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Od redakcji

I jasłami przewodnimi tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD), obchodzonych 
// w całej Polsce we wrześniu, są „Nowe w starym, czyli rewitalizacja i adaptacja do no
wych funkcji zabytków poprzemyslowych", „Piękno starego detalu" oraz „Pałace, parki
1 ogrody”. Z sygnałów napływających do redakcji wynika, że inicjatyw zmierzających do wy
pełnienia tych haseł treścią jest wiele, a niektóre środowiska przygotowują na swoim tere
nie prawdziwe święto zabytków, tradycji i kultury. Organizatorzy tych imprez dobrze wiedzą, 
że EDD mają na celu nie tylko edukację kulturalną oraz promowanie regionalnego dziedzic
twa, ale także przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej, głównymi zaś za
łożeniami przygotowywanych atrakcji jest bezpłatne udostępnianie zabytków i innych dóbr 
kultury, zwykle niedostępnych dla zwiedzających. Czego więc możemy spodziewać się 
w tym roku?

Ogólnopolska inauguracja tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się
2 września 2005 r. na Zamku w Łańcucie. Podczas uroczystości ogłoszone zostanie m.in. 

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
o uznaniu zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie 
oraz zespołu katedralnego w Kamieniu Pomorskim za 
pomniki historii. W Podkowie Leśnej (17-22 września) ob
chody EDD odbędą się pod hasłem „Otwarte ogrody", 
a towarzyszyć im będą warsztaty rewitalizacyjne „Podko
wa Leśna - miasto XXI wieku” (19-23 września). Podob
nie jak w latach poprzednich, wiele atrakcji czeka nas 
podczas imprez organizowanych przez oddziały Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami; w Warszawie odbędzie 
się np. sesja popularnonaukowa „Piękno i tradycja ogro
dów w Warszawie" (17-18 września), a działacze z Czer
ska zapraszają na kolejny „Piknik etnograficzno-arche- 
ologiczny na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku" 
(18 września). Tradycyjnie bogaty program EDD zapo

wiadają organizatorzy (Urząd Miasta w Żyrardowie) „Pikniku kulturalnego w Żyrardowie", po
święconego w tym roku trzem tematom związanym z regionem: „Urbanistyka i architektura 
miasta", „Tradycje największego producenta lnu w XIX-wlecznej Europie" i „Wielokulturo- 
wość Żyrardowa" (3 września). Natomiast organizowane już po raz czwarty przez Dom Hi
storii Podgórza w Krakowie „Podgórskie Dni Otwartych Drzwi" (23-25 września) będą za
pewne miały - podobnie jak w latach poprzednich - bardziej kameralny charakter, przepo
jony swojskimi klimatami krakowskiego Podgórza. Z kolei tematem „III Gliwickich Dni Dzie
dzictwa Kulturowego", organizowanych przez Muzeum w Gliwicach (17-18 września), bę
dzie -jak zostało to już zapowiedziane w sprawozdaniu z ubiegłorocznych obchodów EDD 
w Gliwicach (zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 5, 2005, s. 38) - „Gliwickie Sacrum".

Włączając się do tegorocznych obchodów EDD, redakcja „Spotkań z Zabytkami” prze
znaczyła na związane z nimi tematy znaczną część wrześniowego numeru. Ich zapowiedzią 
jest okładka z niezwykle ekspresyjnym detalem architektonicznym dostrzeżonym na jednej 
z zabytkowych budowli znajdującej się w parku w Nieborowie-Arkadii, a rozwinięciem arty
kuły: „Między naturą a kulturą. Kanały w ogrodach” (s. 6), „Rezydencja Aleksandry Ogińskiej 
w Siedlcach” (s. 19), „W ogrodzie i parkach Nieborowa" (s. 22) oraz „«Aida» w Podkowie Le
śnej" (s. 25).

Życzymy wielu pozytywnych wrażeń podczas wrześniowych imprez Europejskich Dni 
Dziedzictwa i... już teraz zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskich Dniach Konserwator
skich, które odbędą się 5-7 października 2005 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (in
formacja wstępna - s. 3). Więcej na temat tego dawno oczekiwanego przedsięwzięcia w nu
merze październikowym „Spotkań z Zabytkami".

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS „PAMIĄTKA RODZINNA” 
UPŁYWA 10 WRZEŚNIA 2005 r.

Nakład: 8000 egz.
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Istnieje możliwość udzielania przez 
gminy pomocy finansowej prywat
nym właścicielom zabytków. We
dług np. propozycji prezydenta Kra
kowa w budżecie miasta mogłyby 
co roku znajdować się fundusze, 
które udzielane byłyby w formie 
bezzwrotnej dotacji celowej pod
miotom prywatnym. Osoba wystę
pująca o pomoc musiataby przed
stawić zakres robót przy zabytku 
oraz kosztorys, uzgodnione z miej
skim konserwatorem i zatwierdzone 
przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Dotacja mogłaby być 
wykorzystana na wiele zadań, m.in. 
sporządzanie ekspertyz, wykonanie 
dokumentacji, prace konserwator
skie, montaż instalacji przeciwwla- 
maniowej i przeciwpożarowej. Z ko
lei według prezydenta Lublina mia
sto mogłoby pokryć połowę kosz
tów związanych z remontem zabyt
ku, a w wypadku obiektów o dużej 
wartości historycznej, artystycznej 
lub naukowej - nawet 100% tzw. na
kładów koniecznych. O tym, ile pie
niędzy miasto przeznaczałoby na 
dotacje, decydowaliby radni 
w uchwale budżetowej na dany rok.

Architekci biją na alarm, że wybitne 
dzieła polskiej architektury z drugiej 
połowy XX w. tracą swoją wartość 
architektoniczną - są przebudowy
wane, nieremontowane i dewasto
wane, a nawet burzone. W związku 
z tym wysuwane są propozycje 
umieszczenia ich w rejestrze zabyt
ków lub wprowadzenia specjalnych 
zapisów dotyczących ich ochrony 
w miejscowych planach zagospo
darowania przestrzennego. Użyt
kownicy tych budowli, szczególnie 
obiektów komercyjnych, przeciwni 
są umieszczeniu ich w rejestrze za
bytków. Uważają, że spowoduje to 
paraliż ich funkcjonowania, utrudni 
jakiekolwiek działania inwestycyjne 
i modernizacyjne. Tymczasem sto
łeczny konserwator zabytków roz
waża wpisanie do rejestru kilku 
znaczących budowli warszaw
skich, m.in. MDM-u i Pałacu Kultu
ry i Nauki.

W centrum Opola, w jednym z naj
starszych miejsc miasta, od czerw
ca br. prowadzone są - pierwsze 
od kilkudziesięciu lat - prace ar
cheologiczne. Badania mają okre
ślić chronologię powstawania mu
rów obronnych i sposób ich posa
dowienia. Przy okazji archeolodzy 
liczą też na znalezienie rozmaitych 

skarbów, np. starych monet lub 
broni, a przede wszystkim wyja
śnienie zagadki dotyczącej Zamku 
Górnego.

Z okazji dwudziestej rocznicy 
otwarcia Panoramy Racławickiej 
we Wrocławiu, w dniach od 14 
czerwca do 14 sierpnia br. we wro
cławskim Muzeum Narodowym 
czynna była wystawa „Obrazy roz
maite. Dzieła autorów Panoramy 
Racławickiej". Zgromadzono na 
niej pięćdziesiąt obrazów olejnych 
i akwarel twórców Panoramy: Woj
ciecha Kossaka i Jana Styki oraz 
Teodora Axentowicza, Louisa Bolle- 
ra, Tadeusza Popiela, Zygmunta 
Rozwadowskiego, Michała Sozań- 
skiego, Włodzimierza Tetmajera, 
Wincentego Wodzinowskiego. Za
mierzeniem autorów ekspozycji by

ło zebranie dziel „ractawicczyków”, 
które pochodziłyby z dekady około 
1894 r., czyli roku otwarcia Panora
my Racławickiej na Powszechnej 
Wystawie Krajowej we Lwowie, 
a nie miałyby z malowidłem żadne
go związku. Wrocławskiej wystawie 
towarzyszył katalog z reprodukcja
mi wszystkich eksponowanych 
prac. Jubileusz Panoramy Racła
wickiej byt także okazją do zorgani
zowania we Wrocławiu wielu innych 
wystaw, m.in. w holu Panoramy po
kazano ponad 600 dokumentów 
związanych z najnowszymi dzieja
mi Panoramy.

Kraków, podobnie jak inne zabyt
kowe miejsca w Polsce, przygoto
wuje raport o tym, jak gospodaruje 
zasobem, wpisanym na Listę Świa
towego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO. Jednym 
z elementów oceny, czy dane mia
sto spełnia wymagane kryteria, jest 
posiadanie dla terenu chronionego 
planu miejscowego, który dokład
nie sprecyzuje zasady ochrony 

i uniemożliwi niewłaściwą ingeren
cję w obszar zabudowy historycz
nej. Brak planu może spowodować 
skreślenie z Listy UNESCO. Zda
niem małopolskiego konserwatora 
zabytków, Jana Janczykowskiego, 
szansą dla Krakowa na uniknięcie 
tego typu sytuacji jest objęcie całe
go Śródmieścia tzw. parkiem kultu

rowym.

Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska w 35-lecie powstania 
zorganizowało w czerwcu br. wy
stawę „Zegary gdańskie”, będącą 
pierwszą monograficzną ekspozy
cją tej gałęzi rzemiosła gdańskie
go, które stanowiło w tym mieście 
wyjątkowo ważną dziedzinę rze
miosła w ogóle. Na wystawie za
prezentowano zegary ze zbiorów 
polskich, zarówno muzealnych, 
sakralnych, jak i prywatnych. Ze
gary gdańskie cieszą się wielkim 
uznaniem kolekcjonerów, rzadko 
trafiają na aukcje, a jeżeli pojawią 
się, to osiągają wysokie ceny. Wy
stawa urządzona została w Domu 
Uphagena w Gdańsku.

W czasie tegorocznych Małopol
skich Dni Dziedzictwa Kulturowego, 
które obchodzone były w czerwcu, 
udostępnionych zostało szerokiej 
publiczności 13 zabytków, m.in. 
Dom pod Jedlami w Zakopanem, 
Dworek Matejki w Krzeszowicach, 
opactwo cystersów w Krakowie. 
Ponadto w Sądeckim Parku Etno
graficznym została wręczona na
groda im. Mariana Korneckiego za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony zabytków architektury 
drewnianej. Otrzymał ją ks. Adam 
Gul, proboszcz kościoła św. Jana 
Ewangelisty w Pisarzowej, za wielo
letnią opiekę nad zabytkowym ko
ściołem parafialnym. Wyróżnienia 
przyznano Krzysztofowi Bodzione- 
mu, dyrektorowi Gminnego Ośrod
ka Kultury, za inicjatywę i zaangażo
wanie w promocję obiektów zabyt
kowych, w szczególności za reali
zację projektu zagrody „Kubalów- 
ka” w Podegrodziu, oraz Wojcie
chowi Pawlikowskiemu, właścicielo
wi Tatrzańskiej Firmy Budowlanej 
w Poroninie, za ratowanie cennych 
obiektów architektury drewnianej, 
przede wszystkim za przeniesienie 
i odtworzenie świątyń w Sądeckim 
Parku Etnograficznym.

W Muzeum Historycznym m.st. 
Warszawy 23 czerwca br. odbyło 
się otwarcie wystawy „Piotr Bie
gański - architekt warszawski”. 
Ekspozycja poświęcona została 
wielce zasłużonemu dla Warszawy 
architektowi, współautorowi odbu
dowy Starego i Nowego Miasta, 

budynków Uniwersytetu Warszaw
skiego, budynków przy pl. Banko
wym, pałacu Staszica, Zamku 
Ujazdowskiego i wielu innych. Na 
wystawie zaprezentowany został 
film dokumentalny pokazujący 
główne realizacje profesora, a tak
że wspomnienia uczniów. Zgroma
dzono również pamiątki osobiste, 
dokumenty, pamiętnik, listy oraz 
rysunki architektoniczne dotyczące 
niektórych realizacji, projekty, zdję
cia zrekonstruowanych budynków 
zestawione ze zdjęciami tych sa
mych obiektów po zniszczeniach 
w 1945 r., prace naukowe.

Fundacja Nomina Rosae wspólnie 
z Urzędem Gminy Gródek nad Du
najcem w lipcu br. w tzw. Beluardzie 
w Rożnowie zorganizowała imprezę 
kulturalną „W renesansowym Roż
nowie. Rycerskie zmagania ku rato
waniu panny a takoż roty nadwornej 
kasztelana wojnickiego Jana 
Krzysztofa Tarnowskiego manewry 
w Rożnowie odprawione 9 lipca 
a.d. MMV”. Jej celem było zwróce
nie uwagi społeczności Sądecczy
zny oraz szerszego grona osób na 
bogatą historię Rożnowa i jego za
bytki. Organizatorom szczególnie 
zależało na podkreśleniu wyjątko
wości wzniesionych w drugiej poło
wie XVI w. przez hetmana Jana Tar
nowskiego fortyfikacji w Rożnowie, 
które stanowią przykład zastosowa
nia w Polsce starowtoskiej szkoły 
architektury militarnej; ich pozosta
łości w Rożnowie wymagają podję
cia prac renowacyjnych. Redakcja 
„Spotkań z Zabytkami" znalazła się 
w gronie patronów imprezy.

We wrześniu br. zorganizowana zo
stanie VI Polsko-Niemiecka Konfe
rencja „Architektura ryglowa - 
wspólne dziedzictwo ANTIKON 
2005. Historyczne konstrukcje da
chowe”. W jej trakcie odbędą się 
sesje tematyczne, wystawy i zwie
dzanie zabytków architektury ryglo
wej Meklemburgii Pomorza Przed
niego. Konferencje ANTIKON, za
początkowane w 1998 r. tematyką 
ochrony i konserwacji obiektów ry
glowych, mają na celu nawiązywa
nie i podtrzymywanie więzi pomię
dzy specjalistami z Polski i Nie
miec, zajmującymi się problemem 
zachowania tego typu zabytków, 
znajdujących się na terenie ich kra
jów. Dzięki konferencjom ANTIKON 
konserwatorzy, historycy sztuki, ar
chitekci, projektanci, etnografowie 
oraz inni zainteresowani tą tematy
ką mają możliwość wymiany poglą
dów, porównywania doświadczeń, 
dyskusji, nawiązywania kontaktów 
gospodarczych i społecznych, słu
żących renowacji i konserwacji 
obiektów architektury ryglowej.
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DNI KONSERWATORSKIE 2005
Ochrona, konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - to temat I Ogólnopolskich Dni 

Konserwatorskich, które odbędą się 5-7 października 2005 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego, 

Generalnego Konserwatora Zabytków RP Ryszarda Miklińskiego i Przewodniczącego Rady ds. Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski ks. bpa Jana Śrutwy.

Przedsięwzięciem szczególnie 
interesującym i dawno oczekiwanym 

w środowisku wydaje się pierwszy 
w powojennej Polsce Kongres 

Konserwatorów, nad którym patronat 
objęli Prezydent RP oraz Generalny 

Konserwator Zabytków.

W ramach I Ogólnopolskich Dni 
Konserwatorskich zostaną także 

zorganizowane seminaria oraz 
spotkania informacyjne. Towarzystwo 

Opieki nad Zabytkami przygotuje 
prelekcję na temat roli organizacji 

pozarządowych w ochronie 
dziedzictwa kulturowego.

O znaczeniu polskiego dziedzictwa 
kulturowego w rozwoju turystyki 

powiedzą specjaliści 
z Międzynarodowego Centrum Kultury 

w Krakowie, a tematem jednego 
z seminariów będzie ochrona dóbr 

kultury na wypadek konfliktu 
zbrojnego.

Dniom Konserwatorskim będzie też 
towarzyszyć wystawa poświęcona 

archeologicznym badaniom 
ratowniczym na trasach budowy 

autostrad w Polsce, którą przygotuje 
Ośrodek Ochrony Dziedzictwa 

Archeologicznego.

MINISTERSTWO KULTURY 
Podsekretarz Stanu 

Generalny Konserwator Zabytków 
Ryszard Mikliński

Warszawa, dnia 1 lipca 2005 roku

Pozytywne efekty ochrony i opieki nad zabytkami nie są możliwe bez mozolnej pracy 

właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, konserwatorów, naukowców, wyspecjalizowanych 

instytucji ochrony zabytków, instytucji rządowych i samorządowych, firm działających na rynku 

konserwatorskim oraz całej rzeszy miłośników zabytków skupionych w organizacjach 

pozarządowych. Stworzenie dla tych wszystkich podmiotów profesjonalnej platformy 

porozumienia i współpracy wydaje się być obecnie jedną z najważniejszych kwestii dla całego 

środowiska. Tym bardziej cieszę się mogąc współuczestniczyć w projekcie organizacji pierwszych 

w Polsce Dni Konserwatorskich, które odbędą się w dniach 5 — 7 października 2005 roku 

w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, projekcie przygotowywanym wspólnie z Ministerstwem 

Kultury i władzami Miasta Stołecznego Warszawy i pod patronatem Prezydenta Warszawy 

Profesora Lecha Kaczyńskiego.

Szczególne znaczenie dla środowiska konserwatorskiego będzie miał z pewnością 

pierwszy w powojennej Polsce Kongres Konserwatorów, który odbędzie się pod Honorowym 

Patronatem Prezydenta RP i Generalnego Konserwatora Zabytków. Podczas Dni 

Konserwatorskich organizujemy również dla Państwa cykl spotkań informacyjno - 

szkoleniowych, poświęconych m.in. roli organizacji pozarządowych w ochronie dziedzictwa 

kulturowego, ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego oraz znaczeniu polskiego 

dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki. Odbędą się również warsztaty poświęcone 

nowoczesnym metodom konserwacji zabytków, wystawa poświęcona archeologicznym badaniom 

ratowniczym na trasach budowy autostrad w Polsce oraz prezentacje firm działających na rynku 

konserwatorskim.

Wszelkie działania na rzecz właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego to szansa rozwoju wielu regionów kraju. Wejście Polski do Unii Europejskiej 

poszerzyło możliwości pozyskania środków na ochronę zabytków oraz stworzyło nowe formy 

międzynarodowej współpracy. Dlatego gorąco popieram inicjatywy sprzyjające dialogowi 

i współdziałaniu środowiska tych wszystkich, którzy działają i chcą działać na rzecz ochrony 

naszego dziedzictwa narodowego. Z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do 

uczestnictwa w Dniach Konserwatorskich w Warszawie. Będzie to z pewnością najważniejsze 

spotkanie dla środowiska konserwatorskiego.

„Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym I Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich. Więcej informacji na temat programu 
i kalendarium zapowiedzianych imprez - w numerze październikowym.
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W czterdziestolecie I Zgromadzenia Generalnego ICOMOS (zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 7, 2005, 
s. 3) na Zamku Królewskim w Warszawie pod patronatem Ministra Kultury odbyto się uroczyste 

posiedzenie plenarne Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Uczestniczyli w nim Generalny 
Konserwator Zabytków oraz przedstawiciele władz UNESCO, ICOMOS, ICCROM, delegaci kilku 

europejskich narodowych komitetów ICOMOS, członkowie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
i zaproszeni goście. Gośćmi honorowymi posiedzenia byli: Mounir Bouchenaki, zastępca dyrektora 

generalnego UNESCO i prof. Michael Petzet, prezydent ICOMOS, którzy udekorowani zostali odznaką 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W trakcie uroczystości wręczone także zostały nagrody im.

Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków. W tym roku ich laureatami 
zostali: prof, dr Iwan Semenowicz Kosenko, dyrektor Parku Dendrologicznego „Zofiówka” w Humaniu 

i prof, dr hab. arch. Olgierd Czerner z Wrocławia, twórca jedynego w Polsce Muzeum Architektury.
W kategorii prac dyplomowych z dziedziny ochrony zabytków nagrody i wyróżnienia otrzymali 

absolwenci uczelni we Lwowie, Lodzi, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.
Wśród wypowiedzi poświęconych czterdziestoleciu ICOMOS-u znalazł się m.in. głos 

dr. hab. inż. Bogusława Szmygina.

ICOMOS z perspektywy 
czterdziestu lat

[
. BOGUSŁAW SZMYGIN

dea i praca Międzynarodowej Rady Ochrony Zabyt
ków ICOMOS zawiera się w trzech wymiarach: poli- 
■ tycznym, ideowym i merytorycznym. Mówiąc o wy

miarze politycznym, myślę o przekonaniu, że konserwa
torzy zabytków mogą i powinni współpracować na 
szczeblu międzynarodowym, zupełnie niezależnie od 
wszelkich różnic, które dzielą ich kraje, ustroje, kultury, 
systemy gospodarcze. Dla spraw ochrony dziedzictwa 
można stworzyć najpierw wspólną płaszczyznę dyskusji, 
potem wspólną reprezentację, by w międzynarodowej 
skali odpowiednio artykułować problemy ochrony dzie
dzictwa. 1 to przesłanie połączyło zarówno 700 uczest
ników Kongresu Weneckiego w 1964 r., jak i 130 
uczestników założycielskiego kongresu ICOMOS rok 
później.

Mówiąc o wymiarze ideowym, myślę o przesłaniu, że 
zabytki i dziedzictwo są wspólnym dorobkiem całej ludz
kości. Niezależnie od tego, jaki kraj, kultura, rasa stwo

rzyły je. To stwierdzenie prowadzi do pięknej idei wspól
nej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa na ca
łym świecie, do przekonania o konieczności współpracy 
przy zachowaniu tego dziedzictwa i do pomocy tym 
wszystkim, którzy swego dziedzictwa chronić nie są 
w stanie.

Trzeci wymiar - merytoryczny, najbliższy codziennej 
pracy ludzi, którzy tworzą ICOMOS, sprowadzał się do 
przekonania, że można opracować wspólne zasady i spo
soby działania, którymi będziemy się wszyscy kierować 
w ochronie zabytków. To przekonanie zmaterializowało 
się w postaci Karty Weneckiej, która miała być swoistym 
dekalogiem światowego konserwatorstwa.

Wymienione trzy wymiary były podstawą powołania 
ICOMOS-u. Łatwo dostrzec, że żaden z nich nie miał 
charakteru doraźnego. To znaczy, że nie były to krótko
trwałe cele, ale fundamentalne założenia, wskazujące 
kierunek działania na dziesięciolecia. I tak w istocie by
ło. Dlatego podsumowując czterdziestoletni dorobek 
ICOMOS-u, możemy odnieść się do realizacji tych 
trzech zadań.
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Zadanie pierwsze, czyli stworzenie organizacji, która 
zrzesza i reprezentuje społeczność konserwatorów w ska
li całego świata, zostało zrealizowane. ICOMOS jest 
z pewnością taką organizacją. Na kongresie założyciel
skim byli przedstawiciele 26 krajów, ale była to przede 
wszystkim reprezentacja Europy. Dzisiaj prof. Michael 
Petzet przewodzi organizacji, która zrzesza 120 komite
tów narodowych. We władzach statutowych i we wszyst
kich komitetach naukowych bardzo dba się o pełną repre
zentację regionalną. Od 1987 r. zgromadzenia generalne 
odbywają się na różnych kontynentach, co zresztą bywa 
przyczyną uciążliwych problemów. Ale cel został osią
gnięty. Dzisiaj międzynarodowa pozycja ICOMOS-u nie 
może być kwestionowana. Nikt nie powie, że czyjakol- 
wiek obecność czy głos są w ICOMOS-ie niedostrzeżone.

Zadanie drugie, czyli uznanie wartości wszelkich form 
dziedzictwa i stworzenie warunków dla ich ochrony, zo
stało zrealizowane częściowo. Oczywistym dorobkiem 
jest równouprawnienie dziedzictwa, niezależnie od jego 
charakterystyki. Potwierdza to np. Lista Światowego 
Dziedzictwa. Wpisy obejmują oprócz tradycyjnych zabyt
ków również święte miejsca aborygenów, rolnicze krajo
brazy Azji, bardzo skromne zabytki regionów polarnych 
czy zabudowę afrykańskich osiedli. Uznajemy wartość 
oraz potrzebę ochrony tego typu dziedzictwa. Można 
więc powiedzieć, że nauczyliśmy się już patrzeć na dzie
dzictwo w globalnej skali. Niestety, nie potrafiliśmy w ta
ki sam sposób zorganizować ochrony dziedzictwa. Obo
wiązuje bezwzględna relacja pomiędzy zamożnością da
nego kraju a ochroną dziedzictwa. Bogaci chronią swoje 
dziedzictwo, biedni nie są w stanie wiele zrobić. Poza 
działaniami jednostkowymi, takimi, jak Mostar, Bemyan 
czy akcja „Afryka 2009”, nie powstał system pomocy 
biednym krajom w zakresie ochrony dziedzictwa. Działa
nia ICOMOS-u, takie jak „Heritage and Risk”, mają na 
razie znaczenie tylko moralne i propagandowe.

Zadanie trzecie, czyli opracowanie i przestrzeganie 
wspólnych zasad konserwatorskich, zostało zrealizowane. 
Karta Wenecka stała się rzeczywiście najważniejszym do
kumentem konserwatorskim, a jej zasady uznano za uni
wersalne dla wszelkich działań konserwatorskich. Z dzi
siejszej perspektywy widzimy jednak, że uniwersalizm za
sad konserwatorskich nie jest możliwy. Współczesne poję
cie dziedzictwa jest tak szerokie, tak różnorodne, że pro
sta kodyfikacja reguł postępowania staje się bezużyteczną, 
a nawet szkodliwą utopią. Ale nie może to oznaczać wo
luntaryzmu. Po prostu zasady konserwatorskie muszą być 
bardziej złożone, dostosowane do charakteru danego 
dziedzictwa i specyfiki lokalnych warunków. Opracowa
niem tych problemów będzie się zajmował m.in. Komitet 
Teorii Konserwatorskiej, powoływany po raz pierwszy 
w historii ICOMOS-u.

A jak na przedstawionym tle wygląda Polski Komitet 
Narodowy? Oczywiście skala i specyfika naszych dzia
łań jest nieco inna, określona przede wszystkim przez 
fakt, że nadal podtrzymujemy tradycję ICOMOS-u eli

tarnego. Polski Komitet Narodowy zrzesza ludzi o uzna
nym dorobku i pozycji. A to oznacza m.in. zobowiąza
nie do zabierania głosu i formułowania opinii w najważ
niejszych sprawach związanych z ochroną dziedzictwa, 
tym bardziej że znamy nie tylko realia polskie, ale rów
nież problemy i ich rozwiązania wypracowane na świę
cie. Dlatego np. Polski Komitet Narodowy powinien 
być w większym zakresie włączony w przygotowanie 
nominacji na Listę Światowego Dziedzictwa. Najważ
niejszym jednak zadaniem jest inicjowanie i prowadze
nie dyskusji o systemie ochrony dziedzictwa w nowym 
ustroju państwa, tworzonym po 1989 r. Reformowanie 
istniejącego systemu, zapewnienie mu odpowiedniego 
wsparcia finansowego - to sprawa o fundamentalnym 
znaczeniu dla naszego dziedzictwa, a więc i naszej kul
tury i tożsamości.

Polski Komitet Narodowy już kilka lat temu zainicjo
wał organizację Pierwszego Kongresu Konserwatorów. 
Sformułowane zostały założenia merytoryczne, potem 
inicjatywę tę przejęło Stowarzyszenie Konserwatorów 
Zabytków, ale z powodów finansowych do organizacji 
kongresu do tej pory nie doszło. W konsekwencji nadal 
posługujemy się teorią konserwatorską i systemem ochro
ny zabytków, które wypracowano w zupełnie innej rze
czywistości. Na przykład formalnie nadal obowiązuje za
sada równocenności wszystkich zabytków i uniwersalizm 
zasad konserwatorskich. To prowadzi do kompletnego 
rozejścia się teorii i praktyki konserwatorskiej. Konserwa
torzy pozbawieni realistycznej teorii konserwatorskiej nie 
potrafią zakreślić granic interwencji w sprawie zabytko
wego obiektu. Całkowicie zamarła krytyka konserwator
ska. Prowadzi to do coraz większej dowolności prze
kształceń zabytkowych obiektów. Zjawisko to pogłębia 
się wraz z coraz większym wycofywaniem się państwa 
z finansowania ochrony zabytków. Prywatyzację zabyt
ków i odpowiedzialność za nie potraktowaliśmy jako 
oczywiste założenie nowego ustroju. A to rozwiązanie po 
prostu się nie sprawdza w wielu wypadkach. Te wszystkie 
problemy środowisko konserwatorów musi bardzo sta
rannie przedyskutować, następnie wypracować swoje sta
nowisko i potem z całą stanowczością prezentować je wo
bec władz i społeczeństwa. Początkiem środowiskowej 
dyskusji ma być właśnie Pierwszy Kongres Konserwato
rów, planowany jesienią tego roku.

Podsumowując działania ICOMOS-u, można uznać, 
że wszystkie zadania, które uzasadniały powstanie tej 
organizacji, potwierdziły swoją ważność i zachowały ak
tualność. W części zostały zrealizowane, ale jeszcze wie
le zadań, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak 
i krajowym, czeka na realizację. Dlatego można chyba 
porównać ICOMOS do czterdziestoletniego konserwa
tora. Ma już kwalifikacje i spore doświadczenie, jest 
w pełni sił, ma plany i wie, jak je realizować, a przed 
nim ogrom pracy.

Bogusław Szmygin
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Myśląc o zabytkach, zwykle więcej uwagi poświęcamy pojedynczym obiektom 
niż relacjom między nimi i środowiskiem oraz raczej zabytkom nieożywionym 
niż tym, które stanowią o zabytkowym krajobrazie. A jeśli nawet dostrzega się 

owe zabytki, to na ogól umieszczamy je w grupie zabytków przyrody bądź 
krajobrazu, często zapominając o ścisłej więzi między dwojakim ich obliczem 
- naturalnym i kulturowym. Tymczasem dość spektakularnym przykładem 

symbiozy zachodzącej między sferą „natury” i „kultury” jest zabytkowy ogród, 
a ogrodowy kanał - symbolem tej koegzystencji.

Między naturą a kulturą

Kanały w ogrodach
WITOLD P. GLINKOWSKI

Iowo „kanał” (brzmiące podobnie w wielu europej- 
■ skich językach; z łacińskiego canna - trzcina, sito

wie), którym zwykło się określać sztuczny zbiornik 
“ o geometrycznym wydłużonym kształcie, bez wąt

pienia niesie ze sobą wskazanie na funkcje pełnione przez 
kanały oraz na ich genezę. Pierwotnie powstawały na bazie 
fos okalających średniowieczne zamki, później w ogrodach 
renesansowych stanowiły najczęściej granicę założenia. Ale 
prawdziwy rozwój miała im przynieść kolejna epoka. W okre
sie baroku kanały sytuowano w ogrodach już centralnie lub 
na głównych osiach kompozycyjnych. Z elementu oddzielają
cego enklawę rezydencji od terenu poza nią przeistaczały się 
w czynnik łączący, a nawet godzący ze sobą dwa obszary rze
czywistości, w jakiej żyje człowiek - naturę i kulturę.

Moda na kanały ogrodowe rozwinęła się, począwszy od 
XV i XVI w., we Francji. W wielu wypadkach, niezależnie od 
względów estetycznych, pełniły one funkcje praktyczne, jak 
np. melioracja terenu (w Wersalu kanał Apollina był nie tyl
ko niezwykłym akcentem krajobrazowym, ale też umożliwiał 
osuszenie rozległych bagien). Stanowiły manifestację nie tyl
ko zasobności ich fundatorów, ale też sztuki wprzęgania ży
wiołów natury w dzieło realizacji artystycznego zamysłu. 
W drugiej połowie XVI w. obecność układów wodnych 
w ogrodach przypałacowych stała się niemal normą - nie bez 
udziału Giacomo Barozziego da Vignoli, który dostarczył 
projektów wspaniałych ogrodów Villa Farnese w Capraroli 
czy Villa Giulia dla papieża Juliusza III. Zgodnie z estetycz
nymi preferencjami baroku, ogrody, podobnie jak budynki, 
którym towarzyszyły, winny wprowadzać widza w oszoło

mienie, zachwycać przepychem form i bogactwem kontra
stów, zadziwiać kunsztownością rozwiązań. Stąd obecność 
rzeźb o liniach upodobnionych do okazów flory albo wystę
powanie drzew imitujących postacie ludzi, zwierząt lub 
obiekty architektury. Planiści ogrodów barokowych umyśl
nie dążyli do zderzenia precyzyjnej geometrycznej struktury 
ogrodu z wyeksponowaną na jej tle malowniczą kompozycją 
roślinną. Uwzględniając tę okoliczność pojmiemy, jak wielka 
rola przypadała w ówczesnych ogrodach osi symetrii. Powie
rzano ją szerokiej alei lub właśnie kanałowi, który zdawał się 
wybiegać poza ogród i dzięki temu łączyć przestrzeń ogrodu 
z tym, co na zewnątrz: ze światem, z nieskończonością. Ka
nał, szczególnie w ogrodach baroku, miał otwierać perspek
tywę nieskończoności, kosmosu, choć przecież nie opuszczał 
obszaru podległego ludzkiej ręce, rozumowi, wyobraźni.

Trudno zrozumieć rolę ogrodowego kanału bez 
uwzględnienia kontekstu estetycznego oraz tęsknot określa
jących umysłowość i wyobraźnię jego twórców. Woda 
w ogrodzie - to doskonała żywa metafora witalnych sił 
przyrody, naturalnego porządku świata, ale też ducha in
wencji i twórczej weny tych, którzy ogród zakładali, i któ
rzy nim gospodarowali. Rozlegle lustra wodne mogły po
dwajać pałacowo-ogrodową rzeczywistość, a wąskie i długie 
kanały nadawały jej kierunek i harmonię, czyniły uporząd
kowaną, a jednocześnie aktywną - odwołującą się do wraż
liwości tego, kto ją wykreował i tego, kto ją podziwiał. Za
równo swym kształtem łączącym miejsca („tam” i „tu”), ale 
też dzielącym je (przeciwległe brzegi) kanał podkreślał du
cha epoki rozmiłowanej w epatowaniu kontrastem, duali
zmem i subiektywizmem. Był bowiem doskonalą metaforą 
dwoistości odsyłającej do genezy świata (naturalnego, ale 
też konstruowanego przez człowieka), do jego statusu (ma-

6 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2005



1. Kanał w ogrodzie pałacowym w Nieborowie
2. Zdziczały kanał w Wolborzu

teria i duch) oraz do natury naszego o nim myślenia (praw
da ludzka versus prawda rzeczy „samej w sobie”). Warto też 
uwzględnić to, czym jest żywioł, który wypełniając kanał 
poddaje się zarazem jego władzy i narzucanym przezeń ry
gorom. Wszak woda - już przez Talesa uznana za osnowę 
rzeczywistości - warunkuje wszelkie życie, z jego korelacją 
między trwałością i zmianą, porządkiem i chaosem, wolno
ścią i koniecznością, i dlatego z powodzeniem mogła być 
symbolem życia. Wprowadzona do ogrodu ręką człowieka 
okazywała się nie tylko łącznikiem między światem natury 
i światem sztuki, którego człowiek jest niekwestionowanym 
gospodarzem, ale też między dawnym „miejscem szczęśli
wym” (Eden, sedes beatus, locus amoenus) a nowym, w któ
rego znalezienie człowiek tak wytrwale wierzył. Ale kanał 
i woda przywołują także iluzję, w której żyjemy. Wydłużanie 
i rozcinanie powierzchni, wskazywanie na horyzont, który 
przecież „nie istnieje”, ujmowanie w jednym zwierciadle 
nieba i ziemi, natury i kultury - czyż nie są nią właśnie? Być 
może kanał, dzięki swej tafli odbijającej świat i przejrzyste
mu układowi, potrafi wyrazić obecność człowieka w ogro
dzie - nie na darmo przyrównanym przez J. J. Rousseau do 
„przybytku pięknej duszy" - dobitniej niż zwodnicze labiryn
ty i dziwaczne formy narzucane ogrodowej zieleni, prze
myślne aranżacje krajobrazu w duchu pseudoarkadyjskiej 
idylli, sztuczne ruiny mające prowokować myśl o niedości
głym antyku bądź przewrotne aranżacje wiejskich chat, któ
rych strzechy skrywały przepych wykwintnych salonów.

Wiek XVII odnotowuje tendencję do łączenia parków 
do polowań z ogrodami, równocześnie z intencją „rozsze
rzania parku w nieskończoność”. W ten sposób próbowano 
zharmonizować ład okalającego rezydencję ogrodu z natu
ralnością leżących poza nim wiejskich terenów. Najznako
mitszym z ówczesnych kreatorów ogrodowej przestrzeni był 
nadworny ogrodnik Ludwika XIV Andre Le Nótre (1613- 
-1700). Zgodnie z jego koncepcją z 1657 r. urządzono w la
tach 1662-1690 ogród w Wersalu; z jego nazwiskiem zwią
zane są też ogrody w Vaux-le-Vicomte, St. Cloud, Fontaine
bleau, Clagny, Marły i inne. Słynny Wielki Kanał w ogrodzie 

wersalskim - o długości 1670 m i szerokości od 60 do 
190 m (w części poszerzenia basenowego), przecięty kana
łem liczącym kilometr długości i około 100 m szerokości - 
należy do najokazalszych w Europie (23 ha lustra wody). 
Z kanałów słyną też takie francuskie ogrody, jak Fontaine
bleau, Navarre czy Vaux-le-Vicomte, jednak najdłuższy po
wstał w 1670 r. w Chantilly - jego główne ramię liczyło 
1800 m długości i 80 m szerokości. Ogród „Króla-Słońce”, 
urządzony nakładem 200 milionów ówczesnych franków, 
miał głosić chwałę monarchy. Z kolei podpetersburski Pe
terhof Piotra I sławił triumf carskiej polityki nad Bałtykiem 
i dlatego tamtejszy kanał, ozdobiony wodotryskami i strze
listymi jodłami (tzw. Aleja Fontannowa), łączył rezydencję 
władcy z morzem. Podobne, zbliżone do holenderskiego ba
roku rozwiązania - dążące do stworzenia wyraźnej osi wido
kowej podkreślonej zwężoną perspektywą, a zarazem mają
ce uwydatnić horyzontalną korespondencję między pała
cem, ogrodem oraz odległym akwenem wodnym - zastoso
wano również w innych siedzibach cara, takich jak Ogród 
Letni, Strielnia czy Oranienbaum.

Ogólnoeuropejską sławą Le Notre’a i snobizmem fundato
rów trzeba tłumaczyć przypisywanie mu autorstwa niezliczo
nej liczby (czasem dużo późniejszych) realizacji ogrodowych -
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w Polsce przykładem tego mogą być ogrody w Boczejkowie 
i Posadowię. Ogród w Posadowię (pow. 10,6 ha) składał się 
z części regularnej, uformowanej w połowie XIX w. w stylu 
francusko-holenderskim, do której w XIX i XX w. dołączo
no część krajobrazową. Ozdobą ogrodu, oprócz 250-letnich 
cisów, o kształtach czworoboków i ściętych piramid, a tak
że grabowo-lipowych strzyżonych szpalerów, są stawy i ka
nały z mostkami i licznymi rzeźbami. Zgodnie z dyspozycją 
z 1759 r., wydaną przez ówczesnego właściciela Posadowa, 
Józefa Korzbok-Łąckiego, ogród miał być wyposażony 
w sieć kanałów: „Zakontraktowałem sławetnego Pana Got
fryda [nazwisko nieczytelne] kunsztu grabarskiego magistra, 
który bić będzie w ogrodzie posadowskim kanałów trzy i ro
wy od nich [...]” (cyt. za: Iwona Huminiecka, Geometria zie
leni, „Spotkania z Zabytkami”, nr 10, 1997, s. 20).

Trzeba pamiętać, że w czasach baroku projektowanie 
ogrodów było nie tylko sztuką, ale też ideologią, polityką, 
propagandą, nawet filozofią (tu polecam poświęcony temu 
problemowi arcyciekawy film Kontrakt rysownika). Two
rzywo stanowiły monumentalne grupy strzyżonych drzew 
(boskiety), wystudiowane trawniki (gazony i wgłębniki), 
aleje i układy rzeźb, partery kwiatowe i wodne, i oczywiście 
kanały. Lubowano się w budowaniu rozległych osi kompo
zycyjnych i tworzeniu złudzeń optycznych, po to, by z kraj
obrazu ogrodu i architektury pałacu wykreować frapującą 
całość. Projektanci ogrodów często korzystali (jak np. Le 
Nótre) z najnowszych osiągnięć nauki i techniki (glebo
znawstwa, hydrologii, mechaniki, botaniki).

Również w polskich ogrodach geometrycznych woda uję
ta w geometryczny układ kanałów przydawała im niepowta
rzalnego uroku. Końce kanałów oraz miejsca krzyżowania się 
lub łączenia z innymi były wyeksponowane przez ich posze
rzenie, przybierające czasem kształt obszernych basenów. 
W porównaniu jednak z powstałymi w ogrodach francuskich 
lub rosyjskich, polskie kanały ogrodowe wyglądają mniej im
ponująco - zwykle nie przekraczają kilkuset metrów długości
1 około dwudziestu metrów szerokości. Najdłuższym w Polsce 
kanałem może się poszczycić ogród w Helenowie. Liczy on 
ponad 1,5 km długości, a łącznie z poprzecznym - około
2 km. Okazałe kanały ożywiają perspektywę Zamku Ujaz
dowskiego w Warszawie (750 m) oraz pałacu w Wolborzu 
(prawie 500 m). Skromniejsze powstały w Białymstoku, Cho- 
roszczy, Dąbrowie Tarnowskiej, Nieborowie, w Nowym Mie
ście nad Pilicą czy w Radzyniu Podlaskim. Również niezbyt 
długi, choć o ciekawym kształcie kanał powstał około 1760 r. 
na warszawskich Dynasach - w ogrodzie przy rezydencji Ka
roliny Godzkiej ks. de Nassau. Dłuższe ramię kanału, usytu
owane na osi dawnego pałacyku Lubomirskich, liczyło pra

wie 300 m i łączyło się z Wisłą, krótsze, od strony budynku, 
wyznaczające oś poprzeczną ogrodu, z obu stron zakończone 
było gabinetami. Niestety, już w 1785 r. rezydencję zniszczył 
pożar, a dwuosiowy ogród wraz z imponujących rozmiarów 
tarasami wyżłobionymi w skarpie wiślanej oraz kanałem 
wchłonęła w pierwszej połowie XIX w. zabudowa dynamicz
nie rozwijającej się jurydyki „De Nassau”. Nie było już po nim 
śladu w 1846 r., kiedy to Seweryn Uruski rozpoczął w tym 
miejscu budowę rozległego kompleksu handlowego.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, kanały sytu
owano na osi założenia, z boku lub na jego obrzeżu. Kom
ponowano je na planie krzyża, litery „T”, „L”, rzadziej „Z” 
(np. w Białymstoku) lub w układzie kilkuramiennym; czę
sto poprzestawano na jednym wydłużonym korycie (Kry- 
stynopol, Radzyń Podlaski, Wolbórz czy warszawski Ujaz
dów). Kanały w Ujazdowie i Wolborzu miały przedłużać 
główną oś ogrodu, z kolei w Bieżuniu, Choroszczy, Radzy
niu Podlaskim czy Krystynopolu - towarzyszyły szerokiej 
alei wychodzącej z ogrodowego salonu. Letni pałac hetma
na J. K. Branickiego w podbialostockiej Choroszczy usytu
owano na wyspie (podobnie jak w Vaux-le-Vicomte) u na
sady kanału przypominającego swym zarysem kanał wersal
ski. Dłuższe jego ramię - zakończone w części południowo- 
-wschodniej stawem z wyspą pałacową - zorientowano na 
godzinę 11. W połowie XVIII w. w kanał wyposażono rów
nież ogród przy głównej rezydencji Branickich w Białym
stoku, która zyskała miano „Podlaskiego Wersalu” - po
wstał on z dawnej fosy okalającej ogród.

W ostatniej dekadzie XVII w. dla kardynała Michała 
Radziejowskiego urządzono ogród w Nieborowie (zob. ar
tykuł na s. 22), a autorstwo jego ówczesnego kształtu przy
pisuje się Tylmanowi z Gameren. Pół wieku później ogród 
został znacznie powiększony, wtedy też z inicjatywy kaszte
lana dobrzyńskiego Stanisława Łochockiego wyposażono 
go w kanał, który oddzielił część regularną (przeprojekto
waną około 1760 r. przez Szymona Bogumiła Zuga) od 
młodszej części krajobrazowej. Rzeźbę ogrodu barokowego 
urozmaicono nie tylko tradycyjnymi tarasami (jak np. 
w Wolborzu), ale również wglębnikami - geometrycznymi 
w obrysie trawnikami o obniżonej części środkowej. W po
łowie XX w. rekonstrukcję ogrodu oraz kanału przeprowa
dził - nawiązując do stanu z 1775 r. - wybitny znawca 
ogrodów historycznych prof. Gerard Ciołek.

Zgodnie z założeniami francuskiej szkoły ogrodowej, któ
re upowszechniły się na ziemiach polskich w latach 1720- 
-1760, w ogrodzie nieborowskim znajdują się położone przed 
południową elewacją pałacu partery kwiatowe i niskie labi
rynty bukszpanowe oraz szeroka aleja lipowa z trawnikiem
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3. Najdłuższy w Polsce i jeden z najdłuższych w Europie kanał 
w Helenowie
4. Kanał przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie
5. Relikty kanału w Nowym Mieście nad Pilicą

(zdjęcia: 1 - Jerzy Jan Doliński, 2-5 - Witold P Glinkowski)

dywanowym. Aleja wytyczona jest na osi pałacu i otoczona 
symetrycznie rozplanowanymi po obu jej bokach gabinetami 
i boskietami, uformowanymi ze strzyżonych szpalerów grabowo- 
-lipowych. Od strony zachodniej granicę ogrodu stanowi 
kanał, zaprojektowany w kształcie węgielnicy czy litery „L”. 
Jego ramiona mają długość około 170 i 330 m, przy szeroko
ści około 20 m. Jedna z alei ukośnie przecinała kanał, co mia
ło nawiązywać do inicjału Łochockich. Za kanałem rozciąga 
się krajobrazowy park naturalistyczny z aleją monumental
nych topól, a po wschodniej stronie ogrodu znajdują się zabu
dowania gospodarcze z końca XVIII w.

Ogród w Wolborzu, oddalony o kilometr od ówczesnego 
miasta, stanowił oprawę rezydencji biskupa kujawskiego An
toniego Ostrowskiego, wzniesionej około 1773 r. (na 3 łata 
przed pożarem, który zniszczył dawny zamek pochodzący 
z XV lub nawet z XIV w.). Autorstwo założenia przypisuje się 
aktywnemu ówcześnie w Polsce architektowi Francesco Pla- 
cidiemu, przybyłemu z Italii w latach trzydziestych XVIII w. 
i wkrótce uhonorowanemu tytułem „architekta i geometry 
królewskiego”. Nową rezydencję, mającą zastąpić wcześniej
szą, rozbudowaną przez biskupa Andrzeja Lipskiego, rozlo
kowano na obszarze wydłużonego prostokąta o bokach 300 
X 1800 m. Przed pałacem rozpościerał się przestronny dzie
dziniec, a od strony południowej - ogrody kuchenne z sadem 
i bażantarnią. Na osi pałacu w kierunku północno-wschod
nim ciągnął się jednoosiowy ogród tarasowy, którego cztery 
poziomy, zagospodarowane jako partery kwiatowe, obniżały 
się w stronę kanału. Na najniższym poziomie rozpoczynała 
się aleja wiodąca aż do kanału, utworzona z czterech rzędów 
lip drobnolistnych - najstarsze, ponad dwustuletnie, pamię
tają czasy świetności ogrodu. Krańce liczącego blisko pół ki
lometra kanału, rozszerzającego się od 25 do 40 m, zamyka
ły baseny: od strony pałacu większy, prawie okrągły, zaś od 
strony północno-wschodniej - mniejszy, pierwotnie czworo
boczny o zaokrąglonych narożach. Szerokość kanału rosła 
w miarę oddalania się od pałacu, co miało optycznie korygo
wać wymiary ogrodu (poszerzać go). W XVIII w. ogród miał 
wystrój rokokowy z typowymi dlań boskietami, labiryntami, 
gabinetami i rzeźbami; zaopatrzono go również w teatr ogro
dowy. Znajdowały się tu budowle dla roślin egzotycznych: 
pomarańczarnia i figarnia, a także chłodniki, altanka oraz 
kilkuizbowe „mieszkanie ogrodowego”. Od strony połu

dniowo-wschodniej do ogrodu przylegał zwierzyniec z dwie
ma kolistymi polanami, od których w układzie promienistym 
rozchodziły się dukty. Rozmieszczono w nim nie tylko karm
niki, pojniki i szopy, ale też altany, dogodne do obserwacji sa
ren, jeleni i innych żyjących tu zwierząt. Obecnie w miejscu 
zwierzyńca pozostał niewielki lasek, odgradzający od szosy 
szybkiego ruchu, zaś kanał - o brzegach zarośniętych tatara
kiem - czeka na regulację.

Zwiedzający Polskę u schyłku XVIII w. Fryderyk Schulz
- niemiecki historyk i literat o temperamencie podróżnika
- pisał o Wolborzu: „Do pałacu przytykający znacznej roz
ciągłości ogród, we francuskim smaku urządzony, po obu 
stronach otaczają go piękne aleje lipowe, żywe płoty i szpa
lery. Poza nim znajduje się czysty staw, do którego przytyka 
park. [...] Cały pałac i ogrody na czystym piasku założone" 
(F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po 
Polsce w latach 1791-1793, przeł. J. I. Kraszewski, Warsza
wa 1956, s. 335). W 1775 r. przez trzy dni bawił w Wolbo
rzu król Stanisław August Poniatowski, co niewątpliwie 
świadczyło o prestiżu tutejszej rezydencji. Wkrótce jednak 
biskup Ostrowski, objąwszy urząd prymasa, przeniósł się 
do Warszawy, a jego następca biskup Józef Rybiński, wsku
tek zmian administracyjno-terytorialnych, zmuszony był 
przenieść stolicę diecezji do Kalisza.

Po ostatnim rozbiorze Polski pałac opustoszał, a majątek 
uległ konfiskacie z przeznaczeniem na koszary wojskowe. In
wentarz z 1818 r., sporządzony na okoliczność przekazania 
wojsku pałacu wraz z ogrodem, wspominając „ogród wielki 
spacerowy, przy pałacu będący z terrassami i sadzawką z upu
stem [...]” wymienia bogaty drzewostan: „lipy i brzozy, 
a zresztą sosny, jałowce, topole, wierzby itd. ” Sto lat później 
prasa donosiła: „Przy pałacu znajduje się duży park, tarasami 
schodzący aż do stawu, z pięknymi szpalerami i śladami daw
nej świetności" („Przegląd Techniczny”, nr 45, 1912, s. 600). 
Do dziś dotrwały tylko pozostałości pięknego ogrodu, który, 
podobnie jak kilka innych, stanowił polskie echo łączenia 
dwóch formuł: francuskich ogrodów z kanałami oraz ogro
dów tarasowych, o genezie sięgającej projektów Bramante- 
go. Nie ma już obszernych boskietów czy zwierzyńca, a ale
ja lipowa uległa znacznej dewastacji. Jedynie kanał przypo
mina o rozmachu kompozycji, którą dziś tak jak dawniej 
uposaża rytmem, harmonią i perspektywą... na lepsze jutro.

Ogród w Helenowie swój obecny kształt zawdzięcza prze
obrażeniom z lat 1859-1860 oraz dwudziestowiecznym. Ma 
on charakter parku krajobrazowego z elementami regularne
go układu. Kanał usytuowany w południowo-zachodniej czę
ści założenia wytycza oś widokową sięgającą aż po horyzont. 
Niestety, obecnie zabytek ten - jakby na przekór testamento
wi Jakuba hr. Potockiego, który w 1932 r. przekazał cały 
obiekt fundacji o charakterze społeczno-charytatywnym - jest 
niedostępny dla potencjalnego miłośnika zabytków.

Podziwiając urok kanałów w dawnych ogrodach, ulega
my wrażeniu, że ich zadanie nie sprowadzało się do uwydat
nienia osi symetrii ogrodu, podkreślenia jego okazałości, 
oddzielenia części o odmiennych cechach stylowych bądź 
optycznego korygowania perspektyw. Obecność kanału 
tchnęła w ogród szczególnego ducha, potrafiącego godzić 
życie z metafizyką, naturę ze sztuką, swobodę z harmonią, 
a człowieka z wszystkimi dostępnymi mu przestrzeniami - 
tymi, które zastawał, które tworzył i za którymi tęsknił.

Witold P. Glinkowski
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Choć sztuka średniowieczna dla wielu pozostaje wciąż przysłowiową terra incognita, 
nazwisko Wita Stwosza znane jest największym nawet laikom. Praktycznie każdy jest 

w stanie wymienić choćby jedno sztandarowe dzieło mistrza - ołtarz główny z kościoła 
Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Dzieła Stwosza wciąż stanowią atrakcję, ale temat 

ich wydawał się do niedawna w zasadzie wyczerpany. Opracowany pod względem 
naukowym, skatalogowany, stanowił mocny punkt w dziejach polskiej sztuki, do którego

- wydawało się - niewiele można już dodać. Obszar nowych badań objął nieznaną 
dotychczas problematykę rzeźby małopolskiej „przedstwoszowskiej” (1450-1477), zwanej 
do niedawna „okresem ciemnym” (będącej tematem zainteresowań Dobrostawy Horzeli), 

oraz „postwoszowskiej” (1480-1530, którą zajmuje się Wojciech Walanus).
Tak uważano by zapewne do dzisiaj, gdyby nie sensacyjne dla nauki odkrycia dwóch 

niewiążących jednoznacznie do tej pory z nazwiskiem Stwosza wybitnych dzieł 
rzeźbiarskich z terenu Małopolski: „Modlitwy Chrystusa w Ogrojcu” 

z kościoła Wszystkich Świętych w Ptaszkowej oraz krucyfiksu z ołtarza głównego 
w kościele Świętej Trójcy w Iwanowicach.

Nieznany Wit Stwosz
„Ogrojec" z Ptaszkowej oraz krucyfiks z Iwanowic

▼ Ty JOLANTA GUMULA

Ł Z $twosz czy tez poprawniej - Veit Stoss przybył 
IL W/ do Krakowa z Norymbergi w 1477 r. Nie wiado- 
V w mo, kto go sprowadził, znamy jednak cel tego 
przyjazdu - wykonanie ołtarza głównego w kościele Ma
riackim. Pobyt w Krakowie przedłużył się do prawie 
dwudziestu lat. Miasto opuścił artysta nagle, a motywy 
i okoliczności tej decyzji nie są zrozumiałe. W 1495 r. 
pełnił jeszcze funkcję seniora cechu, w styczniu 1496 r. 
załatwiał sprawę kamienia na nagrobek biskupa kujaw
skiego Krzesława z Kurozwęk, upominał się o zwrot za
ciągniętych u niego długów, a już w lutym przyjął w No
rymberdze tamtejsze prawo. Choć uchodził za „człowieka 
statecznego i życzliwego”, bywał też porywczy, czego do
wodem zapisany fakt pobicia w 1489 r. kleryka Fabiana. 
Kontaktu z Krakowem zupełnie nie stracił. Do miasta tra
fili wkrótce jego synowie: podejmujący od 1500 r. studia 
uniwersyteckie Andrzej oraz mieszkający tu od 1505 r. 
Stanisław. W ostatnich latach XV w. Stwosz projektował 
też płytę Kallimacha, stanowiącą po Ołtarzu Mariackim, 
sarkofagu Kazimierza Jagiellończyka i tzw. krucyfiksie 
„slackerowskim” jedno z jego najwybitniejszych i najbar

dziej znanych dzieł okresu krakowskiego. Teraz do grupy 
tej będzie można dodać przypisywany Stwoszowi „Ogro
jec” z Ptaszkowej i krucyfiks z Iwanowic.

„Modlitwa Chrystusa w Ogrojcu” z kościoła Wszyst
kich Świętych w Ptaszkowej koło Nowego Sącza (zob. ar
tykuł na s. 28) powstała około 1493-1495 r. Wyrzeźbiona 
w drewnie lipowym, noszącym ślady polichromii, mierzy 
100,5 X 114 X 11 cm. Centrum kompozycji stanowi uję
ta w prawym profilu postać klęczącego na skale Chrystu
sa, wznoszącego ku górze głowę i składającego dłonie 
w geście modlitwy. Brzeg jego obszernej szaty swobodnie 
rozkłada się na skale, przypominając kształtem łuk zakoń
czony dynamicznie udrapowaną fałdą. Poniżej, z lewej 
strony, u stóp Chrystusa przedstawiony został św. Jan. Je
go głowa przechylona jest w prawo, ręce opiera na udach, 
pomiędzy którymi luźno splata dłonie. Po przeciwnej stro
nie, w pozycji półleżącej, znajduje się św. Piotr. Lewą rękę 
opiera na skale, prawą ujmuje tasak. Tors i głowę odchyla 
do tyłu. Choć relief jest dość płytki - jego grubość wyno
si 11 cm - sprawia wrażenie niezwykle plastyczne. Głębia 
budowana jest poprzez precyzyjne ułożenie postaci, które 
niejako „wciągają nas” w przestrzeń reliefu. Elementy 
krajobrazowo-przestrzenne niemal zupełnie wykluczono. 
Figury są pełne ruchu, fizycznej mocy, widocznej cielesności.
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1. „Modlitwa Chrystusa 
w Ogrojcu” z kościota 
Wszystkich Świętych
w Ptaszkowej
2. „Modlitwa Chrystusa 
w Ogrojcu” na fasadzie 
domu przy pl. Mariackim 
w Krakowie

uwidocznione w sposobie wydobywania bryły rzeźbiarskiej, 
jej modelunku, ukazywaniu szczegółów anatomicznych, 
kształtowaniu tkanin [...]. Kompozycja emanuje plastyczną 
siłą figur, zwartą formą, psychologiczną głębią. Charaktery
styczne dla stylu Stwosza 1499 r. jest odsunięcie się od dro- 
biazgowości i oparcie kompozycji na kilku silnie zaakcento
wanych kierunkach. Rzeźba w Ptaszkowej może pochodzić 
z pośredniego etapu twórczości snycerskiej Stwosza przypa
dającej na pierwszą połowę lat 90. XV w. [...]. Miękki mo-

Wewnętrzne napięcie postaci Chrystusa podkreślone jest 
m.in. wyrazem oczu, rozchyleniem ust, zachowanym czę
ściowo krwawym potem. Charakterystyka przedstawio
nych postaci jest zindywidualizowana, ukazane są ich 
emocje i stan psychiczny. Ciała figur mocno rysują się 
i uwypuklają pod szatami, mimo ich bogatych draperii.

„Ogrojec” umieszczony był w niszy prezbiterium ko
ścioła Wszystkich Świętych w Ptaszkowej, w oprawie 
wykonanego przez Józefa Dutkiewicza w 1932 r. malo
widła z aniołem i Judaszem wkraczającym z grupą siepa
czy Getsemani. Pierwszy raz zwrócono nań uwagę 
w 1851 r., dostrzegając jego podobieństwo do „Ogroj
ca” Stwosza, znajdującego się wówczas na fasadzie do
mu przy pl. Mariackim w Krakowie. Pod koniec XIX w., 
uznając jego wysoką klasę, relief rysował Stanisław Wy
spiański i Józef Mehoffer. Po wojnie rzeźbę datowano na 
początek XVI w., wskazując jednak pokrewieństwo 
z krakowskim „Ogrojcem” Stwosza. W latach trzydzie
stych XX w. pokryto ją grubą warstwą zaprawy, znie
kształcającej formę rzeźbiarską. Kluczowa okazała się 
ostatnia konserwacja przeprowadzona przez Magdalenę 
i Stanisława Stawowiaków w 2002 r. Badania techniki 
i technologii wykonania dzieła wykazały zgodność 
warsztatową reliefu z Ptaszkowej z innymi snycerskimi 
dziełami Stwosza. Nietypowe skłębienie fałdów płaszcza 
nad rękami św. Jana skłoniło badaczy do dokładniejsze
go prześledzenia form fałdów. Efekt był zaskakujący. 
Wydaje się, że wraz z otworem rękawa układającego się 
w kształt litery „O” wydobywają światłocieniowe uwy
datniony napis „STVOS”, który stanowiłby w tym wy
padku kryptosygnaturę artysty.

Zbieżność z jego dziełami wykazuje ponadto analiza 
stylowa i porównawcza, dokonana m.in. przez Jerzego 
Gadomskiego: „Ogrojec ptaszkowski nosi charakterystycz
ne cechy Stwoszowskiej ręki, jego indywidualnego stylu,

delunek rzeźbiarski i sposób kształtowania draperii mogą 
wskazywać na czas powstania dzieła po 1493 r.”

Dzieje „Ogrojca” z Ptaszkowej, wobec braku źródeł, 
rozpatrywane mogą być jedynie na podstawie wniosków 
wypływających z analizy i wyników konserwacji dzieła. 
Ustalono więc, że mogło ono stanowić przedstawienie 
w kwaterze retabulum Ołtarza Mariackiego, skąd - jako 
część do powtórnego wykorzystania - trafiło do niszy na 
zewnątrz kościoła parafialnego w Ptaszkowej.

Kolejne odkrycie dotyczy krucyfiksu z kościoła para
fialnego Świętej Trójcy w Iwanowicach. Dzieło datowane 
jest na około 1495 r. Chrystus Ukrzyżowany wyrzeźbiony 
został w drewnie lipowym, następnie polichromowanym 
i srebrzonym. Mierzy 147 cm. Jego ciało jest nieznacznie 
wygięte, nogi proste w kolanach, ramiona nachylone pod 
niewielkim kątem. Głowa opada na prawe ramię. Oczy są 
półprzymknięte, usta rozchylone. Perizonium, ściągnięte 
węzłem, ciasno opina biodra, tworząc drobne fałdki.

Kilkakrotne renowacje i konserwacje rzeźby spowodo
wały jej przekształcenia estetyczno-plastyczne. Konserwa
cja przeprowadzona przez Józefa Furdynę w 1973 r. 
odsłoniła naturalny koloryt karnacji Chrystusa i spękaną 
zaprawę oryginalnej warstwy. Zwrócono uwagę na wyso
ką klasę dzieła, sytuując je w kręgu warsztatu Stwosza 
pierwszej ćwierci XVI w. W 2004 r. rzeźbę oczyszczono 
z zabrudzeń i rozpoczęto badania technologiczne oraz sty
listyczne, potwierdzając związki dzieła z krucyfiksami Wi
ta Stwosza. Wskazano na silne napięcie ciała Chrystusa, 
potężną budowę klatki piersiowej z zaznaczeniem mięśni, 
niewielki kąt nachylenia rąk i układ perizonium, jako cha
rakterystyczne dla krucyfiksów wykonanych w Norym
berdze na przełomie XV i XVI w. Doskonale zostały też 
ukazane cechy anatomiczne; oblicze Jezusa powtarza ty
powy dla Stwosza sposób jego kształtowania. Jednak nie 
do końca zachowana konsekwencja w upozowaniu ciała
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3.4. Krucyfiks z kościoła parafialnego Świętej Trójcy w Iwanowicach (3) 
i fragment krucyfiksu (4)oraz jego fizjonomii każą przypuszczać, że krucyfiks jest 

dziełem raczej warsztatu Wita Stwosza niż samego mistrza.
Przy ustalaniu autorstwa i datowania dzieła wielkie 

znaczenie mają wyniki badań archiwalnych przeprowa
dzonych przez Pawła Pencakowskiego. Dowodzą one, że 
krucyfiks pochodzi z kościoła Mariackiego, gdzie pierwot
nie umieszczony był w nastawie ołtarzowej. Wiadomo, że 
w 1495 r. na zlecenie rajców krakowskich Wit Stwosz wy
konał retabulum (nie zachowało się) przeznaczone do oł
tarza znajdującego się przed stallami rady miejskiej kościo
ła Mariackiego. Trudno nie skojarzyć tej informacji z oma
wianym dziełem. Przyjęcie datowania krucyfiksu na 1495 r. 
korespondowałoby wówczas z wynikami analizy stylu, 
jednak średniowieczne źródła nie podają informacji o wy
glądzie retabulum. Istnieją natomiast przekazy z połowy 
XVII w., określające ołtarz przed wspomnianymi stallami 
rajców jako „ołtarz Umęczenia Chrystusa Pana”, co po
zwala przypuszczać, że zdobiło go wyobrażenie Ukrzyżo
wanego Chrystusa. Struktura samej nastawy miała praw
dopodobnie formy już nowożytne, jednak możliwe było 
włączenie w nią krucyfiksu z poprzedniego - późnogotyc- 
kiego retabulum. Struktura ta mogła w całości trafić póź
niej do Iwanowic, gdzie w połowie XVIII w. remontowa
no istniejący od 1408 r. drewniany kościół, wynikiem cze
go było wzniesienie nowej świątyni w 1745 r. Do urządze
nia jej wnętrza wykorzystano dzieła pozyskane w tym ce
lu z kościoła Mariackiego w Krakowie, wśród których by
ło właśnie retabulum z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżo
wanego. Wszystkie przekazy wskazują, że niewątpliwie 
chodzi tu o interesujący nas krucyfiks, który w bliżej nie
określonym czasie został przeniesiony do retabulum ołta
rza głównego, gdzie znajduje się do dziś.

Znaczenia opisanych odkryć nie sposób przecenić, 
zwłaszcza gdy chodzi o twórczość tak wybitnych indywi
dualności artystycznych, jak Wit Stwosz. Wyniki przepro-

(zdjęcia: 1,3,4- Andrzej Chęć, 2 - Marek Stadnicki, zamieszczone w katalogu 
wystawy „Wokól Wita Stwosza" w Muzeum Narodowym w Krakowie, 2005 r.)

wadzonych badań prowokują kolejne pytania dotyczące 
sztuki polskiej XV w., stawiając ją w innym - jaśniejszym 
niż dotychczas świetle.

Przypisanie Stwoszowi „Modlitwy Chrystusa w Ogroj
cu” z kościoła w Ptaszkowej i krucyfiksu z ołtarza główne
go w kościele w Iwanowicach stało się impulsem do zor
ganizowania prezentowanej do niedawna w Muzeum Na
rodowym w Krakowie wystawy „Wokół Wita Stwosza” 
oraz inspiracją dla omówienia zjawisk artystycznych z nim 
związanych. Eksponowane były rzeźby powstałe w Mało- 
polsce zarówno przed przybyciem mistrza do Krakowa, 
jak i po jego nagłym wyjeździe. Obok nich pokazano dzię
ki z terenu Dolnego Śląska i Pomorza Wschodniego noszą
ce wpływy jego stylu, co pozwoliło na dokonanie ich ana
lizy porównawczej i podsumowanie dotychczasowych ba
dań. Jednak głównym celem wystawy była prezentacja od
krytych rzeźb na tle twórczości i znaczenia dzieł jednego 
z największych artystów europejskich czynnych na przeło
mie XV i XVI w. Wystawie towarzyszył świetnie wydany 
katalog oraz trzydniowa międzynarodowa konferencja na
ukowa, poświęcona problemom sztuki środkowoeuropej
skiej drugiej połowy XV i początku XVI w.

Jolanta Gumula

Wykorzystałam materiały pochodzące z konferencji naukowej towarzyszącej 
wystawie „Wokół Wita Stwosza” oraz z katalogu ekspozycji; za ich udostęp
nienie serdecznie dziękuję.
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Na jubileuszową, setną sesję Domu Aukcyjnego „Rempex” w Warszawie 
organizatorzy przygotowali wyjątkowo atrakcyjną ofertę. Sensacją dnia miała 
być wielkich rozmiarów srebrna plakieta Józefa Makowskiego „Kościuszko po 

zwycięstwie pod Racławicami” według obrazu Jana Matejki, z ceną 
wywoławczą sześciuset tysięcy złotych (!), która jeszcze w przededniu aukcji 

znajdowała się w ekspozycji Galerii Polskiej Sztuki Zdobniczej Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Tymczasem cichym bohaterem jubileuszu został 

dobrze znany bywalcom aukcji obraz batalistyczny Karola Malankiewicza 
„Bitwa pod Ostrołęką dnia 26 maja 1831 r.” - po pięciu latach zmiennych 

losów i oczekiwań zakupiony do zbiorów muzeum w Ostrołęce.

Niespodzianki jubileuszowej 
aukcji „Rempexu"

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

JFlakieta ma wymiary 105 X 140 cm, wykonana 
ze srebra kutego, grawerowanego, cyzełowa- 

n nego, polerowanego i patynowanego, sygnowana 
i datowana w lewym dolnym rogu: „Z Obrazu J. Matej
ki / Wykuł J. Hakowski / w Krakowie 1893 r.” oraz pod
pisana pośrodku na dole: „KOŚCIUSZKO PO ZWYCIĘ
STWIE POD RACŁAWICAMI”. Jej autorem jest Józef 
Nałęcz Hakowski (1834-1897); plakietę wykonał 
w Krakowie na zlecenie znanego przemysłowca, współ
założyciela „Towarzystwa dla upiększania m. Krakowa 
i okolic” Juliusza Przeworskiego. Pomagał mu w tym 
Edmund Korosadowicz, a cała praca zabrała obu złotni
kom cztery lata.

Do drugiej wojny światowej dzieło pozostawało w rę
kach prywatnych w czeskiej Pradze. Tam też przetrwało 
okupację. W 1946 r. płaskorzeźba pozostawiona została 
w depozycie w polskiej ambasadzie, a jej właściciel wyje
chał do Brazylii. Z Pragi drogą dyplomatyczną plakieta 
powróciła do kraju, by w 1955 r. trafić do zbioiów Mu
zeum Narodowego w Warszawie. Po pięćdziesięciu latach 
pracę Rakowskiego odnalazł w muzeum wnuk emigran
ta; odebrał ją i wystawił na aukcji w „Rempexie”.

Płaskorzeźba Józefa Rakowskiego - najwybitniejsze
go polskiego złotnika, medaliera i cyzelera XIX w. - jest 
jednym z trzech podobnie opracowanych przez niego 
dzieł sztuki według obrazów Matejki. Z inicjatywy Artu
ra Potockiego w latach osiemdziesiątych XIX w. Hakow

ski wykonał srebrną płaskorzeźbę „Sobieski pod Wied
niem” (datowana: „1888”), która, według koncepcji 
współpracującego ze złotnikiem twórcy obrazów, miała 
stanowić antepedium ołtarza głównego w katedrze na 
Wawelu, ostatecznie jednak w 1901 r. umieszczona zo
stała w prezbiterium kościoła naprzeciw kaplicy Lip
skich. Już po śmierci Jana Matejki i ukończeniu płasko
rzeźby przedstawiającej Kościuszkę pod Racławicami 
Hakowski wykonał srebrną plakietę według obrazu „Rej
tan - Upadek Polski” (datowana: „1894”), obecnie znaj
duje się ona w zbiorach Muzeum Narodowego w Krako
wie, w Domu Jana Matejki.

Podczas normalnej licytacji w „Rempexie”, rozpoczy
nającej się od wywoławczych sześciuset tysięcy złotych, 
płaskorzeźba Józefa Hakowskiego nie wzbudziła zainte
resowania. Dopiero kiedy odwrócono kierunek licytacji 
(co zresztą jest uznanym i często praktykowanym zwycza
jem w tym domu aukcyjnym) i aukcjoner zaproponował 
kwotę pięciuset tysięcy złotych - przedmiot (choć warun
kowo, gdyż każda prowadzona w ten sposób licytacja 
„w dół” wymaga zgody właściciela) został sprzedany. Czy 
powróci do muzeum, czy też na dłużej zostanie w ukryciu
- tego nie wiadomo.

W cieniu wybitnego dzieła europejskiej sztuki złotni
czej (bo tak właśnie należy oceniać opisaną plakietę Ha
kowskiego) pozostało wiele interesujących obiektów przy
gotowanych na jubileuszową aukcję „Rempexu”. Jednym 
z nich był obraz batalistyczny Karola Malankiewicza zaty
tułowany „Bitwa pod Ostrołęką dnia 26 maja 1831 r.”
- olej, płótno, wymiary 130 X 198 cm, sygnowany 
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u dołu pośrodku: „Ch. Malankiewicz 1838” - od pięciu 
lat znany bywalcom aukcji w Polsce.

Obraz odnaleziono w jednym z prywatnych domów 
we Francji pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. Za
pomniany i niewłaściwie przechowywany - wymagał na
tychmiastowych zabiegów konserwatorskich. Po sprowa
dzeniu do Polski poddany został gruntownej konserwacji 
u toruńskich specjalistów, po czym, z ceną wywoławczą 
trzystu tysięcy złotych, wystawiono go na sprzedaż (Dom 
Aukcyjny „Ostoya” w Warszawie, 26 listopada 2000 r.). 
Chętnych jednak nie było, toteż właściciel obrazu wypo
życzył go do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 
gdzie - z okazji 170. rocznicy bitwy pod Ostrołęką - eks
ponowano dzieło od maja do września 2001 r. W 2003 r. 
„Bitwa pod Ostrołęką” przez dłuższy czas pozostawała 
w depozycie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
Następnie dwukrotnie wystawiana na aukcji w „Rempe- 
xie” (22 października i 17 grudnia 2003 r.) sprzedana zo
stała prywatnemu kolekcjonerowi za sto dwadzieścia ty
sięcy złotych. Niestety, w tym czasie ani Muzeum Wojska 
Polskiego, ani muzeum w Ostrołęce - oba zainteresowa

ne obrazem - nie zdołały na zakup zgromadzić nawet ta
kiej sumy. Dopiero na ostatniej, jubileuszowej aukcji 
„Rempexu” - w wyniku licytacji „w dół”, przy propozy
cji na poziomie stu siedemdziesięciu tysięcy złotych - 
dawno oczekiwany obraz Malankiewicza zakupiony zo
stał do zbiorów muzeum w Ostrołęce, stając się w ten 
sposób jego jednym z najcenniejszych nabytków.

Autor „Bitwy pod Ostrołęką”, Karol Malankiewicz 
(1802-1877), był malarzem i litografem, oficerem po
wstania listopadowego, znanym z aktywnej działalności 
podczas Nocy Listopadowej oraz z wielu zasług ponie
sionych na polu walki, za co odznaczony został złotym 
krzyżem Orderu Virtuti Militari (1831). Po upadku po
wstania wyemigrował do Francji, gdzie początkowo zaj
mował się kopiowaniem obrazów w muzeum w Awinio- 
nie (1832) oraz wykonywaniem litografii (np. „Prze
marsz Polaków przez Lipsk”, „Zdobycie Arsenału”, obie 
prace z 1832 r., w zbiorach Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy i Muzeum Narodowego w Warszawie). 
Następnie w 1834 r. przeniósł się do Paryża. Tam stu
diował malarstwo u Antoine’a Grosa (1834), a w latach
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1. Józef Nałęcz Hakowski, „Kościuszko po zwycięstwie
pod Racławicami”, 1893, srebra
2. Karol Malankiewicz, „Bitwa pod Ostrołęką dnia 26 maja 1831 r.”, 
1838, olej, płótno

(reprodukcje wg katalogu aukcji)

kolejnych w pracowniach Paula Delaroche’a i Horacego 
Verneta, u których doskonalił umiejętności w zakresie 
malarstwa batalistycznego. Z tego też okresu pochodzi 
m.in. omawiana tu praca „Bitwa pod Ostrołęką dnia 26 

maja 1831 r.”. Na życie zarabiał zarówno kopiowaniem 
znanych dzieł sztuki (np. „Port w świetle księżyca” 
Claude’a Josepha Verneta), jak i wykonywaniem obra
zów na indywidualne zamówienia. W 1844 r. wystawił 
na Salonie Paryskim obraz olejny „Powrót z Wilna - epi
zod z wojny 1812 r.”, za który otrzymał nagrodę, 
a w roku następnym: „Bitwę pod Stoczkiem dnia 14 lute
go 1831 r.”, z którego litografię wykonał Victor Adam 
(egzemplarz w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy) i „Polowanie na wilka na Wołyniu”. W la
tach 1845-1852 był członkiem Association des Artistes 
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w Paryżu. Zmarł 13 maja 1877 r. w Paryżu w Zakładzie 
św. Kazimierza.

Obraz przedstawia bitwę pod Ostrołęką stoczoną 26 
maja 1831 r. przez wojsko Królestwa Polskiego pod do
wództwem wodza naczelnego gen. Jana Zygmunta 
Skrzyneckiego z armią rosyjską feldmarszałka Iwana Dy- 
bicza. W ocenie historyka „fatalne prowadzenie jej przez 
naczelnego wodza przyniosło nie tak wielkie straty (ok. 
6,5 tys. żołnierzy wobec prawie 6 tys. przeciwnika), ale 
złamało wolę walki powstańczej armii”. Głównym zaś re
zultatem ryzykownej wyprawy Skrzyneckiego na gwar
dię (elitę armii carskiej) i niepotrzebnie podjętej bitwy 
o mosty na Narwi pod Ostrołęk;] było - dające się za
uważyć po jej zakończeniu - „ogarniające ogromną więk
szość kadry dowódczej i oficerskiej słuszne przekonanie 
o zmarnowaniu wielkiej szansy i o nieuchronności klęski” 
całego powstania (Jerzy Skowronek, Irena Tessaro-Kosi- 
mowa, Warszawa w powstaniu listopadowym, Warszawa 
1980, s. 168 i 170).

Przebywający na emigracji Malankiewicz, podejmu
jąc się namalowania tej batalii, nie tylko chciał utrwalić 
na płótnie jedno z ważniejszych wydarzeń z historii na
szej wojskowości i dziejów walk narodowowyzwoleń
czych, ale także - będąc zapewne uczestnikiem bitwy, 
a przy tym sumiennym dokumentalistą - niejako „rozli
czyć się” z przeszłością. Niczym kronikarz spisuje kolej
ne fazy toczących się od wczesnego ranka 26 maja 1831 r. 
wojennych zmagań. Chce pomieścić całą swoją wiedzę 
o bitwie - aż do jej kulminacyjnego momentu - w jed
nym dziele. Ogólną koncepcję ujęcia tematu bierze 
z prac już istniejących, choćby takich, jak: drzeworyt 
nieznanego autora, „Bitwa pod Ostrołęką, między Ro
sjanami a Polakami 26 maja 1831” (1832) czy staloryt 
F. Sauttera, „Bitwa pod Ostrołęką” (przed 1835). Po
szczególne sceny walk odtwarza wiernie. Nie unika jed
nak w ich obrazowaniu swoistego komentarza. Przykła
dem - oficerowie konno z gen. Skrzyneckim na czele, 
z wolna, niczym na przeglądzie wojsk, postępujący ku 
rzece (z lewej, na drugim planie) i skontrastowana z ni
mi dynamiczna grupa piechoty, zagrzewana do walki 
przez bohaterskiego oficera młodszej rangi, który (po
mimo odniesionych ran, z ręką na temblaku) wysoko 
uniesioną szablą wskazuje kierunek uderzenia (poniżej, 
na pierwszym planie).

„Pod względem sztuki wojennej, nie była to zbyt cie
kawa batalia; pod względem zaś krwi rozlanej, ludzi po
ległych, do pierwszych należy” - pisał o bitwie pod 
Ostrołęką Stanisław Barzykowski. - „Od wschodu słoń
ca do zachodu całe dwanaście godzin trwała, a była wal
ką morderczą, bojem zaciętym, rzezią upornie prowadzo
ną” (Stanisław Barzykowski, Historya powstania listo
padowego spisana przez..., t. IV, Poznań 1884, s. 51). Na 
obrazie Karola Malankiewicza widzimy przełomowy jej 
moment, kiedy to „wszczyna się mordercza walka [...], 
miasto od rzucanych granatów się zapala i wśród drew
nianych zabudowań szeroki pożar powstaje. Dowódca 
polski ocenia niemożność dalszego trzymania się, daje 
więc rozkaz batalionowi 8 p. p. I. i weteranom czynnym, 
aby przez most pływak za Narew się cofnęły [...]. Artyle- 

Warszawski Dom Aukcyjny „Rempex” - początkowo związany 
z polonijną spółką handlową eksportującą wyroby rzemiosła, 
od której przejął nazwę - jest częścią powstałej w 1989 r. fir
my „Rempex” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Spółka pro
wadzi także dom aukcyjny w Krakowie oraz sieć galerii dziel 
sztuki i antyków. Pierwsza aukcja „Rempexu”, zorganizowana 
wspólnie z domami aukcyjnymi „Agra” i „Unicum”, odbyła się 
23 września 1990 r. w Warszawie. Od 1991 r. firma działa już 
samodzielnie, a jej oferta handlowa charakteryzuje się bogac
twem propozycji - od malarstwa, grafiki, rzeźby i rzemiosła ar
tystycznego, aż po wyroby jubilerskie, meble i sztukę współ
czesną. Specjalnością „Rempexu” stały się, wprowadzone po 
raz pierwszy w Polsce w 1997 r., aukcje w systemie Vickreya, 
a także aukcje tematyczne (rzeźby, szkła, ceramiki, sreber, ze
garów i zegarków, fotografii i inne) oraz monograficzne (m.in. 
Jana Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego, Vlastimila Hof
mana, malarzy z Ecole de Paris, Stanisława Ignacego Witkie
wicza, Romana Kochanowskiego i Zygmunta Waliszewskie- 
go), którym towarzyszyły wystawy prac tych artystów. Jubile
uszowa setna aukcja D. A. „Rempex” odbyta się 16 czerwca 
2005 r. w warszawskiej siedzibie przy ul. Karowej.

ria nieprzyjacielska podsuwa się pod samo miasto i tysią
czne pociski przez wszystkie ulice ku rynkowi miota. Pie
chota nasza, czyniąca odwrót, silnie od nich rażona, 
przyspiesza kroku i gwałtownie na most tłoczyć się zaczy
na. Most wąski, słaby, pod natłokiem żołnierza blisko na 
trzy stopy w wodę grzęźnie, i jedni, ratunku szukając, 
rzucają się na kępę obok mostu będącą, drudzy zwrot 
czynią, biegną ku wielkiemu mostowi i na niego pchają 
się i tłoczą. Wszczyna się nieporządek, żołnierze sami so
bie drogę tamują i rozbieranie mostu, którego dopiero po
kład i dwie skrajne belki pierwszego przęsła zrzucono, 
staje się niepodobnem. To jest początek nieszczęścia...” 
(tamże, s. 37).

Strona malarska prezentowanego dzieła, osiągnięty 
w nim stopień artyzmu, a nawet sprawność techniczna 
malarza, którego głównym celem było utrwalenie na 
płótnie jednego z najważniejszych epizodów z historii oj
czyzny, wymagają szczególnego spojrzenia. Obraz, utrzy
many w tradycji malarstwa batalistycznego z pierwszej 
połowy XIX w. - z wieloma możliwymi do wykazania 
już przy pierwszej, pobieżnej ocenie płótna analogiami 
do prac niezwykle popularnego w tym czasie w kraju Ja
nuarego Suchodolskiego (1797-1875), także ucznia Ho
racego Verneta - ma swoją specyfikę. I jeśli nawet razi 
nas on dziś nieco sztywności;] w ujęciu niektórych posta
ci, przesadną grą światła czy nazbyt teatralnie wystudio
wanym plenerem - to pod względem wierności obrazo
wania mundurów żołnierzy, sprzętów i akcesoriów, 
a także w rzetelności przedstawienia szczegółów topo
graficznych pola bitwy - dorównuje najlepszym, powsta
łym w tym czasie obrazom, zaliczanym do malarstwa ba
talistycznego.

Wojciech Przybyszewski
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Przydrożne krzyże
w dawnej Rafajłowej

K
rzyż - to od ponad tysiąca lat 
znak tożsamości cywilizacyjno- 
-kulturowej Polski i Rusi, 
przydrożny świadek zdarzeń wiel

kich, niemy obserwator przemar
szów wojsk, konduktów pogrzebo
wych, pasterskich „chodów” na po
łoniny, żegnający wyruszających na 
wojnę czy za chlebem, witający szczę
śliwie powracających do rodzinnej 
wsi, chwilowy towarzysz doli i nie
doli mijających go wędrowców. 
Krzyże ustawiano zwykle przy roz
staju dróg, na kraju miejscowości, 
w miejscu zdarzenia ważnego, często 
tragicznego, jako znak upamiętnienia 
czy dziękczynienia, kiedy indziej dla 
samego przypomnienia o istnieniu 
Najwyższego, wreszcie, co bardzo 
ludzkie, ku chwale fundatora.

Takie właśnie krzyże znajdziemy 
w Rafajłowej - obecnie Bystrycy na 
Zachodniej Ukrainie (dawny powiat 
nadwórniański w woj. stanisławow
skim), leżącej u stóp Gorganów hu
culskiej wsi, wsławionej legionowymi 
walkami w latach 1914-1915. I choć 
niegdyś były one liczne, dziś są tylko 
śladami przeszłości, z uwagi na meto
dycznie i konsekwentnie prowadzo
ną przez władze sowieckie akcję de- 
chrystianizacji i depolonizacji, pod
czas której na podległych im zie
miach zniszczono bezpowrotnie wie
le przydrożnych krzyży i kapliczek.

Jednym ze szczęśliwie zachowa
nych jest stary krzyż znajdujący się 
w przysiółku Rafajłowej, zwanym 
Kluszty, po lewej stronie drogi 
(w górnej części wsi, około 1 km za 
dawnym kościółkiem rzymskokato
lickim, a przed rozgałęzieniem dróg 
wiodących w Dolinę Rafaj łowca i do 
Riczki). Położony tuż za drewnianym 
ogrodzeniem domostwa, pod starymi 
drzewami, zwraca uwagę swą inno
ścią i dostojnością. Żeliwny odlewany 
krzyż łaciński o trójlistnych ramio
nach oraz rozbudowanej formie i bo

gatej, roślinnej (nietypowej dla tego 
regionu) ornamentyce, wysoki na 
129 cm i o rozpiętości ramion 58 cm, 
jest proweniencji fabrycznej, a osa
dzono go na najprawdopodobniej 
piaskowcowym cokole (w formie 
ściętego ostrosłupa o podstawie kwa
dratu), mierzącym 106 cm wysokości. 
Tuż pod krucyfiksem umieszczony 
jest owalny medalion-plakieta o wy
miarach 20 x 26 cm, z napisem po 
polsku: „PAMIĄTKA NIKOLA NIKIE- 
TIUK ROKU 1899". Obecnie krzyż
1 cokół są pomalowane zieloną olejną 
farbą, a krucyfiks, medalion i dolna 
plakieta - srebrną, co mimo braku 
adekwatności sposobu odnowienia 
wobec zasad sztuki konserwatorskiej, 
pozytywnie świadczy o dbałości go
spodarzy posesji o zabytek. Nie znają 
oni jednak motywów, dla których ich 
poprzednik ponad wiek temu ufun
dował krzyż. Z jego imienia i nazwi
ska wynika, że był rdzennym miesz
kańcem wsi, a z formy krzyża i języka 
napisu - wyznawcą religii rzymskoka
tolickiej. Można tylko przypuszczać, 
że w ten sposób pragnął wyrazić jedy
nie swe wielbienie dla stwórcy i fakt 
ten utrwalić dla potomnych.

Drugi interesujący obiekt znajdu
jemy w innym przysiółku - Doużyń- 
cu, po lewej stronie drogi, niecałe
2 km od początku wsi. Znajduje się 
na przydomowej łące, tuż za przy
drożnym ogrodzeniem. Sam krzyż 
jest żelazny, wykuty zapewne przez 
miejscowego kowala, ma prostą, geo
metryczną (typową dla Huculszczy- 
zny) ornamentykę i ramiona złączo
ne półkolistym „daszkiem” (typo
wym dla krzyży wznoszonych na po
łudnie od łuku Karpat), zwieńczo
nym także żelaznym, kutym krzyży
kiem zdwojonym. Krzyż ma 139 cm 
wysokości, przy rozpiętości ramion 
60 cm, a osadzony jest na podobnym 
w kształcie, jak poprzednio opisany, 
piaskowcowym cokole o wysokości

1. Krzyż łaciński w przysiółku Kluszty

68 cm. Otacza go żelazne, kute ogro
dzenie w formie kwadratu o boku 
około 1 m, pokryte resztkami niebie
skiej farby. I znów zwraca uwagę za
wieszony pod krucyfiksem spękany, 
cynkowy, owalny medalion-plakieta, 
o wymiarach 16,5 X 19 cm, z in
skrypcją wykonaną cyrylicą w języku 
ruskim: „PAMIATKA NA CHWLU 
BOZU INWALIDA Z SWITOWOJ 
WIJNY 1914-1918 MYKOŁA I NA- 
STUNIA JAREMCZUK 1931”, świad
czącą, wraz z formą krzyża, o związa
niu fundatora z religią greckokatolic
ką. Z miejscowego przekazu wiado
mo, że przyszły fundator, wyruszając 
na wojnę ślubował, że jeśli wróci 
z niej żywy, wystawi w podzięce Bo
gu krzyż. Powrócił inwalidą bez nogi, 
a napis na medalionie świadczy o wy
pełnieniu obietnicy. Obiekt nie był,
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2.3. Krzyże w Doużyńcu: greckokatolicki (2) i łaciński (3)
(zdjęcia: Jan Skłodowski)

jak wynika z jego wyglądu, poddawa
ny zabiegom konserwacyjnym. Jedy
nie dość silne przekrzywienie dolnej 
części krzyża, naruszające jej pozycję 
pionową, świadczy o uderzeniu 
(przypadkowym?), pochodzącym ze 
strony przebiegającej tuż obok drogi.

I wreszcie krzyż trzeci - znajdują
cy się kilkaset metrów powyżej po
przednio opisanego, tym razem na 

prawo od drogi i w niewielkiej od niej 
odległości. Jest to krzyż żelazny, ła
ciński, mierzący 110 cm wysokości, 
o ramionach liczących 68 cm, posa
dowiony na piaskowcowym cokole, 
wysokim na 85 cm. Znajdujące się 
nad krzyżem litery „INRI” są dowo
dem na wzniesienie go przez „rzym
skich” katolików, a więc zapewne 
jeszcze w latach międzywojennych, 

jako że po drugiej wojnie światowej 
nie byli oni już w tych stronach obec
ni, a poza tym wzniesienie takiego 
obiektu po 1945 r. nie byłoby raczej 
możliwe z powodów politycznych. 
Krzyż pomalowany jest obecnie 
srebrną farbą, a całość otoczona 
współczesnym już żelaznym ogrodze
niem w kształcie kwadratu o boku 
około 120 cm, co i w tym wypadku 
świadczy o jego uszanowaniu przez 
mieszkańców. Niestety, brak jak na 
razie informacji na temat fundatora 
krzyża i powodu, dla którego umie
ścił go właśnie w tym miejscu.

W dawnej Rafajłowej i pobliskich 
przysiółkach można dziś spotkać także 
przydrożne krzyże stawiane w później
szych latach, również ostatnio, dla 
upamiętnienia często tragicznych zda
rzeń. Jednakże trzy wyżej opisane ma
ją wartość nie tylko historyczną, będąc 
świadkami minionych lat i zapomnia
nych ludzkich losów, czy też artystycz
ną, jako przykłady dawnej kultury du
chowej i materialnej tamtejszego ludu, 
stanowią również dobitny dowód 
trwania od dawna na tych terenach to
lerancji i harmonii wspólnego egzysto
wania ludzi różnej narodowości, religii 
i języka, którym los kazał żyć na jednej 
ziemi nie tylko po sąsiedzku, ale 
i w rodzinnych wspólnotach.

Jan Skłodowski

Spotkanie z książką
DOKUMENTACJA ARCHIWALIÓW

W 2002 r. w wyniku połączenia Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu powstał w Warsza
wie Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Nowa instytu

cja przejęta liczne zasoby archiwalne i biblioteczne, które pozostają 
obecnie pod opieką Działu Kwerend Źródłowych KOBiDZ. Archiwalia, 
obejmujące około 50 mb, gromadzone byty przez 40 lat. Ich przeglą
du dokonała Ewa Derejczyk w wydanej w br. przez KOBiDZ pozycji Ar
chiwalia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w War
szawie.

Publikację rozpoczyna rys historyczny, w którym autorka przedsta
wia dzieje zbiorów tworzonych w wyniku zakupów, przekazów lub darów, 
po czym przystępuje do charakterystyki archiwaliów. Najpierw poznaje- 
my materiały przejęte przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w 1962 r. 
po Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków oraz dawnym Dzia
le Dokumentacji Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kul
tury i Sztuki (w tym szczególnie cenne archiwalia zebrane przez history
ka i archiwistę Euzebiusza Łopacińskiego). Następnie autorka prezentu
je zbiory przejęte po 1962 r. W 1964 r. Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
dokonał pierwszego zakupu - od spadkobierczyni nabyto spuściznę na
ukową po historyku i archiwiście Janie Glince. Cenny zbiór otrzymał na
zwę Teki Glinki; odtąd zwyczajowo nazwę „Teki" nadawano kolejnym na
bytkom przejętym po znakomitych naukowcach.

W kolejnym rozdziale publikacji autorka scharakteryzowała krótko 
poszczególne Teki. Poznajemy m.in. archiwalia przejęte po architekcie 

i konserwatorze Gerardzie Ciołku, historyku sztuki Dariuszu Kaczma
rzyku, architekcie i historyku architektury Wojciechu Kalinowskim (wie
loletnim dyrektorze Ośrodka Dokumentacji Źabytków), historyku sztu
ki i urbaniście Januszu Kubiaku, konserwatorze malarstwa i malarzu 
Bohdanie Marconim, historyku i muzeologu Rudolfie Mękickim, archi
tekcie Franciszku Piaściku, architekcie i konserwatorze Kazimierzu 
Saskim, historyku architektury Ignacym Felicjanie Tłoczku. Oprócz 
spuścizn po naukowcach Ośrodek Dokumentacji Zabytków pozyski
wał też zbiory i kolekcje. W 1967 r. zakupiono od architekta i konser
watora Czesława Thulliego zbiór wykonanych przez niego rysunków, 
w 1983 r. nabyto od kolekcjonera Stanisława Ledóchowskiego 201 ilu
strowanych kart pocztowych z przełomu XIX i XX w. W latach 1980-1990 
zakupiono od historyka Romana Aftanazego zbiór ponad 450 negaty
wów szklanych, dokumentujących głównie polską architekturę rezy- 
dencjonalną na Kresach.

Końcowa część publikacji zawiera biogramy twórców spuścizn, 
przechowywanych w zbiorach KOBiDZ w Warszawie, przypisy i ilustra
cje (reprodukcje rysunków, szkiców i planów z poszczególnych Tek). 
Jak pisze autorka we wstępie, opracowany przez nią opis archiwaliów 
powinien zachęcić czytelnika do „częstego i regularnego korzystania 
z bogatych zasobów archiwalnych Krajowego Ośrodka Badań i Doku
mentacji Zabytków". Pozycję można nabyć w Dziale Wydawnictw 
KOBiDZ (00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9, tel. 0-22 622-60-92, 
fax 0-22 622-65-95, e-mail: info@kobidz.pl). (ek)
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■ Rezydencja
Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

P
ałac w Siedlcach powstał oko
ło 1730 r. jako budowla muro
wana, parterowa. Aleksandra 
Ogińska poleciła go w dużej części 

rozebrać do fundamentów i wznieść 
w latach 1776-1784 nowy okazały 
pałac w stylu klasycystycznym. Jego 
głównym twórcą był architekt Sta
nisław Zawadzki. Zaprojektował 
budowlę złożoną z centralnego kor
pusu piętrowego, prostopadłych do 
niego skrzydeł i parterowych anek
sów po ich obu stronach. Również 
w stylu klasycystycznym wybudo
wana została oficyna pałacowa.

Przy pałacu znajdował się ogród 
włoski, założony w okresie rezydo
wania w Siedlcach rodziców Ogiń

skiej. Duży obszar podzielony był 
szpalerami z bukszpanu. W części 
owocowej rosły pomarańcze, more
le, brzoskwinie, grusze, orzechy 
włoskie. Za ogrodem włoskim Alek
sandra Ogińska założyła w latach 
1768-1781 ogród krajobrazowy, 
który projektował Szymon Bogumił 
Zug. Niektóre pawilony projekto
wał także Zygmunt Vogel. Ogińska 
korzystała również z doświadczeń 
twórców ogrodu Izabeli Czartory
skiej na warszawskich Powązkach. 
Całe założenie nazwano od imienia 
założycielki Aleksandrią.

Kompozycja Aleksandrii, ogrodu 
powstałego na planie zbliżonym do 
prostokąta, z rozbudowanym syste

mem wodnym i różnorodnością pa
wilonów, nadawała temu miejscu 
niepowtarzalny urok. Sieć kanałów, 
ze stawem od strony wschodniej zasi
lanym przez rzeczkę Helenka, umoż
liwiała żeglugę. Pływały tu statki spa
cerowe, a tym przejażdżkom i space
rom romantycznego piękna dodawa
ły liczne groble, mostki i wodospady. 
Na stawie było dziesięć wysepek 
z pawilonami. Nad kanałami znajdo
wały się mostki, łączące alejki space
rowe wiodące do wszystkich zakąt
ków ogrodu. Na terenie całego ogrodu 
było 30 pawilonów i domków, nale
żących do małej architektury ogrodo
wej. Były to m.in.: domek Aleksandry 
Ogińskiej usytuowany niedaleko

1. Pałac Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, widok obecny
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Aleksandra Ogińska urodziła się 19 marca 
1730 r. Była córką Michała Fryderyka Czartory
skiego, kanclerza wielkiego litewskiego i Eleono
ry Moniki Waldstein, W 1748 r. poślubiła Michała 
Antoniego Sapiehę, wojewodę podlaskiego, 
podkanclerzego litewskiego. Od wczesnych lat 
młodości interesowała 
dencji o charakterze 
ośrodków kultural
nych. W majątku mał
żonka w Slonimiu 
w woj. nowogródzkim 
urządzała koncerty, 
przedstawienia te
atralne, gromadziła 
bibliotekę. Wkrótce 
została właścicielką 
pałacu w Warszawie, 
w którym także odby
wały się spotkania to
warzyskie, o charakte
rze politycznym, kon
certy, przedstawienia 
teatralne, wieczory 
poezji. Po śmierci 
M.A. Sapiehy (1760 r.), 
w 1761 r. Aleksandra 
poślubiła Michała Ka
zimierza Ogińskiego, od 1764 r. wojewodę litew
skiego, od 1768 r. hetmana wielkiego litewskiego, 
muzyka, zainteresowanego także teatrem, literatu
rą i sztukami plastycznymi. Małżonkowie przeby
wali w rezydencjach w Slonimiu, Warszawie, 
a w 1766 r. stali się właścicielami Nieborowa. Alek
sandra Ogińska zajmowała się urządzaniem 
wnętrz pałacu. Zgromadzony został tam znakomi
ty księgozbiór. Ogiński utrzymywał w Slonimiu te
atr oraz dwa zespoły operowe - polski i włoski.

Od 1775 r. małżonkowie pozostawali w sepa
racji. W tym również roku, po śmierci ojca Alek
sandra Ogińska przejęta dobra siedleckie. 
W pałacu rodziców urządziła dla siebie aparta
ment i wkrótce przystąpiła do założenia nowego 
ogrodu oraz rozbudowy pałacu. Ponadto doko
nała w Siedlcach ukończenia dzwonnicy, pleba
nii, przebudowy kościoła parafialnego. Zmarła 
w 1798r.

się zakładaniem rezy-

Portret Aleksandry 
Ogińskiej, olej, płótno, 
ok. 1795 r., uważany za 
zaginiony, fotografia 
portretu wykonana przed 
1945 r. (zbiory Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie)

stawu, domek Kurdwanowskiego, 
domek panny Potockiej, altana w go
łębniku, domek rybacki, celnica, 
oranżeria, plebania turecka, ptaszar- 
nia, dąb z pokoikiem. Do szczególnie 
malowniczych należał wykonany we
dług projektu Szymona Bogumiła 
Zuga, usytuowany pośrodku za sta
wem domek wzniesiony na sztucznej 
skale z wejściem do groty, zwieńczo
ny złamaną kolumną.

W pobliżu pałacu zbudowana zo
stała w 1791 r. według projektu Zyg
munta Vogla klasycystyczna kaplica 
św. Krzyża. Wzniesiona na planie 
ośmioboku, nakryta kopułą, z trzema 
dwukolumnowymi toskańskimi por
tykami, pełniła funkcję kaplicy gro
bowej, w której podziemiu pochowa
na została Aleksandra Ogińska 
w 1798 r. W kaplicy wisiały portrety 

właścicieli Siedlec i obrazy religijne, 
również portret Aleksandry Ogińskiej 
(obecnie zaginiony). Kaplica uszko
dzona została przez pożar przed 1823 r. 
i później odrestaurowana.

Na przełomie XVIII i XIX w. 
Aleksandria została przekompono- 
wana, a w XIX w. przekształcona we
dług projektu Waleriana Kronenber- 
ga. Zniszczono pawilony i sieć kana
łów. Do czasów obecnych zachował 
się tylko staw z wyspami i śladami 
kanałów oraz niewielki fragment 
ogrodu ze starodrzewiem - lipami, 
bukami, grabami.

Aleksandria należała do najwcze
śniejszych parków w Polsce, urządzo
nych w nastroju sentymentalizmu. Po
dobnie jak inne polskie ogrody senty
mentalne, powstała pod wpływem 
ogrodów angielskich i chińskich, dą

żących do rozwiązań naśladujących 
w miniaturowych układach naturalne 
formy terenu, roślinne i wodne. Licz
ne budowle parkowe podkreślały cha
rakter kompozycji założenia. Aleksan
dra Ogińska zapoczątkowała modę na 
stworzenie najpiękniejszej sielanki 
ogrodowej w Polsce, ożywiając dzia
łalność dam i rywalizację w tej dzie
dzinie. Uczyniła z Siedlec jeden z naj
ważniejszych ośrodków kultury dwor
skiej epoki oświecenia. Przebywali tu 
poeci i muzycy. Odbywały się bale, 
koncerty, przedstawienia teatralne, 
podwieczorki literackie. Stworzona 
została bogata biblioteka, w której 
znajdowały się dzieła literatury pięk
nej, filozoficzne i historyczne. Wśród 
przedstawień teatralnych do ważnych 
wydarzeń zaliczano Pigmaliona we
dług JJ. Rousseau. Ogińska promowała
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2.3. Zygmunt Vogel: „Widok części ogrodu 
w Siedlcach”, 1791 r., akwarela (2) oraz 
„Widok kaplicy grobowej Aleksandry 
Ogińskiej w Siedlcach”, 1791 r., akwarela (3) 
(zbiory Gabinetu Rycin Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego)
4. Staw w parku w Siedlcach, widok obecny

(zdjęcia: 1,4- Sławomir Kordaczuk)

młode talenty, wspomagała biednych, 
dbała o rozwój opieki medycznej 
i oświaty. W tym czasie miały też miej
sce w Siedlcach ważne wydarzenia, 
m.in. w dniach 20-25 lipca 1783 r. 
gościł król Stanisław August Ponia
towski, a 28 października 1784 r. od
był się ślub Marii, córki Izabeli i Ada
ma Czartoryskich, z księciem Ludwi
kiem Wirtemberskim.

Aleksandra Ogińska dbała o urzą
dzenie wnętrz swojej rezydencji - pa
łacu oraz pawilonów w ogrodzie. 
Wyposażyła je w stylowe meble, ob
razy, portrety członków rodziny 
i małżonków; wyroby ceramiczne 
pochodziły z manufaktury w Tele- 
chanach, założonej przez Michała 
Kazimierza Ogińskiego.

Zachował się jedyny wizerunek 
Aleksandry Ogińskiej; przechowywany 
jest w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. Jest to miniatura pędzla 
Charlesa Bechona (1732-1812), malo
wana en grisaille akwarelą i gwaszem 
na pergaminie, owalna, o wymiarach 
4,3 X 3,5 cm. Przedstawia popiersie 
starszej damy, o siwych włosach, w sza
rej sukni z falbanką przy dekolcie. Mi
niatura powstała zapewne około 1795 r. 
Inne portrety Ogińskiej uległy zniszcze

niu podczas pierwszej wojny światowej 
w rezydencji Sapiehów w Czerei.

W Siedlcach po Aleksandrze 
Ogińskiej pozostała wdzięczna pa
mięć. Pałac przekazany został Akade
mii Podlaskiej (mieści się w nim dzie
kanat Wydziału Humanistycznego), 
a oficyna pałacowa stanowi siedzibę 
Archiwum Państwowego.

W dwusetną rocznicę śmierci 
Ogińskiej urządzona została w Mu
zeum Regionalnym wystawa, poświę
cona jej działalności oraz wydano 
dwie publikacje: Danuta Michalec, 
Aleksandra Ogińska i jej czasy (Mu
zeum Okręgowe, Siedlce 1999) oraz 
Urszula Głowacka-Maksymiuk, Alek
sandra z Czartoryskich Ogińska (Fun
dacja Sigillum, Siedlce 2003).

Aldona Soitysówna
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sbs W ogrodzie i parkach 
Nieborowa

N
a mazowieckiej ziemi, na po
łudnie od zbiegu dróg wio
dących z Warszawy i Łodzi, 
pomiędzy Łowiczem i Bolimowem 

leży wieś Nieborów z pałacem, ogro
dem, parkiem i słynną nieborowską 
Arkadią.

Przez bardzo długi okres, bo od 
XIV do połowy XVII w., Nieborów 
wraz z przynależnymi do niego do
brami stanowił własność rodziny Nie- 
borowskich herbu Prawdzie. Po 1694 r. 
Jan Nieborowski sprzedał dobra wraz 
z murowanym dworem arcybiskupo
wi gnieźnieńskiemu, Michałowi Ra
dziejowskiemu. Na zrębach starego 
dworu wybudowana została dla arcy
biskupa - późniejszego kardynała 
i prymasa Polski - dwukondygnacyj
na rezydencja, flankowana cztero
kondygnacyjnymi wieżami alkierzo
wymi od strony podjazdu. Zgodnie 
z życzeniem nowego właściciela, 
w tym samym czasie obok rezydencji 
powstał ogród, którego projektantem 
był architekt królewski Tylman z Ga- 
meren. Ten najstarszy w historii Nie
borowa ogród, usytuowany na połu
dnie od rezydencji, otrzymał regular
ny, geometryczny kształt.

Po śmierci w 1705 r. kardynała 
Radziejowskiego pałac bardzo często 
zmieniał gospodarzy. W ciągu ponad 
70 lat kolejnymi właścicielami Nie
borowa byli: Towiańscy, Lubomirscy 
oraz Łochoccy. W latach 1766-1768 
dokonana została przebudowa 
wnętrz pałacowych oraz uporządko
wano ogród w stylu francuskim. 
Właścicielem pałacu i dóbr był wów
czas książę Michał Ogiński, wojewo
da i hetman litewski.

Po 1771 r. książę Ogiński, jako je
den z przywódców konfederacji bar
skiej na Litwie, aby uniknąć represji, 
udał się na emigrację do Francji. Do 
Nieborowa nigdy już nie wrócił, 
a w obawie przed konfiskatą dóbr 

przez władze carskie podjął decyzję 
o ich sprzedaży. W 1774 r. właścicie
lem dóbr nieborowskich został kasz
telan wileński, wkrótce wojewoda 
wileński - książę Michał Hieronim 
Radziwiłł. Zoną księcia Michała H. 
Radziwiłła była Helena Przeździecka,

konaniem powierzono architektowi 
Szymonowi Bogumiłowi Zugowi. 
Przy pałacu powstał trójstopniowy 
układ zieleni w postaci kwietników, 
niskich bukszpanowych labiryntów, 
gabinetów uformowanych ze strzy
żonych szpalerów grabowo-lipo- 

córka podkomorzego litewskiego 
Antoniego Przeździeckiego i Katarzy
ny z Ogińskich Przeździeckiej. Czas, 
w którym ta para książęca gospoda
rzyła w Nieborowie, był złotym 
okresem zarówno dla rezydencji, jak 
i dóbr nieborowskich. Na szczególną 
uwagę zasługuje postać Heleny Ra- 
dziwiłłowej, jako głównej inspira
torki modernizacji założenia ogro- 
dowo-pałacowego oraz utworzenia 
jednego z najpiękniejszych w Polsce 
ogrodu sentymentalno-romantyczne- 
go, któremu księżna nadała nazwę 
„Arkadia”.

Prace związane z modernizacją 
pałacu, ogrodu oraz tworzeniem Ar
kadii rozpoczęto w latach osiemdzie
siątych XVIII w., a pieczę nad ich wy

wych, które symetrycznie rozmiesz
czono po obu stronach biegnącej na 
południe od pałacu alei lipowej.

Dzisiaj, przetrwałemu w swych 
założeniach późnobarokowemu 
ogrodowi dodają uroku tworzące na
turalne aleje krzewy bzu i azalii. 
Znajduje się tu ponadto akwen w po
staci kanału o kształcie węgielnicy, 
dwóch stawów oraz usytuowanych 
poza kanałem licznych oczek wod
nych. Wodne środowisko sprzyja by
towaniu wodnego ptactwa - spotkać 
można w parku perkozy, bociany 
i żurawie. Niedalekie sąsiedztwo 
Puszczy Bolimowskiej sprawia, że 
park odwiedzają również leśne zwie
rzęta. Przyrodniczo-naturalne walory 
parku wzbogacone są poprzez roz-
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mieszczenie w nim licznych rzeźb - 
„Porwanie Persefony”, obelisk orła, 
rzeźby kultowe, tzw. Baby Połowców, 
rzeźby zwierząt - i lapidariów.

Jak wiadomo, na terenie Polski 
duże zainteresowanie wprowadzeniem 
nowych form w sztuce ogrodowo- 
-parkowej przejawiały właścicielki 
wielkich rezydencji - obok Heleny 
Radziwiłłowej także Izabela Czarto
ryska w Puławach, a Izabela Lubo- 
mirska w Mokotowie. Istniejące mię
dzy Polską a Francją i Anglią silne 
związki kulturowe przyczyniły się do 
przeniesienia na teren naszego kraju 
pomysłu zakładania parków jako sa
modzielnych obiektów. Arkadia po
wstała na malowniczo położonym, 

1. Patac w Nieborowie, widok od strony 
południowej
2. Rzeźba „Porwanie Persefony”
w nieborowskim ogrodzie
3. Kanat w parku w Nieborowie
4. Arkadia - Przybytek Arcykapłana

dziwiłłowej z planistami przybierała
a odległym o około 4 km od Niebo
rowa terenie wsi Łupie. Jej oprawę Prace związane z powstaniem Ar-
ogrodową i architektoniczną powie
rzyła księżna Helena Radziwiłłowa 
architektowi Szymonowi Bogumiło
wi Zugowi. Niektóre pomysły archi
tektoniczne mających powstać bu
dowli opracowane zostały według 
szkiców Jana Piotra Norblina, Alek
sandra Orłowskiego oraz Józefa Sie
rakowskiego. W późniejszym okresie 
projektantem był również Henryk It- 
tar. Współpraca księżnej Heleny Ra-

zazwyczaj charakter tak ścisły, że 
trudno nieraz rozgraniczyć ich istot
ny wkład, szczególnie w zakresie 
koncepcji. Każdy z projektów przed
stawiany był księżnej, która brała też 
aktywny udział przy ich realizacji. 
Przyjęty przez Helenę Radziwiłłową 
kierunek swobodnego parku, który 
zwano ogrodem sentymentalno- 
-romantycznym, w Nieborowie zy
skał miano ogrodu arkadyjskiego. 

kadii rozpoczęto wiosną 1778 r., ale 
ostateczny kształt i pełny sztafarz 
otrzymał ogród po około 20 latach. 
Pierwsze obiekty, które tu powstały - 
to tzw. Kaskada i chata przy wodospa
dzie; wzniesiono je w 1781 r. W dwa 
lata później powstał Przybytek Arcy
kapłana (1783 r.), a w latach następ
nych: Świątynia Diany, Akwedukt, 
Grota Sybilli, wiejskie chatki Filemo- 
na i Baucydy, Łuk Kamienny, Brama
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Czasu, Zakątek Melancholii, symbo
liczny nagrobek z postacią św. Cecylii. 
W latach dziewięćdziesiątych XVIII w. 
zbudowano Domek Murgrabiego 
i Domek Gotycki, a u schyłku wieku 
w Świątyni Diany urządzono Gabinet 
Etruski z polichromią Michała Płoń
skiego i Aleksandra Orłowskiego.

Odwiedzających dzisiaj Arkadię 
uderza piękno, cisza i spokój. Idąc 
aleją obok stawu, dochodzi się do 
Świątyni Diany. W jej chłodnym 
wnętrzu oglądać można bogatą ko
lekcję antycznych urn, ołtarzyków 
nagrobnych, rzeźb, polichromie. 
Niestety, nie wszystkie obiekty z cza
sów Heleny Radziwiłłowej przetrwa

ły do dzisiaj. Pozostały i wciąż za
chwycają: odbijający się w spokojnej 
wodzie Akwedukt, zdobiony kolum
nami Przybytek Arcykapłana z pła
skorzeźbą „Nadzieja karmiąca Chi
merę”, maszkarony. Idąc dalej, trafia
my na fragment rzymskiego cyrku 
z dwoma słupami, kamienne lapida
rium, Łuk Kamienny i przytulony do 
niego Domek Murgrabiego. Na nie
wielkim wzniesieniu tuż obok oglą
dać można Grotę Sybilli i Domek 
Gotycki, a wszystko wtopione w bo
gaty drzewostan. Dodatkowego uro
ku zarówno Arkadii, jak i ogrodowi 
przy nieborowskim pałacu dodaje 
wizualny brak granicy. Obydwa parki 

w sposób naturalny łączą się z ota
czającym krajobrazem.

Zawirowania dziejowe, jakich do
znawała Polska w ciągu stuleci, łącz
nie z ostatnią wojną światową, łaska
wym zrządzeniem losu oszczędziły 
zespół pałacowo-ogrodowy oraz Ar
kadię. Trwa nadal nieprzemijający 
urok tego jednego z najpiękniejszych 
w Polsce zakątków. Wiele w tym 
również zasług ostatnich prawowi
tych właścicieli Nieborowa, a nadto 
ludzi, którym powierzono zadanie 
dalszej opieki i troski nad tą swoistą 
enklawą piękna i spokoju.

Jerzy Jan Doliński
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„Aida" w Podkowie Leśnej

Z
 każdym rokiem kurczy się dzie
dzictwo polskiej architektury 
drewnianej. W ostatniej chwili od 
smutnego końca została uratowana, 

a nawet przywrócona do dawnego bla
sku, modrzewiowa willa „Aida”, świa
dek czasów, w których dzisiejszą pod
warszawską Podkowę Leśną porastały 
lasy, i wydarzeń, związanych z działal
nością kolejnych mieszkańców. Osobą, 
dzięki której willa ta powstała, był Sta
nisław Lilpop.

Stanisław Wilhelm August Lilpop 
(1863-1930) był najmłodszym z czterech 
synów Stanisława Lilpopa i Joanny z domu 
Petzold. Przybyła na ziemie polskie w koń
cu XVIII w. austriacka rodzina Lilpopów 
szybko się rozgałęziła i spolonizowała, zaj
mując ważną pozycję w sferach przemysło
wych i handlowych Warszawy. Wyjątkowa 
przedsiębiorczość pozwoliła Stanisławowi - 
ojcu na zgromadzenie znacznego majątku. 
Stanisław - syn nie poszedł tak jak jego star
si bracia na studia inżynierskie. Odebrawszy 
staranne wykształcenie i odziedziczywszy 
majątek Brwinów, został ziemianinem.

Główną pasją Stanisława Lilpopa były 
polowania. Dlatego folwark Wilhelmów, 
późniejszą Podkowę Leśną, prowadził ra
czej jako teren do polowań niż jako go
spodarstwo rolne. Chyba zresztą nie miał 
do rolnictwa wielkiego zamiłowania, czę
sto popadał w jakieś finansowe tarapaty, 
a że był dość łatwowierny - majątek kur
czył się. Zawsze złośliwa Warszawa mó
wiła o nim, że „polował i parcelował". 
Apogeum jego pasji myśliwskiej stało się 
safari w Afryce Wschodniej w 1910 r. Na 
życie Stanisława składały się także wyjaz
dy do zagranicznych kurortów, kolekcjo
nowanie dzieł sztuki i angielskiej broni 
myśliwskiej, korespondencje do „Łowcy 
polskiego”.

Zobowiązania towarzyskie oraz pasja 
myśliwska skłoniły Stanisława Lilpopa 
do podjęcia trudu budowy „willi myśliw
skiej” we własnym majątku, nieopodal 
folwarku Wilhelmów. Nadał jej nieco za
skakującą nazwę „Aida”, zainspirowaną 
zapewne ówczesną premierą Aidy Ver- 
diego w Warszawie. Według tradycji ro
dzinnej willa została zbudowana w ostat
nim pięcioleciu XIX w., a jej projekto
dawcą był architekt z rodziny.

W swym wyrazie architektonicznym 
„Aida” nie odbiega od modnych wów

czas drewnianych willi letnich, wzorują
cych się na drewnianej zabudowie tyrol
skiej lub szwajcarskiej (por. willa 
„Szwajcarka” w Konstancinie, 1899 r.). 
Natomiast użycie do budowy modrze
wia, orientacja elewacji wejściowej „na 
godzinę jedenastą” i powiązanie z lipo
wą aleją dojazdową nadało jej nieco 
wyższą rangę, odwołując się do skoja
rzeń z tradycyjnym dworem polskim.

Willa wybudowana została na planie li
tery „L”, czyli dwóch stykających się pro
stokątów: dwutraktowego korpusu fron
towego i jednotraktowej oficyny. Każdy 
z nich ponad stropem parteru został prze
kryty dwuspadowym dachem o charakte
rystycznym kącie pochylenia i wysunię
tych poza lico ścian okapach, przez co ele
wacje zostały zdominowane przez ściany 
szczytowe i werandy wsparte na słupach, 
ozdobione ciętą w modrzewiowej desce 

nawstwem. Na kamiennych fundamentach 
wymurowano ceglaną podmurówkę pod 
podwaliny ścian nośnych i ceglane słupki, 
podpierające w połowie rozpiętości belki 
podłogi na parterze. Powyżej ustawiono 
drewnianą, szkieletową konstrukcję ścian 
i więźby dachowej z bel modrzewiowych 
o znacznych przekrojach. Ściany wypełnio
no umieszczonymi na przemian, skośnymi 
warstwami belek drewnianych i cegły, wy
kańczając je od wewnątrz tynkiem wapien
nym na trzcinie, zaś od zewnątrz szalun
kiem z pionowo bitych desek modrzewio
wych z charakterystycznym podziałem li
stwą na wysokości stropu nad parterem.

Podłogi z desek na ślepej podłodze, 
wąskie dwudzielne okna polskie, jedno- 
skrzydłowe drzwi płycinowe, kuchnia 
i piece kaflowe wyznaczają średni po
ziom standardu, podobnie jak i sposób 
dekoracji - oszczędne podrzeźbienie 

1. Stanisław Lilpop (wg Portret dżentelmena, Warszawa 1998)
2. Jarosław i Anna Iwaszkiewiczowie z córką Marią oraz siostry Jarosława - Anna i Helena 
na werandzie willi „Aida” (wg Piotr Mitzner, Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Kraków 2000)

dekoracją. Układ przestrzenny podporząd
kowany był siedmioosiowej elewacji fron
towej z symetrycznie umieszczoną obszer
ną werandą, skąd wchodziło się do naj
większego pomieszczenia - holu, zajmują
cego niemal cały trakt frontowy. Z holu 
można się było dostać do pokoi, rozmiesz
czonych w przyległym trakcie lub do 
kuchni, zaplanowanej w miejscu połącze
nia skrzydeł budynku, z bezpośrednim 
wyjściem służbowym na zewnątrz.

Charakter architekturze nadało połą
czenie ówczesnej mody z lokalnym wyko

widocznych na zewnątrz elementów 
konstrukcyjnych: na werandach, wysu
niętych poza elewację końcówek platwi 
i krokwi oraz skrajnych jętek, prościut- 
kie opaski wokół okien i obramienia 
płycinowych drzwi, i najbardziej efek
towne, nadające większej lekkości bryle 
budynku, wycinane w desce „koronko
we” ornamenty z ulubionym przez sece
sję motywem pawi w szczytach.

W 1930 r. Stanisław Lilpop odebrał 
sobie życie. „Trudno dociec motywów te
go czynu. Nie ma dowodów, że był on
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spowodowany problemami finansowymi. 
Zastanawia jednak, że niedługo po nim 
popełnia samobójstwo drugi z członków 
spółki «Miasto - Ogród Podkowa Leśna», 
zajmującej się parcelacją terenów, Kazi
mierz Gayczak. Z drugiej strony, Lilpop 
miewał wcześniej stany depresyjne i leczył 
się w zakładzie dla nerwowo chorych” 
(Piotr Mitzner, Hania i Jarosław Iwasz
kiewiczowie, Kraków, 2000, s. 23-24).

Jeszcze przed śmiercią Stanisława Lil
popa letnie miesiące spędzali w „Aidzie” 
młodzi małżonkowie - Anna Lilpopów- 
na i Jarosław Iwaszkiewicz. Dla Anny 
„Aida” była domem, w którym się wy
chowała, dla Jarosława „dziwacznym do
mostwem, pełnym starych przedmiotów 
i młodego życia” (J. Iwaszkiewicz, Książ
ka moich wspomnień, Kraków 1968, s. 
270-271). Wokół Iwaszkiewiczów 
w Podkowie Leśnej tworzyły się dwa krę
gi towarzyskie, które spajała osoba Anny: 
grono osób, o nastawieniu religijno-inte- 
lektualnym, skupione wokół księdza 
Władysława Korniłowicza z Lasek, oraz 
znajomi z salonów literackich Warszawy, 
przede wszystkim skamandryci.

W 1927 r. spółka „Siła i światło” 
przekształciła się w spółkę „Miasto - 
Ogród Podkowa Leśna”, w części wy
kupując, w części przejmując za długi 
tereny należące do Stanisława Lilpopa. 
Tym samym historia Podkowy Leśnej 
wplotła się w arcyciekawy, romantycz
ny nurt budowy „zdrowych miast”. 
Szybka parcelacja terenu, planowe wy
cinanie lasu, napływ ludności w ślad za 
uruchomieniem kolejki dojazdowej 
przekształciły leśną samotnię w jedną 
z osad mieszkalnych, powstających wo
kół Warszawy. Iwaszkiewiczowie 
w grudniu 1928 r. przenieśli się 
z „Aidy” do pobliskiego Stawiska i roz
poczęli nowy etap życia. „Aida” wraz 
z działką, zajmującą cały kwartał po
między nowo poprowadzonymi ulicami 
i parkiem, została przy rodzinie Jan
kowskich. Stary, drewniany budynek 
nie spełniał wymagań mieszkania cało
rocznego, zatem Jankowscy postawili 
nieopodal nową (istniejącą do dzisiaj),

murowaną willę. Druga wojna świato
wa zakończyła tę epokę. Ich jedyny syn 
- Marian zginął w powstaniu, a oba bu
dynki zajęli uciekinierzy z Warszawy.

W 1948 r. wtórna parcelacja w bar
barzyński sposób podzieliła posesję w li
nii słupów werandy frontowej „Aidy”, 
ograniczając w rezultacie możliwość do
tychczasowego funkcjonowania. „Aida” 
wraz z okrojoną parcelą została sprzeda
na bogatemu rolnikowi z Grodziska, któ
ry przekazał ją w wianie córce - Janinie 
Fic. Jeszcze jednak w tym samym 1948 r. 
Urząd Kwaterunkowy rozpoczął zasie
dlanie „nadmetrażu” do momentu, kiedy 
każdy pokój zajęła odrębna rodzina.

Praktyczna likwidacja prawa własno
ści miała druzgocące skutki dla wszyst
kich obiektów zabytkowych o funkcji 
mieszkalnej - pałaców, dworów, kamie
nic i willi, poza przeznaczonymi na mu

zea. Konsekwencje tej polityki były 
oczywiste również dla delikatnej materii 
drewnianej willi. Niszczała z powodu 
braku konserwacji z zewnątrz, była 
wtórnie dzielona i dowolnie dewastowa
na wewnątrz. Dopiero w latach dzie
więćdziesiątych XX w. udało się Janinie 
Fic pozbyć ostatnich lokatorów i znaleźć 
nabywców na zniszczony dom. „Aida” 
miała jednak to szczęście, że została wy
kupiona przez osoby, które w sposób na
turalny przejęły jej przeszłość materialną 
i niematerialną.

Historia zakupu „Aidy” przez obec
nych jej właścicieli przypomina przed
wojenny romans. Ona nie chce się wy
prowadzać z miasta. On wie od trzech lat 
o budynku na sprzedaż, ale nie chce jej 
pokazać (przerażony jego stanem), bo 
wie, że się spodoba. W ciągu tych trzech 
lat nie mogą znaleźć nic odpowiedniego,
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co kończy się przewartościowaniem za
łożeń. Wracając z kolejnych nieudanych 
poszukiwań, podjeżdżają pod „Aidę”. 
Zapada zmrok, ale jeszcze widać dęby 
i modrzewiowe ściany. Dodatkowo pro
mieniuje historia budynku, pokrywając 
blaskiem nieszczęsny stan techniczny na 
tyle, że zapada decyzja. Tu zwykle ro
manse się kończą, ich przygoda z drew
nianą willą dopiero się zaczęła. Proble
my, jakie stwarzają zmurszałe i stoczone 
przez robactwo konstrukcje drewniane, 
są powszechnie znane, jak również meto
dy radzenia sobie z nimi dzięki rozwojo
wi lekkich technologii budowlanych. 
Przyjęto zasadę bezwzględnego zachowa
nia elementów i rozwiązań w miarę 
sprawnych oraz odtworzenia brakują
cych z tego samego materiału (modrzew) 
i w tej samej formie, co zachowane. Wy
magało to takich działań, jak uniesienie 
budynku, żeby odcinkami wymienić 
podwalinę, wzmocnienie stalowymi ścią
gami konstrukcji dachu, odtworzenie 
wapiennych tynków wewnętrznych na 
zachowanej w dobrym stanie warstwie 
trzciny. Część nieistniejących elementów 
dekoracyjnych odtworzono według 
przedwojennych fotografii.

Prawidłowy stosunek do obiektu za
bytkowego podczas modernizacji „Aidy” 
wyraził się w dążeniu do zapewnienia jej 
mieszkańcom niezbędnego dzisiaj stan
dardu przy uhonorowaniu ocalałej sub
stancji zabytkowej. Do najtrudniejszych 
decyzji należało przeorientowanie bu
dynku, w celu uzdrowienia nieprawidło
wej relacji domu względem parceli i za
blokowanej, reprezentacyjnej niegdyś 
strefy wejścia wbudowanym w granicę 
działki garażem sąsiada. Najbardziej lo
gicznym rozwiązaniem okazało się prze
niesienie werandy frontowej z elewacji 
południowo-wschodniej na południowo-za
chodnią, co pociągnęło za sobą zamianę 
funkcji traktów w głównym korpusie bu

dynku, tzn. zaaranżowanie obszernego 
holu - salonu w trakcie od ogrodu oraz 
podział na korytarz i pokoje sypialne są
siedniego traktu. W dawnej strefie pozo
stawiono dużą kuchnię, wydzielając 
przedpokój i łazienkę przy wejściu służ
bowym, chronionym dostawionym ma
łym gankiem, skonstruowanym na wzór 
reprezentacyjnej werandy.

W celu dostosowania letniej willi do 
współczesnych wymagań izolacyjnych, 
ściany docieplono „ekofibrem” - mączką 
z makulatury, nasączoną impregnatem 
i wstrzykiwaną pod ciśnieniem pomiędzy 
szalunki. Specjalnych starań wymagały 
okna. Aby powrócić do ich dawnego 
charakteru, zdjęto założone po wojnie 
dodatkowe skrzydła okienne, zamonto
wano odnalezione w szopie okiennice 
wewnętrzne, pojedyncze szyby zastąpio
no szkłem zespolonym, co, oczywiście, 
wymagało pogrubienia szprosów okien
nych, które i tak, jak się okazywało po 
usunięciu grubych pokładów farby, mu- 
siały zostać wymienione. Budynek za
opatrzono w kanalizację miejską przy za
chowaniu szamba osadnikowego i wpro
wadzeniu obiegu „szarej wody”, a ogrze
wanie zapewniają dwie kasety kominko
we z systemem rozprowadzającym ciepło 
w stropie nad parterem.

Na „Aidę” można spojrzeć również 
jako na skomplikowane zadanie, przy 
realizacji którego właściciele pełnili trzy 
kolidujące zwykle funkcje, niezbędne 
przy modernizacji obiektu zabytkowe
go: inwestora (określenie wymagań 
użytkowych wobec możliwości finanso
wych), architekta (organizacja struktury 
przestrzennej oraz koordynacja wyko
nawstwa) i konserwatora (ochrona sub
stancji zabytkowej i zapewnienie jej pra
widłowych relacji z elementami doda
nymi). Zrezygnowali ze stałej pomocy 
fachowej, decydując się na samodzielne 
podejmowanie decyzji. Opierając się na
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3. Schemat planu willi „Aida” sprzed 1939 r.
4. Południowo-zachodni szczyt willi 
po przeniesieniu werandy
5. Pawie, ulubiony motyw secesji, na obu 
szczytach willi
6. Fragment przeniesionej werandy
7. Salon w trakcie ogrodowym

(reprodukcje i zdjęcia: Anna Dybczyńska)

wykonawcach lokalnych, często na ro
botnikach niewykwalifikowanych, sami 
wykonywali wiele prac, głównie reno
wacyjnych, wymagających cierpliwości 
i delikatności. Wszystkie oryginalne ele
menty wyposażenia potraktowali jako 
drogie pamiątki, co wymagało ogrom
nego nakładu pracy przy ich renowacji. 
Odczyszczona, uzupełniona i zakonser
wowana została cała stolarka, okucia, 
piece kaflowe. Resztki ocalałych podło
gowych płytek ceramicznych, ujętych 
w grube ramy drewniane, ozdobiły no
we posadzki. Częściowo odtworzony, 
a częściowo skomponowany niepowta
rzalny klimat z przełomu wieków uzu
pełniło troskliwie dobrane wyposaże
nie. Podobnej wrażliwości, umożliwiają
cej zgłębienie kolejnych problemów, ale 
także konsekwencji przy ich rozwiązy
waniu, wymagała decyzja pozostawie
nia ogrodu w formie niemal nietknięte
go zakątka leśnego, w którym nikną 
niezbędne elementy współczesnego ży
cia, jak garaż na dwa samochody, roz
planowany w poziomie piwnicy i po
kryty zielonym dachem, śmietnik jako 
pergola, nieliczne utwardzone po
wierzchnie ścieżek. Nie mogąc kupić 
kształtek stalowych, podobnych do 
przedwojennych, a nie chcąc stawiać 
pełnego muru, właściciele zdecydowali 
się na ażurowe ogrodzenie, nawiązujące 
do drewnianych, skratowanych pergoli.

Zaprezentowane przez obecnych wła
ścicieli „Aidy” podejście do obiektu za
bytkowego wciąż w Polsce jest dość rzad
kie, w przeciwieństwie np. do Wielkiej 
Brytanii czy Włoch. Pieczołowita dbałość 
o zachowaną substancję zabytkową jest 
wyrazem dumy z jej posiadania, powiąza
nej ze świadomą akceptacją drobnych 
w sumie niedogodności, jak szpary po
między szerokimi deskami podłóg, spęka
nia tynku na trzcinie, nieszczelność sta
rych okien skrzynkowych. Nie przeszka
dza też traktować budynku jako areny 
wciąż idącego naprzód życia, a więc wy
magającego ciągłego dostosowywania do 
towarzyszących życiu zmian.

Anna Dybczyńska
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™ Kościół w Ptaszkowej

O
koło 15 km na wschód od No
wego Sącza i 7 km na połu
dniowy zachód od Grybowa 
leży Ptaszkowa - jedna z najstarszych 

miejscowości na tym terenie. Jej po
czątki sięgają XIV w. Przywilej loka
cyjny dla Ptaszkowej wystawiła 3 lute
go 1336 r. królowa Jadwiga, wdowa 
po Władysławie Łokietku. Z niezna
nych przyczyn król Kazimierz Wielki 
wydał nowy akt lokacyjny 22 maja 
1359 r. Ten królewski akt przewidy
wał m.in. budowę kościoła i uposaże

1. Kościót w Ptaszkowej
2. Prezbiterium z ottarzem głównym
3. Obraz „Matka Boska Radosna” z ołtarza 
głównego
4. Figura „Madonna ze słonecznikiem” 
z prawego ołtarza bocznego

nie parafii. Źródła jednak nie mówią 
o lokalnej świątyni w XIV i XV w. Do
piero w 1555 r. sołtys oraz mieszkań
cy Ptaszkowej i nieodległej Pławnej 
doprowadzili do wybudowania drew
nianego kościoła. Kościół w Ptaszko
wej otrzymał wezwanie Wszystkich 
Świętych. Wzniesiony został w trady
cji gotyckiej, chociaż w stołecznym 
Krakowie kwitł wtedy renesans. Był 
budowlą jednonawową, z trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium od wscho
du. Od zachodu do korpusu kościoła 
dostawiona była wieża na planie kwa
dratu, o nieznacznie pochyłych ścia
nach, a na kalenicy siodłowego dachu 
nad nawą umieszczona została wie
życzka na sygnaturkę. Od południa 

istniało dodatkowe wejście - kruchtę 
poprzedzał przedsionek. Ściany wieży 
wzniesiono w konstrukcji słupowej, 
pozostałe - w zrębowej.

W 1776 r. w Księgach gromadzkich 
wsi Ptaszkowa pojawił się wpis o fa
talnym stanie kościoła z uwagą, że 
ptaszkowianie powinni się go wsty
dzić, a co za tym idzie, jak najszybciej 
dokonać niezbędnych napraw i odpo
wiednio wyposażyć wnętrze oraz ło
żyć na utrzymanie świątyni. Przebu
dowa i gruntowna naprawa kościoła 

przeprowadzona jednak została do
piero w latach 1880-1883. Wtedy 
m.in. poprawiono szalowanie ścian 
i przekształcono wieżę.

Obecny wygląd kościoła ptaszkow- 
skiego jest rezultatem rozbudowy prze
prowadzonej w 1929 r. Rozdzielono 
wtedy korpus nawowy mniej więcej 
w połowie, tuż za wieżyczką na sygna
turkę i po rozsunięciu obu członów bu
dowli wprowadzono transept - nawę 
poprzeczną. Prezbiterium zostało wy
odrębnione i zaakcentowane jako węż
szy w stosunku do korpusu kościoła 
człon architektoniczny przez dostawie
nie po jego bokach zakrystii i przed
sionka. Całość nakryto dachami siodło
wymi i zmieniono kształt wieżyczki na 

sygnaturkę - na kalenicy dachu umiesz
czono barokizujący hełm baniasty z la
tarnią. Dwa wejścia do kościoła z nad- 
prożami ukształtowanymi w tzw. ośli 
grzbiet pochodzą zapewne jeszcze 
z 1555 r., a trzecie, o wykroju falistym, 
powstało podczas rozbudowy dwudzie
stowiecznej. Świątynię otacza drewnia
ne ogrodzenie z bramkami i kapliczka
mi krytymi gontem; w zwieńczeniu 
daszków znajdowały się kiedyś kule ce
ramiczne. W przebudowanym wnętrzu 
umieszczono organy wykonane przez 

Tomasza Falla, or- 
ganmistrza szczy- 
rzyckiego, działają
cego na przełomie 
XIX i XX w.

Wewnątrz ko
ścioła starsze jego 
części przykrywają 
stropy: prezbite
rium - płaski, a na
wę - ze skośnymi 
zaskrzynieniami. 
W dodanym tran- 
sepcie zastosowano 
pozorne sklepienie 
kopulaste, wsparte 
na czterech parach 
słupów.

W kruchcie od 
południa zwracają 
uwagę polichromie 
na ścianach za

chodniej i wschodniej oraz nad 
drzwiami wejściowymi, namalowane 
w 1776 r. Ludowy charakter malowi
deł wskazuje na twórcę ze środowiska 
lokalnego. Na północnej i południo
wej ścianie kruchty oraz na sklepieniu 
Józef Edward Dutkiewicz - zapewne 
w latach 1929-1932 - zastąpił szesna- 
stowieczne, bardzo źle zachowane ma
lowidła nowymi dekoracjami patrono
wymi. Jego dziełem z tego samego 
okresu jest także figuralna i ornamen
talna polichromia wnętrza kościoła, 
utrzymana w duchu secesji.

Architektoniczny ołtarz główny 
z 1864 r. utrzymany jest w tradycji póź- 
nobarokowej, ale wprowadzono do 
niego siedemnasto- i osiemnastowieczne

(zdjęcia: Piotr Drożdzik)
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elementy. W centrum ołtarza słynący 
łaskami wizerunek „Matki Boskiej Ra
dosnej” od 1734 r. zajmuje najważniej
sze miejsce w świątyni. Okryty jest mo
delowaną plastycznie sukienką ze 
srebrnej blachy. Można go zasłonić wy
suwanym obrazem „Wszyscy Święci”. 
Dopełnieniem kompozycji są zwrócone 
w kierunku ołtarza figury świętych 
franciszkańskich, umieszczone na ścia
nach prezbiterium.

Dwa wczesnobarokowe ołtarze 
boczne z około połowy XVII w. uległy 
sporym przekształceniom. W prawym 
stoi figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
zwana „Madonną ze słonecznikiem” - 
rzeźba z około 1420 r., należąca do tzw. 
kręgu pięknych madonn; polichromo
wana została przez Józefa Edwarda 
Dutkiewicza w latach trzydziestych 
XX w. Ujęta jest złocistymi kolumnami 
o bogato rzeźbionych kapitelach. Roz
budowane motywy rokokowe, dodane 
po bokach kolumn, są bardzo mięsiste 
i wprowadzają niepokój do wyrazu sty
lowego tego elementu wyposażenia 
świątyni. Ptaszkowską „Madonnę ze 
słonecznikiem” średniowieczny mistrz 
przedstawił jako Królową Świata - 
w koronie na głowie i z berłem w lewej 
ręce (zastąpionym później słoneczni
kiem); Dzieciątko usadowione na pra

wym ramieniu Matki trzyma w dło
niach królewskie jabłko, symbolizujące 
władzę nad światem. Także owoc 
w dłoniach Jezusa i kwiat trzymany 
przez Marię mają dodatkowe znacze
nia: jabłko symbolizuje wieczność, od
kupienie, ale też niebezpieczeństwo 
i koniec życia; słonecznik oznacza ta
jemnicę, nadzieję i prawdę, a jednocze
śnie podkreśla cnotę, dobroć, subtel
ność i szlachetność. Madonna zdaje się 
przeczuwać przyszłość Dzieciątka, dla
tego jej podkrążone oczy są pełne smut
ku i unikają wzroku uśmiechniętego Sy
na. Smutna, rzeźbiona Matka Boska 
w 1734 r. ustąpiła miejsca w ołtarzu 
głównym radosnemu, malowanemu wi
zerunkowi - obrazowi „Matka Boska 
Radosna”. Wówczas figurę umieszczo
no w ołtarzu bocznym, potem przenie
siono na strych, by wreszcie ustawić ją 
w przydrożnej kapliczce przysiółka na 
Pawlakówce. Wróciła do świątyni do
piero w XX w.

W lewym ołtarzu znajduje się wy
konany w XX w. płaskorzeźbiony, zło
cisty obraz „Serce Pana Jezusa” i - 
w zwieńczeniu - „Veraicon” z XVIII w.

Obok „Madonny ze słoneczni
kiem” najcenniejszym zabytkiem ko
ścioła w Ptaszkowej jest płaskorzeźba 
Wita Stwosza „Modlitwa Chrystusa 

w Ogrojcu” z około 1490 r. (zob. arty
kuł na s. 10). Do najstarszych elemen
tów wyposażenia należy chrzcielnica 
z datą „1506”. Cennymi rzeźbami są też: 
krucyfiks na belce tęczowej (XVIII w.), 
krucyfiks na ścianie wschodniej tran- 
septu (XVIII w.), rokokowy feretron 
na ścianie południowej z figurą Naj
świętszej Marii Panny Niepokalanie 
Poczętej (druga połowa XVIII w.).

Wśród siedemnastowiecznych ob
razów na uwagę zasługuje przedsta
wienie Matki Boskiej w typie Tota 
Pulchra (Matka Boska Niepokalana 
otoczona symbolami Maryjnymi) oraz 
„Przemienienie Pańskie na górze Ta
bor”. Warto wymienić też obraz „Od
kupienie dusz czyśćcowych” z 1776 r. 
i „Koronację Matki Bożej”, obraz 
z przełomu XVIII i XIX w. autorstwa 
Mariana Filipowicza.

Rokokowa ambona, ławy i konfe
sjonały z 1777 r. są płaskorzeźbione 
i polichromowane. W okresie rokoka 
wprowadzono też snycerskie orna
menty ołtarzy bocznych.

Kościół w Ptaszkowej jest pełen 
prawdziwych skarbów sztuki, a jego 
niepowtarzalne, „radosne” wnętrze 
na długo pozostaje w pamięci.

Maria Marcinowska
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Zainicjowana przez Zarząd Gtówny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami latem 2001 r. i podjęta przez naszą redakcję już 
jesienią akcja pod nazwą „Społeczny przegląd zabytków" - w takiej postaci, do jakiej przyzwyczaili się nasi czytelnicy - do
biega końca. Z nadesłanych w ciągu tych czterech lat blisko 700 ankiet z całej Polski, zawierających opis zabytków archi
tektury sakralnej i świeckiej, zabytkowych cmentarzy i zabytków ruchomych, wybraliśmy do publikacji ponad 150. Naszym 
zdaniem byty to najbardziej charakterystyczne i godne uwagi obiekty - i te zaniedbane, często wymagające natychmiasto
wej interwencji konserwatora (57% ankiet), i te znajdujące się w kwitnącym stanie, mogące służyć za przykład do naślado
wania (pozostałych 43%). Począwszy od numeru 2, 2002, obiekty te prezentowaliśmy na stronach „Społecznego przeglą
du zabytków”, najczęściej pozostawiając je bez komentarza, tak by wyrazistym zdjęciem i zwartą formą opisu mogły najle
piej przemawiać do czytelnika.

Czy przeprowadzona akcja przyniosła spodziewane efekty? Czy była realizowana właściwie, czy też można ją było zor
ganizować lepiej? Jaką korzyść przyniosła samym zabytkom? Co zyskali zaangażowani w nią ankieterzy, a co lokalne spo
łeczeństwo? Czy pozostała niezauważona, czy może odbita się jakimś większym echem? Czy znalazła naśladowców i zy
skała sprzymierzeńców?

Jesteśmy przekonani, że na wszystkie te pytania, a może także na wiele innych, z czasem będzie można rzetelnie i wy
czerpująco odpowiedzieć. Zakończenie akcji i brak ankiet wkładanych do numeru nie oznacza jednak - co musimy bardzo 
wyraźnie podkreślić - że nie oczekujemy już na informacje i teksty dotyczące zabytków godnych zainteresowania się ich 
stanem. Łamy „Spotkań z Zabytkami” zawsze są otwarte na glosy naszych czytelników, którym na sercu leży los polskich 
zabytków.

Ze „Społecznym przeglądem zabytków”, w przyjętej dotąd formie, żegnamy się nietypowo. Z ostatnich nadesłanych do 
redakcji ankiet wybraliśmy tylko cztery obiekty. Trzy z nich czekają na pomoc. Obiekt czwarty może być wzorem zabytku 
zadbanego i prawidłowo wykorzystywanego, i dlatego poświęciliśmy mu trochę więcej miejsca.

Redakcja

2. Dwór murowany w Świętem, 

woj. kujawsko-pomorskie, 
przełom XVIII i XIX w., stan obecny

1. Patac w Barzynie, 
woj. warmińsko-mazurskie, 
koniec XVIII w., stan obecny

3. Fragment wnętrza Baszty Montalemberta 
w Kędzierzynie-Kożlu, woj. opolskie, 
pierwsza potowa XIX w., stan obecny
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Dwór w Laskowej koto Limanowej jest doskonałym przykładem 
wiejskiej architektury rezydencjonalnej z XVI-XVII w. Byt własnością 
rodziny Laskowskich, do której od średniowiecza do lat sześćdzie
siątych XVII w. należała wieś Laskowa, po raz pierwszy wzmianko
wana w źródłach w 1402 r. W 1688 r. dobra Laskowa Górna i Dolna 
zakupił biskup krakowski Jan Małachowski i przekazał w użytkowa
nie Zgromadzeniu Księży Misjonarzy z Krakowa. W ich rękach dwór 
pozostawał do lat osiemdziesiątych XVIII w., kiedy to dobra te ule
gły sekularyzacji. Na początku XIX w. dwór wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi zakupili Skrzyńscy, a od nich pól wieku później Żo- 
chowscy. W 1924 r. jego właścicielami zostali Michałowscy, którym 
jednak majątek ten po wojnie odebrano i od tej pory źle użytkowa
ny zabytek powoli ulegał niszczeniu. W 1992 r. dwór powrócił do ro
dziny Michałowskich, którzy go systematycznie odnawiają. 
W czerwcu 2004 r. został udostępniony do zwiedzania w ramach VI 
Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Budynek dworu jest drewniany, parterowy, nakryty wysokim gon
towym dachem łamanym i rozplanowany w formie prostokąta, po
dzielonego na trzy podłużne trakty, z sienią pośrodku i pokojami 
mieszkalnymi po obu stronach. Znaczną część traktu północnego 
zajmuje salon (dawna kaplica), z bogato dekorowanym polichro
mowanym stropem i biegnącym tuż pod nim malowanym fryzem, 
odsłoniętym w 1976 r. Główna kompozycja polichromii stropu, wy
konanej w drugiej połowie XVII w., składa się z pięciu owali - z Chry
stusem błogosławiącym pośrodku i popiersiami Ewangelistów 
w czterech skrajnych polach - oraz między nimi dekoracji o moty
wach roślinnych i geometrycznych; biegnący wokół fryz ozdobiony 
jest malowanymi ptakami i liśćmi akantu. Przed rokiem polichromia 
poddana została częściowej konserwacji.

4-7. Dwór w Laskowej kolo Limanowej, woj. małopolskie, XVI-XVII w., 
stan obecny - założenie dworskie z lotu ptaka (4) i widok od strony 
południowej (5) oraz fragment stropu w salonie, stan przed 
konserwacją (6) i młodzież zwiedzająca wnętrza (7)

(zdjęcia: 1 - Andrzej Miecznik, 2 - Adam Stenzel,
3 - Renata Matu siak, 4-7 - Zbigniew Sulkowski)



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Objaśniacze do świec
S

pecjalne nożyczki do przycina
nia knotów w świecach, zwane 
również popularnie „objaśnia- 
czami do świec” (spotkać można tak

że inne określenia: „szczypce do 
świec” lub „nożyczki do obcierania 
nosów świecom”), jak wiele innych 
dawnych przedmiotów używanych 
codziennie odeszły w cień zapomnie
nia. Byty one wprowadzone do użyt
ku około XVI w. i służyły mniej wię
cej do drugiej połowy XIX w., kiedy 
to masowe korzystanie ze świec zma
lało w związku z nowymi wynalazka
mi w dziedzinie oświetlenia (lampa 
naftowa, żarówka elektryczna).

W materiałach źródłograficznych 
(głównie na obrazach z epoki, ryci
nach itp.), wśród przedstawień in
nych przedmiotów codziennego 
użytku, można znaleźć ilustracje te
go typu narzędzi. Znajdowały się 
one prawie w każdym większym do
mu, gdzie służba używała ich do 
przycinania knotów świec. Co pe
wien czas trzeba było to robić, aby 
poprawić jakość spalania świec; kno
ty wykonywano z różnych materia
łów, przy paleniu nie wypalały się 
one równo ze świecą, która kopciła 
i źle się spalała. Systematyczne przy
cinanie knota było zatem czynnością 
zrodzoną niejako z konieczności. 
Dopiero wprowadzenie w pierwszej 
połowie XIX w. do świec knota ple
cionego rozwiązało ten problem 
w miarę pozytywnie i jednocześnie 
zmniejszyło znaczenie użytkowe no
życzek do przycinania knota.

Posiadanie objaśniaczy do świec 
było jedną z oznak dobrobytu, gdyż 
znaczyło, że gospodarz domu używa 
znacznej liczby świec do iluminacji 
pomieszczeń, co w prosty sposób 
przekładało się na koszty zakupu 
świec, zwłaszcza jeśli były one robio
ne z wosku pszczelego (dosyć dro
gie). Objaśniacze wykonywano z róż
nych materiałów - te najprostsze po
czątkowo głównie z żelaza i właści
wie bez żadnych ozdób, później 
z mosiądzu; wśród tych ostatnich nie 
brakuje przedmiotów pięknie zdo
bionych. Te najbardziej cenne i pięk
nie zdobione wykonywane były ze 
stopów metali szlachetnych (srebra, 
złota lub ich stopów).

3. Nożyczki 
do przycinania knota 

z widocznymi nóżkami 
podpierającymi 

i szpikulcem

4. Nożyczki do knota 
z podstawką, wykonane 

prawdopodobnie 
z mosiądzu

(fot. 4 z archiwum 
autora)

Objaśniacze do świec wyglądały 
i funkcjonowały jak zwykłe nożycz
ki, jednak wyróżniały się tym, że do 
jednego z ostrzy przymocowany był 
pojemnik, na drugim zaś znajdowa
ła się klapka, która wpychała do 
środka ucinany knot. Większość eg
zemplarzy ma bardzo ostro zakoń
czoną końcówkę na jednym 
z ostrzy; szpikulec ten służył do na
kłuwania palącej się świecy, aby 
zmniejszyć poziom płynnej parafiny 
w menisku, a tym samym poprawić 
spalanie. Czasami za pomocą ostrej 
końcówki wykonywano przed sa

mym zapaleniem świecy niewielki 
lej wokół knota, co ułatwiało jego 
odpalenie. Niektóre objaśniacze 
miały specjalne nóżki, na których 
można było je postawić, a niekiedy 
dodatkowo podstawkę, również 
pięknie zdobioną.

Dziś tego rodzaju przedmioty ma
ją wartość głównie kolekcjonerską, 
nie użytkową. Choć można napotkać 
egzemplarze wykonane współcześnie, 
powstały one jednak z myślą o wą
skim gronie koneserów.

Piotr J. Bochyński
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ

Na temat Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie („PeKiN-u”, jak mówią o nim niektórzy, 
używając żartobliwego, choć nie w pełni uprawnionego homonimu) powiedziano już nie
mal wszystko. Pisano o nim powieści i wiersze, popularne reportaże i naukowe artykuły. 
Śpiewano piosenki, malowano obrazy, kręcono filmy. Bardzo szybko też stał się on przed
miotem codziennych dowcipów i krążących wokół niego legend. Przede wszystkim zaś 
w ciągu całej swojej, liczącej pięćdziesiąt lat historii, budził wiele kontrowersyjnych ocen 
i emocji. Obecnie, w dobie rosnącej mody na socrealizm (czy może sentymentu za czymś 
niedawno minionym?), ten charakterystyczny, usytuowany w samym centrum Warszawy 
budynek stal się już nie tylko ważną, ale i symboliczną ikoną stolicy (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 1, 1991, s. 8). Jedni go nienawidzą, drudzy kochają.

Oto. wyróżniona w ubiegłorocznym konkursie młodzieżowym, ogłoszonym z okazji 
„Dnia Warszawy”, praca gimnazjalisty, w której autor jednoznacznie i z przekonaniem opo
wiedział się za drugą z tych postaw, (red.)

Za co kocham 
Pałac Kultury i Nauki?

Pamiętam, że jako małe dziecko bardzo 
lubiłem wszystkie wycieczki po War

szawie, jeżeli tylko kończyły się one na 30 
piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Być może 
wiązało się to z tym, że bardzo lubiłem jeź
dzić tą super szybką windą, dowożącą 
mnie na 30 piętro w dosłownie kilka se
kund. Jednak po dłuższym namyśle do
chodzę do wniosku, iż ten Pałac ma w so
bie coś więcej niż tylko super szybką win
dę. Myślę, że jest on. na swój sposób, 
miejscem magicznym, do którego zawsze 
wracam z przyjemnością. Nie nudzi mnie 
oglądanie panoramy Warszawy z miejsca 
o tak ciekawej historii.

Powstanie Pałacu Kultury i Nauki za
wdzięczamy Józefowi Dżugaszwili, znane
mu szerzej jako Józef Wissarionowicz Sta
lin. Plany budowy mieli opracować polscy 
architekci, a potem skonsultować je z ro
syjskimi kolegami. Nie będę wnikał 
w szczegóły, bo jest ich bardzo wiele, 
ważne jest tylko to, że ostateczne plany 
Pałacu powstały dopiero po wizycie rosyj
skich architektów w Polsce i po obejrzeniu 
przez nich polskich zabytków. Pałac w za
łożeniu miał łączyć cechy socrealizmu 
i wielu polskich zabytków (można więc po
kusić się o stwierdzenie, że miał łączyć 
socrealizm z klasycyzmem, bo z tamtego 
okresu pochodzi większość zabytków, na 
których wzorowali się twórcy Pałacu). To 
połączenie wyszło im średnio. Ale lepszy 
taki Pałac niż żaden. Budowę zaczęto 
w 1952 r., a skończono 3 lata później 
w 1955 r. PKiN miał być darem ZSRR dla 
narodu polskiego.

Wróćmy jednak do tego, co w nim mo
że intrygować, zaciekawiać. Mnie, jako 
małego chłopca, najbardziej intrygowała 
wielkość Pałacu. Byt on wtedy najwyższą 
znaną mi budowlą na świecie (i po części 
nadal jest, bo większej moje oczy nie wi
działy). Od kiedy pamiętam wyróżniał się 
z otoczenia, nie tylko wielkością (a dość 

często oglądałem go z 10 piętra mieszka
nia mojej Babci na ul. Siennej). Nie ma 
w Warszawie ani jednego budynku, który 
choć trochę przypominałby go wielkością 
czy tez sposobem wykończenia. Jest on 
jedyną taką budowlą w Polsce.

Teraz, gdy mam już 14 lat i wiem trochę 
o epoce komunizmu w Polsce, zastanawia 
mnie wiele rzeczy. Po pierwsze, jaki cel przy
świecał Stalinowi, gdy zaproponował nam 
przez swojego ministra Molotowa budowę 
Pałacu. Na pewno było to posunięcie poli
tyczne. Być może tym darem Stalin chciaf 
udowodnić przed światem słuszność ide
ologii komunistycznej. Może byt to zabieg 
czysto propagandowy, mający na celu prze
konanie społeczeństwa polskiego, że komu
nizm - to najlepszy z ustrojów, a Polska bę
dzie zawsze mogła liczyć na pomoc więk
szego brata - Związku Radzieckiego. Mogło 
chodzić też o ukształtowanie w świecie wize
runku ZSRR jako państwa, które stać na po
maganie każdemu z bratnich narodów.

Kolejną arcyciekawą sprawą jest szyb
kość, z jaką powstawały kolejne projekty 
Pałacu. Widać, że komuś ważnemu na 
tym bardzo zależało - tym kimś byt na 
pewno Stalin. To samo tyczy się szybko
ści, z jaką posuwały się prace budowlane. 
Pałac powstawał w niesamowitym tempie, 
mimo iż im bliżej było do końca budowy, 
tym częściej władze znajdywały jakiś po
wód, który należało uczcić i który w efek
cie mógłby opóźnić prace; albo była to 
rocznica Rewolucji Październikowej, albo 
kolejna rocznica wyzwolenia Warszawy 
przez Armię Czerwoną lub też następna 
rocznica wybuchu drugiej wojny świato
wej. Aż nie chce się wierzyć, że robotni
kom mimo tylu przeszkód (poza święto
waniem musieli udzielać wywiadów, roz
mawiać ze zwykłymi ludźmi, jeździć na 
różne spotkania itp.) udało się zachować 
tak niewiarygodne tempo pracy. W 1953 r. 
Stalin zmarł, a pałac oddano do użytku 

w 1955 r. Przez te dwa lata tempo prac na
wet wzrosło! Moim zdaniem wynikało to 
z tego, iż śmierć Stalina była kolejnym po
wodem, by zachęcić robotników do jesz
cze cięższej pracy. Na utrzymaniu wyso
kiego tempa pracy zależało też rządowi 
polskiemu, bowiem zwolnienie postępu 
w pracach po śmierci Stalina mogłoby zo
stać bardzo źle odebrane przez Rosjan.

Jednak rzecz, która mnie najbardziej 
intryguje i denerwuje, jest związana tylko 
pośrednio z PKiN. Zaobserwowałem, że 
po upadku komunizmu w Polsce działy 
się rzeczy podobne do tych, które miały 
miejsce w wyzwolonym Iraku. Otóż 
wszystkie pomniki, które symbolizowały 
minioną epokę byty masowo burzone. Tak 
samo działo się w Polsce, niszczono po
mniki symbolizujące ważne postacie ko
munistycznej Polski, a na ich miejsce 
wstawiano prawie identyczne, tylko z inną 
dedykacją.

Wiem, że powstały plany usunięcia 
PKiN z krajobrazu Warszawy. A to jeden 
amerykański miliarder chcial go kupić, ro
zebrać i przewieźć do Stanów Zjednoczo
nych. A to jeden z prezydentów Warszawy 
wpadl na pomysł, aby Pałac zasłonić kil
koma wieżowcami - na szczęście plany te 
nie zostały zrealizowane.

Pałac Kultury i Nauki, tak jak wszystkie 
budowle z epoki komunizmu, tworzy naszą 
historię. Apeluję tutaj do wszystkich: jeżeli 
nie możemy być dumni z tej części naszej 
historii, przynajmniej nie wypierajmy się jej. 
Bo ja Pałacu Kultury i Nauki nie mam za
miaru się wypierać. Mimo, iż powstał on 
w epoce, z której dumni być nie możemy, 
to przez lata spełniał, spełnia i będzie speł
niał wiele ważnych zadań. Byt i jest miej
scem, w którym organizuje się bardzo 
ważne imprezy, np. targi książki. Do dzisiaj 
siedzibę w Pałacu ma wiele ważnych insty
tucji, takich jak Muzeum Techniki, Pałac 
Młodzieży, Teatry: Dramatyczny, Studio, 
Lalka, pływalnia, Sala Kongresowa, kina. 
Moim zdaniem nie wolno wyprzeć się in
stytucji, która była, jest i będzie swoistym 
centrum kulturalnym w Polsce.

W historii każdego z państw możemy 
znaleźć wzloty i upadki. Ale mato który na
ród ma tyle powodów do dumy, co my. Mi
mo, iż teraz nasze państwo potęgą nie 
jest, to nie wolno zapominać o tym, co by
ło kiedyś, przecież to Rzeczpospolita 
Obojga Narodów przez wiele wieków stu
dziła zapały carów rosyjskich do tej części 
Europy, to ona przeprowadziła odsiecz 
wiedeńską w 1683 r. Nie zawsze byliśmy 
potęgą, ale zawsze potrafiliśmy walczyć 
o swoje, bądźmy więc dumni z tego, z cze
go możemy, a reszty nie wypierajmy się.

Krzysztof Paczkowski 
uczeń Gimnazjum nr 4 

w Warszawie
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Muzeum Więzienia Pawiak
„W imię wiecznej pamięci, 

jako symbol przetrwania, życia 
i jego przewagi nad śmiercią. 
IV imię przewagi miłości nad 
nienawiścią." - napisał w Księ
dze Pamiątkowej tuż po zakoń
czeniu uroczystości odsłonię
cia Pomnika Drzewa Pawiac
kiego Adam Struzik - marsza
łek województwa mazowiec
kiego, który wraz z Lechem 
Kaczyńskim - prezydentem 
miasta stołecznego Warszawy 
odsłonili wyjątkowy pomnik - 
kopię drzewa wiązu odlaną 
w brązie. Uroczystość, która 
odbyta się 8 czerwca 2005 r., 
była szczególnie ważna dla 
byłych więźniów Pawiaka, ich 
bliskich oraz mieszkańców 
Warszawy.

Wiąz limak - świadek ludz
kiego cierpienia, bohaterstwa 
i zbrodni - jako jedyny, obok 
ocalałego fragmentu bramy 
wjazdowej, przetrwał wysadze
nie Pawiaka przez Niemców 21 
sierpnia 1944 r. Pierwsze ta
bliczki z nazwiskami ofiar ro
dziny przybijały do pnia drze
wa już na początku 1945 r. „Po 
wojnie, nie wiem, kto pierwszy, 
na pniu rosnącego drzewa, 
obok zniszczonej bramy, za
wiesił tabliczkę nagrobną. [...] 
Z biegiem czasu tabliczki na
grobkowe otoczyły ze wszyst
kich stron pień wiązu. Każda 
tabliczka mniejszemu czy więk
szemu gronu osób przypomina 
o zamordowanym, o zaginio
nym bez wieści. [...] Drzewo 
Pawiaka stało się jedynym 
w swoim rodzaju na świecie 
pomnikiem o kształcie, który 
upamiętniał i przypominał o mi

nionych tragediach ludzkich. ” - 
napisał po latach Juliusz Decz- 
kowski, więzień Pawiaka, har
cerz, uczestnik powstania war
szawskiego (J. Deczkowski, 
Drzewo Pawiaka, „Stolica”, nr 
3, 1987).

W1984 r., na skutek przybi
jania bezpośrednio do pnia co
raz większej liczby tabliczek 
oraz porażenia przez grafiozę - 
chorobę wiązów, drzewo ob
umarto. W latach 1992-1993 
zakonserwowano je, m.in. na
sączono ptynami impregnacyj
nymi, korzenie wzmocniono 
specjalną konstrukcją żelbeto
wą oraz dokonano cięcia ko
smetycznego drobnych gałęzi. 
Wykonano też metalową ob
ręcz, do której przytwierdzono 
tabliczki.

Dzięki zabiegom konser
watorskim drzewo przetrwało 
kolejne 11 lat. Na początku 
2004 r. na podstawie trzech 
specjalistycznych opinii kon
serwatorskich, które dowiodły, 
że dalsza skuteczna konser
wacja istniejącej struktury nie 
jest możliwa, zadecydowano 
o zastąpieniu oryginału kopią 
z brązu. Wykonanie tego nie
powtarzalnego pomnika sfi
nansowało Miasto Stołeczne 
Warszawa oraz Urząd Mar
szałkowski Województwa Ma
zowieckiego. Realizację po
wierzono Gliwickim Zakładom 
Urządzeń Technicznych S.A. - 
firmie z ponad 200-letnią trady
cją odlewnictwa artystycznego 
w Gliwicach, znanej z wykona
nia wielu znakomitych pomni
ków w Polsce i za granicą. 
W efekcie powstała niezwykła 

rzeźba, łudząco podobna do 
oryginału. W Gliwicach wyko
nano również nową kratownicę 
okalającą pomnik, na której 
znów pojawity się tabliczki.

Podczas inwentaryzacji 
zadecydowano o wymianie na 
kopie ze sztucznego tworzy
wa kilkudziesięciu bardzo 
zniszczonych tabliczek, które 
lepiej niż metal zniosą działa
nie czasu. Prawie wszystkie 
zostały wykonane ręcznie 
w pracowni Sławomira Szub- 
ko, który z dużą pieczołowito
ścią odtworzył kształt, kolory
stykę i liternictwo oryginałów. 
Dla pana Szubko Pawiak jest 
miejscem szczególnym - 
Niemcy uwięzili i zamordowali 
tu jego ojca i stryja. Jedna ze 
140 tabliczek została im po
święcona.

W najbliższym czasie naj
lepiej zachowane i odpowied

nio zakonserwowane frag
menty oryginalnego pawiac
kiego drzewa znajdą godne 
miejsce na wystawie stałej 
w Muzeum Więzienia Pawiak. 
Drobniejsze i krótsze fragmen
ty konarów zostaną podzielo
ne na drobne elementy, z któ
rych będą wykonane pamiątki 
przeznaczone głównie dla by
łych więźniów i ich rodzin.

Słynne warszawskie wię
zienie Pawiak zbudowano 
w latach 1830-1836, z krótką 
przerwą spowodowaną wybu
chem powstania listopadowe
go; pierwszych więźniów osa
dzono latem 1835 r. Budynek 
więzienia został zaprojekto
wany przez Henryka Marco
niego, jednego z najwybitniej
szych architektów XIX w.

Plac pod więzienie zajmo
wał obszar około 1,5 ha. Oto
czony byt murem, podwyższo-
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1. Uroczystość odsłonięcia 
Pomnika Drzewa Pawiackiego, 
8 czerwca 2005 r.
2. Pomnik Drzewa Pawiackiego
3. Budynek główny Pawiaka, 
1906 r.
4. Ruiny Pawiaka i ocalałe 
drzewo z filarem bramy 
wjazdowej, około 1946 r.
5. Jan Paweł II modli się 
pod Drzewem Pawiackim, 
czerwiec 1983 r.

(zdjęcia: 1,2 - Tadeusz Stani; 
wszystkie w zbiorach Muzeum 
Niepodległości w Warszawie)

nym w połowie 1942 r. do wy
sokości około 6 m, uzbrojo
nym drutami kolczastymi i wie
żami strażniczymi. Budynek 
Pawiaka, o długości 150 i sze
rokości 12 m, miał cztery kon
dygnacje (suterena, parter, 
pierwsze i drugie piętro). Mar
coni nie zaprojektował od
dzielnego więzienia dla kobiet. 
Dopiero w latach osiemdzie
siątych XIX w. na więzienie ko
biece, zwane „Serbią”, za
adaptowano budynek trzykon

dygnacyjny (parter, pierwsze 
i drugie piętro) byłego szpitala 
wojskowego z czasów wojny 
rosyjsko-tureckiej (1877-1878), 
zwanej potocznie wojną serb
ską - stąd nazwa.

Do 1863 r. na Pawiaku osa
dzano więźniów kryminalnych. 
Pierwszymi więźniami politycz
nymi byli uczestnicy powstania 
styczniowego, gdyż cele X Pa
wilonu Cytadeli Warszawskiej 
nie mogły przyjąć tak ogrom
nej liczby aresztowanych. 
W tym czasie więziono m.in. 
członków Rządu Narodowego 
na czele z Romualdem Trau
guttem. W latach osiemdzie
siątych XIX w. osadzono człon
ków Wielkiego Proletariatu 
wraz z przywódcą - Ludwikiem 
Waryńskim. W okresie rewolu
cji 1905-1907 Pawiak, obok 
Cytadeli Warszawskiej, stano
wił główne więzienie polityczne 
dla jej uczestników z terenów 
Warszawy i Mazowsza.

W okresie międzywojen
nym Pawiak nadal pełnił funk
cję więzienia śledczego, za
równo dla więźniów kryminal

nych, jak i politycznych. Osa
dzano tu głównie komunistów. 
W czasie drugiej wojny świato
wej byt największym więzie
niem politycznym na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa. 
W tym najkrótszym, a zarazem 
najtragiczniejszym okresie je
go dziejów - od 2 październi
ka 1939 do 21 sierpnia 1944 r. 
- przez mury Pawiaka prze
szło około 100 tys. więźniów, 
z których około 37 tys. zamor
dowano, a około 60 tys. wy
wieziono do obozów koncen
tracyjnych lub do pracy przy
musowej na terenie Niemiec.

W okresie okupacji Pawiak 
byt związany ściśle z siedzibą 
niemieckiej policji politycznej - 
gestapo, która mieściła się 
w gmachu dawnego Minister
stwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego przy 
al. Szucha 25. Tutaj przywożo
no więźniów najczęściej po 
aresztowaniu bądź po krót
szym lub dłuższym pobycie 
na Pawiaku. Zdarzało się, że 
więźniowie, przebywając po 
kilka miesięcy na Pawiaku, wy
wożeni byli do obozów lub na 
egzekucje bez przesłuchania.

21 sierpnia 1944 r. Pawiak 
wraz z przyległymi budynkami 
został wysadzony w powie
trze przez policyjny oddział 
saperski.

Pod koniec lat pięćdzie
siątych z inicjatywy i przy 
współudziale byłych więźniów 
politycznych Pawiaka rozpo
częto starania o upamiętnie
nie terenu dawnego więzienia. 
Muzeum Więzienia Pawiak zo
stało otwarte 28 listopada 
1965 r„ a od 1990 r., wraz z fi
lią w Mauzoleum Walki i Mę
czeństwa, jest oddziałem Mu
zeum Niepodległości w War
szawie.

Na około 8 tys. m2 powstał 
zespół pomnikowy, w skład 
którego wchodzą: budynek 
muzeum, dziedziniec więzien
ny, obelisk autorstwa Zofii Poci- 
towskiej - byłej więźniarki Pa
wiaka i Ravensbruck, żelbeto
wy mur z rzeźbami prof. Tade
usza Łodziany i prof. Stanisła
wa Słoniny, Pomnik Drzewa Pa
wiackiego opasany tabliczkami 
memoratywnymi oraz ocalały 
filar bramy wjazdowej. Po dru
giej stronie obecnej al. Jana 
Pawła II, w miejscu dawnego 
więzienia kobiecego „Serbii", 
tuż obok głazu ku czci Jana 
Gorzechowskiego „Jura”, znaj
duje się płyta upamiętniająca 
cierpienie i męstwo więźniarek.

Budynek muzeum, według 
projektu inż. arch. Mieczysława 
Motdawy pod kierunkiem ge
neralnego projektanta prof. Ro
mualda Gutta, został wybudo
wany na ocalałych fundamen
tach i zachowanych fragmen
tach piwnic oddziałów VII i VIII 
dawnego więzienia. Podczas 
budowy wykorzystano więk
szość znalezionych w czasie 
odgruzowywania krat, zawia
sów, sztab, zamków i okuć.

Obecna ekspozycja jest 
trzecią w blisko czterdziestolet
nich dziejach muzeum stalą 
wystawą. Dokumentuje całą hi
storię Pawiaka, ale najwięcej 
miejsca autorzy poświęcili okre
sowi okupacji, który został bo
gato zilustrowany ikonografią, 
prasą i wydawnictwami konspi
racyjnymi, dokumentami, pla
katami, obwieszczeniami, ma
pami, a także drobnymi przed
miotami, wierszami i rysunkami 
wykonanymi na Pawiaku.

Wszystkie wydobyte z gru
zów większe elementy orygi
nalnego wyposażenia więzie
nia, których nie wykorzystano 
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przy odbudowie (m.in. kraty, 
tóżeczko dziecinne ze szpitala 
na „Serbii”, pogięte metalowe 
drzwi do karceru, aluminiowe 
miski do mycia, oryginalna 
ławka z kaplicy więziennej), 
wyeksponowano w sali gryp
sów. W tym miejscu niezmien
nie od niemal 40 lat odbywają 
się seanse grypsów, odtwa
rzane z taśmy magnetofono
wej w pięciu językach: pol
skim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim. Nowo
ścią w tej części wystawy jest 
tworzona obecnie „Ściana Pa
mięci”, poświęcona poszcze
gólnym więźniom, którzy zo
stali zamordowani na Pawiaku 
lub zginęli w obozach. Gro
madzone są fotografie tych 
więźniów i opracowywane 
krótkie biogramy.

Muzeum dysponuje od
tworzoną w około 50% kartote
ką więźniów Pawiaka i aresztu 
gestapo w al. Szucha na pod
stawie badań archiwalnych, 
relacji byłych więźniów oraz 
oryginalnych dokumentów (li
sty, karty pocztowe, grypsy, 

niemieckie zaświadczenia 
o zwolnieniu lub śmierci, za
świadczenia lekarskie, kwity 
depozytowe, listy transporto
we do obozów koncentracyj
nych). W dalszym ciągu trwają 
prace nad uzupełnianiem 
i gromadzeniem informacji do 
kartoteki osobowej i tematycz
nej dotyczącej zwłaszcza 
okresu drugiej wojny świato
wej. Wciąż napływają relacje, 
fotografie oraz eksponaty.

Od kilku lat pod koniec 
września muzeum organizuje 
Dni Pamięci Pawiaka, adreso
wane przede wszystkim do 
młodzieży gimnazjów i liceów. 
W tym czasie odbywają się 
wykłady historyków, połączo
ne ze zwiedzaniem muzeum, 
różnego rodzaju spektakle hi- 
storyczno-edukacyjne, poka
zy filmów dokumentalnych, 
promocje książek oraz spo
tkania z kombatantami. Tego
roczne Dni Pamięci Pawiaka 
zbiegną się z jubileuszem 
czterdziestolecia muzeum.

Joanna Gierczyńska

Narodziny kolekcji.
„Grand Tour”

Stanisława Kostki hr. Potockiego
Wystawa z okazji 200-lecia działalności Muzeum Wilanowskiego 

w Oranżerii pałacowej w dniach 16.11.2005 - 15.04.2006

Wystawa poświęcona jest historycznej kolekcji dzieł sztuki stworzonej 
przez pierwszego polskiego badacza historii sztuki i archeologa - Stani
sława Kostkę Potockiego. Kolekcja ta stała się podstawą otwartego 
w 1805 r. muzeum, które obejmowało również wnętrza dawnych, kró
lewskich apartamentów Sobieskich. Było urzeczywistnieniem narodo
wych i edukacyjnych idei Oświecenia, było też jednym z pierwszych do
stępnych publicznie zbiorów w Polsce i działa niemal nieprzerwanie od 
chwili otwarcia.

Wystawa prezentuje dwa wątki - historycznej kolekcji dzieł sztuki 
stworzonej przez Potockiego oraz zjawiska Grand Tour. Jest rekonstruk
cją procesu kształtowania się kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, roz
woju jego zainteresowań i wiedzy na temat sztuki pod wpływem Grand 
Tour po Italii i kolejnych podróży zagranicznych. Zostaną na niej zapre
zentowane dzieła sztuki z dawnej kolekcji S.K. Potockiego znajdujące się 
w zbiorach wilanowskich do dziś - obrazy pochodzące z warsztatów 
dawnych mistrzów malarstwa, antyczne wazy wydobyte przez Potockie
go w czasie wykopalisk we Włoszech oraz ryciny, starodruki i rękopisy 
pochodzące z jego biblioteki.

Wystawie towarzyszyć będzie cykl wykładów oraz przegląd kronik, fil
mów dokumentalnych i fabularnych o historii muzeum w Wilanowie i je
go twórcach. Ponadto w związku z jubileuszem przygotowywane są no
we ekspozycje we wnętrzach pałacu oraz przeprowadzane są remonty 
elewacji i pałacowych ogrodów.

Więcej szczegółów: www.wilanow-palac.art.pl
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Nietypowa ambona

Nazwa „ambona" wywodzi 
się od słowa ambo, któ
rym we wczesnym średniowie

czu określano podium obok 
ołtarza, skąd biskup wygłaszał 
kazanie. Ambony najdawniej
sze, z V-VI w., miały kształt try
bun z parapetem, wspartych 
na kolumnach. Ustawiano je 
przed ołtarzem, przy balustra
dzie oddzielającej chór od na
wy. Od XIII w. występowały 
także ambony wolno stojące, 
przyścienne i przyfilarowe. 
Stosowany obecnie typ ambo
ny wykształcił się w XVI w.

Przepisy kościelne nie pre
cyzowały miejsca, w którym 
należy ustawić ambonę. Za
zwyczaj stawiano ją przy fila
rze środkowego przęsła nawy 
głównej. Jeżeli takie ustawie
nie nie było możliwe, np. w ko
ściołach jednonawowych, to 
ambonę umieszczano po
środku ściany.

Pierwsze próby wyznacze
nia dla ambon stałego miejsca 

stanowił, że ambony mają 
znajdować się po stronie 
Ewangelii, a te, które stoją po 
stronie Epistoły przy sposob
ności należy przenieść na stro
nę przeciwną. Synod ten zale
cił także, aby materiałem do 
budowy ambon było drewno.

Oprócz ambon umieszcza
nych wewnątrz świątyń istniały 
także ambony zewnętrzne. Ich 
przykładem mogą być: tzw. am
bona św. Wojciecha, pochodzą
ca z XIV w., znajdująca się na 
zewnątrz kościoła Najświętsze
go Salwatora w Krakowie (w ko
ściele tym jest także ambona 
wewnętrzna) i kaplice na Dróż
kach Matki Boskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Zapewne funk
cję ambony zewnętrznej speł
niała galeryjka nad jednym 
z wejść do kościoła św. Małgo
rzaty (tzw. Gontyna) w Krakowie.

Zasadnicze części ambon - 
to kosz, w którym stoi kazno
dzieja oraz baldachim nad ko
szem. Często na ambonę pro- 

1.2. Ambona 
w kościele 
kapucynów 
w Krakowie (1) 
i jej fragment (2)

(zdjęcia: 
Andrzej Nazar)

podjął święty Karol Borome- 
usz. Według jego instrukcji 
każdy z kościołów parafialnych 
powinien mieć ambonę, którą 
w myśl uchwał synodalnych 
i w zgodzie z prawem zwycza
jowym należy ustawiać po 
stronie Ewangelii. O ile to nie 
będzie możliwe, w wyjątko
wych wypadkach, można 
umieścić ambonę po stronie 
Epistoły. Zasadniczo jednak 
ma się ona znajdować po stro
nie Ewangelii. Należy także za
chować odpowiednią odle
głość względem ołtarza: am
bona nie może być ani zbyt 
daleko, ani zbyt blisko. Dopie
ro synod praski w 1860 r. po

wadziły zewnętrzne schody. 
Wszystkie te elementy bywają 
bogato dekorowane, a kosz 
może przybierać różne formy. 
Może mieć kształt łodzi (np. am
bony w kościołach św. Andrzeja 
i Bożego Ciała w Krakowie oraz 
w kościele wizytek w Warsza
wie), serca (kościół św. Marka 
w Krakowie) czy wieloryba (ko
ściół parafialny w Dusznikach 
oraz inne kościoły opisane w nr. 
10, 2003 „Spotkań z Zabytka
mi”). Kosz może wspierać się na 
Drzewie Jessego, tak jak ma to 
miejsce w klasztorze klarysek 
w Starym Sączu.

W kościele kapucynów 
w Krakowie znajduje się osiem-
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nastowieczna ambona, która 
składa się z kosza i umieszczo
nego nad nim baldachimu. Oby
dwa elementy wykonane są 
z ciemnego drewna i właściwie 
pozbawione zdobień. Balda
chim ma formę kopuły zdobio
nej na rogach niewielkimi gatka
mi, przypominającymi nieco 
szyszki. Kosz ma kształt kwadra
tu, a jego boki, nieco zwężające 
się ku górze, ozdobione są tylko 
lekko wypukłymi ptycinami. Z ro
gów kosza odchodzą wygięte 
wstęgi, nieco odstające od ścia
nek i zebrane w ozdobny węzeł 
umieszczony pod dnem. Można 
by więc powiedzieć, że ambona 
ta nie wyróżnia się niczym 
szczególnym. Jest jednak pe
wien wyjątkowy element, odróż
niający ją od innych tego typu 
sprzętów - naturalnej wielkości 
ręka, przytwierdzona do parape
tu kosza i trzymająca w dłoni 
krucyfiks. Ta niezwykła dekora
cja związana jest z charakterem 
zakonu, a także z wewnętrznymi 
jego postanowieniami.

Kapucyni, należący do ro
dziny franciszkańskiej i grupy 
tzw. obserwantów (zakonów 
o surowej regule), byli zgroma
dzeniem żebrzącym, stąd wyjąt
kowa skromność i prostota za
równo zewnętrznego wyglądu 
kościoła, jak i całego wnętrza. 
Byli także znanymi kaznodzieja
mi, jednak od reszty zakonów 
kaznodziejskich odróżniała ich 
pewna specyficzna modyfikacja 
reguły. Według swoich zakon
nych konstytucji, kazanie mu- 
sieli wygłaszać z pamięci i trzy
mać w ręku krucyfiks. Tematem 
kazania, które wygłaszać mogli 
tylko nieliczni zakonnicy, mający 
specjalny patent od generała 
zakonu, było zazwyczaj życie 
Chrystusa oraz jego męka. A że 
na kazalnicę i kaznodzieję skie
rowane byty oczy wiernych, dla
tego ręka trzymająca krucyfiks 
stanowi jedyną dekorację am
bony w krakowskim kościele te
go zakonu.

Andrzej Nazar

Spotkanie z książką
ZŁOTNICTWO

W 2005 r. nakładem Muzeum Na
rodowego w Gdańsku i gdań
skiego Wydawnictwa „Marpress” 

ukazał się opracowany przez Barbarę 
Tucholkę-Wlodarską katalog Ztotnic- 
two od X/V do XX wieku w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Gdańsku. 
We wstępie do katalogu przedstawio
na została historia zbiorów gdańskie
go ztotnictwa, gromadzonych w zało
żonym w 1870 r. Muzeum Miejskim 
i powstałym w 1881 r. Muzeum Rze
miosł Artystycznych. Zasoby tych in
stytucji przejęło utwo
rzone w 1945 r. Mu
zeum Państwowe 
(obecnie Narodowe).

Katalog obejmuje 
214 haseł, opisano 
w nim 253 dzieła wy
konane ze złota, zło
conego srebra i in
nych materiałów szla
chetnych ozdabia
nych zlotem. Publika
cja składa się z trzech 
części. W części 
pierwszej przedsta
wiono przedmioty wy
konane w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, 
Malborku i Królewcu, m.in. liturgiczne 
naczynia z kościołów katolickich 
i protestanckich, oprawy książkowe, 
puchary i przedmioty luksusowe, na
czynia do napojów, numizmaty, za
stawy stołowe. W rozdziale kolejnym 
opisano przedmioty powstałe w pol
skich warsztatach złotniczych 
i w warsztatach europejskich. Ostat
nia część wydawnictwa przedstawia 
te wyroby złotnicze ze zbiorów gdań

skich muzeów, które zaginęły pod ko
niec drugiej wojny światowej.

Hasta katalogu ułożone są w kolej
ności chronologicznej; w poszczegól
nych rozdziałach najpierw przedsta
wiono sprzęty liturgiczne, a później wy
roby świeckie. Każdy przedmiot uka
zany został na ilustracji i szczegółowo 
scharakteryzowany według schematu: 
podano jego nazwę, twórcę, czas 
i miejsce wykonania, materiał i techni
kę wykonania, znaki złotników, numer 
inwentarza, historię obiektu, sposób 

i czas nabycia, udział 
w wystawach czaso
wych, krótki opis i lite
raturę, z której korzy
stano przy przygoto
waniu opisu. Uzupeł
nieniem katalogu są 
tablice ze znakami 
złotników, ze szczegól
nym uwzględnieniem 
znaków warsztatowych 
i probierczych dotych
czas niepublikowa
nych. Na końcu katalo
gu zamieszczono rów
nież numery inwenta

rzowe omówionych obiektów oraz in
deks osobowy. Publikacja ta wzbogaci 
zbiory każdego miłośnika pięknych 
przedmiotów.

Katalog można nabyć w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku (80-822 
Gdańsk, ul. Toruńska 1, tel. 0-58 301 - 
70-61) lub Wydawnictwie „Marpress" 
(80-838 Gdańsk, ul. Targ Rybny 10 B, 
tel./fax 0-58 301-47-00, www.mar- 
press.pl, e-mail: biuro@marpress.pl). 
(ek)

Iluminacje mistrza 
Michała Stachowicza

Zjawisko ręcznego zdobie
nia kart książek charaktery
styczne było dla sztuki śre

dniowiecza. Stosowano orna
mentalne lub obrazkowe inicja
ły, niezwykle bogate obramie
nia kart - bordiury, floratury 
oraz miniatury, zajmujące czę
sto całą stronę. Książki świec
kie opatrywano rysunkami 
podmalowanymi jedynie farba
mi wodnymi, podczas gdy 
wspaniałe barwne iluminacje 
malowane stanowiły ozdobę 
ksiąg liturgicznych. Rozpo
wszechnienie i stopniowe do
skonalenie techniki druku 
w XVI w. nie odebrało jednak 
zajęcia malarzom specjalizują
cym się w wykonywaniu ilumi
nacji. Obok woluminów wyda
wanych w wielu egzempla
rzach w dalszym ciągu poja
wiały się luksusowe księgi ko
ścielne. W czasach baroku 
ręcznie dekorowane frontyspi- 
sy (karty tytułowe) otwierały nie 
tylko mszały czy psałterze, lecz 
również zbiory dokumentów 
i to nie tylko kościelnych, ale 
i świeckich. Na uwagę zasłu
guje fakt, że tradycja ta żywa 
była jeszcze w pierwszej poło
wie XIX w.

Wiele ciekawych zabytków 
tego rodzaju ujrzało światło 
dzienne w czasie prac nad Ka
talogiem Zabytków Sztuki 
w Polsce, zwłaszcza nad toma
mi poświęconymi kościołom 
i klasztorom Krakowa. W biblio
tece tamtejszego klasztoru re
formatów odkryto wówczas 
księgi odpisów i streszczeń akt 
kolejnych prowincjałów zakonu 
z lat 1656-1836. Malowanym 
frontyspisom woluminów osob
ny artykuł poświęcił znawca 
sztuki grodu Kraka, Jan Samek 
(Dekoracja malarska „Acta 
transumpta" z lat 1656-1836 
w klasztorze OO. Reformatów 
w Krakowie, „Analecta Craco- 
viensia”, XXVI, 1994, s. 403-411). 
Szczególną wartość mają karty 
tytułowe wykonane przez zna
nego krakowskiego malarza 
przełomu XVIII i XIX w., Michała 
Stachowicza.

Stachowicz, żyjący w la
tach 1768-1825, był artystą nie
zwykle silnie związanym z mia

stem rodzinnym. Przeprowadz
ka z ul. Floriańskiej na Grodzką 
w 1822 r. - to jedyna zmiana 
miejsca pobytu i pracy, jakiej 
doświadczył przez całe życie. 
Wykształcenie odebrał w kra
kowskim cechu malarzy i nie 
jest słuszne określanie go mia
nem samouka, co wynikać mo
że z próby przykładania do ma
larza wychowanego i funkcjo
nującego w tradycyjnym śro
dowisku miary ze świata aka
demii artystycznych, dyplo
mów, profesorów, stypendiów. 
W tradycyjnym rozumieniu Sta
chowicz wykształcony był bar
dzo dobrze, jego prace odzna
czają się zwykle poprawnym 
rysunkiem, co zawdzięczał za
pewne wieloletniemu kopiowa
niu rycin. Zgodnie z zasadami 
rzemiosła potrafił właściwie 
kłaść cienie, impasty, bliki, wy
kreślić perspektywę i oddać 
podobieństwo portretowanych 
modeli. Stawę przyniosły mu 
jednak nie barokowe sceny re
ligijne, które ukazywał w spo
sób, jaki przyswoił sobie pod
czas nauki w cechu, ale liczne 
kompozycje o treściach patrio
tycznych, historycznych, rodza
jowych. Najsłynniejsze dzieła 
Stachowicza - dekoracje pała
cu biskupów krakowskich i Sali 
Jagiellońskiej Collegium Maius 
- w przeważającej mierze ule
gły zniszczeniu podczas wiel
kiego pożaru Krakowa w 1850 r., 
zachowały się natomiast setki 
rysunków, projektów, obrazów, 
gwaszy, które świadczą o jego 
wszechstronności, ale i naiw
nym sposobie patrzenia na 
świat. Fenomen Stachowicza 
polega na tym, że choć przez 
całe życie niemal nie ruszał 
się z prowincjonalnego w owym 
czasie Krakowa, reagował na 
wielkie zmiany, jakim ulegał 
na przełomie XVIII i XIX w. 
świat i Polska. Kota historii za 
jego życia gwałtownie przy
śpieszyły, a twórczość mistrza 
Michała wymyka się często 
określeniom, które przywykli
śmy odnosić do sztuki nowo
żytnej i nowoczesnej. Patrząc 
na jego prace niejednokrotnie 
nie wiemy, czy mamy do czy
nienia z alegorią, karykaturą,
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1-5. Frontyspisy Michała Stachowicza 
w Acta transumpta:
z czasów Lucjana Nowosieleckiego
- lata 1809-1812 (1), z czasów
Prospera Burzyńskiego
- lata 1812-1815 (2), z czasów Stefana 
de Mede-lata 1815-1818 (3),
z czasów Antoniego Kaczorkiewicza
- lata 1827-1830 (4), z czasów 
Liboriusza Paluchowicza
- lata 1824-1827 (5)

satyrą, malarstwem historycz
nym czy naiwnym, sztuką czy 
jedynie rzemiosłem.

Frontyspisy otwierające 
Acta transumpta od krakow
skich reformatów stanowią 
przykład barokowej twórczości 
Stachowicza, świadcząc jed
nocześnie o tradycjonalizmie 
zleceniodawców, zarówno jeśli 
chodzi o formę dekoracji, jak 
i o sam fakt, iż tego typu ilumi
nacje zamawiano. Zwrócono 
się do malarza w Krakowie 
znanego i cenionego, który 
z tamtejszym konwentem 
współpracował przez wiele lat. 
Wśród licznych płócien, które 
pozostawił w kościele św. Kazi
mierza i klasztorze reformatów 
na uwagę zasługują m.in. ob
razy Męki Pańskiej umieszczo
ne w kapliczkach Drogi Krzy
żowej na cmentarzu przy świą

tyni. Być może pewne znacze
nie dla związków artysty z za
konem braci mniejszych miała 
przyjaźń malarza z reformatem 
ojcem Antonim Kaczorkiewi- 
czem. W albumie Ambrożego 
Grabowskiego zawierającym 
prace Stachowicza (przecho
wywany w Zakładzie Narodo
wym im. Ossolińskich we Wro
cławiu) znajduje się rysunek 
wizji św. Antoniego, wykonany 
przez artystę w 1813 r. dla Ka- 
czorkiewicza. Pod rysunkiem 
Grabowski zanotował wypo
wiedź Wojciecha Eljasza: „Ry
sunek ten S. Antoniego zrobio
ny piórem przez Michała Sta
chowicza jest w czasie, gdy X. 
Antoni Kaczorkiewicz przyjąw- 
szy go u siebie, by go uraczyć 
poszedł po wino do piwnicy, 
nim wrócił rysunek ten już byt 
gotów [...] - rysunek ten póź

niej gdzieś mu się zawieruszył, 
co mu było bardzo przykro, 
a zwłaszcza, że mu się podpi
sał "Amicus fecit»". Owa aneg
dota, pozornie mato istotna, 
nabiera sensu dla badacza 
twórczości artysty, gdy uświa
domimy sobie, że ojciec Anto
ni był kilkakrotnie gwardianem 
krakowskich reformatów.

Zarówno pod względem 
formy, zastosowanych orna
mentów, jak i użytego języka 
alegorii oraz personifikacji fron
tyspisy należą do sztuki baro
ku. Nawet najpóźniejsza spo
śród kart tytułowych, jakie wy
szły spod ręki Stachowicza - 
Acta transumpta, malowana za
pewne około 1825 r., w czasie, 
gdy prowincjałem był wspo
mniany Antoni Kaczorkiewicz, 
zdobiona jest rokokowym or
namentem rocaille, ukazanymi

(zdjęcia: Zbigniew Michalczyk)

w konwencji malarstwa XVIII w. 
postaciami św. Kazimierza i św. 
Antoniego oraz bogato udra- 
powaną tkaniną.

Elementem powtarzającym 
się na wszystkich kartach jest 
emblemat zakonu franciszka
nów (którego odłamem są re
formaci) - skrzyżowane ręce 
Chrystusa i św. Franciszka 
oraz krzyż. Poszczególne de
koracje odnoszą się jednak 
głównie do postaci prowincja
łów. Czasem związek ten ogra
nicza się wyłącznie do wpro
wadzenia odpowiednich inicja
łów, np. litery ,,E’ i „N” na stro
nie tytułowej Acta transumpta 
z czasów ojca Lucjana Nowo
sieleckiego (lata 1809-1812). 
Częściej jednak program, na 
który patrzeć można jako na 
rodzaj barokowego konceptu, 
jest nieco bardziej rozbudowa
ny. Na karcie z czasów ojca 
Józefa Drohojowskiego (lata 
1804-1806) aluzją do imienia 
prowincjała jest ukazanie 
Świętej Rodziny i św. Józefa 
przy pracy. Nie bez znaczenia 
wydaje się fakt, że przedsta
wiona praca polega na budo
waniu - domu lub świątyni. 
Z kolei frontyspis zdobiący ak
ta Prospera Burzyńskiego (lata
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1812-1815) nawiązuje treścią do ży
ciorysu prowincjała, który podróżo
wał jako kaznodzieja po krajach Bli
skiego Wschodu. Główna scena 
przedstawia statek na spienionym 
morzu, wśród którego pasażerów 
znajduje się pobożny zakonnik. 
Okręt ten interpretować należy rów
nież jako alegorię Kościoła. W naroż
nikach karty wyobrażono sceny wę
drówki Burzyńskiego. W programie 
tym silnie zaakcentowany został fakt, 
iż działalność kaznodziejska stanowi 
ważny element życia franciszkanów- 
-reformatów. Kwalifikacje prowincjała 
Stefana de Mede, pełniącego wcze
śniej funkcję lektora teologii, pozwo
liły na zakomponowanie frontyspisu 
otwierającego księgę akt z jego cza
sów (lata 1815-1818) jako wnętrza 
biblioteki, w której siedzą dwie po
stacie - Minerwa, bogini mądrości 
i personifikacja Prudentii, czyli wie
dzy, a także roztropności. Na regale 
wypełnionym książkami ustawione 
są dwa globusy, stanowiące element 
wyposażenia biblioteki i będące być 
może znakiem powszechności 
chrześcijaństwa i misjonarskiego 
charakteru reformatów.

Na zakończenie warto dodać, że 
tradycja ręcznego dekorowania 
książek przetrwała jeszcze dłużej. 
W zbiorach watykańskich zachowały 
się iluminowane księgi liturgiczne, 
dyplomy i adresy ofiarowywane pa
pieżom jeszcze w drugiej połowie 
XIX i na początku XX w., np. wspa
niały kodeks z przekładem bulli Inef- 
fabilis Piusa IX na język rosyjski z ilu
stracjami ukończonymi przez Natalię 
Kicką w 1875 r.

Zbigniew Michalczyk

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

•/ Marian Banach z Krakowa - Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844-1944, płyta CD, Wydawnictwo Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, Warszawa 2004

■/ Elżbieta Cicha z Buka - Jolanta Wnuk, Giambattista Piranesi. Pejzaż rzeczywisty i fantastyczny. Grafiki ze 
zbiorów Muzeum w Gliwicach, katalog wystawy w Muzeum w Gliwicach wraz z płytą CD, Gliwice 2005

•/ Małgorzata Drebert z Warszawy - Kazimierz Kuczman, Renesansowe głowy wawelskie, Wydawnictwo 
Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2004

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

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

(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 
z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)

• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI’'.

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

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

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI" 
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

y Gminna Biblioteka Publiczna z Trzydnika Dużego - Anna Mitkowska, Polskie kalwarie, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 2003

■/ Bartosz Wróblewski z Lap - Bożena Wierzbicka, Kamienica Baryczków, Wydawnictwo Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, Warszawa 1999

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 pro
simy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych i bankowych. 
Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 6 zł 
za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej 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 informacje można uzyskać pod nr. teł. 629-62-26, 
621-62-41 w. 252 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach 
pocztowych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych mia
steczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzę
dy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenu
meratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 li
stopada 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 je
go siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem 
stron internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV kwartał 2005 r. przyjmo
wane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać 
w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. 
Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej" (Plac Zamkowy 
4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, w Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz 
kioskach Ruchu na terenie całego kraju.
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Spotkania w intemecie

W świecie starych fotografii
Tym razem zajrzymy na stronę Allegro - niezwykle popularnej 

w Polsce internetowej aukcji, jednej z wielu dostępnych w glo
balnej sieci. Jest ona chwalona - za sam pomysł i „ułatwienie sprze
daży niepotrzebnych towarów i urządzeń, których trudno wyzbyć się 
w tradycyjny sposób", ale i krytykowana - np. za stwarzanie komfor
towych wręcz warunków handlarzom usiłującym sprzedać zabytko
we przedmioty, pochodzące z nielegalnych wykopalisk („bezcenne 
numizmaty, którymi zachwyciłoby się niejedno muzeum") lub nawet 
z kradzieży, a ostatnio także nękana pomysłami opodatkowania 
użytkowników tego niemałego przecież rynku (w skali miesięcznej 
obroty na nim sięgają nawet 80 min zł). Niezależnie od wszystkich 
tych uwag i zastrzeżeń, wydaje się jednak, że jest ona także trochę 
niedostrzegana i niedoceniona. Choćby w wybranej przez nas dzie
dzinie handlu starymi fotografiami.

Dokonany w krótkim czasie dziennikarski zwiad w tym zakresie 
przyniósł nad wyraz interesujące rezultaty. Z bogatej, prezentowa
nej z wyprzedzeniem około dwóch tygodni i liczącej zwykle kilkaset 
pozycji oferty z powodzeniem można wybrać przynajmniej kilka 
godnych uwagi starych fotografii z zabytkami albo (już choćby ze 
względu na wiek wystawionych na sprzedaż obiektów, technikę, te
mat, unikatowość czy pochodzenie) samych uznanych za zabytek. 
Warto bliżej przyglądać się takim zdjęciom i - o ile to możliwe - po
zyskiwać je nie tylko do kolekcji prywatnych, ale także do zbiorów 
publicznych: muzeów, archiwów, bibliotek. Tym bardziej że w prze
ważającej liczbie wypadków koszt zakupu jest niewielki, a wybór ła
twy. Oto kilka przykładów.

Niewielkich rozmiarów (5,6 x 7,7 cm) czarno-białe zdjęcie 
z częściowo błędną adnotacją ołówkiem na odwrociu: „Wilanów I / 
pow. warszawski / woj. warszawskie / Widok pałacu z ogrodu / fot. 
1919", opisane przez sprzedającego trzema słowami: „Wilanów wi
dok pałacu”, jest oryginalną odbitką fotografii przedstawiającej ob
raz Bernarda Bellotta z kolekcji króla Stanisława Augusta „Pałac 
w Wilanowie od strony wjazdu" (1776, olej, płótno, obecne wymia
ry: 84 x 107 cm, zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie). Zdję
cie to znane jest z reprodukcji zamieszczonej w przedwojennym 
wydaniu książki, omawiającej najcenniejsze zabytki i dzieła sztuki 
Zamku Królewskiego w Warszawie (Aleksander Król, Zamek Kró
lewski w Warszawie, Kraków 1926, il. 25), a wykonane zostało przez 
Jana Kościeszę Jaworskiego - jeśli wierzyć ołówkowej podpowie
dzi na odwrociu fotografii - w 1919 r. Należałoby je więc wiązać

z pracami polskiej gru
py roboczej w ZSRR, 
zajmującej się doku
mentowaniem i przy
gotowaniem do po
wrotu do kraju zrabo
wanych przez Rosjan 
polskich zbiorów sztu
ki. Ale być może po
chodzi ono z zasobów 
Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Prze
szłości w Warszawie, 
z którym Jaworski 
współpracował, i zo
stało zrobione dopiero 
w 1922 r., już w War
szawie, w związku ze 
zorganizowaną przez 
TOnZP w Kamienicy 
Baryczków wystawą 
odzyskanych płócien 
Bellotta. Na obrazie, 
z lewej strony, widocz
ny jest jeszcze (usunię-

2 ty w trakcie później
szych konserwacji) 

pas płótna, doszytego w XIX w. w Rosji w celu dostosowania malo
widła do nowego miejsca ekspozycji, w pałacu w Gatczynie, gdzie 
w 1852 r. z rozkazu cara Mikołaja I ulokowano zrabowaną kolekcję. 
Niezależnie od małych rozmiarów zdjęcia, powinno ono trafić do 
zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.

Pracą Jana Kościeszy Jaworskiego jest także zdjęcie (17,0 x 
10,7 cm, odbitka w kolorze szarooliwkowym) przedstawiające gen. 
Franciszka Morawskiego palącego fajkę, w karykaturze Jakuba So
kołowskiego (1822, akwarela, do 1944 r. w zbiorach Biblioteki Ordy
nacji Krasińskich w Warszawie). Jest ono tożsame z fotografią za
mieszczoną w książeczce Aleksandra Kraushara Typy i oryginały 
warszawskie z odleglejszej i mniej odległej przeszłości. Część I: 
Z czasów Królestwa Kongresowego. 1816-1831 (Warszawa 1913, il. 
III) lub wykonane później, w związku z wystawą „Karykatura polska” 
w Kamienicy Baryczków (1922), co zdaje się potwierdzać zapis 
ołówkiem na odwrociu zdjęcia: „Warszawa [nr kliszy:] 10 111 - 
T.O.N.Z. [I] / pow. [I] Wystawa Karykatur u Baryczków / Generał Mo
rawski/ fot. 1924/fot. Jaworski". Ponieważ w zbiorach Biblioteki Na
rodowej w Warszawie znajdują się kopie zniszczonych bądź zagi
nionych karykatur Sokołowskiego (Kajetan Sariusz Wolski, „Szkice 
charakterystyczne wojskowych polskich", 1901, 16 rysunków akwa
relą na podrysowaniu piórkiem, wśród nich: „Portret Franciszka Mo
rawskiego", nr inw. I. Rys. 3985), tam właśnie powinno trafić i zdję
cie pracy Sokołowskiego.

Dużą grupę tematyczną w ofercie Allegro stanowi fotografia 
portretowa. Jej przykładem jest zdjęcie z przełomu XIX i XX w., 
przedstawiające wielopokoleniową rodzinę zapewne z okolic 
Włocławka. Zdjęcie (14,6 x 10,4 cm, naklejone na tekturkę o wy
miarach 16,7 x 10,7 cm) wykonane zostało - jak czytamy na re
klamowym druku, umieszczonym na odwrociu firmowego karto
nika - we Włocławku, w Zakładzie Fotograficznym „Wiesław", 
mieszczącym się przy ul. Szerokiej róg Nowego Rynku. Firma ta 
nie jest znana pracownikom Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyń
skiej we Włocławku, zajmującym się fotografią, i choćby z tego
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powodu fotografia ta powinna się znaleźć 
w zbiorach włocławskiego muzeum.

Z kolei bardzo dobre pod względem 
technicznym, wielkoformatowe zdjęcie ko
ścioła św. Barbary w Krakowie (21,0 x 
27,0 cm, oznaczone na dole numerem 
„H.410" i napisami po polsku, francusku 
i niemiecku: „Kościół św. Barbary w Krako
wie", a na odwrociu firmową pieczątką: „Or- 
ginalaufnahme von Dr. E. Mertens & Cie Ber
lin, W 50, Verlag von Kutrzeba & Marczyński 
in Krakau. Gesetzlich geschutzt 7895”), wy
konane, jak słusznie przypuszcza sprzeda
jący, pomiędzy 1895 a 1898 r. - skoro nie 
jest reprodukowane w Katalogu widoków 
Krakowa (tom 2, Iwona Kęder, Waldemar 
Komorowski, Anna Zeńczak, Ikonografia ko
ścioła Mariackiego i placu Mariackiego, Ma
łego Rynku, ulic Mikołajskiej, Siennej i Św. 
Krzyża w Krakowie, Kraków 1999) - powinno 
uzupełnić zbiory krakowskie, np. bogatą ko
lekcję starych fotografii zgromadzonych

1. Bernardo Bellotto, „Pałac w Wilanowie od strony wjazdu”, 1776, olej, 
płótno - fotografia Jana Kościeszy Jaworskiego z 1919 lub 1922 r.
2. Jakub Sokołowski, „Portret Franciszka Morawskiego”, 1822, 
akwarela - fotografia Jana Kościeszy Jaworskiego z 1924 r.
3. „Wielopokoleniowa rodzina” - fotografia Zakładu Fotograficznego 
„Wiesław” we Włocławku, przełom XIX i XX w.
4. „Kościół św. Barbary w Krakowie” - fotografia Zakładu 
Fotograficznego „Dr. E. Mertens & Cie” w Berlinie, 1895-1898

w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Porównanie go z bardzo 
podobnym zdjęciem tego kościoła, wykonanym w firmie Ignacego 
Kriegera i zamieszczonym w katalogu (s. 322, poz. 233: „Kościół 
św. Barbary od pn.-zach. 7895-1908"), może być nie tylko fascynu
jące, ale i pożyteczne pod względem naukowym.

Pozostałych pięć fotografii (zob. IV s. okładki) - wszystkie opi
sane tą samą ręką ołówkiem, na odwrociu zdjęcia - pochodzi 

z utworzonego w 1913 r. Archiwum Ikono
graficznego i Fotograficznego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, którego 
podstawowy zespół (szklane negatywy, od
bitki, karty katalogowe i inne) przetrwał 
szczęśliwie drugą wojnę światową i znajduje 
się obecnie w Pracowni Zbiorów Fotografii 
i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie. Należałoby jednak 
sprawdzić, czy są to zachowane tylko w jed
nym egzemplarzu oryginalne odbitki, czy 
może dublety, których wiele wykonywano na 
zamówienia osób prywatnych i instytucji.

Zdjęcia z opisem: „Końskowola [nr kli
szy:] 2082 - T.O.N.Z.R / pow. puławski woj. 
warszawskie [!] / Plebania. / Widok zewn. od 
wschodu / fot. 1913 r. / fot. [Juliusz] Kłos" 
oraz „Końskowola / pow. puławski / woj. lu
belskie / data zdjęcia 7973 / Kościółp.w. Św. 
Anny" (oba w zbliżonym formacie: 11,0 x 
17,3 cm i 11,2 x 16,8 cm) powinny kojarzyć 
się naszym czytelnikom, ponieważ niedaw
no opublikowaliśmy artykuł na temat tych 
zabytków (Plebania w Końskowoli, „Spotka
nia z Zabytkami", nr 7, 2005), ilustrowany 
m.in. archiwalnym zdjęciem wypożyczonym 
ze zbiorów Zakładu Architektury Polskiej Po
litechniki Warszawskiej, przedstawiającym 
wnętrze kościoła św. Anny w 1913 r. Może 
więc i te dwie fotografie powinny trafić do 
wskazanych zbiorów? A jeśli tak, to należa
łoby tam przekazać jeszcze trzecie zdjęcie 
kupione na Allegro - archiwalną odbitkę 
(17,2 x 11,7 cm, napis na odwrociu: „Błonie 
[nr kliszy:] 1494 / pow. błoński woj. war
szawskie / Kościół paraf. / Widok od str. pre
zbiterium / fot. Wojciechowski") z kościołem 
parafialnym w Błoniu kolo Warszawy, sfoto
grafowanym mniej więcej w tym samym 
czasie przez członka TOnZP Jarosława Woj
ciechowskiego, jednego z najbardziej ak
tywnych i zasłużonych inwentaryzatorów To
warzystwa.

Wykonane w dość dużym formacie 
(17,8 x 23,6 cm) zdjęcie reliktów sukienek 
z obrazu w kościele parafialnym w Lipiu ko
to Grójca (napis na odwrociu: „Lipie [nr kli
szy:] 2790 - T.O.N.Z. [I] / pow. grójecki / 
woj. warszawskie / Kościół paraf. / Szczątki

sukienki z obrazu / fot. 1915 / fot. [Stanisław Nofok-] Sowiński") po
winno chyba trafić do zbiorów Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, 
opiekuna podstawowej kolekcji.

Fotografia ostatnia (12,0 x 17,5 cm) przedstawia drewnianą 
dzwonnicę z przełomu XVIII i XIX w. należącą do kościoła parafial
nego w Miedznej koto Węgrowa (napis na odwrociu: „Miedzna / 
pow. węgrowski woj. warszawskie / dzwonnica / Poddębski 7976 / 
73 x 18"). Autorem tego zdjęcia, wykonanego w 1916 r., jest war
szawski fotograf Henryk Poddębski, któremu być może nie przy
szło nawet na myśl, że dokumentuje tak cenny zabytek, W 1984 r. 
starą, już bardzo wysłużoną drewnianą dzwonnicę w Miedznej za
stąpiono nową, murowaną, a tamtą rozebrano. Ostatecznemu 
zniszczeniu zabytku zapobiegł prof. Marek Kwiatkowski, który 
przeniósł go do Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedlec
kiego w Suchej (zob, „Spotkania z Zabytkami", nr 3, 2005). Zaku
pione na aukcji zdjęcie dzwonnicy, jako pierwsze, zostało już prze
kazane twórcy skansenu. Pozostałe trafią do wskazanych kolekcji 
w najbliższym czasie. ■



(zdjęcia zostały• wykonane w ramach prac inwfntai khTOnZP)

1. „Plebania w Końskowoli” - fotografia Juliusza Ktosa z 1913 r.
2. „Kościół św. Anny w Końskowoli" - fotografia Juliusza Kiosa (?) z 1913 r.
3. ..Kościół parafialny w Błoniu koto Warszawy” - fotografia Jarosława Wojciechowskiego z drugiej dekady XX w.
4. „Relikty sukienek z obrazu w kościele parafialnym w Lipiu koto Grójca” - fotografia Stanisława Nofok-Sowińskiego z 1915 r.
5. „Drewniana dzwonnica kościoła parafialnego w Miedznej kolo Węgrowa” - fotografia Henryka Poddębskiego z 1916 r.

W świecie starych fotografii
(zob. artykuł na s. 40)


