowym ryn
ku kolekcjonerskim określić na 
około 500-1000 euro każda, 
przy czym - rzeczywiście - ta 
z oryginalną farbą (il. 1) jest 
cenniejsza. Podobne zabawki 
pojawiają się od czasu do cza
su na aukcjach w USA i Euro
pie. Przed kilkoma laty w wy
specjalizowanym w licytacji te
go rodzaju przedmiotów domu
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aukcyjnym Christie’s South 
Kensington w Londynie sprze
dano dwie bardzo podobne za
bawki; obie datowane „ok. 
1920 r", odpowiednio - za 770 £ 
(większy z oferowanych mode
li, „z zachowaną oryginalną ma- 
laturą") i 385 £ (mniejszy, „z ory
ginalnymi akcesoriami"). W wie
lu krajach (m.in. w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, 
Holandii, Hiszpanii i USA) funk
cjonują też sklepy specjalizują
ce się w sprzedaży takich, po
chodzących z fabryki Marklina 

bez wątpienia zabytkowych 
już zabawek. Istnieją nawet klu
by miłośników modeli firmy 
Marklin, a w samym Goppin
gen od kilku lat funkcjonuje 
muzeum z eksponatami po
zwalającymi zapoznać się z hi
storią i profilem produkcji wy
twórni (Góppinger Marklin Mu
seum).

Założycielem firmy Marklin byt 
Theodor Friedrich Wilhelm 
Marklin (1817-1866), odlewnik 
cyny z Goppingen w Wirtember
gii, który w 1859 r„ być może za 
namową drugiej swojej żony 
Caroline (1826-1893), zdecydo
wał się na produkcję akceso
riów do domków dla lalek 
z emaliowanej cyny. Jego 
śmierć w wypadku w 1866 r. by
ła bolesnym ciosem dla rodziny 
i firmy, ale determinacja wdowy 
uchroniła wytwórnię przed 
upadkiem. Po trwającym blisko 
dwadzieścia lat kryzysie jeden 
z jej synów Eugen Marklin 
(1861-1947) przyłączył się do 
rodzinnego biznesu i w 1888 r., 
wspólnie z bratem Karlem 
Marklinem, utworzył nową spół
kę. W 1891 r. przejęła ona fabry
kę cynowych zabawek Ludwiga 
Lutza w Ellwangen, której pro
dukty od wielu lat były nagra

dzane w Niemczech i za grani
cą. Umiejętność i doświadcze
nie rzemieślników z dawnej wy
twórni Lutza w połączeniu z no
woczesnym myśleniem braci 
Marklin-zmechanizowana, ma
sowa produkcja oraz nowy 
asortyment metalowych zaba
wek (maszyny parowe, statki, 
latarnie morskie, parowozy, 
elektrowozy, wagony kolejowe 
oraz związane z nimi akcesoria, 
a później także luksusowe sa
mochody osobowe) - zapo
czątkowały złote lata wytwórni, 
za które uchodzą ostatnia deka
da XIX w. i cała pierwsza potowa 
XX w. Smutnym potwierdzeniem 
powodzenia, jakim cieszą się 
w świecie zabawki firmy Marklin 
jest niedawna kradzież najcen
niejszych eksponatów ze wspo
mnianego muzeum w Goppin
gen. Złodzieje, po unierucho
mieniu systemu alarmowego 

muzeum, wtargnęli do budynku 
18 stycznia 2005 r. wczesnym 
rankiem, skąd wynieśli zabawki 
o łącznej wartości oszacowanej 
na okrągły milion euro (I), 
a wśród skradzionych modeli 
znalazł się najstarszy eksponat 
muzeum - lokomotywka „Stor- 
chenbein” z 1891 r. Wyznaczo
na niemal natychmiast po tym 
wydarzeniu nagroda za pomoc 
w schwytaniu sprawców osią
gnęła kwotę 200 tys. euro. Mi
mo to, jak twierdzą znawcy, od
zyskanie zabawek wydaje się 
mało prawdopodobne.
Informacji na temat miniaturo
wych modeli stacjonarnych ma
szyn parowych najlepiej szukać, 
wpisując odpowiednie słowa 
kluczowe, w internecie. Postę
pując tak, zobaczymy tam np. 
podobne do zabawek z kolekcji 
naszego czytelnika, ale współ
cześnie produkowane przez 
niemiecką firmę Wilh. Schróder 
GmbH Co. - Wilesco miniaturo
we turbiny parowe (il. 3-4; stro
na internetowa wyłącznego dys
trybutora takich zabawek na 
Polskę - PH. Steam w Piasecz
nie: www.maszynyparowe.pl). 
Także w internecie oraz w wy
dawnictwach specjalizujących 
się w zbieraniu wyników aukcji 
antyków (np. w corocznych edy
cjach Miller's Antiques Price Gu
ide, The Lyle Official Antiques 
Review i innych) znajdziemy in
formacje o sprzedaży zabytko
wych zabawek w domach au
kcyjnych. Interesując się tym te
matem, warto też zajrzeć do 
ukazujących się w Polsce spe
cjalistycznych czasopism („Ko
leje dawniej i dziś", „Modelarz", 
„Model Fan”, „Model Hobby” 
i inne) oraz sklepów modelar
skich, na których brak od pew
nego czasu nie możemy już na
rzekać.
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Pięcioletni okres wyniszczających wojen zwany „potopem” szwedzkim (1655-1660) 
uznawany jest - obok wcześniejszych wojen kozackich - za bezpośrednią przyczynę 

upadku zamożności i znaczenia Rzeczypospolitej, a w dalszej perspektywie jej 
całkowitego zniknięcia z mapy Europy w drugiej połowie XVIII w. O tym, jak poniżona 
i obrabowana została wówczas Rzeczpospolita, a także jak wielkie byty jej bogactwa 

przed „potopem”, przekonać mogliśmy się wiosną 2002 r.
na zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie wystawie „Orzeł i Trzy Korony”, 

ukazującej polsko-szwedzkie związki w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.).
Zgromadzone na wystawie eksponaty, wypożyczone z muzeów szwedzkich, 

stanowiły w większości wojenne łupy zdobyte w Polsce przez Szwedów 
właśnie w czasie „potopu” i wojny północnej (1700-1721).

Zapomniani świadkowie 
szwedzkich odwiedzin

ZDZISŁAW SKROK

J Ja zwędzi nie kwapią się do zwrotu zdobytych 
L w Polsce trofeów, nawet tak kapitalnych dla na-

szej narodowej tradycji skarbów, jak wydany 
w 1506 r. Statut Łaskiego, będący ostoją prawodawstwa 
szlacheckiej Rzeczypospolitej. Ten rzadki, tłoczony na per
gaminie egzemplarz wyposażony jest dodatkowo w najstar
szą drukowaną partyturę Bogurodzicy. Na sprawę tę zwra
cał niedawno uwagę prof. Jan Piotr Pruszyński w książce 
Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna 
(wyd. Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2001, 
t. 2, s. 404), pisząc, iż „Domaganie się zwrotu tego bezcen
nego dla naszej państwowości dokumentu jest w pełni uza
sadnione, mimo upływu czasu, i akt taki byłby bardziej zna
czącym dowodem dobrej woli władz Szwecji niż wszelkie 
deklaracje polityczne”. Zarówno rząd, jak i środowiska mu
zealnicze Szwecji są jednak temu przeciwne i jak na razie je
dynie w 1974 r. ówczesny szwedzki premier Olof Palme 
podczas wizyty w Polsce ofiarował Zamkowi Królewskie
mu, którego odbudowa właśnie trwała, zrabowaną z niego 
w 1655 r. tzw. Rolkę Sztokholmską, papierowy rulon dłu
gości 15 m, ukazujący orszak weselny Zygmunta III Wazy 
i jego drugiej żony Konstancji Habsburżanki.

Nie tylko zresztą Polacy myślą o odzyskaniu utraco
nych pamiątek narodowych. W 1990 r. prezydent Vaclav 
Havel podczas oficjalnej wizyty w Sztokholmie domagał 
się zwrotu najcenniejszych łupów zrabowanych przez 
Szwedów w Pradze w ostatnim roku wojny trzydziestolet
niej (1648), szczególnie dzieła zwanego Srebrną Biblią 
(Codex Argentus), będącego dziś najcenniejszym nabyt
kiem Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Inna sprawa, 
że prawdopodobnie wszystkie te skarby tylko dzięki te
mu, że podczas drugiej wojny światowej znalazły się w za
sobach neutralnej Szwecji, zdołały uniknąć hitlerowskiej 
grabieży, a nawet zniszczenia, jak w wypadku archiwów 
i bibliotek warszawskich.

Szwedzi swe wojenne przewagi podczas „potopu” za
wdzięczali nie tylko ambicjom i stronniczości polskich 
magnatów oraz niechęci do wojaczki polskiej szlachty, ale 
także nowoczesnemu, jak na owe czasy, sposobowi pro
wadzenia wojny. Stosowana przez nich taktyka - to ru
chliwość oddziałów, rozstrzyganie bojowych starć przede 
wszystkim przy użyciu siły ognia, a nie kawaleryjskich 
szarż, nastawienie na wojnę totalną, polegającą na celo
wym niszczeniu kraju oraz jego mieszkańców (podczas 
„potopu” ludność Polski zmniejszyła się o jedną trzecią), 
rabowaniu i wywożeniu zasobów. Jednym z elementów 
tej strategii była potrzeba budowania tymczasowych obo-
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zów obronnych, fortyfikacji umożliwiających odpoczy
nek i przegrupowanie wojsk, odparcie ataku przeważają
cych sił wroga, nawet przezimowanie i przetrzymanie 
trudnego okresu. Schronienia te nazywali Szwedzi skan
senami, czyli obozami na otwartym powietrzu, dziś na
zwa ta oznacza muzea na otwartym powietrzu, co w wy
mowny sposób ilustruje ewolucję narodowego charakte
ru Szwedów od wojennego łupiestwa narodowych skar
bów krajów ościennych po ich pokojową ekspozycję 
w charakterze zabytków.

W zamian za wywiezione z naszych miast i pałaców 
kosztowne mobilia Szwedzi pozostawili nam z czasów 
„potopu” dzieła archeologiae militaris, obiekty rodzącej 
się wówczas nowożytnej fortyfikacji polowej, której to 
sztuki byli oni niewątpliwymi prekursorami. Zabytki te, 
od początku mające charakter prowizoryczny i tymczaso
wy, choć nadal trwają w naszym krajobrazie, trudne są do 
odnalezienia i nie wzbudzają specjalnego zainteresowania 
zawodowych historyków fortyfikacji. Tym większe stano
wią wyzwanie dla miłośników archeologii krajobrazu, tym 
większa satysfakcja, gdy uda nam się rozpoznać w niefo- 
remnym nasypie, w pozornie przypadkowej kępie drzew 
pośród bagiennej doliny myśl wojowniczych przybyszów 
z mrocznej północy. W moich wędrówkach po środkowej 
Polsce natrafiłem na kilka tego rodzaju obiektów.

Jako pierwszy powstał w czasie „potopu” obóz wa
rowny założony przez szwedzkiego generała Gustawa 
Steenbocka na piaszczystej wyspie wiślanej naprzeciwko 
ujścia Narwi do Wisły, dokładnie na wysokości później
szej napoleońskiej i carskiej twierdzy w Modlinie. Nazwa
no go Bugskansen, gdyż wówczas i aż do drugiej połowy 
XX w. uważano, że Bug jest większą rzeką od Narwi, 

z którą łączył się w okolicach Serocka, i to on powinien 
zachować nazwę po złączeniu się obydwu cieków. W cza
sach PRL-u uznano równorzędność obydwu dopływów 
Wisły i stąd na mapach pojawiła się nazewnicza hybryda 
Bugo-Narew. Obecnie nie ulega wątpliwości, że zarówno 
pod względem powierzchni dorzecza, jak i wielkości wód 
Narew przewyższa Bug. Miejsce ujścia Narwi do Wisły 
szwedzcy stratedzy wybrali perfekcyjnie. Samo serce 
wodnego węzła Mazowsza zapewniało nie tylko natural
ne bezpieczeństwo i rozległe możliwości wodnej komuni
kacji Wisłą, Narwią, Bugiem, Wkrą i Bzurą, ale też stano
wiło wygodną bazę wypadową w kierunku ciągle niespo
kojnej i niepewnej pod względem militarnym Warszawy. 
Doceniając wartość tego terenu, po nierozstrzygniętej bi
twie na prawobrzeżnych przedpolach Warszawy (na tere
nie dzisiejszych dzielnic Bródno i Praga Północ) w lipcu 
1656 r. Szwedzi wybudowali jeszcze trzy obozy warowne: 
w Kazuniu na prawym brzegu Wisły, w Pomiechowie u uj
ścia Wkry do Narwi i w Zakroczymiu. Były to jednak 
konstrukcje nietrwałe i szybko zniknęły z powierzchni 
ziemi. Najdłużej przetrwały nasypy Bugskansenu, które 
ostatecznemu zniszczeniu uległy podczas budowy wiel
kiego spichlerza zbożowego w Kazuniu w latach dwu
dziestych XIX w.

W XVII w., epoce sprzed bitych gościńców i żelaznych 
kolei, najpewniejszymi drogami komunikacji były nurty 
rzek, szczególnie w wypadku transportu ciężkich dział, 
które w pierwszej fazie szwedzkiej inwazji decydowały 
o przewadze napastników. Dlatego pozostałości warow
nych obozów z czasów „potopu” rozrzucone są w doli
nach spławnych cieków, najczęściej tam, gdzie ich połącze
nia i rozlewiska zapewniały dodatkową ochronę militarną.
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1. „Trzeci dzień walk o Warszawę w 1656 r.”, Andreas Skjóldebrand, 
wg obrazu Jahanna Aleandera namalowanego na podstawie rysunku 
Ericha Dahlbergha, akwatinta, wyd. 1806, ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie

2. „Bitwa stoczona w 1656 r. w widiach Sanu i Wisły”, Andreas 
Skjóldebrand, wg obrazu Jahanna Aleandera namalowanego 
na podstawie rysunku Ericha Dahlbergha, akwatinta, wyd. 1806, 
ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

3. Pozostałości szwedzkiego szańca w Radachówce nad Świdrem

4. Szwedzki szaniec Koziołek w pobliżu Kruszewa nad Narwią

5. Ślady szańca w widłach Sanu i Wisły

(zdjęcia: 3-5 - Zdzisław Skrok)
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Obecnie na skutek osuszania się klimatu w miejscach tych 
znajdują się pola i łąki dostępne suchą nogą. W wypadku 
szwedzkiego szańca, położonego w widłach dopływu 
Bzury - Rawki i wpadającej do niej Korabiewki, na po
wierzchni piaszczystej wydmy porośniętej mieszanym 
młodnikiem zachowały się wyraźne pozostałości nasypów 
warownego obozu, który być może blokował dostęp do 
ważnego ośrodka lokalnej administracji, jakim w XVII w. 
był Bolimów (wówczas Bolimowo).

Na wschód od Warszawy, na pograniczu Mazowsza 
z Podlasiem przetrwał większy i lepiej zachowany tego ro
dzaju obiekt. Położony pośród rozległych łąk nad Świ
drem, pomiędzy Dłużewem i Radachówką, z oddali wy
gląda jak zwyczajna kępa drzew. Gdy zbliżymy się, w gę
stwinie krzaków odkryjemy doskonale zachowany pięcio
ramienny szaniec z trójkątnymi bastionami w narożni
kach, z równym i ciągle głębokim majdanem. Średnica te
go okopu wynosi około 100 m, mógł więc on pomieścić 
nawet kilkuset żołnierzy. Niestety, nic nie wiadomo o oko
licznościach powstania tej fortyfikacji. Być może należy ją 
łączyć z walkami toczonymi na Podlasiu i wschodnim Ma
zowszu wiosną 1657 r., kiedy to Szwedzi otrzymali wspar
cie ze strony księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rako
czego i znów na pewien czas zajęli Warszawę.

Znane są natomiast okoliczności powstania trzeciego, 
położonego na północ od stolicy szwedzkiego szańca, tak 
jak tamte, zagubionego dziś w rzecznej dolinie. Znajduje 
się on w Kruszewie, opodal miejsca, gdzie starodawny 
trakt z Warszawy do Wilna przekraczał Narew. Dziś teren 
ten należy do Narwiańskiego Parku Narodowego, a sam 
obiekt w lokalnej tradycji zwany jest Koziołkiem. Tylko la
tem można do niego podejść suchą nogą i nawet dziś wi
doczne jest jego strategiczne położenie. Stanisław Herbst 
(Wojna obronna 1655-1660, Warszawa 1957) uważał, że 
fortyfikację tę wzniosły latem 1656 r. wojska litewskie, 
które wówczas przeszły już na stronę króla Jana Kazimie
rza. Jej przeznaczeniem zaś była blokada oddalonego 
10 km, również położonego nad Narwią, potężnego jak 
na owe czasy, mieszczącego koronny arsenał zamku w Ty
kocinie, oddanego Szwedom przez litewskiego hetmana 

Janusza Radziwiłła. Drugim celem, jaki chciano osiągnąć, 
było uniemożliwienie przeciwnikowi urządzania wypraw 
drogą wodną w górę Narwi. Miejsce wybrano doskonałe, 
tam gdzie - pisze historyk - „w dolinę Narwi wcinają się 
wzniesienia usypano szaniec Koziołek o nieregularnym za
rysie bastionowym, zbliżonym do szes'cioboku o kurtynach 
długości 100-75 m. Panował on ogniem muszkietów, a tym 
bardziej artylerii nad obu korytami Narwi” (rzeka płynie 
w tym miejscu dwoma nurtami).

Najbardziej znanym a zarazem chyba najgorzej zacho
wanym spośród ziemnych szańców czasów „potopu” na 
naszych ziemiach był wielki obóz warowny w widłach 
Wisły i Sanu, naprzeciwko Sandomierza, gdzie w kwiet
niu 1656 r. schronił się i lizał rany sam Karol X Gustaw 
z niedobitkami swej pierwotnie 20-tysięcznej armii po 
krwawej kampanii w Małopolsce. Była to fortyfikacja 
rozległa, zapewne trójboczna, o kurtynach długości prze
kraczającej 5 km, choć zapewne nie całkowicie ukończo
nych z powodu braku czasu. Jak pisał bowiem w swym 
pamiętniku osobisty uczestnik tych zdarzeń, Jakub Łoś, 
żołnierz chorągwi pancernej wojewody krakowskiego 
Myszkowskiego, już 7 kwietnia Szwedzi podjęli udaną 
próbę zerwania blokady. Wysadzili desant po prawej stro
nie Sanu i zaatakowali oddziały litewskie, które - pisze 
kronikarz - „nie mając piechoty dostatku i armaty, tylko 
dwie działka polne, wytrzymać nie mogły. [...] Król zaś 
szwedzki, przebywszy wolnie po ustąpieniu Litwy, San rze
kę, a piechotę z armatą szkutami Wisłą wyprawiwszy, ku 
Warszawie wyruszył Liczne powodzie, zmiany ko
ryta i biegu zarówno Sanu, jak i Wisły sprawiły, że naj
większa połowa fortyfikacja wzniesiona na naszych zie
miach z rozkazu „rozbójnika Europy”, jak nazywał Karo
la X Gustawa hetman Stefan Czarniecki, prawie przesta
ła istnieć. Swoją rolę odegrała tu również działalność 
człowieka, prowadzącego intensywną uprawę ziem po
krytych urodzajnymi glebami zalewowymi. Dlatego jedy
nie w okolicach wsi Motycze Szlacheckie zachował się 
niewielki fragment tej fortyfikacji.

Zdzisław Skrok

Spotkanie z książką
PRZEMIESZCZONE DOBRA KULTURY

Fundacja im. Stefana Batorego od 2002 r. organizuje cykl seminariów
i konferencji poświęconych dobrom kultury, które w wyniku wojen 

i zmian granic znalazły się na obszarze innych państw. Spotkania te 
w zamierzeniu organizatorów mają rozpocząć publiczną debatę na te
mat przez wiele lat przemilczany i uważany za kontrowersyjny. Rezulta
tem konferencji i seminariów powinno stać się wypracowanie przez 
państwa Europy Środkowej i Wschodniej wspólnego stanowiska doty
czącego tego zagadnienia. W 2004 r., nakładem Fundacji im. Stefana 
Batorego i warszawskiego Wydawnictwa Trio, wybór tekstów wygłoszo
nych podczas dwóch spotkań ukazał się w publikacji Przemieszczone 
dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy 
Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Książka, pod redakcją Grażyny 
Czubek i Piotra Kosiewskiego, składa się z trzech rozdziałów, poprze
dzonych wykładem Krzysztofa Pomiana. Wybitny filozof i historyk roz
waża tu podstawowe dla omawianego tematu pojęcia - „dobra kultu
ry", „skarby narodowe", „restytucja". Zauważa, że o zwrocie dóbr kul
tury mówi się częściej od uchwalenia w 1970 r. przez Zgromadzenie 
Ogólne UNESCO konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnemu 
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nimi obrotowi. Zastanawia się przy tym nad przyczynami wzmożonego 
zainteresowania restytucją dóbr kultury.

W pierwszym rozdziale - Rewindykacje i prawo - opublikowane zo
stały wypowiedzi prawników i historyków. Wojciech Kowalski dokonał kla
syfikacji przemieszczeń dóbr kultury i omówił metody ich odzyskiwania: 
restytucję, repatriację i powrót. Stefan Turner zajął się regulacjami prawny
mi zwrotu mienia, a Mark Bogusławski - rozważaniami prawnych aspek
tów restytucji. Kolejną część publikacji zajmują powyższe problemy omó
wione w konkretnym aspekcie kulturowym krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej. Rozdział ostatni - to jeszcze większe zawężenie tematu do 
spraw restytucji polskich dóbr kultury. Każda część książki kończy się za
pisem dyskusji przeprowadzonych przez uczestników konferencji, a całą 
publikację wieńczą noty biograficzne prelegentów.

Fundacja im. Stefana Batorego zapowiada publikację wypowiedzi 
z kolejnych seminariów, które odbędą się w 2005 r. Omówioną wyżej 
książkę można nabyć w księgarniach na terenie kraju, za pośrednic
twem strony internetowej (www.wydawnlctwotrio.pl) lub w siedzibie Wy
dawnictwa Trio (00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20). (ek)



W malowniczej miejscowości w południowo-wschodniej części 
woj. lubuskiego podziwiać możemy neorenesansowe założenie 

pałacowe, klasycystyczny kościół oraz zespól sanatoryjny, 
w którym projekty wystroju wnętrz wykonał Henry van de Velde. 

Autorstwo tego wybitnego artysty w odniesieniu do wnętrz 
trzebiechowskiego sanatorium potwierdzone zostało dopiero 

niedawno na zorganizowanej w Trzebiechowie w 2003 r. 
międzynarodowej konferencji.

Sanatorium
w Trzebiechowie

BARBARA BIELINIS-KOPEĆ

I rzebiechów, położony około 30 km od Zielonej Gó
ry, ma średniowieczny rodowód; pierwszy raz 

wzmiankowany był w 1308 r. W XVII w., w okre
sie reformacji przybywali tu licznie uchodźcy protestanc
cy z terenów Śląska. Byli wśród nich rzemieślnicy, głów
nie sukiennicy, którzy przyczynili się do rozwoju miejsco
wości. Zaowocowało to uzyskaniem w 1707 r. przez wła
ściciela Trzebiechowa - Konrada von Troschke przywile
ju królewskiego na założenie miasta; nazwano je na cześć 
króla „Friedrichshult” (Łaska Fryderyka). Ukształtowany 
w XVIII w. układ urbanistyczny Trzebiechowa oparty zo
stał na barokowych zasadach kompozycji z główną osią 
założenia, na której północnym krańcu znajdowała się 
siedziba właścicieli, a po stronie południowej - kościół 
parafialny. W 1728 r. zmarł Konrad von Troschke, ostat
ni z rodu, i majątek przeszedł w ręce kolejnych właścicie
li. W 1765 r. znalazł się w posiadaniu książęcego rodu 
von Reuss, który zarządzał nim aż do okresu międzywo
jennego XX w. W 1943 r. przeszedł na własność książąt 
Bentheim-Tecklenburg, a po drugiej wojnie światowej zo
stał upaństwowiony.

W latach 1902-1904 ówcześni właściciele Trzebiecho
wa - ks. Heinrich VII Reuss i jego żona Marie Alexandri
ne von Sachsen-Weimar-Eisenach - ufundowali w mieście 
sanatorium; oddano je do użytku w 1905 r. Założone zo
stało na obszarze o powierzchni około 2,5 ha, w bezpo
średnim sąsiedztwie książęcego pałacu. Autorem projektu 
budynków i ich rozplanowania w granicach założenia był 

architekt ze Zwickau Max Schiindler. Wystrój i wyposa
żenie reprezentacyjnych wnętrz powierzono przebywają
cemu w Weimarze belgijskiemu artyście - Henry’emu van 
de Velde. Sanatorium fizjoterapeutyczno-dietetyczne pro
wadziło kuracje dla odzyskania sprawności fizycznej 
z uwzględnieniem zasad dietetyki. W 1905 r. wydano 
prospekt, którego stronę tytułową zaprojektował H. van

LEGENDA> 
rj; budynek główny 
[Z; bud. adm.-mieszkaniowy 
□g— łącznik

, iSa- budynki mieszkalne z portiernią
LJą- stolarnia
E3-- wiata
!~7- garaże i mieszkania
[3— bud. warsztatowy 
□fr- kostnica, dawna kręgielnia 

szklarnia
L11T- przepompownia

pojedyncze drzewa liściaste, 
iglaste i trawa

DROGI UTWARDZONE •

- płytkami chodnikowymi 
-- - płytami betonowymi

1 ■--grunt utwardzony betonem
t ■ nawierzchnia „ubity piasek” 

? ścieżki alei spacerowej

RELIKTY BUDOMJ PARKOWEJ
-A 4 słupy po nieistniejącej altanie

J mur ceglany - relikty „domku szwedzkiego” 
ogrodzenie murowane z bramą wjazdową 

— ogrodzenie z siatki

1. Plan dawnego zespołu sanatoryjnego w Trzebiechowie 
(obecnie Dom Pomocy Społecznej)
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de Velde. Prospekt informował, iż do sanatorium nie 
przyjmowano osób chorych psychicznie, a ofertę kiero
wano głównie do „chorych, rekonwalescentów i osób 
przemęczonych, którzy potrzebują spokoju, pielęgnacji 
i indywidualnej opieki lekarskiej”. Kurację dostosowywa
no do indywidualnych potrzeb, a komfortowi wypoczyn
ku w „pomieszczeniach emanujących atmosferą intymno
ści i spokoju, które są niezwykle ważne dla samopoczucia 
chorych” miało sprzyjać zaprojektowanie wystroju i czę
ści wyposażenia przez H. van de Velde.

Kuracjuszom oferowano również wypoczynek w parku. 
Wydzielono w nim rosarium, rabaty kwiatowe, ocienione 
alejki, osłonięte ławki, alejki spacerowe ozdobione pnącymi
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2. Strona tytułowa prospektu reklamowego sanatorium, opracowana 
przez H. van de Velde, 1905 r.
(zbiory prywatne E. Brockhorn-von der Bank)

3.4. Zespól sanatoryjny - elewacja frontowa (3)
i od strony dziedzińca (4)

5. Budynek sanatoryjny od strony parku

6.7.8.Wnętrza w budynku sanatoryjnym - fragment holu (6), 
pokój bilardowy na zdjęciu w prospekcie reklamowym z 1902 r. (7) 
oraz balustrada schodów (8)

różami. Na jego terenie urządzono miejsca do leżakowania. 
Znajdował się tu domek w stylu szwedzkim, udostępniany 
do indywidualnego zamieszkania. W pobliżu sanatorium 
był też duży ogród warzywny, w którym można się było od
dać pracy fizycznej i nabrać wiedzy praktycznej o uprawie 
warzyw. Ponadto w otoczeniu miejscowości znajdowały się
wytyczone szlaki spacerowe wśród łąk, winnic, pól i lasów 
iglastych. Czynnemu wypoczynkowi miały służyć place do 
gry w tenisa i siatkówkę oraz kręgielnia. Kuracjuszom za
pewniono też zabawy na powietrzu i w pokojach.

W budynku sanatoryjnym urządzono 23 pokoje. Od 
korytarzy i klatki schodowej wydzielały je podwójne 
drzwi, tłumiące wszelki hałas. Na każdym piętrze znajdo
wał się duży hol z szerokimi funkcjonalnymi korytarzami. 
Łączył się on z werandami, z których część ogrzewano, 
pozostałe zaś były otwarte. Werandy skierowane były we 
wszystkich kierunkach świata. Kuracjusze mieli do dyspo
zycji tzw. pokoje towarzyskie. Na parterze znajdowała się 
czytelnia z ogrodem zimowym, pokój dla pań i pokój dla 
panów (z werandą, z której wygodnymi szerokimi scho
dami można było zejść bezpośrednio do ogrodu). 
W skrzydle bocznym budynku był pokój „śniadaniowy”, 
zwany też pokojem muzycznym, z otwartą werandą, po
kój „kredensowy”, palarnia, pokój do gry w bilard, sala 

z przyrządami do ćwiczeń oraz duża przesklepiona jadal
nia. Wszystkie pomieszczenia sanatorium wyposażone zo
stały w urządzenia wentylacyjne, oświetlenie elektryczne 
i dzwonki do przywoływania pielęgniarzy. Górne skrzy
dła okien zaopatrzone były w otwory wentylacyjne, a ca
łe okna przesłaniały żaluzje. Budynek był ogrzewany ni
skociśnieniowym ogrzewaniem parowym. Na wyższe pię
tra można było wygodnie przewozić chorych poruszają
cych się na wózkach windą wbudowaną w klatkę schodo
wą. W skrzydle bocznym urządzono łaźnię, stąd można 
było przejść osłoniętym łącznikiem do budynku admini- 
stracyjno-mieszkalnego. Na piętrze tego budynku urzą
dzono wygodne mieszkanie dla lekarza kierującego pla
cówką, a na poddaszu znajdowała się kuchnia. Parter zaj
mowały gabinety lekarskie, pokoje zabiegowe, laborato
rium, rentgen, pokój pielęgniarek.

Najprawdopodobniej z powodu wysokich kosztów 
utrzymania i elitarnego charakteru w 1907 r. sanatorium 
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zostało zamknięte. Z czasem w budynkach umieszczono 
wiejską szkołę z internatem. Nowy rozdział w dziejach 
tej placówki rozpoczął się w 1920 r., gdy władze powia
tu świebodzińskiego przejęły opustoszałe budynki i urzą
dzono w nich ponownie sanatorium. Było to sanatorium 
przeciwgruźlicze uposażone w dochody z Fundacji H. 
Vollmara („Vollmarstiftung”); jej założyciel Herman Voll- 
mar, po utracie żony i dzieci, zmarłych na gruźlicę, po
stanowił cały swój majątek przekazać na walkę z choro
bą. W 1920 r. ks. Heinrich XXXII przekazał sanatorium 
na rzecz powiatu świebodzińskiego i od tego roku funk
cjonowało ono jako ogólnodostępne. Po 1945 r. zespół 
przejęty został na rzecz skarbu państwa. Jeszcze do 1965 r. 
użytkowany był jako Sanatorium Przeciwgruźlicze. Na
stępnie otworzono w nim Oddział dla Nerwowo Cho
rych i Rekonwalescentów Wojewódzkiego Szpitala Spe
cjalistycznego w Zielonej Górze. Od 1974 r. mieści się tu 
Dom Pomocy Społecznej.

Z dawnego sanatorium przetrwały prawie wszystkie 
tworzące kompleks budynki oraz park (nie zachował się 
szwedzki domek w parku). Zmianie sposobu użytkowa
nia uległa kręgielnia (obecnie kostnica), wzniesiono no
wy budynek pralni. Dominantę założenia stanowi usytu
owany centralnie budynek sanatoryjny, otoczony od po
łudnia i zachodu niewielkim parkiem. Połączony został 
parterowym łącznikiem z budynkiem administracyjno- 
-biurowym. Po północnej stronie wzniesiono dwa domy 
mieszkalne dla pracowników. W jednym z nich, usytu
owanym bezpośrednio przy wjeździe głównym, wydzie
lono portiernię. Od strony zachodniej, północnej 
i wschodniej teren założenia wydziela ceglany mur. Przę
sła muru ujmują czworoboczne słupki, zwieńczone cza
pami w formie dwuspadowych daszków, pokrytych da
chówką ceramiczną. Wjazd główny od północy prowa
dzi szeroką dwuskrzydłową bramą o kutych stalowych 
przęsłach, ujętą dwoma ceglanymi słupkami. Park zajmu
je powierzchnię 1,09 ha. Inwentaryzacja drzewostanu 
sporządzona w 1980 r. wykazała 50 gatunków drzew 
i krzewów. Część drzewostanu parkowego wycięto 
wskutek chorób i obumarcia. Większość drzew reprezen
tuje gatunki liściaste: lipy, dęby, wiązy, graby, kasztanow
ce, buki i topole. Nieliczne drzewa iglaste - to jodły, 
świerki, sosny, daglezje, cisy oraz żywotniki. Do drzew 
aklimatyzowanych należą: lipa szerokolistna odmiany 
strzępolistnej, jawor odmiany purpurowej, kasztan jadal
ny, dąb błotny. Pierwotna sieć dróg o swobodnym prze
biegu uległa zatarciu. Czytelne są trawiaste polany 
w środkowej części parku i bezpośrednio przed elewacją 
ogrodową sanatorium.

Budynek sanatoryjny wzniesiono jako murowany 
z cegły, z elewacjami licowanymi cegłą w kolorze czer
wonym. Jego bryłę nakrywają spadziste dachy, zdobią 
wywietrzniki i kominy o dekoracyjnej formie i wieńczą 
szczyty ze spływami. Obiekt założono na planie dwóch 
prostokątów w układzie prostopadłym, z licznymi anek
sami, tarasami i reprezentacyjnymi schodami od strony 
parku. Bryłę malowniczo rozczłonkowano licznymi ryza
litami, szczytami, balkonami i loggiami. Do fasady dobu
dowano ukośnie niewielki parterowy aneks z wejściem

HENRY VAN DE VELDE (1863-1957)

Ten belgijski artysta uznawany jest za czołowego twórcę i teo
retyka secesji i modernizmu. Był artystą uniwersalnym. W swo
im długim i twórczym życiu zajmował się architekturą, grafiką, ma

larstwem i rzemiosłem artystycznym. Projektował budynki oraz 
wystrój i wyposażenie ich wnętrz, jak meble, stolarka, witraże, po
sadzki, świeczniki, lampy. Tworzył aplikacje, grafikę, liternictwo, 
plakaty, opakowania wyrobów przemysłowych, ornamenty obić 
i desenie materiałów odzieżowych, naczynia, biżuterię i inne 
przedmioty codziennego użytku.

W latach 1881-1883 studiował malarstwo w akademii w Antwer
pii, następne dwa lata był uczniem Duranda w Paryżu. Po powrocie 
do Belgii został członkiem grupy artystycznej Les Cercie des Vingt 
w Brukseli. W 1890 r. przeszedł załamanie psychiczne, zarzucił ma
larstwo na rzecz architektury i rzemiosła artystycznego. W 1896 r. 
przyłączył się do urządzania Galerie L'Art Nouveau S. Binga w Pary
żu. Rok później zaprezentował swoje meble na Drezdeńskiej Wysta
wie Rzemiosła Artystycznego. Wystawa ta przyczyniła się do wzro
stu jego popularności i dala początek licznym zleceniom na terenie 
Niemiec.

W 1902 r. Henry van de Velde przybył do Weimaru, gdzie za
trudniony został na dworze jako doradca w sprawach sztuki. Po
wierzono mu zorganizowanie Szkoły Rzemiosła Artystycznego 
w Weimarze i zaprojektowanie jej siedziby. W latach 1906-1914 
kierował szkolą, która ideami poprzedziła ruch artystyczny związa
ny z „Bauhausem”. W 1907 r. został jednym ze współtwórców 
Deutscher Werkbund, organizacji skupiającej artystów, którzy sta
wiali sobie za cel utrzymanie ścisłego związku między rzemiosłem 
i przemysłem, sztuką i techniką.

Po pobytach w Szwajcarii (od 1917 r.) i Holandii (od 1921 r.) 
powrócił do Belgii, gdzie założył w Brukseli Institut Superieur des 
Arts Decoratifs, którym kierował od 1926 r. Następnie uzyskał tytuł 
profesora na Uniwersytecie w Gandawie. W 1947 r. opuścił Belgię 
i osiedlił się w Szwajcarii, gdzie umarł w sędziwym wieku 94 lat.

Poza dziełami rzemiosła artystycznego uznanie zyskały pro
jekty architektoniczne H. van de Velde. Do ważniejszych należą: 
dom artysty w Uccle pod Brukselą (1895), przebudowa muzeum 
Folkwang w Hadze (1900-1902), teatr Werkbundu w Kolonii 
(1914), muzeum Króller-Muller w Otterlo (1936-1954), belgijskie 
pawilony na Wystawach Światowych w 1937, 1939 i 1940 r.

Artysta występował przeciwko naśladownictwu stylów histo
rycznych. Jego twórczość cechowało dążenie do osiągnięcia indy
widualnego wyrazu w architekturze i rzemiośle artystycznym. Za 
zasadę przyjął zgodność formy z przeznaczeniem i materiałem 
dzieła. Linearne kompozycje dekoracyjne podporządkowywał per
fekcji konstrukcji. Swe niezwykle twórcze życie podsumował w wy
danej w 1962 r. autobiografii Historia mojego życia (Geschichte 
meines Lebens, R. Piper GmbH & Co. KG, Munchen 1959).

głównym, zwieńczony szczytem. Elewacje komponowa
ne są asymetrycznie. Otwory okienne, rozmieszczone 
swobodnie, mają różny kształt i wymiary, niektóre z nich 
wzbogacono dekoracyjnymi obramieniami ze sztucznego 
kamienia. Zróżnicowane podziały okien, oddziałujących 
większymi taflami i drobną siatką krzyżowych podzia
łów, stanowią ważny pod względem plastycznym akcent 
kompozycyjny elewacji.

W budynku zachowały się elementy wyposażenia 
i wystroju zaprojektowane przez H. van de Velde. Do 
niedawna autorstwo tego artysty w odniesieniu do 
wnętrz trzebiechowskiego sanatorium było nieznane. 
Potwierdzono je na międzynarodowej konferencji 
w 2003 r. w Trzebiechowie, która odbyła się dzięki sta
raniom Erwina Brockhorn-von der Bank, wnuka dr. 
K. Schelenza, lekarza kierującego sanatorium przez po-
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nad 25 lat. Opierając się na relacjach dziadka, który 
z zamiłowania oddawał się badaniom dziejów Trzebie
chowa i jego właścicieli, natrafił na dokumenty świad
czące o udziale H. van de Velde w tym przedsięwzięciu. 
Zainteresował tematem badaczy i sympatyków dzieł ar
tysty, którzy spotkali się na konferencji w Trzebiecho
wie. Dyrektor Design Museum Gent - L. Daenens omó
wił twórczość artysty, a analizę porównawczą zachowa
nych elementów wyposażenia sanatoryjnych wnętrz 
z uznanymi dziełami słynnego Belga przedstawiły 
B. Reuter i A. Neuman z Fundacji Weimarer Klassik und 
Kunstsammlungen.

We wnętrzu budynku sanatoryjnego w Trzebiechowie 
przetrwały zaprojektowane przez H. van de Velde schody 
w głównej klatce schodowej wraz z balustradą o unikato
wej w dorobku artysty formie; balustrada przepruta jest 
ażurami o owalnych wykrojach. Również ławka w holu 
na parterze i piętrze, stolarka drzwiowa, ramowe dekora
cje sztukatorskie na sufitach w holu i klatce schodowej, 
posadzka lastrykowa w kolorze ceglastym w holu i po
mieszczeniach gospodarczych, część stolarki okiennej - 
identyfikowane są z dorobkiem tego artysty.

Budynek administracyjno-biurowy - to druga z bu
dowli, której wystrój projektował H. van de Velde. 
Wzniesiony został na planie prostokąta. Bryła budynku 
nakryta jest wysokim, czterospadowym dachem. Wejście 
główne w elewacji zachodniej, podkreślone ryzalitem 
zwieńczonym falistym szczytem, wpisane zostało w de
koracyjny portal. Elewacje budynku licowane są cegłą 
w kolorze czerwonym. Na udział H. van de Velde w wy
stroju wnętrz tego budynku wskazuje balustrada scho
dów klatki schodowej (porównywana z balustradą klatki

9. Drzwi w budynku administracyjnym

10. Motyw ornamentalny na odsłoniętej polichromii w budynku 
sanatoryjnym w tzw. pokoju towarzyskim

(zdjęcia: 3-6, 8-10 - Barbara Bielinis-Kopeć)

schodowej w Willi Esche w Chemnitz), stolarka drzwio
wa (okucia drzwi zbliżone do drzwi głównych w Archi
wum Nitschego w Weimarze), boazerie, posadzka lastry
kowa, kominek i posadzka ceramiczna na piętrze oraz 
zabudowa wnęki schodowej - kanapa z półkami.

Główny budynek sanatoryjny i administracyjno- 
-biurowy łączy malowniczy parterowy łącznik. Doświe- 
tlają go okna otwierane do góry, z częściowo zachowa
nym oryginalnym szkleniem. Nakryty został daszkiem 
dwuspadowym, z otwartym wiązaniem dachowym, 
zdobionym skromną dekoracją snycerską. W partii 
wschodniej i zachodniej umieszczono szerokie bramy 
z drewnianymi wrotami, ułatwiające komunikację po
między dziedzińcem a częścią parkową. Pozostałe bu
dynki w zespole nie wyróżniają się pod względem ar
chitektonicznym. Elewacje o ceglanym licu z czerwonej 
cegły harmonizują z głównymi budowlami.

W 2004 r. podjęto w Urzędzie Lubuskiego Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków badania sondażowe, a na
stępnie na początku 2005 r. zlecono przeprowadzenie ba
dań specjalistycznych, których celem miała być odpo
wiedź na pytanie, czy pod warstwami farb, nanoszonych 
w trakcie kolejnych remontów, zachowały się oryginalne 
barwy secesyjnych wnętrz projektowanych przez słynne
go artystę. Ich wyniki przerosły oczekiwania. Odsłonięto 
polichromie z motywami ornamentalnymi, odzwiercie
dlające koncepcję kolorystyczną poszczególnych po
mieszczeń. Na tej podstawie dokonano rekonstrukcji 
pierwotnej aranżacji kolorystycznej wnętrz w budynku 
administracyjno-mieszkalnym oraz przeprowadzono pra
ce konserwatorsko-restauratorskie w jednym z tzw. pokoi 
towarzyskich budynku sanatoryjnego. Prace te będą 
w bieżącym roku kontynuowane.

Sanatorium w Trzebiechowie jest zapomnianym dzie
łem światowej sławy artysty Henry’ego van de Velde. Po
nowne odkrycie zespołu sanatoryjnego stawia nieznany 
dotychczas szerzej Trzebiechów wśród obiektów o wyso
kiej randze artystycznej. Winno to zachęcić miłośników 
sztuki do odwiedzenia tego interesującego i malowniczego 
miejsca.

Barbara Bielinis-Kopeć
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Okres dwudziestolecia międzywojennego byt bardzo ważnym 
momentem w historii ceramiki polskiej. W tym czasie powstało wiele 

pracowni ceramicznych przy wyższych uczelniach w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu i Lwowie. Warszawska Akademia Sztuk Pięknych 
(przemianowana w 1932 r. ze Szkoły Sztuk Pięknych) stała się dość 

szybko znaczącym ośrodkiem rozwoju ceramiki. To z nią właśnie 
związany był Rudolf Krzywiec (1895-1982), jeden z bardziej cenionych 

artystów-ceramików XX w.

Ceramika
Rudolfa Krzywca

KATARZYNA LIWAK

Rudolf Krzywiec studiował w pracowni ceramicznej 
A'" ' warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych pod kierun-

■Li ^^ta^kiem Karola Tichego. Pracownia ta została zało
żona w 1922 r., zatem artysta należał do najwcześniej 
kształcących się tam plastyków. Warszawska uczelnia od po
czątku swej działalności zwracała uwagę na sztukę stosowa
ną, bowiem już w 1905 r. prowadzone były w niej wykłady 
z tej dziedziny. W programie proponowanym przez Kazi
mierza Stabrowskiego czytamy: „Wobec wysoko stojących 
i uprawiających sztukę czystą Akademii, tak krakowskiej jak 
i petersburskiej, nie chcemy wyłącznie tego samego typu 
szkoły otwierać, a pragniemy w szerszej mierze uwzględnić 
sztukę stosowaną do Przemysłu” (M. Starzewska, M. Jeżew
ska, Polski fajans, Wrocław 1978, s. 109). 1 rzeczywiście, 
powstały kilkanaście lat później Zakład Ceramiki był jedną 
z najlepiej wyposażonych pracowni w Polsce. W dużej mie
rze było to zasługą doskonałego organizatora i pedagoga 
Karola Tichego, który od 1925 r. sprawował funkcję kie
rownika Zakładu. Rudolf Krzywiec w latach 1927-1930 był 
jego asystentem i tak wspomina swoje studia: „Kierownic
two plastyczne - forma i dekoracja - miał prof. Karol Tichy. 
Stroną techniczną kierował Julian Mickun. Pod jego kierun
kiem studenci poznawali podstawy naukotue technologii ce
ramiki” (S. Gebethner, Ceramika Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, [w:] Sztuka i historia, Warszawa 1966, s. 206). 
Rzeczywiście, Karol Tichy, który nie był ceramikiem, 
współpracował z Julianem Mickunem - praktykiem i tech
nologiem ceramiki. To dzięki jego inicjatywom pracownia 

była wyposażona w piece, które umożliwiały wypalanie ce
ramiki w wysokich temperaturach.

Bardzo dużym osiągnięciem warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych było zdobycie Grand Prix na wystawie paryskiej 
(L’Exposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes) 
w 1925 r. Zaprezentowano tam wazony o formach zgeome- 
tryzowanych lub pokrytych geometryczną dekoracją (line
arne, rytmicznie powtarzające się elementy ograniczone do 
motywów geometrycznych lub stylizowanej roślinności). 
Naczynia wykonane były z gliny (w ceglastym kolorze) 
i zdobione angobą (jasną glinką zmieszaną z wodą, pokry
wającą cienką warstwą czerep, będącą dekoracją lub pod
kładem pod dekorację malowaną bądź rytą). Prace Krzywca 
wyeksponowane na wystawie - to dwa drewniane rzeźbio
ne lichtarze.

W 1926 r. z inicjatywy profesorów warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych powstała Spółdzielnia Artystów „Ład”. Jed
nym z ważniejszych postulatów, definiujących jej zadania by
ło - jak czytamy w statucie - „wyraźne dążenie do doskona
łości formy, surowca i wykonania, celem podniesienia pozio
mu wytwórczości oraz ogólnej kultury plastycznej kraju”. 
Spółdzielnia stała się spadkobiercą ideowym Polskiej Sztuki 
Stosowanej i kontynuowała jej działalność, szczególnie na 
polu podniesienia świadomości i kultury artystycznej. Dwa 
łata później powstała przy „Ładzie” pracownia ceramiczna, 
której kierownikiem został Rudolf Krzywiec, wówczas stu
dent trzeciego roku. Jednym z powodów, dla którego ją 
utworzono, były przygotowania Spółdzielni do Powszechnej 
Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r. Pracownia korzy
stała z pomieszczeń Szkoły Sztuk Pięknych, a także kaflami 
Juliana Mickuna. Większość członków Spółdzielni była jesz-
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1. „Gtowa królowej Wandy”, 1929

2. „Maska fauna”, 1931

3. Wazon z czterema uskokami, 1928

4. Wazon szary z pokrywką 
dwukoputkową, 1930

5. Puszka z pokrywką, 1930

6. „Ryba”, 1931

7. Sygnatura Rudolfa Krzywca, 1930

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski: 
obiekty ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

cze studentami Szkoły Sztuk Pięknych, dlatego szczególnie 
w pierwszej fazie działalności występowały tak silne związki 
z uczelnią. W pracowni ceramicznej „Ładu” eksperymento
wano przede wszystkim z formą i szkliwem, nie odchodząc 
jednak zbyt daleko od stylistyki proponowanej przez Szkołę, 
co opisał cytowany wcześniej Stanisław Gebethner: „Zagad
nienie kształtu naczynia tak istotne w ceramice urosło w tym 
wypadku do całego problemu. Drugi problem to barwa szkli
wa, a także jego struktura, połysk, iryzacja, ewentualnie ma- 
towość, głębia".

Indywidualna i rozpoznawalna, bo zawierająca zespół 
charakterystycznych cech, twórczość Rudolfa Krzywca zwią
zana jest właśnie z „Ładem”. Wtedy to bowiem nastąpiło 
uproszczenie formy naczyń, sprowadzonej najczęściej do 
kształtu kuli, walca lub kielicha. Artysta położył duży nacisk 
na walory dekoracyjne szkliw, a zrezygnował z malatur. Cha
rakterystykę prac Krzywca doskonale oddają słowa Mieczy
sława Tretera: „osiągnięto interesujące wyniki za pomocą re
dukcji metali w mieniących się polewach, wysuwając formę 
naczynia na plan pierwszy, w malowaniu podszkliwnem po
zostawiając ornamentacji jedynie rolę podkreślania ducha 
formy” (Katalog Działu Sztuki. Powszechna Wystawa Krajo
wa, Poznań 1929, s. 95).

Formy, które w tym czasie wychodziły spod ręki plastyka 
- to przeważnie wazony, kształtowane z walców i owali o kie- 
lichowato wymodelowanym wylewie. Często w twórczości ar
tysty pojawiały się cylindryczne wazony z trzema lub czterema 
jednakowymi uskokami znajdującymi się w górnej części kor
pusu. Innym razem ukształtowany tradycyjnie wylew był osa

dzony na trzonie w formie zwielokrotnionych kul. Oprócz 
wazonów artysta tworzył także różnego rodzaju dzbanuszki, 
patery, talerze, miseczki i półmiski. W wypadku tych naczyń 
formy były jednak w miarę tradycyjne, a o walorach dekora
cyjnych świadczyły najczęściej eksperymenty ze szkliwami. 
W twórczości Krzywca bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą, 
rolę odgrywały szkliwa, przede wszystkim krystaliczne, reduk
cyjne i iryzujące. Szkliwa redukcyjne uzyskiwano poprzez za
stosowanie szkliw o różnym składzie (zawierających związki 
miedzi, srebra itp.), które za pomocą natryskiwacza rozpylano 
na powierzchnię szkliw jeszcze niewypalonych, a następnie 
wypalano całość w ogniu redukcyjnym, czyli przy niedosta
tecznym dopływie tlenu. Często zdarzało się w ceramice 
Krzywca, że szkliwa redukcyjne były także iryzujące (szkliwa 
silnie załamujące światło, często ołowiowe, zawierające tlenki 
srebra, bizmutu, kobaltu, miedzi itp.; sprawiają wrażenie 
„mieniących się barwami tęczy”).

Oprócz naczyń i wazonów Rudolf Krzywiec tworzył także 
ceramiczną rzeźbę. Były to przede wszystkim figurki zwierząt, 
np. ryb, ptaków, wiewiórek, oraz maski. Rzeźby te opracowy
wał w sposób bardzo syntetyczny, geometryzujący czy nawet 
kubizujący, a ich tematem są elementy ludowe, rodzime i te 
zgodne z tendencjami panującymi w sztuce europejskiej.

Do wątków rodzimych można z pewnością zaliczyć figu
ralną rzeźbę „Janosika” z 1931 r., „Głowę królowej Wandy” 
i „Zbójnika”. Należy pamiętać, w jakim kontekście powsta
ły te prace. Zainteresowanie sztuką ludową pojawiło się na 
terenach Rzeczypospolitej już w XIX w. Najbardziej zaawan
sowane stadium wystąpiło na początku XX w. W tym czasie 
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pojawiły się propozycje stylu narodowego, często oparte na 
bazie sztuki rodzimej, np. styl zakopiański. Powstałe przed 
pierwszą wojną światową towarzystwa, takie jak Polska Sztu
ka Stosowana i Warsztaty Krakowskie, tworzyły tzw. rodzi
mą sztukę zdobniczą, w dużej mierze opartą na motywach 
zaczerpniętych z tradycji ludowej. Po wojnie działalność tę 
kontynuowała Spółdzielnia „Ład” i wielu artystów indywi
dualnych, a wśród nich Rudolf Krzywiec. Do popularności 
wątków ludowych przyczynił się także fakt odzyskania nie
podległości. Zatem rzeźby, jak np. „Janosik” i „Zbójnik”, 
związane są tematem z legendami tatrzańskimi, a „Głowa 
królowej Wandy” z opowieścią o legendarnej polskiej królo
wej, jednak ich forma daleko odbiega od stylistyki ludowej - 
wskazuje raczej na powiązania z europejskimi kierunkami 
w sztuce pierwszych dziesięcioleci XX w.

W formach rzeźb ceramicznych Rudolfa Krzywca widocz
ne są wpływy kubizmu czy geometryzacji, fascynacje maskami 
ludów prymitywnych, którym ulegało wielu artystów tego cza
su, z Picassem na czele. Figurki zwierząt charakteryzują się zge- 
ometryzowanymi kształtami, ostro ciętymi, w niektórych par
tiach mocno uproszczonymi. To upraszczanie i geometryzowa- 
nie form naczyń i figurek często pociągało za sobą skromną 
wersję dekoracji, ograniczającą się czasami jedynie do zastoso
wania konkretnego zestawu kolorystycznego, w wypadku na-

KRÓLEWSKI 
NA WAWELU

W roku 2005 mija 100 lat od podjęcia wielkiego 
zadania odnowy zamku wawelskiego. 
Zorganizowana z tej okazji wystawa 
„WAWEL NARODOWI PRZYWRÓCONY' 
dokumentuje wysiłki wielu pokoleń dążących 
do odtworzenia dawnej świetności Wawelu. 
Zobacz, jak piękna to karta narodowej historii. 
Wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu 
potrwa od marca do czerwca br.

Wawel
NARODOWI PRZYWRÓCONY

czyń pozbawionego figuracji. W twórczości ceramicznej Ru
dolfa Krzywca o walorach dekoracyjnych - o czym była już 
mowa wyżej - decydowały przede wszystkim szkliwa.

Zatem w omawianym okresie problemy dekoracyjno- 
-artystyczne ustępowały na rzecz konstrukcyjno-funkcjonal- 
nych. Zwracał na to uwagę również Krzywiec: „Formy by
ły plastycznym wyrazem twórczej myśli ludzi, którzy tworzy
li je dla zaspokojenia określonych potrzeb. Formy są wypad
kową wielu czynników, jakimi są: właściwość tworzywa, ja
kość techniki, narzędzia produkcji, świadomość celu użytko
wego przedmiotu, nawyki i tradycje rzemiosła, obyczaje, mo
da, styl, nawyk wytwarzania form o szczególnych cechach 
funkcjonalnych [...]” (R. Krzywiec, Technologia rzemiosła 
garncarskiego, Wrocław 1952, s. 42). Rzeczywiście, nie mo
żemy zarzucić artyście, że proponowane przez niego kształ
ty naczyń są niefunkcjonalne. W większości są to wazony, 
bombonierki, dzbanki czy talerze dekoracyjne, i trzeba 
przyznać, że wszystkie można wykorzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Często przybierają formy bardzo nowocze
sne, zgeometryzowane, ale zawsze funkcjonalne.

W 1933 r. Krzywiec przeniósł się do Poznania i objął po 
Stanisławie Jagminie kierownictwo Wydziału Ceramiki 
w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Arty
stycznego. Po drugiej wojnie światowej wrócił do tego mia
sta i przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych po
wołał pracownię ceramiczną, którą kierował do 1950 r. 
Twórczość pierwszych lat powojennych była właściwie kon
tynuacją działalności sprzed wojny. W tym czasie Rudolf 
Krzywiec nawiązał także do sztuki ludowej. Analogie można 
odnaleźć zarówno w formie naczyń, jak i dekoracji (stylizo
wana roślinność, motywy zwierząt).

Od 1950 r. pracował we wrocławskiej Państwowej Szkole 
Sztuk Plastycznych, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Ceramiki i Szkła, a także kierownika Katedry Ceramiki. Pod 
koniec lat pięćdziesiątych XX w. w ceramice artysty widoczne 
są wpływy antycznej ceramiki greckiej czarnofigurowej. Tema
tyka dekoracji pozostaje jednak ta sama - stylizowana roślin
ność i zwierzęta, a wszystkie elementy dekoracji podporząd
kowane są tektonice naczynia, często ją podkreślając.

Rudolf Krzywiec był nie tylko znakomitym artystą- 
-ceramikiem, ale także autorem licznych publikacji i pod
ręczników. Wystawiał swoje prace na wielu znaczących wy
stawach, np. w 1925 r. na Międzynarodowej Wystawie 
Sztuk Dekoracyjnych i Przemysłowych w Paryżu, w 1929 r. 
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, w 1939 r. 
na międzynarodowej wystawie w Nowym Jorku.

W twórczości artystycznej Rudolfa Krzywca najistotniej
szy i chyba najbardziej charakterystyczny był stosunek do sa
mego tworzywa, do procesu jego obróbki. W wywiadzie 
udzielonym w 1937 r. (H. Majkowski, Rozmawiam z cerami
kiem prof. Krzywcem, „Arkady”, 1937, s. 219-220) powie
dział: „Jeżeli mowa o ceramice, to raz wy daj e się nam, że 
piękno leży w kształcie cudownym, płynnym, eleganckim, 
szlachetnym, wyrozumowanym lub wyczutym. Innym razem 
piękno widzimy w prześlicznym materiale, w kolorze szkliwa, 
jego jedwabistej matowej powierzchni albo lśniącej i mienią
cej się błyskami glazurze [...] Jakiś tajemniczy czar leży w sa
mym materiale ceramicznym [...]”.

Katarzyna Liwak
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Wielki Baublis

K
iedy w Paryżu francuski dzien
nikarz, niezbyt zorientowany 
w realiach odległej środkowej 
Europy, zapytał Adama Mickiewicza: 

„Czy jest pan Polakiem?”, poeta odpo
wiedział: „Tak, jestem Litwinem”. 
I nie chodziło mu z pewnością o za
skoczenie żurnalisty efektownym pa
radoksem, lecz o objaśnienie takiego 
rozumienia „litewskości”, które - wła
ściwe i jemu, i całemu pokoleniu pol
skich romantyków - dobitnie wyrażo
ne zostało w pierwszym wersie inwo
kacji Pana Tadeusza. Z identyfikacją 

wiedzieć, że jest najlepszym, najbar
dziej patriotycznym rodzajem Polaka, 
najbardziej Polskę kochającym i naj
mniej z niewolą pogodzonym. Istotnie, 
wilnianie zarzucali warszawiakom 
zbytnią wobec Moskali usłużność 
i ustępliwość. Wyraz Litwin nabrał 
w tym okresie znaczenia Polaka o nie
przejednanym patriotyzmie”. Jak 
w Dziadów części III, gdzie kontrast 
między uwięzionymi w Wilnie filoma
tami a pozbawionym patriotycznych 
uczuć salonem warszawskim został 
dramatycznie zaakcentowany.

1.2. Wielki Baublis od strony drzwi (1) i okna (2)

etniczną miało ono równie mało 
wspólnego, jak pojmowanie teryto
rialnego zasięgu Litwy wówczas i dziś. 
Najprecyzyjniej sens owej Mickiewi
czowskiej litewskości sformułował 
w monografii Dom Radziwiłłów 
świetny znawca zagadnienia, Stani
sław Cat-Mackiewicz: „Mickiewiczo
wi, gdy mieszkając w Paryżu przedsta
wiał się Francuzom, że jest Litwinem, 
do głowy nawet przyjść nie mogło, że 
to znaczy: nie jestem Polakiem. Wprost 
przeciwnie. Przez podkreślenie, że jest 
Litwinem, Mickiewicz tylko chcial po

Gdy Mickiewicz mówił i pisał 
o Litwie, miał rzecz jasna na myśli 
obszar przedrozbiorowego Wielkie
go Księstwa Litewskiego. Litwą naj
bliższą był mu „kraj lat dziecinnych”, 
Ziemia Nowogródzka z książęcym 
Nowogródkiem, Switezią, Tuhano- 
wiczami - i powołanym przez poetę 
do życia Soplicowem. Litwa, nie 
mniej własna - to dla niego Wileńsz- 
czyzna z Wilnem, jednym z najważ
niejszych wtedy centrów polskiej my
śli, kultury i tożsamości narodowej. 
Litwa - to wreszcie Żmudź historycz

na, od Kowna do Połągi, kolebka na
rodu litewskiego, którego legendarne 
korzenie i bohaterską przeszłość 
Mickiewicz niezwykle cenił.

Odwołując się wielokrotnie do 
odległych dziejów Litwy, czyli ziem 
Wielkiego Księstwa, romantycznym 
z ducha szacunkiem darzył poeta ży- 
jących świadków minionego czasu. 
Wspaniałe drzewa z „puszcz litew
skich przepastnych krain”, dawniej 
święte i otoczone kultem, teraz sym
bolizowały wielkość i chwałę: „Ró- 
wienniki litewskich wielkich kniaziów, 
drzewa / Białowieży, Switezi, Ponar, 
Kuszelewa! / Których cień spadał nie
gdyś na koronne głowy / Groźnego Wi- 
tenesa, wielkiego Mindowy.” Ten 
hołd, złożony „drzewom ojczystym” 
na początku IV księgi Pana Tadeusza, 
zawiera także katalog najsłynniej
szych spośród nich, ale tylko jedno, 
ze Żmudzi rodem, przywołane zosta
ło po imieniu: „Czy żyje wielki Bau
blis, w którego ogromie / Wiekami wy
drążonym, jakby w dobrym domie, / 
Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za 
stołem?” Co prawda z rozmiarami 
Mickiewicz nieco w natchnieniu 
przesadził, ale w objaśnieniach infor
mował już konkretnie: „W powiecie 
rosieńskim, w majętności Paszkiewi
cza, pisarza ziemskiego, rósł dąb zna
ny pod imieniem Baublisa, niegdyś 
w czasach pogańskich czczony jak 
świętość. We wnętrzu tego wygniłego 
olbrzyma Paszkiewicz założył gabinet 
starożytności litewskich”.

Właściciel Baublisa, Dionizy Pasz
kiewicz (1757-1830), szlachcic herbu 
Radwan, z zawodu prawnik, z zami
łowania kolekcjoner-starożytnik, był 
również literatem, piszącym wier
szem i prozą po polsku i po litewsku. 
Urodził się na północnym krańcu 
Żmudzi, niedaleko Możejek. Naukę 
u jezuitów w Krożach przerwał, 
praktykował przy palestrze w Rosie- 
niach i w 1790 r. został adwokatem. 
Wtedy też kupił majątek Bordzie- 
-Bijaty, 40 km na północny zachód 
od Rosień (obecnie w pobliżu skrzy
żowania autostrady Kowno - Kłajpe
da z szosą Taurogi - Szawle). W 1792 r. 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2005 17



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

ożenił się z Urszulą z Sosnowskich, 
ale dzieci nie miał. Był asesorem sej
miku i przez kilkanaście lat rejentem, 
a w latach 1819-1821 pełnił urząd 
pisarza ziemskiego rosieńskiego. 
Gromadził wszelkie pamiątki prze
szłości: dokumenty, numizmaty, 
broń, zabytki archeologiczne (także 
z własnych wykopalisk) i zbiory et
nograficzne. Romantycznemu zainte
resowaniu „starożytnościami” towa
rzyszyła biegła znajomość litewskie
go. Utwory w tym języku podpisywał 
literackim nazwiskiem Dionizas Po- 
szka, pod którym znany jest dziś na 
Litwie. W 1829 r. ogłosił w Warsza
wie rozprawę Rozmyślania wieśniaka 
rolnika o narodzie i języku litewsko- 
-żmudzkim. Zmarł w dworze w Bor- 
dziach (obecnie nieistniejącym) i spo
czął w pobliskich Kołtynianach.

Paszkiewicz uchodził za autorytet 
w dziedzinie historii i języka, kore
spondował z Lelewelem i Czackim, 
ale rozgłos u współczesnych przy
niósł mu Baublis, wiekowy dąb, ro
snący na Górze Wiśniowej w jego po
siadłości. Nazwa, sięgająca czasów 
pogańskich, znaczy „Ryczący” (od 
lit. baubti - ryczeć, buczeć) i odnosi 
się do wiatru, hałasującego w głębo
kiej dziupli drzewa. Mimo uschnięte
go wierzchołka dąb był w dobrej 
kondycji, ale w 1811 r. omal nie spa
lili go pasterze, płoszący ogniem lisy 
z nory pod korzeniami. Obawiając 
się kolejnego wypadku, w 1812 r. 
Paszkiewicz kazał ściąć olbrzyma. Po
liczono przy tym słoje - miało ich 
być 740. Dwudziestu ludzi przetrans
portowało potężny pień w pobliże 
dworu. Dolną część ustawiono 
w ogrodzie, wydrążono, zaopatrując 
w solidne drzwi oraz dwa okienka, 
i nakryto daszkiem w kształcie grzy
bowego kapelusza, z iglicą. Średnica 
pnia dochodzi do 2 m, co daje ponad 
6 m obwodu (podawana w literatu
rze liczba 12,5 m jest najoczywiściej 
zawyżona). Pod okapem umieszczo
na została data: A[nn]o 1812. Górną 
część pnia otrzymał w darze biskup 
żmudzki Józef Arnulf Giedroyć i za
brał do swej wsi Nowotrzeby koło 
Ejragoły, gdzie przetrwała do dziś.

We wnętrzu Baublisa urządził 
Paszkiewicz pracownię z biblioteką 
i częścią kolekcji. Jako poeta ozdobił 
je także wierszami, wypisanymi 

przede wszystkim na wewnętrznej 
stronie drzwi. Na płycinie u góry 
znalazły się dwa utwory czterowerso- 
we, skierowane do dębu (wszelkie 
osobliwości pisowni zostały ściśle 
odwzorowane):
„Dębie Móy luby Dębie mój kochany 
Milsze mnie Twoie niż pałaców Ściany 
Tyś w smutney Chwili iedyną Pociechą 
Jam wtenczas wesół, kiedy pod twą Strzechą.

Jam ten Ogródek mą Ręką sadził 
Przy swoiey Chacie na własney Grzędzie 
Jam Ciebie Dębie stawił wygładził 
Powiedz Przychodniom choć Mnie niebędzie. ”

Dłuższy wiersz umieszczony na płycie 
dolnej - to wypowiedź samego Bau
blisa, adresowana do potomnych:

„Baublis do następnych dziedziców. 
Mój Matuzalom równy Wiek Lata 
On był Jedynak a Ja mam Brata 
Jednego Wieku z iedney Pnia Sztuki 
W Gaiu co widzisz Nasze Prawnuki 
Lecz Matuzala w Rok Mole zryli 
A My Lat ze sto będziemy żyli 
Jeżeli będą Dziedzice baczni 
Jeśli nie glupce i nie dziwaczni 
Jeśli pod Dachem nie zmoczą Deszcze 
To Lat kilkaset przeżyiem jeszcze.

Rok 1812"
Na suficie widnieje ledwo już czy

telny dwuwiersz, który Paszkiewicz 
poświęcił żonie:
„Twoie to Ściany dwóch szczęśliwych tulą 
Dionizego z naymilszą Urszulą. ”

Jedynym sprzętem, zachowanym 
z pierwotnego wyposażenia, jest sto
lik Paszkiewicza, z wyrytą na bocznej 
desce prośbą, zrozumiałą zwłaszcza 
w niespokojnym czasie napoleońskiej 
wojny: 
„Krewnych, Sąsiadów, Przyjaciół y Gości 
Proszę ztąd niebrać Baubla Ruchomości, 
A nawet zbroyna Ręka Wojownika 
Cudzej Własności niech się nie dotyka. ”

Wiersze na drzwiach i suficie są 
w bardzo złym stanie, wyblakłe i poza
cierane, pobiała z sufitu odpada z frag
mentami liter, konieczna jest zatem 
pilna interwencja konserwatorska. Po
nieważ prawidłowe odczytanie i re
konstrukcja napisów wymaga znajo
mości języka polskiego, i to w dawnej, 
osobliwej wersji, najlepiej byłoby, gdy
by - w porozumieniu z gospodarzami 
obiektu - ratowaniem Baublisowych 
rymów zajęli się nasi konserwatorzy.

Paszkiewicz napisał o Baublisie 
także sześciowiersz po litewsku, koń
czący się następująco: „Gdzie zarzy
nano kozy dla pogańskiego bożka, / 
Tam teraz mieszka Dionizas Poszka”.

Kilka metrów od Baublisa usta
wiono wspomnianego w jednym 
z wierszy „brata”, pień drugiego, 
mniejszego dębu, przeznaczony na 
ekspozycję „starożytności”, obecnie 
zrekonstruowaną - białym kościom 
kopalnego wieloryba towarzyszą ele
menty uzbrojenia i wiejskie widły. 
Wobec ogólnego zainteresowania 
Paszkiewicz w 1826 r. opublikował 
na łamach „Dziennika Warszawskie
go” artykuł o Baublisie. W testamen
cie zapisał majątek braciom, Antonie
mu i Norbertowi, ale opiekę nad uko
chanym dębem powierzył przyjacie
lowi, Szymonowi Staniewiczowi. Po 
jego śmierci w 1848 r. dbali o Baubli
sa nowi właściciele dworu, Wolmero- 
wie. Na szczęście „byli dziedzice 
baczni”, toteż cenny zabytek trwał.
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3. Wiersze
na drzwiach dębu

4. Wnętrze ze stolikiem 
Paszkiewicza

5. Ekspozycja wewnątrz 
„brata Baublisa”

(zdjęcia: 1-4- Waldemar
Komorowski,

5 - Jarosław Komorowski)

przeszklony pawilon w kształcie wy
smukłej pryzmy, drugi podobny osło
nił „brata”. Wewnątrz Baublisa prócz 
stolika umieszczono parę współcze
snych rzeźb ludowych. W 1990 r. 
w pobliżu stanął pomnik Dionizego 
Paszkiewicza z otwartą księgą.

Połągi, autor Pana Tadeusza zatrzymał 
się w Krożach, u Karola Nieławickie- 
go. Stąd do słynnego dębu miał nie
spełna 20 km. Wybitny poeta litewski 
Tomas Venclova w 1967 r. poświęcił 
ujrzanemu w wyobraźni spotkaniu 
Mickiewicza z Paszkiewiczem wiersz

Dopiero w czasie pierwszej wojny 
światowej „zbrojna ręka wojownika” 
spustoszyła kolekcję, a w 1924 r. resz
tę przejęło seminarium nauczycielskie 
w Taurogach. W 1930 r. zajęły się 
Baublisem władze Litwy. Pień zabez
pieczono, budując drewniany, ośmio
kątny domek, a udostępnianie zorga
nizowało muzeum w Szawlach. 
W 1971 r. wzniesiony został nowy,

Niezależnie od tego, co napisał 
w narodowej epopei, Mickiewicz mu- 
siał wiedzieć, że wielki Baublis „nie 
żyje”, że został ścięty i służy kolekcjo
nerskim pasjom właściciela - bo spra
wa była głośna. Czy jednak mógł go 
oglądać na własne oczy? W zasadzie 
tak, choć dokumenty milczą na ten 
temat. Z Kowna - to ponad 100 km, 
ale w 1824 r., podczas podróży do

Svecias is Vilniaus (Gość z Wilna). 
Dziś każdy może być gościem Baubli
sa, przez siedem dni w tygodniu, od 
dziesiątej do dziewiętnastej w dni 
zwykłe, od jedenastej do piętnastej 
w soboty i niedziele. Trzeba wpraw
dzie w tym celu nieco zboczyć z utar
tych szlaków, ale tak jest przecież naj- 
ciekawiej.

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką
KOŚCIOŁY I KLASZTORY LWOWA

W 1993 r. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie rozpoczęto publi
kację serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschod
nich Dawnej Rzeczypospolitej. Zamierzeniem autorów przygotowujących tek

sty pod kierunkiem dr Marii Kalamajskiej-Saeed i prof. Jana K. Ostrowskiego 
(jednocześnie redaktora naukowego cyklu) było ukazanie dziedzictwa kultu
rowego dawnych ziem wschodnich, które wcześniej na szerszą skalę badał 
jedynie Roman Aftanazy. Wydane dotychczas tomy Materiałów..., opracowa
ne na zasadzie inwentarza, przybliżały zabytki sakralne dawnych województw 
ruskiego, nowogródzkiego, wileńskiego.

W 2004 r. ukazała się pierwsza część dwunastego tomu serii, nosząca ty
tuł Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX. Inwentaryzacją nie objęto 
obiektów powstałych wcześniej; ranga artystyczna zgromadzonych w nich 
dziel sztuki wymaga dłuższych badań dokumentacyjnych. W publikacji, opra
cowanej przez Andrzeja Betleja, Marcina Biernata, Katarzynę 
Brzezinę, Piotra Krasnego, Jana K. Ostrowskiego i Józefa 
Skrabskiego, zebrane zostały monografie 22 zabytków rzym
skokatolickiej sztuki sakralnej Lwowa z XIX i XX w. Jak czytamy 
we wstępie do publikacji, przed przystąpieniem do gromadze
nia materiału badawczego spodziewano się, że pod uwagę 
brana będzie niewielka grupa obiektów. Wkrótce okazało się, że 
poparte lekturą literatury badania terenowe pozwoliły na spo
rządzenie listy zabytków, na której znalazły się kościoły, klaszto
ry, kaplice publiczne i różnego rodzaju zakłady z wolno stojący
mi kaplicami. Nie brano już pod uwagę kaplic będących czę
ścią budynków szkół, szpitali czy jednostek wojskowych, pomi
nięto też pałac arcybiskupi i lwowskie cmentarze. Inwentaryza
cji dokonywano w trudnych warunkach, często wewnątrz czyn
nych instytucji (np. w fabrykach, centrum telekomunikacyjnym, 
pałacu sportu).

Kolejność opracowań poszczególnych obiektów wynikała z chronologii. 
Okazało się, że wszystkie omówione zabytki powstały w latach od około 1845 
do 1939 r. Szybki rozwój Lwowa w XX w. wpłynął na powstanie wielu nowych 
ośrodków kultu, a najbardziej intensywny ruch budowlany w zakresie rzym
skokatolickiej sztuki sakralnej nastąpi! w latach 1931-1939. Powstało wtedy 
wiele monumentalnych obiektów, wznoszonych z pobudek patriotycznych; 
architektura ta miała umocnić polski charakter miasta. Wybuch drugiej wojny 
światowej zahamował realizację wielu przedsięwzięć, a po wojnie istniejące 
budowle sakralne zaczęły zmieniać swoje przeznaczenie.

Przedstawione w książce zabytki cechuje różnorodność stylistyczna (od 
wczesnego historyzmu do stylu nowoczesnego). Każdy obiekt opatrzony został 
notą historyczną, opisem - ze szczególnym uwzględnieniem stanu zachowania 
oraz usytuowany w zarysie problematyki artystycznej, co pozwala prześledzić 

rozwój sztuki i architektury Lwowa w omawianym okresie. Dużą 
trudność stanowiło opisanie wyposażenia zabytków, ze względu 
na jego przemieszczanie spowodowane reorganizacją życia Ko
ścioła rzymskokatolickiego. Publikację wzbogaca obszerny mate
riał ilustracyjny (804 czarno-białe zdjęcia). Do książki dołączona 
też została reprodukcja planu Lwowa (format 47 x 63,5 cm) 
z oznaczeniem opisanych obiektów, udostępnionego do publika
cji dzięki uprzejmości Ryszarda Hubisza, w którego zbiorach się 
znajduje, Jest to plan wydany przez lwowską drukarnię Edwarda 
Zimnego z okazji 600-lecia przynależności Lwowa do Polski (z da
tą publikacji 19401).

Ta unikatowa pozycja książkowa (wraz z wcześniej wydany
mi tomami serii) jest do nabycia w księgarni Międzynarodowe
go Centrum Kultury (31-008 Kraków, Rynek Główny 25). Można 
ją też zamówić przez witrynę internetową Centrum 
(www.mck.krakow.pl) lub telefonicznie (0-12 42-42-811). (ek)
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Wieża Piastowska w Opolu
P

rawie wszyscy Polacy znają charakte
rystyczną sylwetkę cylindrycznej, ce
glanej budowli gotyckiej, tzw. Wieży 
Piastowskiej w Opolu, jedynej pozostałości 

rozebranego w latach 1928-1931 dawnego 
zamku książąt opolskich, usytuowanego na 
Ostrówku, północnym cyplu odrzańskiej 
wyspy Pasieki. Od ponad czterdziestu lat 
wieża ta pojawia się jako główny element 
tła sceny amfiteatru opolskiego w telewi
zyjnych transmisjach z corocznych edycji 
Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. 

cym, ale nierozpoznawana jako obiekt 
o ściśle określonym przeznaczeniu i cha
rakterze obronnym. Mało kto zdaje sobie 
sprawę z tego, jaki był pierwotnie jej wy
gląd i jakie konkretnie funkcje spełniała 
w systemie obronnym zamku. Jest opisy
wana w najrozmaitszych publikacjach, po
cząwszy od popularnych przewodników, 
a skończywszy na opracowaniach typu na
ukowego, jednak trudno byłoby znaleźć 
choć jedną publikację, w której zawarty 
byłby pełny opis tego obiektu, wraz z wy- 

stu, drabiny itp., które to urządzenia łatwo 
można było zniszczyć w razie zagrożenia, 
po schronieniu się obrońców wewnątrz 
wieży. Możliwość dostania się ewentualne
go napastnika do wnętrza wieży była 
w tych warunkach znikoma, a bardzo duża 
z reguły grubość murów w dolnych par
tiach budowli (około 3,30 m w wypadku 
opolskiej Wieży Piastowskiej) wykluczała 
w praktyce możliwość zburzenia jej przy 
użyciu średniowiecznych środków techniki 
wojskowej. Napastnik mógł liczyć w zasa-

1. Plan pozostałości zamku książęcego w Opolu: 
A - pierwotny budynok mieszkalny,
B - wieża, C - brama, D - zabudowania drewniane 

(wg B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984)

2. Wieża Piastowska w Opolu, widok od zachodu

3. Górne partie wieży, widok od wschodu; 
widoczna wprowadzona po 1931 r. imitacja 
pierwotnego otworu wejściowego
na niedorzecznie dużej wysokości

4. Dolne partie wieży, widok od zachodu; 
widoczne ślady zamurowanego pierwotnego 
otworu wejściowego nad gzymsem kapnikowym

5. Wieża zamkowa w Prudniku, widok 
od północy; widoczny oryginalny otwór 
wejściowy nad odsadzką

(zdjęcia: Zbigniew Bereszyński)

Szeroka rozpoznawalność obiektu zabyt
kowego nie zawsze jednak jest równo
znaczna z szerokim upowszechnieniem 
rzetelnej wiedzy na jego temat. Tak jest nie
stety również w tym wypadku, ponieważ 
okazuje się, że ani liczni goście festiwalowi, 
ani nie mniej liczni turyści krajowi i zagra
niczni, odwiedzający niemal codziennie 
Opole, ani nawet stali mieszkańcy miasta, 
patrząc na Wieżę Piastowską, nie są na 
ogół świadomi tego, że stanowi ona cenny 
zabytek architektury obronnej. Kojarzona 
jest wprawdzie z dawnym zamkiem książę- 

czerpującą charakterystyką jego pierwot
nych cech funkcjonalnych. Niekiedy mamy 
nawet do czynienia z mimowolnym upo
wszechnianiem ewidentnie błędnych wy
obrażeń na ten temat.

Wieża Piastowska, zbudowana około 
1300 r. (za czasów księcia opolskiego Bole
sława I) była tzw. stołpem, czyli wieżą osta
tecznej obrony (a nie np. „strażnicą przy 
zamku książęcym”, jak można przeczytać 
na odwrocie biletów sprzedawanych oso
bom odwiedzającym taras widokowy na 
szczycie wieży). Wieże tego typu, zwane 
z niemiecka bergfriedami, stanowiły miejsce 
ostatniego schronienia obrońców w wy
padku zdobycia zamku przez nieprzyjacie
la. Z tego względu ich wnętrze musiało być 
niedostępne z powierzchni ziemi. Prowa
dził doń tylko jeden niewielki otwór wej
ściowy, umieszczony na dużej wysokości 
i dostępny wyłącznie z drewnianego pomo- 

dzie tylko na wygłodzenie obrońców, ale 
i to nie było łatwe, ponieważ wieże osta
tecznej obrony były zarazem bardzo pojem
nymi magazynami żywności i wody pitnej. 
W sytuacji, gdy kampanie wojenne trwały 
z reguły nie dłużej niż parę miesięcy - od 
późnej wiosny do wczesnej jesieni - szansa 
wygłodzenia ukrytych w wieży obrońców 
była bliska zeru (oczywiście pod warun
kiem uprzedniego nagromadzenia odpo
wiedniej ilości zapasów wewnątrz wieży).

Wieża Piastowska w Opolu, niezależ
nie od opisanych powyżej funkcji refugial- 
nych, typowych dla szerszej grupy tego ro
dzaju obiektów, pełniła jeszcze jedną funk
cję szczególną: stanowiła element wzmac
niający obronę w newralgicznym rejonie 
bramy zamku; celowo została zbudowana 
tuż przy bramie (po stronie wewnętrznej), 
aby dodatkowo ubezpieczyć ową piętę 
Achillesową każdego założenia obronnego.
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Wieża Piastowska przetrwała szczęśli
wie niejedną groźną zawieruchę dziejową, 
ale jej wygląd uległ, niestety, w nowszych 
czasach znacznym przekształceniom, któ
re w dużym stopniu zatarły pierwotny 
charakter budowli. Nic wspólnego z histo
ryczną rzeczywistością nie ma wieńczący 
obecnie wieżę ceglany, o wysokości Hm, 
nadbudowany w 1957 r. (architekt Karol 
Róża, konstruktor Stanisław Zawada) 
ostrosłup. Do innowacji należy też otwór 
wejściowy w przyziemu, przebity z myślą 
o osobach zwiedzających budowlę. Kolej
ną zmianę stanowi przebity w wyższych 
partiach wieży (na wysokości około 25- 
-26 m) otwór drzwiowy, prowadzący na 
niewielki balkonik, wsparty na kamien

pierwotnego otworu wejściowego. Od 
strony wnętrza wieży są one widoczne jako 
głęboka wnęka ostrołukowa, którą zamyka 
obecnie od zewnątrz ścianka z małym, pro
stokątnym okienkiem. Ślady dawnego wej
ścia od zewnątrz wyróżniają się zarówno 
odmiennym wątkiem muru, jak też od
miennym formatem i ciemniejszą barwą 
użytych w tym miejscu cegieł.

Obiegający wieżę gzyms kapnikowy 
stanowił w przeszłości oparcie dla drew
nianego, nadwieszonego ganku, tworzące
go wokół wieży rodzaj kołnierza i mające
go połączenie z analogicznym gankiem 
(chodnikiem straży), biegnącym wzdłuż 
murów obwodowych zamku. Dzięki 
owym gankom i łączącemu je drewniane

nych konsolach (kroksztynach). Forma te
go otworu imituje oryginalne wejścia do 
wież obronnych (do otworów takich pro
wadziły często pomosty wspierające się na 
konsolach); rzeczywiste otwory wejściowe 
nie mogły być jednak umieszczane na tak 
dużej wysokości. Innowacje te pojawiły się 
w pierwszej połowie lat trzydziestych XX w., 
kiedy na miejscu rozebranego zamku ksią
żęcego budowano nowy gmach rejencji 
opolskiej. Wówczas to, między innymi, ro
zebrano dotychczasowe zwieńczenie wie
ży, wprowadzając na jego miejsce ahisto- 
ryczny ostrosłupowy hełm (niższy od 
obecnego) oraz ciąg arkadek.

Na szczęście, zachowały się relikty daw
nego układu funkcjonalnego wieży. Należy 
do nich m.in. kamienny gzyms kapnikowy, 
obiegający od zewnątrz wieżę na wysokości 
około 9 m. Powyżej gzymsu, po stronie za
chodniej, przetrwały ślady zamurowanego 

mu pomostowi wnętrze wieży było niegdyś 
dostępne z korony murów obwodowych.

Na wysokości pierwotnego otworu 
wejściowego zachowało się sklepione po
mieszczenie, łączące się z wyższą kondy
gnacją budowli wąskimi schodami, wyko
nanymi w grubości muru. Pomieszczenie 
to było zaplanowane jako rodzaj schronu 
(miejsce ostatecznego schronienia) dla 
obrońców w razie zdobycia zamku przez 
nieprzyjaciela (do czego jednak nigdy nie 
doszło). Poniżej i powyżej tej kondygnacji 
znajdują się nowsze schody drewniane.

Jak wynika z powyższego opisu, daw
ny układ funkcjonalny wieży pozostaje 
nadal w znacznej mierze czytelny, jednak 
interpretacja reliktów tego układu nie jest 
możliwa bez odpowiedniej wiedzy histo
ry czno-architektonicznej. Niestety, wie
dzy takiej nie zapewniają dostępne obec
nie publikacje - zarówno popularne, jak 

i naukowe - oraz skąpe informacje ofero
wane osobom zwiedzającym opolską Wie
żę Piastowską. Wymownym przykładem 
niewiedzy na temat zachowanych relik
tów układu funkcjonalnego wieży jest sta
ła ekspozycja w gmachu Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Jednym z ele
mentów owej ekspozycji - skądinąd inte
resującej - jest makieta dawnego zamku 
książęcego na Ostrówku. Makieta ta po
kazuje, że wnętrze Wieży Piastowskiej łą
czyło się drewnianym pomostem z gan
kiem obiegającym koronę murów obwo
dowych zamku. Domniemany pierwotny 
otwór wejściowy ulokowano jednak po 
przeciwnej stronie miejsca, w którym za
chowały się relikty oryginalnego wejścia! 
Nie uwzględniono także ganku obiegają
cego wieżę poniżej otworu wejściowego 
oraz zapomniano o zachowanym gzymsie 
kapnikowym. Autorom ekspozycji można 
też wytknąć pominięcie najstarszej fazy 
rozwojowej zamku, jaką stanowiła czwo
roboczna, murowana budowla późnoro
mańska, najpewniej o charakterze obron
nej wieży mieszkalnej (donżonu).

Warto dodać, że Wieża Piastowska 
w Opolu reprezentuje szerszą grupę obiek
tów zabytkowych, w których występują 
podobne relikty pierwotnego układu funk
cjonalnego. Tak np. funkcjonalnym odpo
wiednikiem obiegającego tę wieżę gzymsu 
kapnikowego są analogicznie usytuowane 
odsadzki wokół niektórych wież zamko
wych w innych miejscach Polski, m.in. 
w Będzinie, Chęcinach, Iłży, Rytrze i Prud
niku. Odsadzki takie wszędzie biegną nie
co poniżej oryginalnego otworu wejścio
wego, co jasno świadczy o tym, że stanowi
ły one oparcie dla znajdującego się na tej 
wysokości ganku. We wszystkich tych 
obiektach, podobnie jak w opolskiej Wieży 
Piastowskiej, mamy do czynienia z wolno 
stojącymi (przynajmniej pierwotnie) wieża
mi ostatecznej obrony (stołpami). Analo
giczny gzyms kapnikowy jak w wypadku 
opolskiej wieży obiegał - na podobnej wy
sokości - wolno stojącą, cylindryczną wie
żę zamku rycerskiego Homole, którego ni
kle resztki zachowały się w przysiółku Lu
dowe w pobliżu Lewina Kłodzkiego. Nie
stety, ważna rola tego typu elementów ar
chitektonicznych nie znalazła dotąd szer
szego odzwierciedlenia w literaturze.

Zabytki budownictwa obronnego sta
nowią pod wieloma względami wyjątko
wą i przez to niezmiernie fascynującą gru
pę obiektów zabytkowych. Jednym z ele
mentów owej wyjątkowości jest ich ta
jemniczość. Aby zabytki takie były czytel
ne dla przeciętnego turysty czy miłośnika 
przeszłości, musi im towarzyszyć rzetelna 
informacja i popularyzacja wiedzy na ich 
temat.

Zbigniew Bereszyński
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Drewniany skarb

W
śród zabytków Wielkopol
ski ważne miejsce zajmują 
drewniane kościoły, których 
zachowało się tutaj do czasów obec

nych 230. Przetrwały mimo pruskie
go zaboru, dwóch wojen światowych, 
a także okresu powojennego, nie za
wsze dla nich przyjaznego. Szczegól
ne zagrożenie dla egzystencji tego ty
pu obiektów wystąpiło w Wielkopol- 
sce w okresie, kiedy region ten zna

lazł się pod zaborem państwa pru
skiego. Wprowadzone przez pruski 
rząd nowe przepisy prawa budowla
nego nie pozwalały na budowę drew
nianych obiektów sakralnych. Łatwiej 
można było podówczas uzyskać zgo
dę na rozbudowę istniejącego już ko
ścioła aniżeli pozwolenie na budowę 
nowego - nawet murowanego. Praw
dziwym paradoksem dzisiejszych cza
sów jest fakt, że wiele drewnianych 

kościołów, które przetrwały trudny 
okres dziejowy, właśnie teraz z róż
nych powodów ulega zniszczeniu. 
W powiecie szamotulskim, w gminie 
Oborzycko, po zachodniej stronie 
drogi wiodącej do Czarnkowa, poło
żona jest wieś Słopanowo. W cen
trum tej niewielkiej wsi, liczącej zale
dwie trzystu mieszkańców, wybudo
wany został w latach 1695-1699 ko
ściół drewniany św. Mikołaja. Funda
torem świątyni był Jan Kąsinowski 
herbu Nałęcz, sprawujący m.in. urząd 
sędziego grodzkiego, wałeckiego, ko
misarza do spraw granic; był także 
posłem na sejm w 1685 r.

Kościół w Słopanowie jest przy
kładem jednej z wielkopolskich od
mian późnogotyckiego budownictwa 
drewnianego. Świątynię pokrywa 
jednokalenicowy dach, wspólny dla 
nawy i prezbiterium, z płaskim jed
nopoziomowym stropem. Wokół da
chu biegnie szeroki nadwieszony 
okap, który dodaje budowli większe
go uroku. Od zachodniej strony 
wznosi się nad kościołem czworo
boczna wieża o konstrukcji ramowo- 
-słupowej. Wieża w powiązaniu z ca
łą budowlą jest częściowo wysunięta 
przed nawę nieoszalowaną konstruk
cją z ozdobnie dekorowanymi belka
mi. W jej dolnej części znajdują się 
ozdobne drewniane drzwi, otoczone 
po bokach drewnianymi kolumnami, 
stanowiące główne wejście kościoła. 
Zwieńczenie wieży stanowi latarnia 
i dwukondygnacyjny cebulasty hełm.

Każdego, kto przekroczy progi 
kościoła w Słopanowie, urzeknie 
z pewnością bogaty świat postaci 
i kolorów. We wnętrzu zachwyca bo
gata polichromia, oparta głównie na 
motywach późnorenesansowych i ba
rokowych. W ołtarzu głównym znaj
duje się obraz św. Mikołaja - patrona 
kościoła. Obok tabernakulum umiesz
czone są barokowe rzeźby, przedsta
wiające Matkę Boską, św. Nepomuce
na, św. Franciszka oraz św. Tomasza. 
Polichromia pokrywająca ścianę za 
głównym ołtarzem imituje rozwieszo
ną tkaninę, podtrzymywaną przez
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1.2. Kościół św. Mikołaja w Stopanowie (1) i główne wejście do świątyni (2)
3. Wnętrze kościoła - belka tęczowa i ołtarz główny
4. Chrzcielnica
5. Tablica konsekracyjna
6. Fragment polichromii obrazującej życie św. Mikołaja
7. Malowidło na suficie pod chórem
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cztery namalowane anioły. Nawę od 
prezbiterium oddziela belka tęczowa, 
na której znajduje się drewniany kru
cyfiks, późnogotycka rzeźba Matki 
Boskiej Bolesnej z XVI w. oraz figura 
św. Jana z XVII w. W ołtarzach bocz
nych z drugiej połowy XVII w. 
umieszczone są figury św. Anny Sa- 
motrzeciej w ołtarzu lewym i Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem w prawym. 
Przykładem rzeźbiarskiego kunsztu 
jest ozdobna drewniana chrzcielnica, 
a nad nią postacie Chrystusa i św. Ja
na Chrzciciela. Na stropie prezbite
rium widnieje polichromia obrazują
ca adorację Trójcy Świętej, natomiast 
na stropie nawy umieszczono Mater 
Misericordiae. Na ścianach nawy 

i prezbiterium, oprócz tablicy mówią
cej o konsekracji kościoła, znajduje 
się polichromia obrazująca życie św. 
Mikołaja, biskupa Mirry. Święty po
skramia nawałnicę, ratując życie ma
rynarzy i ich okręty, wysłuchuje mo
dlitw kupców udających się w dalekie 
podróże, ratuje pasterzy i ich trzody 
przed dzikimi zwierzętami.

Na suficie pod chórem umiesz
czone zostało malowidło o nieczęsto 
spotykanej tematyce. Jest to dowcip
ny i zarazem dydaktyczno-moraliza- 
torski wizerunek karczmarki i diabła. 
Karczmarka trzyma w ręku kufel, 
diabeł natomiast wołową skórę, na 
której wypisane są liczne grzechy 
karczmarki: obmowy, oszustwa na 

miarach itp. Diabeł ukarał karczmar- 
kę, wpisując „bo nie dolewała".

Kościół w Słopanowie w latach 
1951-1953 oraz 1989-1990 podda
ny został remontowi. Konserwację 
polichromii przeprowadzono w la
tach 1953-1954 oraz 1990-1991. 
Nie podważając wielkiego znacze
nia wykonanych prac remontowo- 
-konserwatorskich, należy także do
cenić codzienną troskę o stan ko
ścioła ze strony miejscowego du
chowieństwa i mieszkańców tej nie
wielkiej wsi wielkopolskiej. Drew
niany skarb Słopanowa jest w do
brych rękach.

Jerzy Jan Doliński
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SBS „Korkowy” dwór
w Mojej Woli

W
Wielkopolsce, w pow. ostrow
skim, 1,5 km na zachód od 
Sośni, na skraju Parku Krajo
brazowego „Dolina Baryczy” znajduje 

się osada Moja Wola. W 1852 r. po
wstał tu dla księcia brunszwicko- 
-oleśnickiego Wilhelma dwór myśliw
ski. To, że zbudowany został w Mojej 
Woli, było - jak mówią dawne opo
wieści - zupełnym przypadkiem. Ar
chitekt ponoć proponował, by rezy
dencję zbudować w miejscowości Sur- 
min ze względu na dobre warunki hy

drologiczne. Wszystkie rozmowy doty
czące budowy były prowadzone w ję
zyku niemieckim, ale na koniec - by 
ukrócić dyskusję - książę rzekł po pol
sku: „Taka jest moja wola”, a stwier
dzenie to zostało przez budowniczych 
odebrane jako wskazanie miejsca bu
dowy dworu właśnie w Mojej Woli. 
Od 1886 r. dobra Moja Wola należały 
do rodu Diergardtów i liczyły prawie 
5500 ha. W 1911 r., po śmierci męża 
Daniela, ich właścicielką stała się baro
nowa Agnes von Diergardt; zmarła 

jako 82-letnia kobieta w 1945 r. 
w okolicy Zagania, w czasie ucieczki 
przed wojskami radzieckimi.

Ostatnim właścicielem dworu był 
Gissebert von Romberg-Klitzing - 
adoptowany syn baronowej Agnes, któ
ry w przededniu drugiej wojny świato
wej organizował dywersję w południo
wej Wielkopolsce. Tuż przed wybu
chem wojny uciekł do Niemiec, by 
1 września 1939 r. przekroczyć grani
cę jako przewodnik oddziałów Wehr
machtu (w okresie międzywojennym 
Moja Wola leżała zaledwie 5 km od 
granicy polsko-niemieckiej). W 1943 r. 
zginął w bitwie pod Kurskiem. Ponoć 
wywodził się z linii, z której pochodziła 
żona Mieszka II - Rycheza. Jest też au
torem pracy o okolicznych hutach 
szkła, działających tu w drugiej połowie 
XVIII i pierwszej połowie XIX w. Aż do 
zakończenia drugiej wojny światowej 
dwór był siedzibą lub letnią rezydencją 
obszarników niemieckich. Mieścił się 
w nim także sztab tzw. piątej kolumny.
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1. Plan parteru dworu w Mojej Woli
2.3. Elewacja frontowa dworu (2) i jej fragment (3)
4. Fragment pokrycia korkowego

(zdjęcia: Marek Olejniczak, rys. wg St. Matyszko, „Majątki wielkopolskie", t. III, Szreniawa 1996)

- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Poza niebanalną bryłą budynku ze 
ścianami z tzw. muru pruskiego, o atrak
cyjności i wartości architektonicznej 
dworu w Mojej Woli decyduje przede 
wszystkim fakt, że na zewnątrz ściany 
wyłożone są korą z dębu korkowego 
sprowadzonego z Portugalii. Nowsza 
część, która została dobudowana w koń
cu XIX w., wykończona jest zwykłą ko
rą dębową, co również dodaje budowli 
swoistego uroku. Bez korkowego pokry
cia pozostała jedynie murowana pięcio
kondygnacyjna wieża z tarasem widoko
wym, dostawiona w latach 1902-1903.

Dwór złożony jest z kilku malowniczo 
zestawionych brył jedno- i dwukondy
gnacyjnych, nakrytych stromymi dachami 
dwuspadowymi. W części północno- 
-wschodniej jest murowany, w części po
łudniowo-zachodniej i środkowej ściany 
są konstrukcji ryglowej z wypełnieniem 
ceglanym, oszalowane deskami i obite ko
rą dębową. Oprócz dworu do zespołu re- 
zydencjonalnego należą: stajnia-powo- 
zownia, przypałacowa wędzarnia - rów
nież kryte korkiem oraz park krajobrazo
wy - dawny ogród botaniczny. Obecnie 
park zajmuje powierzchnię 11 ha. Zacho
wał się tu dawny układ kompozycyjny 
oraz piękny starodrzew, składający się 
z 35 gatunków drzew i 20 gatunków 
krzewów zarówno krajowych, jak i egzo
tycznych. Rosną tu m.in. buki, graby, pla
tany, sosny wejmutki, dęby szypułkowe 
oraz krzewy: jałowiec, berberys koreań
ski, pigwowiec, rododendrony. Dawniej 
park zajmował 14 ha i ciągnął się do po- 
ewangelickiego kościoła (1895 r.), przy 
którym znajduje się grobowiec Daniela 
i Agnes von Diergardtów.

Po drugiej stronie rzeczki Młyńska 
Woda położona jest druga część założe
nia: zespół zarządu dóbr, dozoru leśnego 
i domy pracowników. Zespół ten nosi 
nazwę Stare Miasto lub Kuźnica So- 
śnieńska. Jeden z budynków Starego 
Miasta służył jako ochronka dla dzieci, 
kalek i starców, a opiekowały się nimi 
zakonnice. Ochronka oraz przedszkole 
nadzorowane były przez baronową 
Agnes von Diergardt.

Po upaństwowieniu posiadłości 
w 1945 r., dwór był kolejno siedzibą 
nadleśnictwa, technikum leśnego z inter
natem, ośrodka szkolenia leśnego oraz 
ośrodka kolonijnego. Przez kilka następ
nych lat tego pięknego obiektu niestety 
nie wykorzystywano i z roku na rok co
raz bardziej niszczał. Ostatnio przeszedł 
w prywatne ręce i pozostaje mieć nadzie
ję, że wróci do dawnej świetności.

Marek Olejniczak
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Relikty drewnianej Warszawy

N
a osiedlu Wólka Węglowa, przy 
samej granicy warszawskich 
Bielan i gminy Izabelin, ostały 
się dwa drewniane domy. Obydwa przy 

ul. Estrady. Obecne ulice Estrady 
i Wólczyńska przed 1939 r. nie miały 
żadnej nazwy. Teren ten należał do hr. 
Józefa Rakowskiego, a stojące tu domy 
były przeważnie drewniane.

W 1906 r. przy dzisiejszej ul. Estrady 
nr 100 powstał drewniak Stefanii Kro- 
piełnickiej. Dom ten nie wyróżniał się 
niczym wśród ówczesnych zabudowań 
Placówki, Wólki czy Radiowa. Wszystkie 
budynki miały mocno spadziste dachy, 
pokryte zarówno strzechą, jak i papą, 
najrzadziej trafiały się budynki kryte 
gontem. W domu Kropielnickiej w ścia
nie szczytowej mieściło się wejście do 
chlewika, a od frontu zieleniła się altana. 
Narożniki domu urozmaicone były fine

dość zniszczona - korozja przeżarła 
metal, ale budka trzyma się dobrze. 
Przed wojną w Warszawie było bardzo 
dużo numerowych lamp z kominkiem 
na daszku. Służył on do odprowadza
nia dymu z ogarka naftowego, który 
oświetlał wycięty w blasze numer pose
sji i nazwę ulicy. Lampa na domu Stefa
nii Kropielnickiej jest już elektryczna, 
zamontowana wewnątrz żarówka 
oświetla napisany na szkle adres.

Na sąsiedniej posesji, przy ul. Estrady 
J02 (róg Wólczyńskiej) znajduje się 
drewniany budynek z lat trzydziestych 
XX w. Wzniesiony został na podmurów
ce z kamieni. Dom jest parterowy, a pod 
dachem pokrytym papą kryje się strych.

Niedaleko Wólki Węglowej, na 
osiedlu Placówka przetrwała przedwo
jenna drewniana willa Zbigniewa J. Kra
szewskiego, biskupa Warszawy. Budy

1.2. Drewniany dom przy 
ul. Estrady 100 w Warszawie (1) 
i zamontowana na nim lampa 
numerowa (2)

3. Drewniany budynek 
czynszowy
przy ul. Siedzibnej 43 
w Warszawie

(zdjęcia: Przemysław
M. Burkiewicz)

zyjnymi ozdobami wyciętymi z drewna. 
W latach siedemdziesiątych XX w. 
mieszkańcy domu dobudowali od strony 
podwórza murowaną werandę, która 
mocno kontrastuje z drewnianą całością.

Dom przy ul. Estrady 100 oświetlo
ny jest tzw. lampą numerową. Jest ona 

nek jest w dobrym stanie, ale znajduje 
się na prawdziwym ugorze, przy ul. 
Nokturnu 9, która wiedzie wśród zdzi
czałych ogródków działkowych na za
pleczu Huty Warszawa.

Na osiedlu Bródno, części warszaw
skiej Pragi Północ, przed drugą wojną 

światową pełno było drewnianych do
mów. Dziś jest ich zaledwie kilka. 
W czasach carskich zaborów guberna
tor zabraniał budowania murowanych 
i wysokich budynków na przedpolach 
miasta, by z Cytadeli Aleksandryjskiej 
mieć doskonały widok na okolice War
szawy. Domy budowano z drewnia
nych bali i desek. Nie brakowało jed
nak także budynków postawionych 
z rozebranych wagonów i podkładów 
torowisk kolejowych. Gdy w 1872 r. 
oddano linię nadwiślańską, dla nowych 
pracowników - majstrów, kolejarzy, in
żynierów zaczęto budować domy na
wiązujące do słynnych otwockich „świ- 
dermajerów”. Przeważnie były to do
my piętrowe, z facjatami, zwrócone 
frontem do ulicy. Wokół nich zazieleni
ły się ogródki.

Po wybudowaniu po drugiej wojnie 
światowej na Bródnie Fabryki Samo
chodów Osobowych i dużych bloków 
mieszkalnych, drewniaków pozostało 
niewiele. Przy ul. Siedzibnej 43 wznosi 
się dość obszerny budynek czynszowy. 
Składa się z dwóch pięter, od strony 
ulicy uwagę przykuwa facjata z balko
nem. Okna na parterze zamykane są na 
potężne, masywne drewniane okienni
ce. Dach budynku niedawno pokryty 
został czerwoną dachówką. Dom po
wstał w 1923 r.

Przy ul. Michała K. Ogińskiego 14 
(przed 1916 r. - przy ul. Czystej) zwra
ca uwagę budynek - jakby bliźniak, 
z zachowaną pierwotną drewnianą ele
wacją. Od strony frontu widać dwa 
okna, a druga część domu, w której 
mieści się sklep, została obita plastiko
wymi listwami, kryjącymi całkowicie 
drewnianą konstrukcję budynku, po
wstałego około 1920 r. Z kolei przy ul. 
Ogińskiego 16 znajduje się dom sprzed 
100 lat; powstał zapewne w latach 
dziewięćdziesiątych XIX w. Trzyma się 
dość dobrze, choć widać zaniedbanie. 
Drewniak zbudowany jest z solidnych 
sosnowych desek, a dach pokryty ma 
papą. Otoczony jest ze wszystkich pra
wie stron wysokimi blokami, a zatem 
bardzo mało widoczny. To już ostatnie 
relikty drewnianej Warszawy.

Przemysław M. Burkiewicz
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Statua w Lidzbarku Warmińskim

W
 numerze 1, 2005 „Spotkań 
z Zabytkami” ukazał się ar
tykuł Andrzeja Jelskiego 
Maltański s'lad w Radomiu, dotyczą

cy radomskiej statui św. Jana Nepo
mucena, ufundowanej w 1752 r. 
przez biskupa warmińskiego Adama 
Stanisława Grabowskiego (1698- 
-1766). Nie była to jedyna statua 
ufundowana przez biskupa Grabow
skiego, człowieka zasłużonego dla 
polskiego Oświecenia, wybitnego 
mecenasa nauki i sztuki, który w la
tach 1742-1766 rezydował w Lidz
barku Warmińskim.

Na dziedzińcu przedzamcza zam
ku biskupów warmińskich w Lidz
barku Warmińskim, na wprost drzwi 
nowego pałacu, stoi rokokowa, ka
mienna statua św. Katarzyny Alek
sandryjskiej. Ufundowana została 
przez biskupa Grabowskiego w 1756 r., 
a ustawiona w 1757 r., a więc niedłu
go po radomskiej. Jej autorem był 
Pierre Coudray (1713-1770), na
dworny rzeźbiarz drezdeński pocho
dzenia francuskiego, ten sam, który 
wykonał statuę w Radomiu.

Na wysokim, urozmaiconym ar
chitektonicznie postumencie umiesz
czona jest figura młodej kobiety 
w bogatych szatach i z diademem na 
głowie. Postać skierowana jest twa
rzą do elewacji południowej zamku. 
Świętej towarzyszą atrybuty jej mę
czeństwa: miecz, który trzyma w le
wej dłoni i koło zębate stojące u jej 
stóp oraz palma w prawej dłoni. 
Dwa pierwsze z wymienionych - to 
typowe atrybuty, pojawiające się 
w wyobrażeniach św. Katarzyny już 
w XIII w. Na północnej ścianie po
stumentu, w jego górnej części, znaj
duje się herb fundatora. O ile na ra
domskim postumencie widnieje 
herb wielopolowy (w tarczy cztero- 
dzielnej umieszczono cztery herby 
przodków biskupa), o tyle na lidz
barskim jest pojedynczy herb Zbi- 
świcz, przysługujący pomorskiej ro
dzinie Grabowskich o przydomku 
Gótzendorf. W tarczy, mającej

1.2. Statua św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Lidzbarku Warmińskim

3. Stiukowa dekoracja rzeźbiarska z herbem 
biskupa Adama Stanisława Grabowskiego 
na frontonie nowego paiacu biskupiego 
w Lidzbarku Warmińskim

(zdjęcia: Tomasz Adam Pruszak)

kształt ozdobnego kartusza rokoko
wego, znajduje się półksiężyc obró
cony rogami w górę, przez którego 
środek przechodzi miecz skierowa
ny ostrzem w górę. Tak jak w Rado
miu, herb ten przedstawiono w od

mianie przysługującej biskupowi, 
a więc z kapeluszem i sześcioma 
chwostami na sznurach z każdej 
strony tarczy oraz krzyżem widocz
nym między kapeluszem a tarczą (tu 
jednoramiennym, w Radomiu po
dwójnym). Poniżej tarczy umiesz
czono zawieszony na wstędze Order 
Orła Białego, którego kawalerem 
był biskup od 1740 r. Zagadką są 
natomiast dodatkowe elementy 
w kształcie rogów wystających spod 
tarczy i otaczającej ją wstęgi. Trudno 
je bowiem uznać za należące do 
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krzyża maltańskiego, który, jak się 
wydaje, powinien być umieszczony 
w tle tarczy herbowej. Z drugiej 
strony postumentu znajduje się na
pis: „MEMORIAE / S. CATHARI- 
NAE / VIRG. ET. MART / P. / ADAM 
! STANISLAUS / EPISCOPUS / MDC- 
CLVI”, który można tłumaczyć: PA
MIĘCI ŚW. KATARZYNY DZIEWI
CY I MĘCZENNICY WYSTAWIŁ 
ADAM STANISŁAW BISKUP 1756.

Charakterystyczny herb biskupa 
Grabowskiego można spotkać na 
wielu zabytkach. W Lidzbarku War
mińskim występuje on także w for
mie stiukowej na frontonie wschod
niej oficyny przedzamcza, przebu
dowanej w latach 1745-1747 na no
wy pałac biskupa. W zamku widać 
go m.in. na jednym ze zworników 
sklepienia kaplicy zamkowej, prze
budowanej w stylu rokokowym 
przez Grabowskiego w latach pięć
dziesiątych XVIII w. Biskupi herb 
można odnaleźć również poza Lidz
barkiem Warmińskim i Radomiem, 
np. w niedalekich od Lidzbarka 
Warmińskiego Smolajnach umiesz
czono go na frontonie rezydencji 
letniej biskupa, gruntownie przebu
dowanej w latach 1760-1761. Swój 
herb biskup umieszczał nie tylko 
na budowlach architektonicznych 
i rzeźbach, ale także na różnych 
przedmiotach z nim związanych, 
a więc portretach, zarówno malowa
nych olejno, jak i graficznych, ma
pach, porcelanie (serwis miśnieński 
biskupa Grabowskiego, po 1740 r.; 
pojedyncze talerze serwisu zachowa
ły się w zbiorach Muzeum Narodo
wego w Warszawie i na Wawelu) 
i innych. Dobrze zazwyczaj rozpo
znawalny krzyż maltański, którego 
ostre rogi wychodzą spod tarczy bi
skupiego herbu, nie może dziwić, 
gdyż biskup Grabowski był kawale
rem maltańskim. Na członka Zako
nu Kawalerów Maltańskich został 
przyjęty 3 listopada 1734 r., pod
czas trzyletniego pobytu w Rzymie 
(1734-1737). Grabowski wypełniał 
wówczas misję, mającą na celu uzna
nie przez papieża Klemensa XII kró
lem polskim Augusta III, a następnie 
podpisanie konkordatu.

Tomasz Adam Pruszak
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Dziadki do orzechów

P
rzodkowie najbardziej znanego
Dziadka do Orzechów - bohate
ra książki Ernsta T. A. Hoffman

na, pochodzili zapewne z okolic Gór 
Rudawskich w Saksonii. W XVII w. 
zamieszkujące te tereny ubogie rodzi
ny górnicze zaczęły rzeźbić w drewnie 
bożonarodzeniowe szopki, modele 
kopalń, figurki górników, pociągi 
oraz nieco pokraczne ludziki, używa
ne do łupania orzechów. Sprzedawa
no je na jarmarkach i odpustach. Cie
szyły się tak dużym powodzeniem, że 

wą kurtkę huzarską z licznymi białymi 
sznurami i guzikami, spodnie tego sa
mego koloru, a buciki piękniejsze niż 
wszystkie, jakie zdobiły kiedykolwiek 
nogi studenta czy nawet oficera. Tak 
dobrze przylegały do delikatnych nó
żek, jakby były namalowane. Z ra
mion zwisał mu wąski niezgrabny 
płaszczyk, który wyglądał jak z drze
wa, na głowie miał czapkę górni
czą.[...] Jasnozielone, trochę wyłupia
ste oczy pełne były przyjaźni i życzliwo
ści. Dodawała mu wdzięku starannie 

1. Potomkowie bohatera książki E. T. A. Hoffmanna - współczesne drewniane dziadki na warszawskim targu 
staroci na Kole

wkrótce ich wytwarzaniem zajęły się 
osobne warsztaty. Saksońskie dziadki 
trafiały na wigilijne stoły w Norym
berdze, Czechach i Polsce. Są produ
kowane do dziś, a ich współczesne 
wersje, goszczące na targach staroci, 
wyglądają tak samo jak bohater książ
ki Hoffmanna: „Można by wprawdzie 
dużo zarzucić jego figurze, bo długi 
i zbyt gruby tułów nie harmonizował 
z krótkimi i cienkimi nóżkami, a głowa 
była o wiele za duża. Ale te braki wy
nagradzało eleganckie ubranie, które 
świadczyło o dobrym smaku. Mały 
człowiek miał na sobie śliczną fiolko- 

uczesana broda z białej bawełny, okala
jąca podbródek, a czerwone usta uśmie
chały się łagodnie” (E.T.A. Hoffmann, 
Dziadek do Orzechów, Nasza Księgar
nia, Warszawa 1998, na podst. tłuma
czenia Józefa Kramsztyka oprać. Kry
styna Kuliczkowska, s. 12-13).

Historia narzędzi do łupania orze
chów jest znacznie dłuższa niż dzieje 
saksońskich brodaczy. Najstarszą 
wzmiankę o tym praktycznym instru
mencie zawdzięczamy Jeanne d’Evreux, 
która w spisanym w 1372 r. testamencie 
przekazuje potomnym: „srebrny przy
rząd do miażdżenia orzechów, ważący
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2. Żeliwny dziadek w kształcie smoka; XIX w.

3. Wiewiórka - naciśnięta na ogon unosi łapki i rozgniata skorupkę orzecha 
o pyszczek, odlew żeliwny; początek XX w.

4. Dziadek do orzechów firmy Norblin, mosiądz srebrzony; przetom XIX i XX w.

5. Typ dziadka, w którym orzechy miażdży dokręcana śruba, mosiądz 
srebrzony

6. Dziadek obrotowy, dwustronny - do orzechów laskowych i włoskich, część 
miażdżąca z niklowanego metalu, rączki drewniane

7. Srebrzony, obrotowy dziadek do orzechów, ozdobiony herbem dawnych 
właścicieli

8. Rzeźbiony drewniany dziadek do orzechów, wyrób pamiątkarski z Zagrzebia; 
trzecia ćwierć XX w.

(zdjęcia: Matylda Prus)

6,5 uncji i wart 9 franków”. To kosz
towne narzędzie było zapewne wersją 
żelaznych obcęgów, używanych przez 
kowali do wyciągania gwoździ.

Najstarszy zachowany orzechołom 
znajduje się w zbiorach Musee Les 
Secq des Tournelles w Rouen i jest da
towany na XV w. Z kolei najwcze
śniejszy datowany obiekt w ogromnej 
kolekcji dziadków Edwarda H. Pinto 
pochodzi z 1570 r. (Edward H. Pinto, 
Treen and other wooden bygones, 
G Bell & Sons, London, 1969). Jest 
to wspaniała rzeźba przedstawiająca 
Herkulesa, jadącego na lwie nemej- 
skim i otwierającego jego paszczę.

Dziś trudno o takie rarytasy, ale 
i tak dziadki stanowią raj dla kolek
cjonerów - chyba żadne praktyczne 
narzędzie nie przybierało tak różno
rodnych form i kształtów.

Orzechy łupały rozmaite baśniowe 
stwory: smoki, skrzaty, gnomy i wilko
łaki. Bardzo popularne były też rzeź
bione twarze i figury ludzkie oraz 

dziadki zoomorficzne. Tu prym wiodły 
oczywiście wiewiórki, ale zdarzały się 
również orzechołomy w kształcie psów, 
kotów, małp, słoni, ryb, krokodyli, or
łów i papug. Nie mogło też zabraknąć 
metalowych dziadków w kształcie 
zgrabnych kobiecych nóżek, na Zacho
dzie często sprzedawanych w skórza
nych futerałach, udających spódnicę 
z rozporkiem. Wytwórnie sreber i pla
terów produkowały dziadki pasujące 
do kompletów sztućców - najczęściej 
składały się one z dwóch połączonych 
ramion, z profilowaną częścią, w której 
umieszczano orzech. Niektóre miały 
dwa wgłębienia - mniejsze bliżej zawia
sów dopasowane do orzechów lasko
wych i większe w sam raz do orzechów 
włoskich. Niekiedy dziadek był połą
czony z nożyczkami do winogron lub 
sprzedawany w komplecie z instrumen
tem ułatwiającym wydobycie jądra z łu
pinki. Bardziej prymitywne i rzadziej 
spotykane były modele w formie młot
ka oraz zakrzywionej żeliwnej pod

stawki, którą amator orzechów umiesz
czał na udzie. Większe uznanie zyskały 
dziadki, w których skorupkę miażdżył 
rodzaj śruby - wprawdzie rozłupanie 
orzecha zajmowało nieco więcej czasu, 
ale za to łatwo było kontrolować siłę 
nacisku na łupinkę, tak aby nie zgnieść 
jądra. Odrębną grupę stanowiły bardzo 
dekoracyjne dziadki do orzechów pi- 
niowych, wytwarzane w Hiszpanii, 
Francji i we Włoszech.

Dziś, kiedy orzechy coraz częściej 
kupuje się bez skorupek, stare orzecho
łomy zasługują na szacunek. Wszak 
przez lata bohatersko broniły naszego 
uzębienia. Jak podają źródła archiwal
ne, mnichom ze średniowiecznych za
konów bernardyńskich musiano zabro
nić rozgryzania orzechów, nakazując, by 
otwierali je nożem. Najwyraźniej meto
da ta była równie popularna wśród 
osób świeckich, skoro jeszcze w XVII w. 
dziadka do orzechów nazywano w Pol
sce „zębem”.

Matylda Prus
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Muzea zabawek

Z
 pamiętnika starego subiekta 
w Lalce Bolesława Prusa dowia
dujemy się, że do pracy w sklepie 
zachęcił go pajac-kozak, wiszący 

u Mincla na wystawie. Skądinąd wiado
mo, że w kwestii tytułu powieści polo
niści nie są wcale zgodni, twierdząc, że 
może się on odnosić zarówno do panny 
Izabeli, jak i do Mimi, lalki Heluni. Hi
storia Mimi jest bardzo pouczająca, tak
że dla współczesnego historyka zabaw- 
karstwa. „W drugiej połowie grudnia - 
pisze Rzecki - patrzę - otwierają się 
drzwi i wchodzi pani Stawska. Śliczna 
jak nigdy [...] i mówi cichym głosem:

- Czy zechce mi pan pokazać tę lalkę? 
[...] W końcu wydobywam pudło - 

są trzy duże lalki: brunetka, blondynka 

each w 1978 r. z okazji obchodów Mię
dzynarodowego Roku Dziecka. Głów
nym celem organizatora tego muzeum 
(Krajowego Związku Spółdzielni Za- 
bawkarskich) było stymulowanie „prze
mysłu zabawkarskiego jako wyodrębnio
nej gałęzi przemysłu w gospodarce kra
jowej”. Język, jakim została sformuło
wana ówczesna misja tego muzeum, 
wywodzi się jeszcze z poprzedniej epo
ki; obecnie placówka ta oprócz działal
ności wystawienniczej prowadzi bada
nia naukowe, poświęcone w dużej mie
rze zabawkom ludowym.

Trzy zaprezentowane niżej muzea 
znajdują się w rejonie Dolnego Śląska 
oraz w Pradze czeskiej. Pierwsze z nich 
jest muzeum miejskim, dwa pozostałe 

i szatynka. Każda ma prawdziwe włosy, 
każda, naciśnięta w brzuszek, przewraca 
oczyma i wydaje głos, który dla pani 
Stawskiej brzmi jak «mama», dla Klejna 
jak «tata», a dla mnie jak «u-hu»”. Dzię
ki baronowej Krzeszowskiej wiemy na
wet, w jaki sposób została wykonana. 
Oto Wokulski „lalki takie sprowadzał 
z zagranicy w kawałkach: oddzielnie 
głowy, oddzielnie korpusy”. Można 
więc było, odpruwszy głowę lalki, „we
wnątrz znaleźć firmę”, czyli metkę.

Opierając się tylko na literaturze, 
trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak na
prawdę wyglądały dawne zabawki. 
Pierwsze muzea zabawek na świecie po
wstawały w latach trzydziestych XX w., 
bazując przeważnie na zbiorach prywat
nych. W Polsce pierwsze Muzeum Za- 
bawkarstwa utworzone zostało w Kiel- 

są muzeami prywatnymi. Oprócz orga
nizatora różni je wielkość i komple- 
mentarność kolekcji oraz poziom za
możności, a łączy przede wszystkim 
pasja kolekcjonerska ich twórców.

Miejskie Muzeum Zabawek w Karpa
czu powstało w 1995 r. Zaczątek i trzon 
kolekcji stanowiła darowizna Henryka 
Tomaszewskiego, artysty i twórcy Teatru 
Pantomimy Wrocławskiej. Składają się na 
nią przede wszystkim lalki z różnych 
stron świata i z różnych okresów, z wyłą
czeniem zabawek militarnych.

Kolekcja muzeum liczy obecnie po
nad 2000 eksponatów. Układ ekspozycji, 
starannie opracowanej przez krakow
skiego scenografa, Kazimierza Wiśniaka, 
nie jest chronologiczny, choć są w nim 
zaznaczone kamienie milowe w historii 
zabawkarstwa, takie np. jak rewolucja 

w historii lalek (dokonana przez firmę 
Kathe Kruse [1883-1968] - zastąpienie 
lalki imitującej dorosłą kobietę lalką-ma- 
łym dzieckiem) czy też pojawienie się 
nowych materiałów do wyrobu zabawek 
(biskwit, celuloid, papier-mache).

Układ wystawy nie ma również 
charakteru geograficznego ani funkcjo
nalnego - lalki z Japonii prezentuje się 
obok biedermeierowskich lalek z gło
wami z porcelany i biskwitu; zabytko
we klocki obok lalek z kukurydzy i sa
mochodzików. Na wystawie występują 
licznie współczesne kopie dziewiętna
sto- i dwudziestowiecznych zabawek, 
wykonane współcześnie bądź to we
dług oryginału, bądź też według sta
rych wzorów znanych firm zabawkar- 
skich. Ekspozycję zamykają gabloty 
z zabawkami współczesnymi (m.in. 
klocki Lego, lalki Barbie i lalki muzy
ków z rockowej grupy „Kiss”).

Muzeum w Karpaczu jest muzeum 
autorskim. Ekspozycja, zaaranżowana 
przez scenografa teatralnego, ma charak
ter wyjątkowy. Zbiory prezentowane są 
w specjalnie wymalowanych gablotach, 
imitujących zależnie od potrzeby domki 
dla lalek, sceny uliczne, wiejskie sielanki, 
widoki natury, itp. Placówka ta nie na
rzeka na frekwencję, co jest wynikiem 
szeroko zakrojonej akcji promocyjnej 
(liczne szyldy i drogowskazy, bardzo po
trzebne dla nieznających miejscowości, 
ponieważ muzeum mieści się w Karpa
czu Górnym, oddalonym od centrum 
miasta). Wzmianki o Muzeum Zabawek 
znajdują się we wszystkich przewodni
kach po okolicy, tak że oprócz świątyni 
Wang i wyciągu na Małą Kopę, stanowi 
ono jedną z głównych lokalnych atrakcji.

Zupełnie innego rodzaju Muzeum 
Zabawek powstało w 2004 r. w Szklar
skiej Porębie (w Białej Dolinie). W zasa
dzie trudno nawet nazwać je muzeum, 
ponieważ nie prowadzi ksiąg inwenta
rzowych i nie jest wpisane do rejestru 
muzeów. To wszystko nie zmienia faktu, 
że jest to miejsce niezwykłe, zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Muzeum mieści 
się w dawnym sklepie spożywczym, jest 
malutkie, przepełnione eksponatami, ale 
- uwaga - wolno w nim brać zabawki do 
ręki. Prywatna kolekcja Macieja Soroki 
liczy około 2500 eksponatów, pocho
dzących z drugiej połowy XX w.
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1.2. Gabloty wystawowe z modelami wozów 
strażackich (1) i lalkami (2) w Muzeum Zabawek 
w Karpaczu
3. Regały z lalkami w Muzeum Zabawek
w Szklarskiej Porębie
4.5. Gabloty wystawowe z lalkami (4) i misiami (5) 
w Muzeum Hracek na Hradczanach w Pradze

(zdjęcia: Jarosław Manioki)

W praktyce oznacza to, że każdy dorosły 
zwiedzający po krótkiej chwili odnajduje 
lalki i samochody podobne do tych, któ
rymi bawił się w dzieciństwie. Bierze je 
do ręki i zaczyna opowiadać, że jego lal
ka miała inny fartuszek, że straciła pukiel 
włosów w starciu z psem i że wcale nie 
wiedział, że miała skarpetki. Panowie 
rzucają się na blaszane samochody, tram
waje i zaczynają nimi jeździć po podło
dze. Dzieci słuchają dorosłych z pobłaż
liwym rozbawieniem, uznają jednak 
atrakcyjność zabawek rodziców i po 
krótkiej chwili zaczynają oprowadzać 
wokół stołu radzieckie „chodzące” lalki 
albo rozbierają zabawkę-chatę góralską.

Właściciel wszystko robi sam - pobie
ra opłaty za wstęp (płaci się „co łaska”), 
oprowadza zwiedzających, naprawia 
i konserwuje zbiory (większość zabawek 
mechanicznych działa i można to spraw
dzić własnoręcznie). Niestety, ekspozycja 
pozostawia wiele do życzenia - wiele eks
ponatów wystawiono na piwnicznych re
gałach, a także na wielkim stole, okrytym 

folią. Tłok na półkach sprawia, że łatwo 
można coś uszkodzić lub przewrócić. Pe
wien problem stanowi również brak in
formacji o muzeum. Miejscowa księgar
nia dysponuje ulotkami (można założyć, 
że klient księgarni przyjdzie również do 
muzeum), ta sama ulotka wisi na tablicy 
ogłoszeń pod jednym z miejscowych ko
ściołów, oprócz tego właściciel odwiedza 
okoliczne domy wczasowe, roznosząc 
własne pocztówki.

Wypoczywający na wakacjach w re
jonie Szklarskiej Poręby mają do dyspo
zycji jeszcze jedno muzeum zabawek, 
a mianowicie Muzeum Hracek w Pra
dze czeskiej, oddalonej od Szklarskiej 
o niespełna trzy godziny jazdy samocho
dem. Muzeum mieści się w obrębie 
Hradczan, tuż obok Złotej Uliczki, i jest 
to dosyć nietypowa lokalizacja - w naj
bliższym sąsiedztwie znajdują się wy
łącznie muzea sztuki i najwyższej klasy 
zabytki. Z drugiej strony jest to lokaliza
cja doskonała - większość zwiedzają
cych z dziećmi nie omieszka zajrzeć do 
Muzeum Hracek, tym bardziej że jest to 
muzeum imponujące, zarówno jeśli cho
dzi o zbiory, jak i samą organizację. Jego 
właścicielem jest Ivan Steiger, reżyser, 
pisarz i karykaturzysta, z pochodzenia 
Czech, z wyboru Niemiec (wyemigro
wał w 1968 r.). Pierwszym tego typu 
muzeum Steigera było założone w 1983 r. 

-— ---------------------- Z WIZYTĄ W MUZEUM

w Alter Rathausturm w Monachium. 
Zbiory muzeum na Hradczanach obej
mują ostatnie 150 lat; ekspozycja nosi 
tytuł „Złoty wiek zabawek”. Dużą jej 
część stanowią wszelkiego rodzaju po
jazdy, począwszy od blaszanych powo
zów konnych, poprzez samochody 
i motocykle, samoloty, statki parowe 
i transatlantyki, a na kolejkach kończąc. 
W muzeum jest również imponująca ko
lekcja pluszowych misiów, liczne gry 
i łamigłówki oraz uważane za najcen
niejsze dziecinne zegary. Na najwyższym 
piętrze wystawione są lalki Barbie.

Podobnie jak w muzeum w Karpa
czu, zabawki wystawiane są w gablotach 
na tle namalowanych wnętrz i pejzaży. 
Jednak w przeciwieństwie do scenografii 
Wiśniaka, która jest bajkowa i fantazyj
na, tła w praskim muzeum są z epoki, 
namalowana architektura odpowiada 
ściśle czasom, w których powstała dana 
zabawka. Aranżowanie scenek rodzajo
wych nie jest tutaj regułą, przeważa na
ukowa, systematyczna prezentacja — co 
wcale nie oznacza, że aranżacja jest nud
na. Wśród opisów jest np. informacja, 
gdzie i jak pozyskano do zbiorów meta
lowy statek z lat trzydziestych, jak zdej
mowano zeń rdzę po wyłowieniu z dna 
jeziora. Podziw budzi fakt, że wystawia
ne są całe, kompletne serie zabawek, je
żeli papierowy cyrk - to nie dwa smętne 
wielbłądy i niedźwiedzica z małym, oca
lałe z jakiejś pożogi dziejowej, tylko cały 
komplet (z informacją, że w magazynach 
jest jeszcze więcej), jeśli lalki Barbie, to 
wszystkie modele, jakie kiedykolwiek 
wyprodukowano (chociaż zapewne bra
kuje jakichś autorskich lub rocznico
wych lalek). Jako dziecko dorastające 
poza krajem, wychowałam się na lalce 
Barbie i zobaczenie „mojej” Barbie (mo
del z 1962 r.) w oryginalnym kostiumie 
i pantofelkach, których w ogóle nie pa
miętałam, było ogromnym przeżyciem.

I tutaj tkwi zapewne tajemnica popu
larności muzeów zabawek na całym świę
cie. Tak naprawdę wcale nie chodzi 
o przyciągnięcie do nich dzieci - więk
szość z nich zdecydowanie woli swoje, 
współczesne lalki, misie i Bionicle, i z nie
cierpliwością wygląda końca ekspozycji. 
Niezależnie od tego, czy jest to małe, au
torskie muzeum, czy też prywatne, 
w którym można brać zabawki do ręki, 
czy nawet profesjonalne, zasobne mu
zeum w cieniu historycznych pałaców - 
chodzi o to, by dorośli mogli zobaczyć 
swoje dawne zabawki i wrócić na chwilę 
do krainy dzieciństwa.

Anna Manicka
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ -

Tropiciele śladów przeszłości

„Spotkaliśmy się przed szkolą a następnie 
ruszyliśmy w drogę do «Bórku». Znajduje się 
tam kapliczka, w której, jak opowiadają miesz
kańcy Wtelna, pochowano zamożnych pań
stwa, dawniejszych właścicieli tych terenów. 
Ludzie myśleli, że w kapliczce zakopany jest 
skarb, dlatego zdewastowali to miejsce [...]”

(fragment relacji uczennicy 
Zespołu Szkól we Wtelnie)

Tak swoją pracę rozpoczynają młodzi 
odkrywcy śladów przeszłości. Naj

pierw wędrują po okolicy w poszukiwa
niu obiektów godnych zainteresowania. 
Gdy znajdą już „swój” zabytek, symbo
licznie go adoptują, czyli przejmują pod 
swoją opiekę. Później starają się różny
mi sposobami przywrócić pamięć 
o tych miejscach, ludziach, historii. 
Wszystkie te działania związane są 
z programem, który już od czterech lat 
z powodzeniem realizowany jest przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej (pro
gram finansowany jest przez Narodowe 
Centrum Kultury i Fundację Bankową 
im. Leopolda Kronenberga). „Ślady 
Przeszłości - uczniowie adoptują zabyt
ki” jest programem edukacyjnym skie
rowanym do młodzieży szkolnej, w któ
rym uczniowie opiekują się zabytkami 
znajdującymi się w najbliższej okolicy. 
Z roku na rok coraz więcej projektów

zgłaszanych jest do programu. Zaczęto 
się od kilkudziesięciu szkól, teraz liczba 
uczestników przekroczyła 150. Tematy 
działań, obiekty, którymi zajmują się 
uczniowie, są różne, ale realizacja za
mierzeń często przekracza najśmielsze 
oczekiwania. Na efekty pracy młodzieży 
nie trzeba długo czekać. Uczniom z Bo
dzanowa np. udało się ustawić obelisk 
upamiętniający mieszkających na tych 
terenach Żydów, w Warszawie odnale
zione przez młodzież, gdzieś w starym 
garażu, zabytkowe tablice pochodzące 
z reduty wolskiej znajdą się wkrótce 
w muzeum. W Brzeźnie, Antoniówce 
Świeżowskiej, Wierzbicy powstały małe 
muzea regionalne, a w Będzinie posta
wiono bramę i mur wokół zapomniane
go kirkutu. Wydano kilka folderów, albu
mów ze zdjęciami, kronik, zorganizowa
no wystawy tematyczne, wycieczki, 
spotkania, odczyty...

Uczniowie zainteresowali swoimi 
działaniami władze samorządowe, me
dia, konserwatorów zabytków i lokalną 
społeczność. Współpracując z nimi, mo
gą realizować nowe, często kosztowne 
pomysły. Coraz większa grupa ludzi jest 
zaangażowana w projekt. Lokalna spo
łeczność zaczyna interesować się obiek
tem, który może wkrótce stać się atrak
cją turystyczną ich miejscowości. Dzięki 
pracy uczniów wiele zapomnianych już

Drewniana architektura Mazowsza
Uzdrowiska podwarszawskie, bogate 

w architekturę drewnianą - byty tema
tem ubiegłorocznych Europejskich Dni 

Dziedzictwa, zorganizowanych już po raz 
siódmy przez Oddział Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Warszawie. Imprezie tej 
towarzyszyły referaty wygłoszone przez wy
bitnych znawców tematu, możliwość zwie
dzenia wystawy poświęconej lecznictwu 
uzdrowiskowemu w Muzeum Farmacji, wy
jazd z przewodnikami do podwarszawskich 
miejscowości uzdrowiskowych oraz kon
kurs fotograficzno-plastyczny.

W konkursie pt. „Drewniana architektura 
w krajobrazie Mazowsza" uczestniczyła licznie 
młodzież z Biafki koto Radzynia Podlaskiego, 
która zaprezentowała okoliczną architekturę 
w rysunkach. Starsi uczestnicy przekazali nam 
trafną i cenną dokumentację detalu drewnia
nego uwiecznionego w fotografiach. Jury oce
niającemu prace przewodniczył - jak zawsze 
- znany i ceniony scenograf Adam Kilian.

Mamy nadzieję, że przekazane dyplo
my i prezentacje niektórych prac na lamach 
„Spotkań z Zabytkami" usatysfakcjonują 
uczestników konkursu.

Mariquita Węsławska 

Praca Wiolety Sobczak (14 lat) z Gimnazjum w Bialce 
kolo Radzynia Podlaskiego (nauczycielka plastyki - 
Grażyna Hankiewicz)

Uczniowie zaangażowani przy porządkowaniu kirkutu 
w Będzinie

i zaniedbanych zabytków uda się przy
wrócić do życia.

Przetrwać może nie tylko to, co jesz
cze istnieje. Wiele nowych projektów 
uczniowskich dotyczy nieistniejących już 
śladów historii dawnych mieszkańców 
ziem polskich. W Tomaszowie Lubel
skim, Będzinie, Bodzanowie, Pszczynie 
młodzież odkrywa dzieje mieszkających 
tu niegdyś Żydów. Szuka śladów ich 
obecności w swojej okolicy. W projek
tach dotyczących mniejszości narodo
wych uczniowie adoptują stare, opusz
czone, zaniedbane cmentarze unickie, 
żydowskie, ewangelickie, drewniane cer
kwie i pozostałości po synagogach. 
Pierwszym krokiem jest zawsze uporząd
kowanie ukrytych w zaroślach pomników 
nagrobnych, później przychodzi czas na 
refleksję, dyskusję o wzajemnej toleran
cji, o zachowaniu pamięci. Rozpoczyna
ją się poszukiwania dokumentów na te
mat tych, którzy tu byli, a których już nie 
ma...

Na koniec wszystkich działań, gdy 
został już zebrany materiał dokumenta
cyjny, gdy odnaleziono stare fotografie, 
przeprowadzono wywiady, przeszukano 
archiwa - następuje prezentacja projek
tów - regionalna i ogólnopolska na Zam
ku Królewskim w Warszawie. Na tych 
uroczystościach, na które zaproszeni zo- 
stają znakomici goście ze świata nauki 
i kultury, uczniowie mają szansę podzie
lić się swoją wiedzą i pochwalić osią
gnięciami. Wszystkie materiały ukazują 
się także w internecie, na redagowanych 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
stronach. W ten sposób praca młodzieży 
zostaje udokumentowana i doceniona. 
Jednak na prawdziwe efekty tej działal
ności będziemy musieli zaczekać do
brych kilka lat, gdy nowe pokolenie doro
śnie i spojrzy - innymi już oczyma - na 
wielokulturowy dorobek swojego kraju.

Anna Mirska
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ

Ocalić od zapomnienia

Zorganizowanie konkursu fotogra
ficznego, którego tematyką były
by zabytki, było zawsze moim ma

rzeniem. Do wspólnej realizacji tego 
zadania namówiłam wiosną ubiegłe
go roku koleżankę Marię Włodarz 
(podobnie jak ja nauczycielkę Ze
społu Szkól im. Brata Alojzego Kosi
by w Wieliczce). Ogłosiłyśmy waka
cyjny konkurs fotograficzny „Ocalić 
od zapomnienia”. Chciatyśmy, aby 
tematem stały się zabytki, miejsca 
pamięci, pomniki przyrody (pałace, 
dworki, kościoły, kapliczki, drzewa- 
-pomniki przyrody). Prosiłyśmy też 
o podanie krótkiej informacji 
o obiekcie. Konkurs zaadresowany 
został do uczniów szkól powiatu 
wielickiego.

Regulamin konkursu zamieściły
śmy w prasie lokalnej, uważając, iż tą 
drogą dotrzemy do wielu młodych lu
dzi lubiących robić zdjęcia. Znalazł 
się także w naszej szkolnej gazetce 
oraz przekazany został do kilku są
siednich szkól. Niestety, zaintereso
wanie konkursem było niewielkie. Wy- 
daje się, że przekazanie do szkól re
gulaminu w czerwcu, najbardziej pra
cowitym miesiącu, sprawiło, iż został 
odłożony na półkę. Odnaleziony we 
wrześniu - zmobilizował do działania 
tylko niewielu uczniów. Z kolei zaan
gażowanie się do pracy dzieci w na
szej placówce, ze względu na jej cha
rakter (szkoła specjalna), jest dodat
kowo utrudnione, dzieciom tym nale
ży się jakaś specjalna motywacja.

Mimo niewielkiego zainteresowa
nia konkursem (30 prac), nadesłane 
prace były wspaniale. Najbardziej 
wzruszały nas fotografie starych 
przydrożnych kapliczek (było ich naj
więcej). Dokładne opisy zawierały 
mnóstwo lokalnej historii, ściśle zwią
zanej z historią Polski. W tworzeniu 
tych opisów pomagali najczęściej ro
dzice uczestników. Pierwsze miejsce 
w konkursie otrzymali Marta Cesnyka 
i jej brat Patryk za zdjęcie kapliczki 
znajdującej się w miejscowości Tar
gowisko (gmina Kłaj). Historia po
wstania kapliczki wiąże się z prze
marszem wojsk napoleońskich przez 
Targowisko w 1811 r. W opisie czyta
my, że wynagrodzenie pozostawione 
wójtowi przez wojsko za kwaterunek, 
wyżywienie i paszę dla koni posłuży
ło do budowy tej i dwóch innych ka
pliczek. Skromna kamienna kaplicz
ka z dwoma płaskorzeźbami, usytu
owana na zarośniętym trawą pagór
ku prosi, aby o niej nie zapomnieć.

Ogłoszenie wyników konkursu 
odbyło się podczas szkolnej akade
mii z okazji święta 11 Listopada,

Wizje osiemnastowiecznych 
warszawskich Łazienek

Muzeum Łazienki Królewskie w Warsza
wie w ramach prowadzonej działalno
ści statutowej dąży od lat do uatrakcyjnie

nia pracy oświatowej. Staramy się przybli
żać historię, kulturę i sztukę Polski w spo
sób przystępny dla każdej grupy wiekowej, 
poprzez uczestnictwo w tematycznych lek
cjach muzealnych. Zajęcia, prowadzone

Praca Marty Stefańskiej (14 lat) z Gimnazjum nr 92 
w Warszawie (nauczycielka plastyki - Julita Krygier)

przez pracowników merytorycznych mu
zeum, mają na celu także rozwijanie, 
kształtowanie upodobań i gustów arty
stycznych młodego pokolenia na podsta
wie wspaniałych przykładów, z którymi za
poznają się w Łazienkach. Uczestnictwo 
w tematycznych lekcjach muzealnych 
w Łazienkach rozwija również umiejętności 
dzieci i młodzieży poprzez tworzenie prac 
plastycznych, będących wspomnieniem 
z wizyty w Łazienkach. Powstają rysunki 
i obrazy nie tylko odzwierciedlające ich 
obecny wygląd, ale również ciekawe wizje 
Łazienek osiemnastowiecznych.

Od kilku lat organizowane są konkursy 
plastyczne dla uczniów szkół podstawo
wych i gimnazjalnych. Najlepsze prace są 
nagradzane i prezentowane na pokonkurso
wych ekspozycjach w Galerii Wodozbiór. 
Ostatni konkurs „Dzień zwyczajny w Łazien
kach Królewskich w czasach króla Stanisła
wa Augusta” cieszył się olbrzymim zaintere
sowaniem. Najlepsze prace (wszystkich by
ło ponad 90) zostały zaprezentowane na wy
stawie w Galerii Wodozbiór w grudniu 2004 r. 
W wernisażu wzięli udział przedstawiciele 
szkól oraz zaaferowani autorzy prezentowa
nych dzieł, często w towarzystwie równie 
przejętych rodziców i dziadków. W roku bie
żącym planowany jest kolejny konkurs. Te
mat oraz zasady uczestnictwa zostaną po
dane jeszcze w tym roku szkolnym. Uważa
my bowiem, iż należy kontynuować działal
ność cieszącą się zainteresowaniem, która 
ponadto wpływa korzystnie na kształtowanie 
świadomości młodych pokoleń.

Krystyna Mikucka-Stasiak

Kapliczka w Targowisku - nagrodzona praca konkursowa

a prace zaprezentowano na szkolnej 
wystawie. Dużo ważniejsza wystawa 
zorganizowana została w wielickim 
magistracie, gdzie odbywają się 
spotkania z cyklu „Wieliczka - wieli- 
czanie”, których celem jest ocalenie 
od zapomnienia historii miasta i jego 
okolic.

Krystyna Kluska
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Złota kareta Eggenbergów

W
 pętli malowniczej Wełtawy 
leży miasto-klejnot, Czeski 
Krumlow. Nad nim piętrzy 
się na wapiennej skale wielowiekowy 

zamek, zaskakujący niepowtarzal
nym pięknem naturalnym i arty
zmem twórców. Słusznie został uzna
ny za skarb dziedzictwa kulturowego 
środkowej Europy i wpisany na listę 
UNESCO w 1992 r. Budowę zamku, 
nazywanego obecnie „wewnętrz
nym”, rozpoczęto na początku XIV w., 
a Henryk z Rożemberku założył u je
go stóp czworoboczny rynek z zabu
dową gotycką, którą jego następcy 
przebudowali na modny wówczas 
styl renesansowy. Największe znacze
nie i potęgę osiągnął Krumlow 
w pierwszej połowie XVII w., po 
tym, gdy ostatni właściciel z rodu 
Rożembergów sprzedał zamek cesa
rzowi Rudolfowi II. Kolejny cesarski 
właściciel, Ferdynand II, ofiarował 
zamek w 1623 r. swojemu ministro
wi i wielce zasłużonemu, wiernemu 
doradcy - księciu Johannowi Ulriko- 
wi von Eggenbergowi, pochodzące
mu ze Styrii. Siedzibą rodową stał się 
zamek jednak dopiero wtedy, gdy 
odziedziczyli go Johann Christian I Eg- 
genberg i Maria Ernestyna ze Schwa- 
rzenbergów. To oni przebudowali 
część zamku w stylu barokowym, do 
dzisiaj dominującym. Wierni ówcze
snej modzie na dworze wiedeńskim 
organizowali życie kulturalne, popie
rając trupy teatralne, budując teatr, 
letni pawilon dla rozrywek i ogród. 
Z czasów obecności na zamku tej pa
ry książęcej pochodzą również bar
dzo cenne, barokowe sanki szlichta- 
dowe, będące dziełem sztuki snycer
skiej. W zbiorach muzealnych Euro
py zachowało się bardzo mało sanek 
tego typu, służących wyłącznie do 
popularnej na dworach królewskich 
i książęcych szlichtady - zabawy peł
nej emocji i wymagającej zręczności.

Na zamku w Czeskim Krumlowie 
znajduje się jeszcze inny cenny zaby
tek. W przestrzennej komnacie wyso
kiego zamku przechowywany jest 
prawdziwy skarb, unikat w skali świa
towej - późnorenesansowa, złota ka
reta Eggenbergów. Wykonana została 

w Rzymie w 1638 r. na zlecenie księ
cia Johanna Antona I von Eggenber- 
ga, ojca Johanna Christiana I. Zada
nia podjął się włoski snycerz-karetnik 
Giuseppe Fiochini za kwotę 48 tys. 
scudów (scudo - dawny talar włoski). 
Okazja, dla której karetę zamówiono 
za tak ogromne pieniądze, nie należa
ła do bagatelnych, ponieważ była nią 
specjalna, chociaż zwyczajowa, au-

ret, ciągnął się głównymi ulicami 
i placami Rzymu. Był barwnym i bo
gatym, barokowym widowiskiem, 
którego punktem kulminacyjnym 
stała się złota kareta, cała rzeźbiona 
z drewna orzechowego. Jej części 
metalowe pokrywała srebrna, pozła
cana blacha. Obita wewnątrz czar
nym, suto haftowanym aksamitem 
mieściła cztery fotele (istnieje osob

diencja u papieża, w tamtym czasie 
Urbana VIII - Maffeo Barberiniego, 
z powodu koronowania Ferdynanda 
III Habsburga na cesarza. Poselska 
misja Eggenberga miała poświadczyć 
wierność cesarza jako władcy katolic
kiego i nawiązać kontakty z kilkoma 
kardynałami w Rzymie.

Wybrany na posła ze względu na 
zasługi ojca, Johanna Ulrika, i osobi
ste zasoby finansowe, młody Johann 
Anton I Eggenberg (1610-1649) 
miał niespełna 28 lat, gdy rozpoczął 
swą życiową podróż z Wiednia do 
Rzymu, otoczony świtą dwustu 
osób. Długi orszak jeźdźców i pojaz
dów wyruszył 21 marca 1638 r. i do
tarł do bram wiecznego miasta 9 ma
ja. Właściwa audiencja w Watykanie 
odbyła się 16 listopada tego roku. 
Orszak, złożony z pięćdziesięciu ka

ne pojęcie karety „krzesełkowej” - 
fotelowej), odpowiednio do wnętrza 
pokryte również czarnym aksami
tem, haftowanym złotem, srebrem 
i jedwabiem. Karetą tą wieziono da
ry dla Watykanu.

W tym miejscu warto przypo
mnieć stawne posłowanie Polaków 
po Henryka Walezego do Paryża 
w 1573 r., podczas którego oprócz 
znakomitych pięćdziesięciu poczwór
nych otwartych karet, wspaniałych 
strojów, złotem i kamieniami szla
chetnymi zdobnych rzędów, kilka ko
ni podkuto srebrnymi i złotymi pod
kowami tak sprytnie, by mogły one 
odpaść właśnie na ulicach Paryża. 
Efekt ten powtórzono w 1633 r. przy 
okazji wjazdu Jerzego Ossolińskiego 
do Rzymu za czasów papieża Urbana 
VIII. Polski poseł króla Władysława IV
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wjechał na pięknym koniu podkutym 
złotem. Jedną, zgubioną umyślnie 
podkowę rozszarpał lud rzymski, 
opowiadając długo o bogatym Lechi- 
stanie. Pięć lat później poseł cesarski 

Johann Anton I von Eggenberg po
wtórzył te polskie pomysły.

Siedemnastowieczne karety, te 
jeżdżące dzieła sztuki, kosztowały 
majątek i potrzeba było wiele czasu

1. Ztota kareta-brożek z 1638 r., 
eksponowana na Zamku w Czeskim 
Krumlowie; konserwację karety wykonano 
parę lat temu

2. Tylne podwozie karety z postaciami 
zamiast mostka zawieszenia

3. Fragment skrzyni karety z renesansową 
dekoracją (widoczna przednia część 
podwozia, niefachowo wykonana 
współcześnie na zasadzie markowania)

4. Fragment baldachimu od strony wnętrza 
z postacią Ateny i herbem Eggenbergów

(zdjęcia: Wrzeslaw Żurawski)

na ich wykonanie (w wypadku oma
wianej trwało to pięć miesięcy), jed
nak nie wyobrażano sobie uroczysto
ści bez ich udziału. W epoce baroku 
budowano karoce coraz większe, co
raz wspanialsze, coraz bogaciej ustro
jone w rzeźbę, a później także w ma
larstwo. Kształt karety zmieniał się 
szybciej niż udoskonalenia technicz
ne i chociaż ciągłym dążeniem kon
struktorów było zwiększenie szybko
ści i wygody pasażerów, postęp był 
minimalny. Za to artyści mieli nie
ograniczone pole do upustu pomy
słowości i fantazji w drewnianych 
elementach konstrukcji podwozia 
i dekoracji paneli karecianych.

Zwykle wspaniałe dzieło sztuki na 
kołach służyło tylko raz na konkretną 
okoliczność. Wielkie uroczystości 
dworskie - koronacje, śluby, uroczy
ste wjazdy, przyjmowanie głów koro
nowanych czy ich ambasadorów - nie 
były zbyt częste, karety więc wycho
dziły z mody, stawały się przestarzałe 
pod względem kształtu, budowy pod
wozia i stylowej dekoracji. Stare kare
ty szły do lamusa - dobrze, jeśli stara
no się je przechować jako pamiątkę, 
ale częściej z braku miejsca wędrowa
ły do pieca. Zdarzało się jednak, że 
komuś przychodziła dobra myśl na 
przekształcenie ich w jakiś inny użyt
kowy przedmiot, dzięki czemu mogły 
zostać uratowane. Karety Jana III So
bieskiego przetrwały w kawałkach, 
ponieważ zrobiono z nich ambonę. 
Kareta Eggenberga była przerobiona 
na łoże do rezydencji rodowej w zam 
ku pod Grazem. Po latach, gdy znała 
zła się w Czeskim Krumlowie, kon 
serwatorzy przywrócili jej dawną for 
mę bez silenia się na wierną rekon 
strukcję. Dopiero niedawno niemiec 
cy konserwatorzy i specjaliści: histo 
rycy, znawcy zaprzęgów konnych, hi 
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storycy sztuki przyjęli ideę pełnej re
konstrukcji wraz z zaprzęgiem. Wyni
ki ich pracy można oglądać przy zło
tej karocy z około 1710 r. w zamku- 
-muzeum w Sondershausen w Turyn
gii. W tym miejscu ciśnie się ważne 
pytanie: dlaczego my, Polacy nie ceni
my swoich unikatowych królewskich 
karoc, jakże wspaniałych, dekorowa
nych interesującymi malowidłami? 
Dlaczego karety Sobieskich nie są re
konstruowane?

Karety z pierwszej połowy XVII w. 
nie miały jeszcze kozłów ani z przo
du dla stangreta, ani z tyłu dla służby 
pomocniczej. Były powożone z zie
mi. Te duże i ciężkie wehikuły za
przęgano w wiele koni, para za parą 
w uroczystych uprzężach, suto zdo
bionych okuciami z mosiądzu, lamo
wanych pasmanterią i haftami ze zło
ta i srebrogłowiu. Dookoła zwisały 
niemal do ziemi liczne frędzle 
i chwasty, a rzemienie ze skóry obcią
gano barwnym aksamitem. Tak boga
to ubrane jednomaściste karosiery, 
przeważnie siwe, o obfitych grzy
wach i karbowanych ogonach, cza
sem barwionych na czerwono, fiole
towo czy zielono, postępowały po
woli, powożone przez idącą ohok 
każdego konia służbę w liberiach. 
Równie powoli posuwały się więc 
i karety - zwykle było ich kilka, kil
kanaście, a nawet kilkadziesiąt. Naj
ważniejsza, zwyczajowo, jechała na 
końcu, dając możność nasycenia 
wzroku licznemu tłumowi widzów, 
odbierających z zachwytem i podzi
wem taki pochód, jak gigantyczny 
spektakl teatralny. Zaiste to był baro
kowy teatr z całym przepychem i ko
lorytem epoki. Zwłaszcza duże mia
sta dostarczały takich emocji i prze
żyć, o których pisali kronikarze, 
utrwalali historycy i artyści.

Niestety, nieliczne są przekazy 
ikonograficzne, które mogłyby dzi
siaj dostarczyć materiału do pobu
dzenia naszej wyobraźni. Dlatego tak 
cenny jest opis świty legata cesarskie
go Johanna Antona I von Eggenber- 
ga, udającego się do papieża Urbana 
VIII, znaleziony w kopule wieży 
zamku w Czeskim Krumlowie pod
czas prac konserwatorskich w 1991 r. 
Dokument nosi datę „1690”. Dowia
dujemy się z niego, że złota kareta, 
którą wieziono dary, jechała zaraz za 

posłem, co wyznaczało jej najważ
niejsze miejsce. Sam Eggenberg sie
dział na koniu przepysznie ustrojony. 
Widoczny wszędzie jego herb: lecące 
trzy czarne orły ze złotą koroną na 
owalnej srebrnej tarczy, podkreślał 
prywatną przynależność świty.

Późnorenesansowa dekoracja ka
rety wykonana została w orzecho
wym drewnie. Cała złocona wyobra
żała postacie z mitologii, putta, or
nament groteskowy, muszle, hermy, 
medaliony, arabeski. To wyjątkowo 
bogata kompozycja. Baldachim kare
ty wspiera się na czterech kolumien

strukcją uzupełniającą całość. Ten 
wspaniały obiekt kryje jeszcze wiele 
zagadek do rozwiązania.

Twórca karety, włoski mistrz- 
-karetnik Giuseppe Fiochini nie był 
jedynym snycerzem w ówczesnym 
Rzymie. Inni pracujący tam artyści 
również projektowali formy i ozdob
ne detale do pojazdów konnych. 
Niektóre nazwiska znane są od daw
na, inne odkrywają historycy sztuki 
naszych czasów. Dzięki szczęśliwie 
zachowanym i przechowywanym 
w Paryżu w Musee des Arts Decora- 
tifs rysunkom dowiadujemy się, jak 

5. Rysunek 
projektowy 
dwóch wersji 
karety, Johann 
Paul Schor, 
Rzym, XVII w.

kach oplecionych arabeskami. 
W sklepieniu baldachimu, pośród 
orłów i wici figuralno-roślinnych, 
występuje postać Ateny z tarczą 
Eggenbergów. Przód skrzyni zdomi
nowany jest przez scenę narodzin 
Wenus - bogini wyłania się z mo
rza symbolicznie przedstawionego 
w kształcie muszli. Na podwoziu 
przednim dwie prawie naturalnej 
wielkości postacie siedzących mło
dzieńców trzymających się za ręce 
mogą być symbolem jedności, więzi 
pozytywnych. Przed nimi umieszczo
na jest para siedzących sfinksów, za
miast mostka zawieszenia z tyłu ka
rety - rzeźby młodzieńców tak opra
cowane, że wydaje się, jakby ich ręce 
podtrzymywały ławkę dla służby. 
Być może kareta ta, jeśli od początku 
przeznaczono ją do wiezienia darów, 
nigdy nie była zawieszona, więc 
mostki zawieszenia nie spełniały 
swej konstrukcyjnej funkcji. Cztery 
rzeźbione koła wydają się rekon

wyglądały dawne projekty karet. Jo
hann Paul Schor, Tyrolczyk działający 
w Rzymie w XVII w., na jednym ry
sunku zaproponował dwie wersje ka
rety: tradycyjny brożek, czyli otwartą 
karetę z bogato haftowanymi zasło
nami i nowszą - zamkniętą, oszklo
ną. Artysta ten pracował z rzemieśl
nikami, konstruktorami, inżyniera
mi, którzy byli wykonawcami jego 
projektów. Niestety, nie dochował 
się żaden znany nam egzemplarz ta
kiej karety, dlatego dzieło mistrza 
Fiochiniego w Czeskim Krumlowie 
jest bezcennym skarbem, niezwykle 
ważnym ogniwem w rozwoju form 
królewskiej i książęcej karety euro
pejskiej.

Teresa Fabijańska-Żurawska
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Jest na warszawskiej Pradze fabryka...

Warszawska Wytwórnia Wó
dek „Koneser” - to ponad 
50 tys. m2 terenu położonego 

w samym sercu zabytkowej 
Pragi, pomiędzy ulicami: Ząb- 
kowską, Białostocką, Nieporęc- 
ką i Markowską. Fabryka wódek 
mieści się tu od 1897 r. i stano
wi jedyny w Warszawie - na ta
ką skalę - przykład zakładu 
prowadzącego bez przerwy tę 
samą działalność produkcyjną. 
Kiedy, po odzyskaniu niepodle
głości w 1918 r. i reformach go
spodarczych lat dwudziestych 
minionego wieku, ustanowiono 
Polski Monopol Spirytusowy, 
zakład z ul. Ząbkowskiej stal się 
pierwszoplanowym zakładem 
w branży.

Większość budynków stano
wiących kompleks Warszawskiej 
Wytwórni Wódek „Koneser" obję
ta jest ochroną konserwatorską. 
Powstały na przełomie XIX i XX w. 
i stanowią znakomity przykład, 
w Warszawie niemal unikatowy, 
przemysłowej architektury doby 
historyzmu - nawiązują do form 
stylowych z ubiegłych wieków. 
Mury fabryki przy ul. Ząbkowskiej 
- to przede wszystkim cytaty z ar
chitektury średniowiecznej: roma- 
nizmu i gotyku oraz początków re
nesansu. Dachy ozdobione są 
wieżyczkami i sterczynami (go
tyk), a okna zamknięte pełnym tu
kiem (romanizm). Elewacje z de
koracyjnymi arkadowymi fryzami 
(romanizm) podzielone są pasami 
półkoliście zamkniętych okien 
(rozwiązanie znane z niejednej fa
brycznej hali, od 1840 r. w Niem
czech jako tzw. Rundbogenstil, 
czyli styl arkadowy).

Stowarzyszenie Monopol 
Warszawski i Fundacja na Starej 
Pradze, w porozumieniu z dyrek
cją Warszawskiej Wytwórni Wó

dek „Koneser", podjęty próbę 
ocalenia dla kultury i historii za
bytkowego kompleksu przemy
słowego. Opracowano koncep
cję rewitalizacji fabryki z rozle
głym programem wykorzystania 
poprzemystowej przestrzeni dla 
potrzeb sztuki, kultury i turystyki 
(Centrum Kultury na Starej Pra
dze). Gastronomie w „praskim 
klimacie” (z flakami, pyzami i ka
szanką), targi staroci, hotel mają 
zagwarantować finansowanie 
działalności kulturalnej - trady
cyjnych i niezależnych scen te
atralnych (realizujących pro
gram artystyczny dla odbiorców 
z Warszawy i turystów, doro
słych i młodzieży), galerii, Mu
zeum Pragi i Muzeum Przemysłu 
Wódczanego, wystaw okolicz
nościowych, imprez środowi
skowych z udziałem artystów 
polskich i zagranicznych.

Przegląd niezależnych reali
zacji aktorów pt. „Małe Formy, 
Radosna Twórczość - Aktorska 
Wiosna Teatralna”, który odbyt 
się w dniach 11-16 maja br. na 
terenie kompleksu przy ul. Ząb-

1.2. Warszawska Wytwórnia Wódek 
„Koneser”, widok
od ul. Ząbkowskiej (1) i fragment 
zabudowań fabrycznych (2)

(zdjęcia: 
Katarzyna Komar-Michalczyk)

kowskiej byt projektem pilota
żowym oraz inauguracją Sceny 
na Starej Pradze. Na koniec 
czerwca zaplanowano kolejną 
teatralną imprezę: „Aktorzy 
bezetatowi grają Szekspira - 
Henryk IV, cz. I”. „Spotkania 
z Zabytkami” objęły patronatem 
medialnym działania Fundacji 
na Starej Pradze i Stowarzysze
nia Monopol Warszawski, (kkm) 

kontakt: Fundacja na Starej Pradze, 
tel. (022) 619 68 99, 
www.monopolwarszawski.pl , 
e-mail: monopol@data.pl

Spotkanie z książką
NIEZWYKŁY PRZEWODNIK

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa Fides ukazała się w 2004 r. 
książka Święta roku liturgicznego z krajobrazem polskim w tle. Autor, 

ksiądz Tomasz Ważny, podróżnik wędrujący od lat po mato znanych szla
kach, proponuje czytelnikom zwiedzanie zakątków kraju, które uważa za 
szczególnie ciekawe. Jak sam pisze we wstępie, zabiera nas do miejsc 
„nieraz pełnych ciszy i zapomnianych', takich jednak, w których puls pol
skiej historii nie bije wcale słabiej, niż w tych znanych i odwiedzanych przez 
tłumne wycieczki". Książka ma formę przewodnika zawierającego listy, pi
sane przez autora do jego młodych znajomych, towarzyszy wspólnie spę
dzanych wakacji. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów zaskakuje mi
sternym splataniem treści teologicznych z opisem świąt kościelnych lub 
wydarzeń liturgicznych, przedstawieniem konkretnego zabytku, wiążącej 
się z nim historii i zachętą do jego odwiedzin. Opisując święto Niepokala
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, autor wspomina jej matkę Annę 
i przechodzi do opowieści o Annie Kochanowskiej, matce poety Jana, po

lecając wycieczkę do pałacu jej rodziny w Białaczowie. Przedstawiając 
święto św. Szczepana, zaprasza do dolnośląskiej wsi Szczepanowo, 
gdzie stoi kamienny kościółek pod wezwaniem świętego, i koncentruje się 
na historii tego miejsca. Pisząc o poniedziałku wielkanocnym, autor przy
pomina, że dzień ten, kojarzony z dyngusem, według tradycji jest dniem 
dobrych wiadomości, i opowiada o budynku poczty konnej w Żerkowie. 
Rozważania o środzie popielcowej uzupełnia historią mazurskiej wsi Po
pielne, słynącej z hodowli koni tarpanów.

Adresatami przewodnika są ludzie młodzi, ale sięgnąć po nią może 
każdy czytelnik obdarzony wrażliwością. Listy zawierają wiele osobistych 
przemyśleń autora, przez co ujmują intymnością przekazu. Przewodnik ilu
strowany jest zdjęciami i rysunkami, zawiera też słownik trudniejszych ter
minów architektonicznych i teologicznych.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Fides (30-427 Kraków, 
ul. Żywiecka 18/10. tel. 0-605-416-946, e-mail: fides@fidesrodzinna.pl). (ek)
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O konterfektach Imć Pana Mikołaja z Nagłowic

Bogaty dorobek pisarski Miko
łaja Reja (1505-1569), zacho

wany do dziś głównie za pośred
nictwem krakowskich druków 
składanych u Macieja Wierzbięty, 
nie mógł obejść się - co zrozu
miale - bez graficznego portretu 
ich autora. Podobiźnie takiej (naj
lepiej całostronicowej) towarzy
szył zwykle okolicznościowy wers 
panegiryczny, polski lub łaciński, 
skreślony ręką może zaprzyjaź
nionego Andrzeja Trzecieskiego. 
W latach sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych XVI w., kiedy to 
ukazywały się kolejne edycje naj
ważniejszych dziel „onego Za
cnego człowieka P. Mikołaja Reia 
Ślachcica Polskiego", w Krakowie 
do książkowej ilustracji wciąż za
przęgano jeszcze drzeworyt, stąd 
w tej właśnie technice wykonano 
dwa wizerunki pisarza - jedyne 
w tej epoce i najbardziej znane. 
Dotąd nie ustalono wprawdzie ich 
autorstwa, lecz nie ma większych 
wątpliwości co do tego, że ciął je 
na klocku jakiś artysta miejscowy 
na podstawie wzoru, zapewne ry
sunku zdjętego z natury. Za tym 
ostatnim przemawia daleko idące 
zindywidualizowanie rysów twa
rzy modela, niemożliwe do osią
gnięcia w wypadku portretu fan
tastycznego, umownego, o ogra
niczonych środkach wyrazu. Trze

ba podkreślić, iż Rej byt pierw
szym pisarzem, który pomyślał 
o upamiętnieniu swojego oblicza 
dla potomności; jest to rzecz wła
ściwie bez precedensu wobec 
faktu, że portret jako taki rezerwo
wano wówczas (przynajmniej 
w Polsce) dla członków rodziny 
królewskiej i najwyższych osobi
stości.

Pierwszy portret, jak informuje 
widniejący tuż pod nim napis „Ro
ku od narodzenia iego 50", po
wstał nie wcześniej niż w 1555 r. 
i czterokrotnie ozdobi! dzielą pisa
rza: Postyllę (pierwsza edycja 
1557), Wizerunek własny (1558), 
Zwierzyniec (1562) i Apocalypsis 
(1565). Przedstawia modela w po
piersiu, zwróconego w % w prawo, 
na architektonicznym tle z parą 
kolumn i pilastrów, dźwigających 
perspektywicznie ujęty strop kase
tonowy. Bijący z wizerunku bujny, 
prawie zawadiacki temperament 
pana z Nagłowic od razu rzuca się 
w oczy (a więc anonimowy drze
worytnik miał chyba biegłą rękę 
i wprawne okol). Na widza spoglą
da twarz o grubych rysach, przeni
kliwych i wąsko oprawionych, 
„czających się do fortelu" oczach 
(jak określi! to Stanislaw Wasylew- 
ski w artykule o Reju zamieszczo
nym w „Tygodniku Ilustrowanym, 
nr 3,1934), „marsowych" brwiach,
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1. Portret Mikołaja Reja w wieku 50 
lat, drzeworyt zamieszczony 
w Apocalypsis (1565); po raz 
pierwszy odbity w Postylli (1557), 
powtórzony w Wizerunku własnym 
(1558) i Zwierzyńcu (1562)

2.3. Portret Mikotaja Reja pod koniec 
życia, drzeworyt z nadrukiem:
„AD EFFIGIEM NOBILISSIMI VIRI [...]”
i „Effigies tua tails erat’’ (2), 
zamieszczony w Zwierciadle (1568) 
oraz z nadrukiem:
„Na obraz Mikotaia Reya z Nagłowic 
[...]” i „Ulikses był nie cudny, lecz 
wymowa iego [...]” (3), zamieszczony 
w Zwierzyńcu (1574)

(ilustracje ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)
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zrośniętych nad czołem, znaczo
nym poziomą zmarszczką. Nos 
mięsisty i długi, o rozszerzającym 
się ku dołowi grzbiecie, usta grube 
i duże, z dolną zmysłową wargą, 
wreszcie broda i sumiasty wąs. 
Całości dopełnia wydatne prawe 
ucho. W sumie - stanowczość, in
teligencja, jowialność i zadzierzy- 
stość, podkreślone jeszcze prze
pysznym renesansowym strojem. 
Bo Rej nie jest bynajmniej skrom
ny i nig żałuje sobie na kosztowne 
szaty (choć sam w Zwierciadle la
mentował nad próżnością: „Patrz, 
co się skarbu bożego psuje na 
owe pozłociste nitki, owe forboty, 
terepelle, owe dziwne tkania, tak 
szyte iako i haftowane, że i już ma
larze wzorów nie nastarczą wymy
ślać!"). Jego ubiór, łączący w so
bie detale włoskie, niemieckie, tu
reckie i rdzennie polskie, daje za
razem wzorcowy przegląd wzorzy
stych i pozłocistych materii, cięż
kich futer i klejnotów - tych trzech 
elementów, składających się na 
ówczesną elegancję w dawnej 
Polsce. Tak więc beret - gładki 
i bez ozdób, wedle mody niemiec
kiej, ma jednak na przedzie ozdo
bę w postaci klejnotu. Haftowana 
koszula o miękkim kołnierzu wy
ziera spod włoskiej sukni {giubbo-

ne), wyciętej na piersiach w czwo
rokąt. Suknię uszyto z kosztownej 
materii - z altembasu lub złotogło
wiu, o dużych wzorach (z motywa
mi kwiatów i owoców granatu), do
brze układających się na męskim 
torsie. Na szyi łańcuch - obowiąz
kowy w męskiej modzie XVI w. - 
złoty i ciężki, o dużych ogniwach, 
jakby na przekór utyskiwaniom 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
{„dziś łańcuchy nosi lada rufijan 
lub wykrętacz, a im go więcej wo
kół szyi owinie, tern zacniejszym 
się mniema"). No i nieodzowna 
delia po turecku, może karmazy
nowa z sutym gronostajowym koł
nierzem.

Omawiany drzeworyt, w od
różnieniu od następnego, jakoś 
nie cieszył się zainteresowaniem 
artystów późniejszych epok. Wy
jątkowo sięgnął doń Bogusław 
Brandt, wykonując w 1962 r. mie
dziorytowy ekslibris Biblioteki im. 
Reja w Nagłowicach, z wizerun
kiem patrona.

Druga podobizna, również 
drzeworytowa, zamieszczona 
w Zwierciadle (1568) i w Zwierzyń
cu (1574), uchodzi za późniejszą 
o blisko 11 lat i sporządzoną nie
długo przed śmiercią Reja. Wy
obraża „Uliksesa nie cudnego" 

w pólpostaci, na wprost, z głową 
% w prawo. W lewej ręce trzyma 
on księgę, a prawą zwraca stroną 
wewnętrzną (?) w kierunku widza, 
w nienaturalnym geście. W tle roz
pościera się renesansowa arkada 
z motywem liści akantu. Dominuje 
ogólny wyraz powagi - na pół se
natorskiej, na pól kaznodziejskiej, 
z odcieniem surowości, może 
i cienia zaciętości w zaciśniętych 
ustach, ale już bez tego brutalne
go wyrazu. Bystry wzrok zdaje się 
natarczywie śledzić widza, lecz 
zarysowane worki pod oczami 
świadczą o postępującym wieku 
modela. Ubiór pozostaje jednak 
niezmiennie bogaty: plaski beret 
(o innym kroju), bufiaste, dwu- 
barwne rękawy z nacięciami, na
szyte forbotkami (jedwabnymi frę- 
dzelkami) i mocno świecącymi 
knaflami (guzami), potrójny łań
cuch z zawieszonym sygnetem 
lub tablicą diamentową, wreszcie 
ciężka szuba z gronostajowym 
kołnierzem. Rycina zyskała sobie 
nieoczekiwanie popularność 
w XIX i XX w., kiedy kopiowano ją 
i trawestowano, głównie w litogra
fii, technice szybszej i tańszej.

Najwcześniej, bo w latach 
1835-1836 odwrócona, niesygno- 
wana i słaba kopia drzeworytu

Zabytki na znaczkach

Mikołajowi Rejowi w Roku Jubileuszowym

Dla upamiętnienia przypa
dającej w bieżącym roku 

pięćsetnej rocznicy urodzin Mi
kołaja Reja Poczta Polska 
wprowadziła do obiegu zna

czek pocztowy o nominale 
1,30 zł z podobizną pisarza, 
wzorowaną na jego portrecie 
zamieszczonym w Zwierciadle 
(wydanie krakowskie Macieja

Piervuy Dtitń Obiegu FDC Porzti Polik:

Redakcja 
„Spotkania z Zabytkami” 
ul. Agrykoli 1 
00-460 Warszawa 

Koperta Pierwszego Dnia Obiegu znaczka pocztowego 
„500. rocznica urodzin Mikołaja Reja”

Wierzbięty, 1568). Znaczek, 
drukowany w nakładzie 400 
tys. sztuk techniką rotograwiu
ry, okolicznościową kopertę 
Pierwszego Dnia Obiegu 
(FDC) oraz datownik wykona
no według projektu artysty pla
styka Macieja Buszewicza. 
W przygotowaniu nowej emisji 
najwięcej kłopotu sprawił wy
bór daty wprowadzenia znacz
ka do obiegu. Jak bowiem wia
domo ze współczesnej pisa
rzowi biografii, Mikołaj Rej uro
dził się w Żurawnie nad Dnie

strem w 1505 r. „w mięsopust- 
ny wtorek” (ostatni wtorek kar
nawału), czyli, w zależności od 
sposobu liczenia, 28 stycznia 
lub 4 lutego. Ostatecznie zde
cydowano się na kompromiso
we dla obu tych propozycji roz
wiązanie - znaczek wprowa
dzono do obiegu 26 stycznia 
2005 r. (WP) 

ozdobiła tamy czasopism: wielko
polskiego „Przyjaciela Ludu" (nr 13, 
1835) i warszawskiego „Muzeum 
Domowego" (nr 39, 1836), ilu
strując biograficzne noty, poświę
cone Rejowi. W połowie XIX w. li
tograficzne faksymile omawiane
go drzeworytu ozdobiło Życiorysy 
znakomitych ludzi wsławionych 
w różnych zawodach, wydawnic
two firmowane przez Kazimierza 
Władysława Wójcickiego (t 1, 
Warszawa 1850-1851). W Krako
wie, także w pierwszej połowie 
XIX w. wizerunek pisarza strawe- 
stowat Piotr Wroński, przenosząc 
na kamień wapienny rysunek 
Aleksandra Ptonczyńskiego. 
Z kolei w 1921 r. warszawski lito
graf Adam. Grabowski wykonał 
popiersie Reja w lustrzanym od
biciu w stosunku do pierwowzoru 
(tablica ta weszła w skład cyklu 
Portrety wybitnych Polaków, figu
rując w serii drugiej Pisarze i po
eci, Warszawa 1921). Wszystkie 
te powtórzenia nie wniosły już ni
czego nowego do ikonografii pi
sarza.

O wizerunkach malarskich 
pana z Nagłowic niczego nie wia
domo poza jednym portretem 
(olejnym?) ze szkoły kolońskiej, 
zreprodukowanym przez Stani
sława Wasylewskiego we wspo
mnianym artykule na lamach „Ty
godnika Ilustrowanego". Jest to 
jednak portret domniemany, bez 
jakichkolwiek bliższych szczegó
łów (bez proweniencji, datowa
nia, miejsca przechowywania 
itp.), a jakość reprodukcji pozo
stawia wiele do.życzenia, nie mó
wiąc już o tym, że uwieczniony 
na obrazie mężczyzna niewiele 
przypomina tego z drzeworytów 
krakowskich. Tak więc portret ten 
należy traktować z wielką ostroż
nością. Nie zachował się też ża
den wizerunek rzeźbiarski pisa
rza na jego nagrobku (jak np. Ja
na Kochanowskiego w Zwoleniu), 
o ile taki w ogóle kiedykolwiek 
powstał. Trzecieski utrzymywał, iż 
Rej „tamże w tej Okszy, którą so
bie fundował i kościół zbudował 
[...] miał wolą swe kości poło
żyć", lecz autopsja dokonana 
w 1905 r. w kościele okszańskim 
zaprzeczyła istnieniu nawet śla
dów podobnego grobowca. Po
szukującym wskazywano tylko - 
jako mogiłę Reja - samotny pa
górek koto Rejowca, między 
Okszą a Nagłowicami. Sic transit 
gloria mundi...

Hanna Widacka
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Szanowni Państwo,

Z dużą przyjemnością przejrzałam 
grudniowy (2004) numer „Spotkań 
z Zabytkami", w większości poświę
cony Krakowowi. W artykule Pana 

Kacpra Śledzińskiego „Cienie Młodej 
Polski" (str. 28-29) natrafiłam jednak na 
informację, którą pragnę sprostować. 
Chodzi o cytat:

„Niechże ciebie rymem sławię, 
knajpo, gdzie przy czarnej kawie 
drogi czas na niczym trawię."

Autorem tych stów nie jest, jak podaje 
Pan K. Śledziński, Stanisław Wyspiański. 
Napisał je Lucjan Rydel. Kiedy w 1897 r. 
Turliński założył kawiarnię, była ona już 
przez swe położenie (naprzeciwko te
atru) predysponowana na kawiarnię arty
stów. Turliński kazał sporządzić wielkie 
płótno na całą ścianę jednej z sal kawiar
ni. I tam właśnie Lucjan Rydel napisał:

„Niechże ciebie rymem sławię, 
knajpo, gdzie przy czarnej kawie 
drogi czas na niczym trawię."

Wyspiański w odpowiedzi nakreślił 
czterowiersz:

„Szkoda, panie Rydel, szkoda 
drogi czas na niczym trawić, 
jest czas jeszcze się poprawić 
boś jest sława jeszcze młoda."

Na to Rydel odpowiedział także pi- 
sząc na ścianie:

„ Ty mnie nie wzywaj, Stasiu, do poprawy 
i nie potępiaj surowym wyrokiem, 
ja czas mój topię w filiżance kawy, 
a ty w sodowej ze sokiem."

O dialogu Wyspiańskiego i Rydla pisze 
Tadeusz Żeleński Boy w książce „O Wy
spiańskim", Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1973, str. 62.

Pozdrawiam serdecznie

Grażyna Potępa 
Bochnia

PRENUMERATORÓW
KLUB

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

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

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

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

roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Zbigniew Martowski z Supraśla - Marek Badtke, Powrót nad Kanał Bydgoski, Wydawnictwo Tekst, 
Bydgoszcz 2004

/ Jan Kajetan Ratajewicz z Milanówka - Janusz Sękowski. Konserwacja mebli zabytkowych, 

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003
•/ Jan Kochanowicz z Komorowa - Bożena Wierzbicka, Kamienica Baryczków, Wydawnictwo Towa

rzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1999
/ Gimnazjum nr 4 ze Swarzędza - Jordi Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, Wydawnictwo 

Arkady, Warszawa 2004
■/Zespół Szkól nr 11 z Warszawy - Kazimierz Kuczman, Renesansowe głowy wawelskie, Wydaw

nictwo Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2004

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

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

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

PRENUMERATA

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

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

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli I), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.
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Pamiątka - cóż to takiego? Czy jest to „podarek, upominek; dar pamiątkowy; przedmiot, 
znak przypominający jakieś zdarzenie lub jakąś osobę, związany z pamięcią o kim”, 

jak chce Witold Doroszewski (Słownik języka polskiego, t. VI, Warszawa 1964, s. 54)?
A może jest to „wybitne dzieło sztuki [lub częściej] coś, co nie posiada żadnych wymiernych wartości 

ani artystycznych, ani materialnych, ma natomiast pewne znaczenie emocjonalne dla pamięci 
i wyobraźni", jak tłumaczy Janusz Wałek (w artykule Przełamać kamień, „Gazeta Antykwaryczna”, 

nr 4,1998, s. 2)? Definicji jest wiele. Jak zatem zdefiniować szczególny rodzaj pamiątki, 
jakim jest pamiątka rodzinna?

OGŁASZAMY WAKACYJNY KONKURS
rodzinna”

Zwracamy się do wszystkich tych, którzy 
przechowują w swoich rodzinnych 
archiwach zdjęcia, dokumenty, listy lub inne 
przedmioty związane z:
■ historią ich rodziny, przyjaciół, znajomych oraz
■ historią miejsca, w którym mieszkają,
i zechcą je krótko opisać oraz sfotografować lub 
narysować.
Wykonane prace prosimy przysyłać pod adresem 
redakcji, z dopiskiem „Pamiątka rodzinna”, 
w terminie do 10 września 2005 r. (decyduje data 
stempla pocztowego). Opisy nie mogą 
przekroczyć trzech stron maszynopisu lub 
komputerowego wydruku, zdjęcia powinny być 
wykonane na papierze błyszczącym, gładkim
o wymiarze 13 x 18 cm lub zbliżonym, rysunki na 
papierze o maksymalnym formacie A4.

W konkursie przewidziano następujące nagrody
i wyróżnienia:

3 NAGRODY GŁÓWNE
■ siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób 
w pałacu w Nieborowie,
■ siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób
w zamku w Niedzicy,
■ pięciodniowy pobyt z wyżywieniem dla jednej 
osoby w pałacu w Radziejowicach.

10 WYRÓŻNIEŃ
■ atrakcyjne książki oraz płyty CD o tematyce 
związanej z zabytkami.

Nagrodzone oraz najciekawsze prace 
opublikujemy w kolejnych numerach naszego 
pisma, z zastrzeżeniem możliwości dokonania ich 
skrótów oraz wyboru ilustracji.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!



Architektura drewniana 
w krajobrazie Mazowsza 

(zob. s. 32)

Prace konkursowe:

1. Spichlerz podcieniowy z drugiej poiowy XVIII w. w Górznie 
częściowo zrekonstruowany w 1959 r.
- fot. Krzysztof Stańczyk

2. Dom z początku XX w. w Czerwińsku nad Wisłą
- fot. Halina Terlecka

3. Chaiupa w Ozorkowie - fot. Ewa Grzelak

4. Przy żurawiu - fot. Beata Macko


