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r) rof. Andrzej Banach w książce poświęconej przedmiotom będącym obiektem ko- 
I lekcjonerskich pasji pisat: „Przedmiot nie żąda wcale, aby go bawić, aby mu mó

wić komplementy; przeciwnie człowiekowi umiejącemu słuchać sam najchętniej zwie
rza się o sobie. Opowiadanie o przygodach przedmiotu może być balladą o obrazku, 
nowelą o romantycznym obiedzie, z którego zostało tylko «menu», albo bajką Anderse
na o ołowianym żołnierzu. Historia całego życia rzymskiej monety albo nawet zwykłych 
trzech groszy, ale z miedzi krajowej, z portretem Stanisława Augusta, byłaby epopeją” 
(A. Banach, „O wdzięczności przedmiotów”, Kraków 1962, s. 289).

Na temat niewielkiego porcelanowego naczynka na mleko (miecznika) z ok. 1820 r, 
należącego do koreckiego serwisu z różami w medalionach (zob. Anna Szkurlat, „Por
celana z Korca - znana czy nieznana?”, II. 2 nas. 14 oraz znaczek pocztowy, obok), wia

domo, że wchodziło ono w skład serwisu, uznanego już 
na początku XX w. za cenny zabytek. Około 1905 r. w Kijo
wie serwis ten został rozprzedany, a pojedyncze naczynia 
po wielu latach trafiły m.in. do zbiorów Muzeum Historycz
nego miasta Lwowa i Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Miecznik dostał się w prywatne ręce i przez blisko siedem
dziesiąt lat pozostawał w jednej rodzinie, zmieniając wraz 
z nią miejsce pobytu. Z Kijowa został przewieziony do Kir 
pod Zakopanem, stamtąd trafił do Krakowa, a później ko
lejno: do Siedlec, do małej wioski Boruny w powiecie 
oszmiańskim na Wileńszczyźnie i do Bydgoszczy, gdzie 
przetrwał lata drugiej wojny światowej. Po wojnie na kilka 
lat wrócił do Krakowa. Następnie był w Gryfowie Śl., Giżyc

ku, Morągu, Wałbrzychu, Świebodzinie Wlkp., Nowej Soli i Włocławku, skąd w 1969 r. 
przewieziony został do Warszawy i wystawiony na sprzedaż. Kupili go Maria i Jerzy Ło- 
siowie, znani kolekcjonerzy polskiej ceramiki, współautorzy książki „Porcelana polska” 
(wyd. I - Wrocław [etc.] 1975). Od tej pory niepozorne naczynko zaczęło robić niezwy
kłą karierę. Jego zdjęcie ozdobiło obwolutę wspomnianej książki, stało się też, w 1981 r, 
motywem znaczka pocztowego, a sfotografowane w towarzystwie dwóch filiżanek z ser
wisu („na gościnnych występach” w Muzeum Narodowym w Warszawie) zilustrowało 
kolejną książkę (Halina Chojnacka, „Polska porcelana 1790-1830”, Warszawa 1981). 
Niedawno, zgodnie z wolą Marii Łosiowej i prof. Jerzego Łosia, przekazane zostało, wraz 
z całą kolekcją, do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach.

Relacja ta nie jest, oczywiście, żadną epopeją osnutą na tle dziejów niezwykłego 
zabytku i związanych z nim osób. To opis wędrówki przedmiotu, przykład informacji, na 
które czeka - po ogłoszonym apelu do czytelników „Spotkań z Zabytkami" (s. 15) - au
torka artykułu na temat porcelany z Korca, przygotowująca monografię słynnej, choć 
ciągle jeszcze niedostatecznie poznanej manufaktury.

A co poza tym w świątecznym numerze pisma? Z artykułów szczególnie polecamy 
„gorący temat” - „Ikonografia Bożego Narodzenia” (s. 3). Do poczytania jest także 
m.in. fascynująca opowieść o meandrach naukowych dociekań dotyczących obrazu 
„Elekcja Wettyna na króla polskiego”, znajdującego się na Wawelu (s. 8) i druga część 
artykułu o płytach miedziorytniczych (s. 16). Są wreszcie dwa teksty prześwietlające 
pod kątem zabytków matą miejscowość na Pojezierzu Mrągowskim - Szestno (s. 22 
i 25) oraz krótki artykuł o zlocie Krakowa (s. 34). A poza tym - świąteczny prezent, przy
najmniej dla kilku osób - rozstrzygnięcie wakacyjnego konkursu „Pamiątka rodzinna” 
(s. III i IV okl.).

Przyjemnej lektury! Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku!

Nakład: 8000 egz.



ft fi przeglądy 
poglądy

Zakopiański Koziniec ma być wpi
sany do rejestru zabytków. Na tym 
terenie znajduje się m.in. jeden 
z piękniejszych zabytków Zakopa
nego - „Dom pod Jedlami”. Wy
budowany został w 1897 r. we
dług projektu Stanisława Witkiewi
cza i jest on nie tylko pięknym 
dziełem architektonicznym, ale 
także głosem w toczącej się na 
przełomie XIX i XX w. dyskusji 
o świadomości narodowej Pola
ków i sposobach podkreślenia 
oryginalności polskiej kultury na
rodowej. Obecnym właścicielem 
„Domu pod Jedlami” jest prof. Ja
cek Woźniakowski. Wpisanie tere
nu Kozińca do rejestru zabytków 
przyczyni się do ograniczenia in
westycji budowlanych w tym miej
scu. Ma być również sporządzony 
plan zagospodarowania prze
strzennego tego rejonu, co także 
ma uchronić go przed zabudową.

W Olsztynie większość obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków 
jest w złym stanie technicznym. 
Taki wniosek został sformułowany 
na podstawie raportu opracowa
nego przez miejskie służby ochro
ny zabytków. Dużą częścią tych 
obiektów administrują wspólnoty 
mieszkaniowe, które nie mają wy
starczających funduszy na pokry
cie kosztów remontów. Władze 
miejskie, chcąc zachęcić miesz
kańców do ratowania użytkowa
nych przez nich zabytkowych do
mów, proponują ulgi przy wykony
waniu prac konserwatorskich i ro
bót budowlanych. Każdy właści
ciel kamienicy wpisanej do reje
stru zabytków mógłby liczyć na co 
najmniej 50-procentowy zwrot 
kosztów remontu. Mogłyby też 
być przyznane środki na opraco
wanie dokumentacji technicznej, 
prowadzenie badań archeolo
gicznych i odtwarzanie zabytko
wych wnętrz. W wypadku obiek
tów o wyjątkowej wartości arty
stycznej, historycznej lub nauko
wej wysokość dotacji może wy
nieść nawet 100% poniesionych 
kosztów.

Wschodnia elewacja Wielkiej 
Zbrojowni w Gdańsku odzyskała 
swój dawny blask sprzed czte
rech wieków. Zakończone zostały 
prace konserwatorskie, które ob
jęty m.in. oczyszczenie i wzmoc
nienie ceglanych murów oraz licz
nych kamiennych rzeźb i ozdob
nych detali architektonicznych.

Przywrócono też dekoracyjne wy
malowania i złocenia. Ceglane 
mury pomalowane zostały na 
czerwono, a rzeźby pokryto płat
kami złota.

Władze Żagania zastanawiają się 
nad dalszymi losami pałacu - naj
cenniejszego żagańskiego zabyt
ku. Jest to jedna z najwspanial
szych rezydencji książęcych w Pol
sce. Powstała na miejscu piastow
skiego zamku z przełomu XIII i XIV w. 
Budowę jej rozpoczęto w 1628 r„ 
a w 1785 r. stała się własnością 
księcia kurlandzkiego Piotra Biro- 
na. Na przełomie XVIII i XIX w. za
słynęła jako europejski salon kultu
ry - z teatrem, galerią obrazów Ca- 
ravaggia, Rembrandta, Canaletta, 
Rubensa, Velazqueza, z koncerta
mi Franciszka Liszta. Po drugiej 
wojnie światowej pałac został ogo

łocony z najcenniejszego wyposa
żenia i służył jako spichlerz i maga
zyn. Dopiero w latach siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych prze
prowadzono w pałacu prace kon
serwatorskie i umieszczono w nim 
Żagański Pałac Kultury. Obecnie 
zabytek wymaga pilnego wykona
nia prac remontowych. Powstała 
już koncepcja zagospodarowania 
obiektu, stanowiąca punkt wyjścia 
do projektu modernizacji, o które
go sfinansowanie miasto wystąpiło 
do Unii Europejskiej. Rozważane 
są trzy możliwości przywrócenia 
budowli jej dawnej świetności: 
przekazanie zarządu pałacem 
gminie lub spółce gminnej, znale
zienie partnera do wspólnej inwe
stycji na komercyjną część obiektu 
albo ogłoszenie przez gminę prze
targu na remont i zarządzanie czę
ścią komercyjną pałacu, który zo
stałby przekazany w długoletnią 
dzierżawę. Niezależnie od przyję
tego rozwiązania pałac żagański 
musi być uratowany.

Na Zamku Królewskim na Wawe
lu udostępniony został ogród na 

tarasie przy wschodniej elewacji 
zamku, będący pierwszym ele
mentem projektowanego zespo
łu ogrodowego w tej części 
Wzgórza Wawelskiego. Odkryte 
podczas prac archeologicznych 
relikty ogrodu pozwoliły na zre
konstruowanie w dużej mierze 
układu ścieżek i rabat, a wszyst
kie elementy architektury ogro
dowej zostały wykonane na pod
stawie ikonografii z XV i XVI w.; 
zastosowano materiały i techno
logię, charakterystyczne dla 
tamtego okresu.

W Muzeum Architektury we Wro
cławiu w dniach od 14 września 
do 13 listopada br. czynna była 
wystawa „Wileńska architektura 
sakralna doby baroku. Dewasta
cja i restauracja". Na wystawie 
mogliśmy obejrzeć fotografie wi
leńskiego artysty Kęstutisa 
Stośkusa, dokumentujące de
wastację i odnowę budowli sa
kralnych Wilna. Eksponowane 
prace ukazały niepowtarzalny 
klimat tego miasta, ale przede 
wszystkim potrzebę ochrony 
ważnych zabytków architektury 
wileńskiej.

Placówka Fort i torowisko na We
sterplatte mają nowych opieku
nów. Zabytkami zajmie się Stowa
rzyszenie Rekonstrukcji Histo
rycznej Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej na Westerplatte. Sto
warzyszenie oprócz opieki nad 
obiektami planuje także organizo
wanie na tym terenie rozmaitych 
historycznych imprez. Jeśli uda 
się pozyskać dodatkowe fundu
sze, będą mogły ruszyć na We
sterplatte większe prace remon
towe oraz metodyczne badania, 
pozwalające na utworzenie 
w przyszłości ścieżki turystycznej 
śladami przeszłości Półwyspu.

Zakończyły się prace konserwa
torskie w kaplicy Loretańskiej 
w kościele Mariackim w Krako
wie. Kaplica znajduje się w nawie 
północnej i pochodzi z XVI w.; 
ufundowana została przez ks. 
Pawła z Zatora. W XVIII w. zamon
towano w kaplicy póżnobarokowy 
ołtarz, zaprojektowany przez 
Franciszka Placidiego. W ołtarzu 
znajduje się szesnastowieczny 
obraz Madonny z Dzieciątkiem. 
W trakcie przeprowadzonej kon
serwacji odnowiony został ołtarz 
- przywrócono mu pierwotny wy
gląd, rezygnując ze złocenia baz 
i kapiteli kolumn, które pojawiło 
się dopiero w XIX w. Świetność 
odzyskały również cztery figury 
aniołów wieńczące kratę zamyka
jącą kaplicę, sama krata oraz ka

mienne epitafium rodziny Szem- 
beków. Wielkim problemem 
w czasie prac konserwatorskich 
było duże zawilgocenie kaplicy. 
W przyszłości konieczne będzie 
wykonanie odwodnienia i praw
dopodobnie specjalnej izolacji.

Z okazji obchodów 30-lecia zaku
pienia zamku w Janowcu przez 
skarb państwa oraz 30-lecia Mu
zeum Zamku w Janowcu we 
wrześniu br. odbyto się ogólno
polskie sympozjum pod patrona
tem Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków w Lublinie. Głów
ne tematy sympozjum - to „Ruiny 
żywe”, „Adaptacja zabytków ar
chitektury do celów muzeal
nych”, „Nowe inspiracje i funkcje 
dla zamku w Janowcu”. Prot. An
drzej Gruszecki dokonał prezen
tacji zamku w świetle badań, 
a mgr Jerzy Żurawski przedstawił 
okoliczności i cel nabycia jano- 
wieckiego zamku, przebieg jego 
konserwacji, restauracji i zago
spodarowania. Wśród innych wy
stąpień na janowieckim zamku 
znalazły się rozważania na tema
ty bardziej ogólne, np. poruszony 
został problem architektury zam
ków jako dominanty krajobrazo
wej i turystycznej, dwóch różnych 
podejść do sprawy rekonstrukcji 
zabytków, dialogu nowego i sta
rego we współczesnej teorii 
i praktyce architektonicznej, 
współczesnych tendencji zabez
pieczania zabytkowych ruin 
w kontekście polskich potrzeb 
i możliwości. Uroczystości ob
chodów 30-lecia Muzeum Zamku 
w Janowcu towarzyszyło wręcze
nie tytułów Honorowego Obywa
tela Janowca, nadanych przez 
Radę Gminy; otrzymali je: Jerzy 
Żurawski - były wieloletni dyrek
tor Muzeum Nadwiślańskiego 
i konserwator janowieckiego 
zamku, Leszek Kwasek - prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Janowca 
oraz pośmiertnie Leon Kozłowski 
- były właściciel i opiekun zamku 
w Janowcu.

W Rudzie Śląskiej ma powstać 
szkoła dla konserwatorów zabyt
ków. Przyszli konserwatorzy mają 
uczyć się w niej zawodu od wy
kładowców katowickiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Zdobywać będą 
wiedzę z zakresu materiałoznaw
stwa, architektury, sztuki. Pozna
ją tradycyjne i nowoczesne tech
niki konserwatorskie, a w ramach 
odbywanych praktyk będą odna
wiać zabytki w mieście. Władze 
miejskie znalazły już budynek, 
który nadaje się na siedzibę 
szkoły; prawdopodobnie nabór 
do nowej szkoły rozpocznie się 
w 2006 r.
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„Ja Józef szedłem i nie szedłem. I podniosłem oczy na firmament, 
i zobaczyłem, że stanął, i spojrzałem w powietrze, i ujrzałem, 

że jest pełne zdumienia, i ptactwo niebios zakrzepło w locie. I skierowałem 
oczy na ziemię, i ujrzałem misę leżącą i robotników spoczywających przy 

posiłku, i ręce Ich były w misie. I cl, którzy gryźli pokarm, nie gryźli go, I ci, 
którzy go nabierali, nie podnosili rąk, I ci, którzy nieśli do ust, nie donieśli, 

ale wszyscy mieli oblicza wzniesione I patrzyli w górę
Tak opisana jest chwila,narodzin Jezusa w apokryficznej Protoewangelll 

Jakuba (18, 2-3). Świat na tę jedną chwilę zamarł w bezruchu
- narodził się bowiem Zbawiciel.

Ikonografia
Bożego Narodzenia

D
 KATARZYNA LIWAK-RYBAK

la nas Święto Bożego Narodzenia - to przede 
wszystkim kolędy, szopki i jasełka. Skupiamy się 
tern na głównym momencie narodzin i adoracji.

Jednak ikonografia Narodzin Chrystusa nie kończy się na 
scenie w stajence, poprzedza ją wiele ważnych wydarzeń, 
często o znaczeniu symbolicznym i następuje po niej także 
kilka scen, które odgrywają ważną rolę w historii Zbawie
nia. Wszystkie te wydarzenia były malowane i rzeźbione 
przez wiele pokoleń artystów. Poszczególne epizody histo
rii Bożego Narodzenia stały się tematem fasad gotyckich 
katedr, witraży, ołtarzy i niezliczonej liczby dziel malar
skich. Należy pamiętać, że Boże Narodzenie - to nie tylko 
jasełka, kolędy czy świąteczne zwyczaje, ale przede wszyst
kim początek historii Zbawienia, jakże ważnej dla Kościo
ła i wiernych. Ikonografia narodzin Chrystusa jest bardzo 
rozbudowana - jej wątki wywodzą się zarówno z Biblii, jak 
i z podań apokryficznych, legendarnych.

Wędrówkę po ikonografii wydarzeń związanych z Bo
żym Narodzeniem rozpocznijmy od sceny, nazywanej 
„Drzewem Jessego”. Otwiera ona cykl maryjny ołtarza z ka
tedry głównej w Hamburgu z 1499 r. „Drzewo Jessego” za
powiada przyjście Marii i narodzenie wyczekiwanego Me
sjasza (po grecku: Christoś). Przedstawienie drzewa związa

ne jest ze słowami proroka Izajasza: „I wy rośnie różdżka 
z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni”, „Oto pan
na pocznie i porodzi syna i nazwą jego imię Emanuel”.

Najczęściej Jesse wyobrażany jest jako leżący starzec, 
pogrążony we śnie, a z wnętrza jego ciała wyrasta różdż
ka (drzewo), która pokazuje kilka pokoleń poprzedzają
cych Chrystusa. W omawianym przez nas zabytku poka
zano ich dwanaście. Męskie popiersia wyłaniają się z roz
winiętych pąków. Rzadko pojawiały się w tej scenie po
stacie kobiece, choć w rodowodzie Jezusa przedstawia
nym przez św. Mateusza wspomniane są cztery kobiety: 
Tamar, Rachab, Rut i Betsabe. Zawsze na szczycie drze
wa ukazany jest Chrystus, a od XIII w. Maria z Dzieciąt
kiem.

Temat ten cieszył się niezwykłym powodzeniem w śre
dniowieczu - możemy go odnaleźć wśród manuskryptów, 
w Biblii, w ołtarzach, na fasadach kościołów (w Laon, 
Amiens) i witrażach (Sain-Denis, Chartres). Od czasów 
renesansu przedstawienie to pojawia się coraz rzadziej. 
Artyści dążą do realizmu i próba dosłownego oddania 
proroctwa wydaje się im zbyt prymitywna. Nie oznacza 
to jednak, że nie pokazywano genealogii Chrystusa. Jed
nym z przykładów, iż treściowo scena nadal funkcjono
wała, są lunety Kaplicy Sykstyńskiej, w których Michał 
Anioł przedstawił przodków Jezusa, opierając się na ro
dowodzie Zbawiciela podanym przez św. Łukasza.
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Następna bardzo ważna scena, wy
jaśniająca nam tajemnicę wcielenia - 
to „Zwiastowanie”. Wydarzenie to 
opisane jest zarówno w Piśmie Świę
tym, jak i w apokryfach. Wprawdzie 
opisy te nieco się różnią, ale zasadni
cza kwestia pozostaje ta sama. W Biblii 
tylko św. Łukasz opisuje w swojej 
ewangelii scenę „Zwiastowania”. Re
lacjonuje przybycie anioła Gabriela do 
Marii i zapowiedź narodzin Chrystusa. 
Nie wiemy jednak od św. Łukasza, 
gdzie spotkanie to miało miejsce (mo
żemy się domyślać, że w domu Marii, 
skoro anioł przyszedł do niej), nie wie
my także, czym Maria się w tym mo
mencie zajmowała. Znacznie obszer
niejszy, bogaty w szczegóły opis znaj- 
dziemy w apokryficznej Protoewange- 
lii Jakuba. Czytamy w niej, że w mo
mencie objawienia anioła Maria wy
szła z domu po wodę. Słysząc pozdro
wienie anielskie „Witaj pełna łaski, Pan 
Z Tobą”, weszła do domu, zasiadła 
i przędła purpurę. Podczas tej właśnie 
czynności anioł wyjawił jej tajemnicę. 
Być może dlatego scena zwiastowania 
rozgrywa się prawie zawsze we wnę
trzu domowym, tyle że Maria najczę
ściej przedstawiana jest podczas czyta
nia, modlenia się - motyw z tkaniem 
purpury jest niezwykle rzadki. Zazwy
czaj wnętrze wypełnione jest przed
miotami o charakterze symbolicznym. 
Tak jak na malowidle Bartholomausa 
Bruyna Starszego - scena „Zwiastowa
nia” rozgrywa się we wnętrzu domo
wym na tle łoża z baldachimem (ozna
czającym sferę niebiańską). Maria uka
zana jest z księgą podczas modlitwy, 
obok niej, w wazonie na podłodze bi
blijny kwiat lilii, będący symbolem 
czystości i dziewictwa. Nie zawsze moment zwiastowania 
przedstawiany był w rozbudowanej scenerii. Do XIII w. 
była ona bowiem bardzo skromna, dopiero później stała 
się przedmiotem szczególnego zainteresowania twórców.

Ważną rolę odgrywają wyżej wspomniane słowa pozdro
wienia anielskiego, które po łacinie brzmią „Ave Maria, gra
tia plena”. Czytając słowo ave od końca, mamy imię pierw
szej kobiety - Ewa. Średniowieczny kościół interpretował 
pozdrowienie jako grę słów. Uznano, że Maria - to nowa 
Ewa. Teologia średniowieczna popularyzowała przedstawie
nie Marii jako współodkupicielki grzechów ludzkości.

Ikonografia sceny „Narodzin Jezusa” lub „Adoracji 
Dzieciątka” jest niezwykle skomplikowana - pojawiają się 
różne wątki zaczerpnięte z kilku źródeł: Biblii, apokryfów, 
legend i wizji św. Brygidy. Wzmiankę na temat narodzin 
Chrystusa można odnaleźć w ewangeliach św. Mateusza 
i św. Łukasza. Pierwszy z nich opisuje to zdarzenie bardzo 
lakonicznie, natomiast św. Łukasz podaje w swojej relacji

znacznie więcej szczegółów - wiemy, gdzie miały miejsce 
narodziny, w jakich okolicznościach, kto im towarzyszył, 
kto oddał pokłon nowo narodzonemu Zbawicielowi. Jesz
cze więcej informacji zawartych jest w apokryfach.

Najczęściej scenę „Narodzin” przedstawiano w stajen
ce czy też szopce. Jezus leży w żłóbku, a wydarzeniu towa
rzyszą Maria, Józef, pasterze, którym anioł objawił dobrą 
nowinę oraz zwierzęta - najczęściej wól i osioł, których 
zalecała przedstawiać w scenach „Narodzin Jezusa” Księga 
Malarstwa z góry Athos, odwołująca się do Księgi Izajasza. 
Od XIV w. rozpowszechniła się inna ikonografia: Maria 
klęczy modląc się nad Jezusem (leżącym na ziemi) - taki 
sposób przedstawienia nazywamy adoracją Dzieciątka. 
Motyw Marii leżącej rozpowszechniony był w Kościele 
Wschodnim. Uważano bowiem, że Marii przysługują takie 
same prawa, jak każdej kobiecie w połogu. Święta Brygida 
jednak w swoich wizjach (spisanych w latach sześćdziesią
tych XIV w.) widziała Marię, która urodziła syna w spo-
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1. Absolon Stumme, Ołtarz Hamburski 
(lewe skrzydło „Drzewo Jessego”), 1499 r.
2. Bartholomaus Bruyn Starszy, „Zwiastowanie” 
(skrzydło tryptyku), 1515-1525

sób nadnaturalny, w pozycji klęczącej, a od Dzieciątka bi
ła jasność. W tej scenie może pojawić się także zapalona 
świeca, która symbolizowała światło Jezusa lub według św. 
Brygidy światłość Dzieciątka, które ma przyćmić światła 
całego świata. Pewne motywy wizji św. Brygidy pojawiały 
się już w malarstwie wcześniejszym.

Marię przedstawiano z jasnymi, długimi, rozpuszczo
nymi włosami w białych, purpurowych lub błękitnych 
szatach. Taki typ wizerunku Matki Boskiej, adorującej 
Dzieciątko, widzimy w dziele Mistrza Augsburskiego 
z pierwszej ćwierci XVI w. W scenie „Adoracji” udział 
biorą św. Józef, zwierzęta (wół i osioł) ogrzewające Dzie
ciątko, a w tle przedstawiono objawienie pasterzom. Cie
kawe jest miejsce, w którym wszystkie te postacie są zgro
madzone - nie jest to bowiem biblijna stajenka czy grota, 
lecz ruiny domu Dawida w Betlejem: „Udali się także Jó
zef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawi
dowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu 
i rodu Dawida” (Ew. wg Sw. Łuk., 2,4). Ruiny te są zatem 
odwołaniem do rodowodu św. Józefa, a także symbolem 
końca Starego Przymierza i narodzin Nowego. Przedsta
wienie to zdobyło popularność u schyłku średniowiecza.

Świętego Józefa nie było przy samym porodzie, 
o czym mówią apokryfy (Ewangelia Pseudo-Mateusza). 
Według tego źródła Józef udał się na poszukiwania położ
nej, a kiedy wrócił, Maria już urodziła. Na wspomnianym 
obrazie Józef wygląda jakby był zakłopotany, zdziwiony 
i zaskoczony, że Jezus już się narodził.

Święty Józef - to postać traktowana zazwyczaj margi
nalnie i właściwie niewiele wiemy o ziemskim ojcu Jezusa. 
Obszerny opis życia św. Józefa znajdziemy w apokryficz
nej Legendzie o Józefie cies'li. Można w niej prześledzić ko
leje losu świętego, dowiedzieć się, jak długo żył i jakim po
bożnym był człowiekiem. Otóż legenda podaje, że żył 111 
lat - w wieku czterdziestu lat ożenił się po raz pierwszy, 
a małżeństwo to trwało 49 lat, po śmierci żony przez rok 
był sam, a następnie przyjął Marię Dziewicę ze świątyni, 
która po trzech latach urodziła syna. Według tych danych 
św. Józef w momencie narodzin Chrystusa miał 93 lata. 
Być może z tego właśnie powodu zwykle przedstawiany 
jest jako dojrzały mężczyzna, a czasami wręcz starzec.

Ważną rolę w przedstawieniach Bożego Narodzenia 
odgrywają anioły. Towarzyszą one prawie każdej scenie 
narodzin Zbawiciela. W Ew. wg Sw. Łuk. (2,13-14) jest 
wzmianka o aniołach: „I nagle przyłączyło się do anioła 
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowa
mi: Chwała Bogu na wysokościach, I a na ziemi pokój / lu
dziom Jego upodobania”. Według Pisma Świętego anioły 
pojawiły się pasterzom, aby ogłosić im dobrą nowinę, ale 
ich wizerunki widzimy także przy samej scenie „Naro
dzin” czy „Adoracji”. Od XIV w. oglądamy postacie anio
łów zarówno na poliptykach, jak i freskach, w scenie 
„Adoracji Dzieciątka”.

Wydawałoby się, że do postaci aniołów na obrazach 
religijnych jesteśmy przyzwyczajeni, okazuje się jednak, iż 
w ciągu wieków ikonografia ich zmieniała się. Wczesno
chrześcijańskie anioły są młodzieńcami, tak jak przedsta
wia nam je Stary Testament - to przecież trzej młodzień
cy odwiedzili Abrahama. W XIV w. aniołowie-młodzień- 
cy przeistaczają się w anioły-kobiety. Ponoć namalowanie 
pierwszego żeńskiego anioła wywołało niezwykłe oburze
nie. Być może zmiana ta była wywołana przez skojarzenie 
długiej tuniki, w którą dotychczas odziewano anioły, 
z suknią kobiecą. Od renesansu pojawiły się anioły-dzie- 
ci. Nie od razu były też przedstawiane ze skrzydłami. Po
kazanie anioła było jednak dla artystów problemem, bo
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3. Mistrz Augsburski, 
„Narodziny Chrystusa”, 
pierwsza ćwierć XVI w.

4. Lucas Cranach 
Starszy, naśladowca, 
„Pokłon Trzech Króli”, 
początek XVII w.

5. Lucas Cranach
Starszy, współpracownik, 
„Rzeź niewiniątek
w Betlejem”, 
około 1515 r.

(zdjęcia: 1,5- Piotr Ugier, 
wszystkie obiekty 

w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

przecież trudno przedstawić istotę niematerialną. Jan 
Molanus w książce De picturis et imaginibus sacris (1570) 
napisał, że jedyne słuszne przedstawienie aniołów jest 
pod postacią głów ze skrzydłami - symbolem ich inteli
gencji i szybkości ruchów. Przy scenie narodzin Chrystu
sa nie prezentowano jednak całej hierarchii aniołów - jest 
bowiem dziewięć chórów anielskich, podzielonych na 
trzy grupy, po trzy rodzaje w każdej. Nie pokazywano 
także postaci Ewy, która wspomniana jest w ormiańskiej 
Ewangelii Dzieciństwa. Według apokryficznej relacji poja
wiła się w miejscu narodzin Jezusa, tuliła niemowlę z czu
łością i błogosławiła Bogu, po czym opuściła grotę.

Następną ważną sceną cyklu Bożego Narodzenia, opi
saną tylko przez św. Mateusza, jest „Pokłon Trzech Króli”. 
Przedstawienie to nastręcza kilka problemów. Po pierw
sze, nie wiadomo czy byli to królowie - w Biblii opisani 
są jako Mędrcy ze Wschodu. Królami nazwał ich na prze
łomie II i III w. Tertulian, wnioskując ze słów Psalmu 
(71,10): „Królowie Tarsisu i wyspy przyniosą dary, królo
wie Arabów i Saby przywiozą upominki”. Po drugie nie 
jest określona ich liczba - zapewne uznano, że było ich 
trzech na podstawie złożonych darów: złota, kadzidła 
i mirry. Na freskach w katakumbach można odnaleźć 
czterech lub dwóch królów. Początkowo przedstawiano 
ich jednakowo, później zróżnicowano poszczególne po
stacie. Od średniowiecza bardzo często owi trzej królowie 
są ukazywani jako przedstawiciele trzech ras lub trzech 
kontynentów (zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy), co 
ma sugerować, iż Dzieciątko odebrało hołd od całej ludz
kości. Od XV w. zaczęto przedstawiać Kacpra jako Mu
rzyna. Czasami różnicowano ich wiek, co miało symboli
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zować etapy życia ludzkiego. I tak przyjęła się symbolika, 
że Melchiora ukazywano jako starca ze złotem (dar dla 
króla), Baltazara jako mężczyznę w sile wieku z mirrą (dar 
dla człowieka) i Kacpra jako młodzieńca z kadzidłem (dar 
dla Boga). Doszukiwano się także w Trzech Królach sym
bolu Trójcy Świętej. Zdarzało się, że przydawano im bar
dzo fantazyjne stroje. Imiona Mędrców wymieniane są 
w apokryfach - Melkon, król Persów, Gaspar, król Hin
dusów i Baltazar, król Arabów (Ewangelia Dzieciństwa 
Ormiańska, 11,1).

Po złożonym przez królów hołdzie, Józefowi ukazał 
się we śnie anioł, nakazując ucieczkę do Egiptu przed 
gniewem Heroda. W Piśmie Świętym tylko Ewangelia św. 
Mateusza opowiada nam lakonicznie o tym epizodzie, 
znacznie więcej szczegółów podają apokryfy: Ewangelie 
Dzieciństwa (Ormiańska, Arabska i Tomasza), Ewangelia 
Pseudo-Mateusza. Przekazują informacje na temat licz
nych przygód, które spotkały Świętą Rodzinę w czasie 
podróży. Najczęściej malowany jest cud z palmą, która sa
ma nachyliła swoje gałęzie, aby owocami posilić niezwy
kłych podróżników. Scena ta stanowi temat jednej z kwa
ter ołtarza głównego z katedry hamburskiej. Święty Józef 
przy pomocy aniołów zrywa owoce figi, aby posilić rodzi
nę. Inny cud wiąże się z napadem rozbójników. Okazało 
się jednak, że nieziemski blask bijący od Jezusa do tego 
stopnia zauroczył jednego z rabusiów, że odstąpił od 
złych zamiarów. Był to „dobry łotr”, który razem z Chry
stusem umierać będzie na krzyżu.

Każde źródło podaje inną liczbę osób biorących udział 
w wyprawie. Początkowo przedstawiano tylko trzy, czyli 
Marię, Jezusa i Józefa. Później zaczęto ukazywać osoby



towarzyszące Świętej Rodzinie: anioła, który miał ich 
prowadzić, synów Jakuba Młodszego i położną Salo
me. W tej kwestii rozbieżności są duże, w zależności, 
którym źródłem posłużył się artysta, a zdarzało się 
i tak, że mieszano wątki z kilku różnych źródeł.

Z ucieczką do Egiptu ściśle związana jest historia tzw. 
rzezi niewiniątek, opisana w Ewangelii św. Mateusza 
(2,16-18): „Krzyk usłyszano w Rama, / płacz i jęk wielki. 
/ Rachel opłakuje swe dzieci / i nie chce utulić się w żalu, 
/ bo ich już nie ma”. Herod, król żydowski, dowiedziaw
szy się, iż narodził się nowy król żydowski, chcąc wyeli
minować rywala, kazał zabić wszystkich chłopców do lat 
dwóch w Betlejem. Owe dzieci nie były wyznawcami 
Chrystusa. Już w I w. teologowie uznali je za męczenni
ków, a ich relikwie znajdowały się w Wittenberdze. Lu
cas Cranach Starszy, współpracownik w swoim obrazie 
„Rzeź niewiniątek w Betlejem” z około 1515 r. przedsta
wił wydarzenie biblijne w realiach z pierwszej połowy 
XVI w., o czym świadczą choćby barwne stroje noszone 
ówcześnie na dworach niemieckich.

Ostatnią już sceną, zamykającą opowieść o Bożym 
Narodzeniu, a jednocześnie zapowiadającą drugie wiel
kie święto kościelne, czyli Wielkanoc, jest „Ofiarowanie 
Dzieciątka w świątyni”. Epizod opisany przez św. Łuka
sza ma bardzo ważną wymowę symboliczną. Otóż zgod
nie ze zwyczajem, ofiarowywano w świątyni każde pier
worodne dziecko płci męskiej. Podczas ofiarowania Je
zusa starzec Symeon rozpoznał w nim Zbawiciela i za
powiedział Jego mękę oraz współcierpienie Marii (com- 
pasjo): „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na po
wstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać 
się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wy
szły zamysły serc wielu.” (Ew. wg Sw. Łuk., 2,34-35).

Katarzyna Liwak-Rybak

Spotkanie z książką
HISTORIA ODNOWY WAWELU

Stukocie 
odzyskania WAWELU 
społeczeństwa polskiego
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Wśród wielu publikacji upamiętniających stulecie odzyskania przez Pol
skę Wawelu, które ukazały się w br„ na uwagę zasługuje książka au
torstwa Pawła Dettloffa, Marcina Fabiańskiego i Andrzeja Fischingera Za

mek królewski na Wawelu. Sto lat odnowy (1905-2005). Pozycja ta przed
stawia historię restauracji i konserwacji wawelskiego zamku od okresu, gdy 
przestał służyć jako koszary dla armii austriackiej, do czasów współcze
snych.

We wstępie do książki Marcin Fabiański podkreśla, że: „Odnowienie 
Wawelu omawiano już wielokrotnie, ale z natury rzeczy nie z perspektywy ca
łego stulecia i nie tak wszechstronnie, jak w prezentowanej 
książce". Autorzy dokonali analizy wpływu teorii i praktyki kon
serwatorskiej na proces restauracji Wawelu, biorąc pod uwa
gę „czynniki organizacyjne, finansowe i polityczne". Skoncen
trowali się na pracach przy zamku królewskim i jego bezpo
średnim otoczeniu, pomijając zagadnienia związane z restau
racją katedry (przeprowadzoną już w XIX w.) i dalszego oto
czenia zamku (prace na wzgórzu wawelskim jeszcze trwają).

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy - 
autorstwa Marcina Fabiańskiego - koncentruje się na latach 
1905-1916, tj. okresie od opracowania programu odnowienia 
do ukończenia pierwszego etapu prac. Usunięto wtedy na
warstwienia powstałe w czasach zaboru austriackiego, popra
wiono konstrukcję dachów i zrekonstruowano elewację 
w kształcie z XVIII w. W kolejnym rozdziale Paweł Dettloff opi
suje prace dokonane w latach 1916-1939; odrestaurowano 

wówczas wnętrza zamku królewskiego i ukończono częściowo restaurację 
zewnętrznej szaty architektonicznej. Okresem między 1939 a 1989 r. zajmu
je się Andrzej Fischinger. To pięćdziesięciolecie nie było dobrym czasem 
dla odnowienia zamku. Druga wojna światowa i pierwsze lata po wojnie nie 
sprzyjały kontynuowaniu prac. W latach sześćdziesiątych XX w. wojenne 
szkody zostały usunięte, odnowiono skrzydło zachodnie i urządzono dzie
dziniec zewnętrzny. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie po
dejmowano prac na większą skalę.
W ostatnim rozdziale książki Andrzej Fischinger opisuje okres 1990-2005, 

czas rozkwitu prac restauracyjnych oraz walki ze skażonym 
środowiskiem, zagrażającym zabytkowej budowli. W okresie 
tym odnowiono w całości elewację zewnętrzną i odnowiono 
wnętrza, założono instalację alarmową i przeciwpożarową, 
zmodernizowano instalację elektryczną i kanalizacyjną, dzie
dziniec arkadowy zyskał nową nawierzchnię. Prace jeszcze się 
nie skończyły - trwa m.in. konserwacja ogrodu i fortyfikacji.

Na końcu publikacji zamieszczony został indeks osób, 
bibliografia i ilustracje dokumentujące prace przy zamku 
królewskim, opatrzone rozbudowanymi podpisami. Historia 
działań konserwatorskich w obrębie obiektu o tak wielkim 
znaczeniu historycznym, kulturowym i emocjonalnym zainte
resuje nie tylko specjalistów, na pewno chętnie poznają ją 
wszyscy miłośnicy zabytków. Książkę zamówić można 
w Wydawnictwie Zamku Królewskiego na Wawelu (31-001 
Kraków, Wawel 5, tel. 0-12 422-51-55).(ek)



Jak pasjonujące mogą być zagadnienia atrybucji dziel sztuki, niech świadczy 
zakupiony w 1947 r. przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu obraz ze sceną elekcji króla 

polskiego, pochodzący ze zbiorów Potockich w ich krakowskim pałacu na rogu Rynku 
Głównego i ul. Brackiej. Należący do najbardziej okazałych w kolekcji malarstwa 

Zamku Królewskiego na Wawelu (140 x 273 cm) i będący jednym z ciekawszych akcentów 
ekspozycyjnych w komnatach zamkowych, sugestywnością ukazanych postaci i ich strojów 

z czasów saskich przez ponad pól wieku zwodził on - co do czasu swego powstania 
- najwytrawniejszych znawców malarstwa polskiego.

Stulecie 
odzyskania WAWELU 

dla społeczeństwa polskiego Wawelska „Elekcja
nieznane dzieło Jana Piotra Norblina

KAZIMIERZ KUCZMAN 

adeusz Mańkowski, który wprowadził obraz do literatu
ry naukowej (1950), uważał, iż przedstawia on elekcję 
"Augusta II na warszawskiej Woli w 1697 r. i związał 

dzieło z twórczością Marcina Altomontego. Po latach oka
zało się, że przedstawione przez badacza fakty historyczne 
dotyczą innego znanego obrazu, „Elekcji Augusta U” 
w Zamku Królewskim w Warszawie, na którym odczytano 
sygnaturę Altomontego. Mieczysław Wallis, analizując 
umieszczoną w tle obrazu wawelskiego panoramę Warsza
wy, wskazał na wieżę kolegiaty św. Jana, która ma datować 
dzieło na pierwszą połowę XVIII w. Odczytując ukazane 
wydarzenie jako elekcję Augusta III, zwróci! on uwagę na 
zbieżność kompozycyjną obrazu ze sztychem saskiego gra
fika Johanna Gotfrieda Kriignera (1681-1786), opubliko
wanym w Encyklopedii staropolskiej Aleksandra Bruckne
ra i Karola Estreichera jako „Elekcja Augusta III”. Mariusz 
Karpowicz, autor opracowania polskiej działalności Alto
montego, odrzucając atrybucję zaproponowaną przez 
Mańkowskiego, poparł stanowisko Wallisa.

Na słynnej krakowskiej wystawie „Polaków portret wła
sny” (1979) obraz zatytułowano „Elekcja księcia de Conti 
w r. 1697”. W katalogu ekspozycji Jan Dreścik stwierdził, iż 
kompozycja najpewniej przedstawia burzliwy przebieg wy
darzeń w dniu 27 czerwca 1697. Wskazując na jadącego 
w orszaku kardynała Radziejowskiego, przytoczył zapis 
z diariusza sejmowego: „po nominacyi Xcia Jegomości de 
Conty objeżdżał [kardynał] województwa znowu contowskie 
denuntiando, że już nominował Xcia ]mci de Conty y pytał 
się, jeśli nie masz kontradykcyi przeciwko nominacyi. Woje
wództwa zaś pomienionej Scyssyi Contowskiej wszystkie wo
łały vivat! [...] Druga strona, a raczej już Scyssya [stała] opo
dal szopy nad drogą prostą idącą do Woli. Chorągwie powia

towe similiter rozrywały się”. Ostatecznie z powtórzonej 
wkrótce elekcji wyszedł zwycięsko Sas, co - według autora 
noty katalogowej - sprawiło, że obraz, przeznaczony dla 
Kondeusza, nie został dokończony.

W ostatnim wydaniu Zbiorów Zamku Królewskiego na 
Wawelu (1990) Stanisław Kozak zatytułował prezentowa
ne tu dzieło jako „Elekcja Augusta II Sasa na Woli pod 
Warszawą w dniu 27 września roku 1697”. W tłumie do
strzegł on wysłannika elekta, wskazał też na scenę, gdy 
„część uczestników, popierających odrzuconego kontrkan
dydata ks. Conti, opuszcza pole elekcji kierując się ku War
szawie”. Autor przypomniał również związek kompozycji 
malarskiej z ryciną Kriignera, nie traktując jej jednak jako 
pierwowzór i sugerując odwrotny kierunek oddziaływania. 
Obecnie obraz w wawelskiej ekspozycji zatytułowany jest 
„Elekcja Wettyna na króla polskiego”.

Obserwacja ukazanej w tle bryły zamku królewskiego 
stała się impulsem do przeprowadzenia wnikliwszej ana
lizy ikonografii i formy „Elekcji”. Skrzydło to, jak wiado
mo, zostało wzniesione dla Augusta 111 w latach 1740 
(lub 1741)-!746 według projektu Gaetana Chiaveriego. 
Najpóźniej w latach 1744-1746 wybudowano widoczny 
w kompozycji północny ryzalit, co stanowi terminus post 
quern powstania obrazu, a więc dopiero jakieś 11-13 lat 
po elekcji drugiego z Sasów. Umiejscowienie elekcji na 
Pradze jednoznacznie zdawałoby się przesądzać o wybo
rze króla Augusta III. Sprawa jednak nie jest tak prosta. 
Wymieniony sztych Kriignera, datowany „po roku 1704”, 
zamieszczony został w książce Franz Christoph Khevenhil- 
lers...Annalium Ferdinandeorum siebenter und achter Teil, 
wydanej w Lipsku w roku 1723 r. Nie może więc przed
stawiać elekcji Augusta III, lecz ukazuje wybór jego ojca 
na króla Polski. Saski grafik, nie znając dobrze polskich 
realiów, nie wiedząc zapewne, gdzie w obrębie Warszawy 
znajduje się Wola, umieścił błędnie w tle panoramę mia-
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1.2. Jan Piotr Norblin, „Elekcja Wettyna na króla polskiego”, 
obraz w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowe 
Zbiory Sztuki (1) i fragment obrazu (2)

sta od strony Wisły, być może korzystając z jakiegoś ze 
znanych mu wcześniejszych rytych widoków miasta, np. 
Ericha J. Dahlbergha.

Kompozycja zgodna jest z historycznymi opisami elek
cji królewskich. Pośrodku występuje okopane prostokątne 
miejsce, przeznaczone dla koła rycerskiego, z szopą dla se
natorów. Z lewej widać, niemal po horyzont, niezliczone 
tłumy szlachty na koniach, ustawionej w szykach, woje
wództwami. W dniu wyborów prymas, pełniący funkcję 
interreksa, wygłaszał przemówienie, po czym intonował 
pieśń Veni Creator, a po jej odśpiewaniu przez wszystkich 

zgromadzonych żegnał krzyżem posłów i senatorów roz
jeżdżających się do swych grup. Najwyższa godnością oso
ba prezentowała kandydatów na króla przedstawicielom 
danego województwa, którzy przy odpowiadającej im kan
dydaturze wznosili akceptujący okrzyk vivat. Głosy z po
szczególnych województw posłowie i senatorowie dostar
czali do koła poselskiego. Interreks oznajmiał wybór elek
ta, a następnie objeżdżał kolejne województwa, pytając po 
trzykroć czy jest zgoda - gdy nie było sprzeciwów, ogłaszał 
wybór nowego króla. Ponadto przy każdej z trzech bram 
proklamował nowego władcę marszałek wielki koronny. 
Zgromadzeni po odśpiewaniu pieśni Te Deum laudamus 
udawali się na mszę do kolegiaty św. Jana.

Gdyby w obrazie chodziło o elekcję z 1697 r., to opusz
czającym wraz ze swą świtą pole elekcyjne kardynałem był
by interreks, prymas Michał Radziejowski. 26 czerwca za
czął on zbieranie głosów od reprezentacji poszczególnych 
województw. Najwięcej województw poparło Franęoisa 
Louisa de Bourbon, księcia Conti. Tego samego dnia napły
nęło jednak złoto z Drezna, od elektora saskiego Fryderyka 
Augusta 1, które, razem z pożyczonymi od jezuitów pie
niędzmi, przeznaczono na nakarmienie zmęczonej długo
trwałym przebywaniem na Woli szlachty (sejm trwał od 15 
maja). Na drugi dzień przewaga należała już do Wettyna. 
Kardynał Radziejowski po podsumowaniu zebranych gło
sów z dwóch dni ogłosił jednak królem księcia Conti. Zwo
lennicy Sasa wnieśli protest, zażądali ponownego przepro
wadzenia elekcji i wezwali do powrotu na pole elekcyjne 
prymasa. Wobec jego odmowy w zastępstwie biskup kujaw
ski Stanisław Dąmbski ogłosił Wettyna królem polskim, 
a następnie, w kilka godzin po kardynale Radziejowskim, 
w kolegiacie św. Jana po raz drugi tego dnia została odpra
wiona msza dziękczynna. Nazajutrz, po powtórzonej w bar
dzo już skromnym gronie elekcji, Fryderyk August większo
ścią głosów został wybrany na władcę Polski.

Obecność na obrazie odjeżdżającego z pola elekcyjnego 
kardynała wskazywać może na moment w dniu 27 czerw
ca, po ogłoszeniu przez niego wyboru na króla księcia
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Conti, ale w takim wypadku jaki byłby cel malowania tak 
okazałego obrazu, ukazującego elekcję kogoś, kto ostatecz
nie poniósł polityczną klęskę? Jest bardziej prawdopodob
ne, iż malarz chciał przedstawić finał sejmu elekcyjnego, 
wybór Augusta II, lecz nie znał dokładnie wszystkich zwią
zanych z tym faktów. Mylił się więc nie tylko umiejscawia
jąc to wydarzenie na Pradze, nie tylko ukazując „saskie” 
skrzydło zamku, lecz również wprowadzając do akcji kar
dynała Radziejowskiego. Nie można natomiast zanegować 
identyfikowania dygnitarza w zachodnim stroju, zbliżają
cego się w otoczeniu świty do centralnego pola elekcyjne
go, z pełnomocnikiem Fryderyka Augusta, feldmarszał
kiem Jakubem Henrykiem Flemmingiem. Spore znaczenie 
dla uznania obrazu za kompozycję związaną z wolną elek
cją 1697 r. może mieć, mimo błędów faktograficznych, 
pierwowzór Kriignera.

Rozważyć też wypada prawdopodobieństwo malarskie
go odtworzenia elekcji z 1733 r., za czym przemawia 
umieszczenie akcji na Pradze (wcześniej wybrano tu na kró
la jedynie Henryka Walezego). Przypomnijmy parę histo
rycznych faktów. Szlachta zgromadziła się najpierw na Wo
li, gdzie niemal jednomyślnie wybrano królem Stanisława 
Leszczyńskiego. 15 września proklamował nowego władcę 
prymas Teodor Potocki. Wobec zagrożenia ze strony zbliża
jących się do Warszawy wojsk rosyjskich, uczestnicy elekcji 
tłumnie wyjeżdżali z Warszawy. Nieliczni zwolennicy elek
tora Fryderyka Augusta II, syna Augusta II, zaczęli zbierać 
się na Pradze. Przed wkroczeniem wrogich Leszczyńskiemu 
Rosjan świeżo ogłoszony król-elekt wyjechał do Gdańska, 
opuścił również Warszawę prymas. 5 października na pra
wym brzegu Wisły, pod miejscowością Kamień (Kamion), 
odbyła się ponowna elekcja, gdzie, podobno w obecności 
garstki zgromadzonych, ogłoszono królem Wettyna. Biorąc 
pod uwagę możliwość ukazania na obrazie tej elekcji, trze
ba jednak wskazać na istotną rozbieżność historyczną: jadą- 
cy konno kardynał nie mógłby być prymasem Potockim, 
gdyż ten nie miał kapelusza kardynalskiego, a poza tym nie 
brał udziału w elekcji na Pradze.

Gdyby obraz był współczesny lub nawet stosunkowo nie
wiele późniejszy od wymienionych elekcji, fakty niewątpli
wie zostałyby przedstawione wierniej. Nasuwa się istotny 
wniosek: skoro malarz w tak wielu sprawach i w tym stop
niu pomieszał fakty, tworzył obraz zapewne sporo lat po sa
skich elekcjach. Mogło to wynikać również z jego obcego po

chodzenia. Znał on jednak znakomicie polskie realia kostiu- 
mologiczne i obyczajowe, świetnie charakteryzując typy 
szlachciców i ich zachowanie - musiał więc żyć i działać 
w Polsce. Strona formalna dzieła przesądziła o konkluzji do
tyczącej atrybucji: intrygujące tematycznie i artystycznie dzie
ło wykonał Jan Piotr Norblin de la Gourdaine (1745-1830).

Ów uczeń Francesca Giuseppe Casanovy, następnie wy
chowanek paryskiej Academie Royale de Peinture et de 
Sculpture, sprowadzony w 1774 r. do Polski przez księcia 
Adama Kazimierza Czartoryskiego, ujawniał zadziwiająco 
szeroką skalę zainteresowań tematycznych i rozwiązań for
malnych, stosował też różnorodne techniki malarskie, ry
sunkowe i graficzne, zachowując we wszystkich dziełach 
własny pierwiastek. Artysta dworu Czartoryskich przez 
kilkanaście lat malował dla swych chlebodawców, zwłasz
cza do ich podwarszawskiej rezydencji Powązki, sceny 
w typie fete champetre i fete galante, nawiązujące do ma
larstwa Watteau i Fragonarda, Świątynię Diany w Arkadii 
koło Natolina na zlecenie Heleny z Przezdzieckich Radzi- 
wiłłowej udekorował scenami alegoryczno-mitologiczny- 
mi, utrwalał widoki Arkadii, dla Stanisława Augusta two
rzył obrazy religijne, historyczne i rodzajowe, do Szkoły 
Rycerskiej kierowanej przez księcia Czartoryskiego nama
lował cykl obrazów ze scenami z Metamorfoz Owidiusza.

Od samego początku pobytu w Polsce fascynowała 
francuskiego artystę tutejsza egzotyka, dostrzegalna 
zwłaszcza w reprezentujących wszystkie warstwy społecz
ne typach ludzkich, w ich strojach i akcesoriach, moty
wach utrwalanych bardziej na swój użytek niż na konkret
ne zamówienie. Nurt rodzajowy ujawnia indywidualność 
artysty, jego nowatorstwo na tle ówczesnego malarstwa 
polskiego. Zygmunt Batowski uważał Norblina za najbar
dziej godnego uwagi malarza działającego w Polsce 
w XVIII w., głównie dlatego, „że byt najwszechstronniej
szym, a co najważniejsza, najzdolniejszym - wreszcie, że, 
wiedziony szczęśliwym instynktem, wkroczył na pole, omi
jane przez innych dworskich malarzy, stał się niespostrzeże- 
nie nowatorem na naszym gruncie, a tym samym postacią 
o historycznej roli w sztuce polskiej”.

Jakości formalne wawelskiej „Elekcji” wydają się kwinte
sencją stylu Norblina w obrębie rodzajowego nurtu, znanego 
zwłaszcza z rysunków, wykonanych tuszem, gwaszem i sepią, 
jak „Targ na Pradze”, „Jarmark w Łęcznej”, „Targ na Nowym 
Mieście w Warszawie”, różnych wersji „Zebrań sejmiko-
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wych”. Mimo niezwykłego rozmachu malarskiego przedsię
wzięcia, wawelski utwór w formie i w szczegółach kompozy
cyjnych zdradza artystę kameralnego, innego pokroju niż Bac- 
ciarelli, z nawykiem do stosowania form lekkich. Potwierdza 
to wypowiedź Tadeusza Dobrowolskiego: „Pod wpływem na
strojów patriotycznych zaczął [Norblin] malować z czasem ob
razy historyczne, niepodobne jednak do malowideł Bacciarelle- 
go. Były to bowiem obrazy batalistyczne, złożone z tłumów 
maleńkich postaci rojących się w rozległej przestrzeni. 'Zarów
no «Bitwa pod Zborowem», jak «Bitwa pod Chocimiem» nie 
mają nic z teatralności malowideł dyrektora malarm”.

Lekki, zarazem śmiały pędzel ożywia zarówno pierw
szoplanowe postacie i scenki, jak też mrowie postaci w głę
bi. Na tak niezwykłą żywość linii, plątaninę form, bogac
two póz i gestów nie zdobyłby się żaden inny malarz 
w osiemnastowiecznej Polsce. Typowe dla Norblina, do
brze znane z jego scen sejmikowych, są postacie szlachci
ców. Zbierają się w grupki na polu kola rycerskiego i poza 
nim, kłaniają się magnatom i sobie nawzajem, dyskutują 
żywo gestykulując. Są wśród nich przedstawiciele „rasy” 
wykreowanej przez Norblina - szpetni, łysi, z wyrastający
mi prawie z czoła nochalami. Szkice artysta wykonywał 
z natury, ale też był zapewne dobrze obeznany z „sarmac
kimi” konterfektami. Ożywiony tłum, w dużych partiach 
z indywidualnie traktowanymi jego uczestnikami, jest tu 
porównywalny jedynie z tysięcznym co najmniej zgroma
dzeniem w innym dziele Norblina, przedstawiającym sce
nę sejmową - „Uchwalenie Konstytucji 3 Maja”.

Niezwykłe mistrzostwo, wirtuozerię pędzla ujawnia 
Norblin w ujęciu koni, w których malowaniu wprawiał się 
pod okiem batalisty Francesca Casanovy. Niekiedy kreowa
ne zaledwie kilkoma pociągnięciami pędzla, ujęte z przodu,

3-6. Fragmenty obrazu Jana Piotra Norblina, „Elekcja Wettyna na króla 
polskiego”

(zdjęcia: Adam Wierzba)

z tyłu lub z profilu, białe, karę i gniade, stoją spokojnie, idą 
stępa, kłusują. To właśnie one, wespół z ukazywanymi na 
„Targach końskich”, inaugurują w nowoczesnym malarstwie 
polskim ten nurt, który pełnię wyrazu znajdzie w dziełach 
pędzla Orłowskiego, Michałowskiego i Kossaków.

W kolorycie obrazów Norblina dominują barwy brunat
ne, które artysta preferował m.in. przez częste stosowanie 
sepii, tak więc i w wawelskim obrazie przeważają wyraźnie 
różne odmiany brązu. Zgaszeniu kolorytu artysta znakomi
cie zapobiegł, wprowadzając akcenty barwne, złożone 
z różnych odcieni bieli oraz jaskrawych czerwieni i błęki
tów. Fascynuje zwłaszcza wirtuozerią pędzla dynamicznie, 
wręcz brawurowo oddana scena z kardynałem i jego świtą, 
mieniąca się bogactwem barw. Koloryt całej kompozycji 
ożywia również górna jej strefa, z błękitem nieba i Wisły.

Manifestując tak wyraźnie w szczegółach swą artystycz
ną indywidualność, w kompozycji całości Norblin wyraźnie 
oparł się na sztychu Kriignera. Obraz jest w zasadzie prze
tworzoną kopią saskiej grafiki. O ile jednak na sztychu wi
dać wyraźnie granice konnych szyków, to na obrazie tłum 
jest bezkresny, wtapia się w pejzaż gdzieś hen daleko, niemal 
na horyzoncie. Dość istotna różnica tkwi w ukazaniu inne
go epizodu elekcji. W kompozycji graficznej trwają jeszcze 
obrady koła rycerskiego oraz siedzących w szopie senato
rów, z prymasem. Kardynał nie jedzie więc na koniu, jak 
w obrazie - w tym miejscu grafik pokazał jeźdźca w repre
zentacyjnych szatach, w kapeluszu z wielkim pióropuszem, 
może opuszczającego pole elekcyjne przedstawiciela księcia 
de Conti? W kompozycji malarskiej pole koła rycerskiego 
pustoszeje, pozostały tylko grupki dyskutujących posłów. 
Wykonany na krakowskiej ASP przez Jana Rutkowskiego 
rentgenogram obrazu ujawnił, iż wygląd tej jego części nie 
od razu był w pełni taki jak obecnie, że autor szkicując ją 
zmieniał nieco kształt obwałowania pola koła rycerskiego, 
inaczej też planował rozwiązanie niektórych scenek. Na pra
wo od szopy, zwarta, idąca w szyku grupa niezidentyfikowa
nych postaci w czerwonych strojach (senatorzy?) też wyglą
da inaczej niż na grafice. Dodać warto, iż ten fragment kom
pozycji, namalowany przez Norblina czerwoną, innego po
chodzenia farbą, nie występuje w ogóle na rentgenogramie.

Inna niż na sztychu jest panorama Warszawy, uaktual
niona wprawdzie przez Norblina, lecz bardzo daleka od 
rzeczywistej. Wydawać by się mogło, iż artysta, który malo
wał uliczne sceny Warszawy z jej zabudową w tle, powinien 
dobrze znać również ogólne widoki miasta. Było jednak 
inaczej. W zasadzie prawidłowo pokazane jest „saskie” 
skrzydło zamku, można jeszcze zidentyfikować kolegiatę 
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św. Jana czy kościół jezuitów, natomiast inne kościoły i pa
łace są nierozpoznawalne. Budynki, o typie „urody” znanej 
z innych Norblinowskich, „wewnętrznych” widoków War
szawy, pokazane są tu nie tylko w złych proporcjach, nie
kiedy przekrzywione, wręcz koślawe, lecz również w nie
właściwych punktach miasta, jak np. kościół Sakramentek. 
Do wiernego namalowania majaczącej w tle panoramy 
miejskiej artysta nie przywiązywał więc większej wagi, trak
tował ją wręcz nonszalancko, odtwarzając z pamięci w swej 
pracowni. Podobną postawę zdradza artysta również w in
nych dziełach, np. we wspomnianej „Bitwie pod Zboro- 
wem”, a także w „Targu na Nowym Mieście”, „Wieszaniu 
zdrajców na Rynku Starego Miasta w Warszawie w dniu 
9 maja 1794”. Jest to zatem zjawisko typowe dla artysty, 
którego dzieła, według Janusza Macieja Michałowskiego, 
są „niedokładne w wykreślaniu perspektywy, przeciwko pra
widłom której Norblin «grzeszył» niejednokrotnie”.

Twórca „Elekcji”, ujawniając tak wyraźnie wierność 
szlacheckim realiom kulturowym z minionych czasów sa
skich, zakamuflował na długie lata swe autorstwo. W wy
padku wiązania obrazu z tej rangi artystą nawet bardzo 
szeroka argumentacja może wywoływać zastrzeżenia, gdy 
dzieło nie jest opatrzone autorską sygnaturą. Znakomity 
jej substytut stanowi jednak specyficzne ujęcie kompozy
cyjne, występujące na wawelskim obrazie w dwóch miej
scach. Przed wejściem w obwałowaniu, z prawej, widzimy 
grupkę trzech postaci, a przed nimi nieproporcjonalnie 
małą, choć dorosłą osobę. Również w obrębie pola koła 
rycerskiego pokazano, tyłem do widza, dwóch naturalnych 
rozmiarów szlachciców, za których plecami wyrosła niena
turalnie mniejsza od nich postać starszego mężczyzny, 
a przed nimi w tanecznej pozie widać dwie, jeszcze mniej
sze osoby, w kapeluszach na głowach. Ów irracjonalny 
pierwiastek kompozycyjny, urągający realnym relacjom 
w zakresie proporcji, pieczętuje wiele dzieł Norblina, wy
łącznie Norblina, ale jedynie ze scenami historyczno- 
-rodzajowymi i rodzajowymi (np. „Sejmik w małym mia
steczku”, „Sejmiki w kościele”, „Jarmark w Łęcznej”).

Nie ulega wątpliwości - powstanie obrazu miało związek 
ze sprawą sukcesji tronu, było owocem nastrojów i idei zwią
zanych z Sejmem Czteroletnim i Konstytucją 3 Maja. Nie 
wiemy jednak, z czyich inspiracji zrodziło się dzieło, kto był 
zleceniodawcą. Główny mecenas Norblina, książę Adam 
Czartoryski, jeden z przywódców obozu patriotycznego 
i wielki orędownik restytucji Sasów w Polsce, jawi się tu jako 
pierwszy potencjalny fundator „Elekcji”. Już po uchwaleniu 
konstytucji w latach 1791-1792 książę przebywał w Dreźnie 
z misją przekonania Fryderyka Augusta do przyjęcia polskiej 
korony. Gdyby istotnie obraz powstał na jego zamówienie, 
miałby zapewne na celu popularyzację idei powrotu panowa
nia Wettynów. Nie można jednak wykluczyć, że dzieło było 
przewidywane na dar dla przyszłego władcy Polski i zamó
wione przez Czartoryskiego w okresie jego pobytu w Dreź
nie, nie zostało wszakże ukończone z powodu fiaska jego mi
sji. Nasuwa się jeszcze pytanie: gdyby obraz znajdował się 
w ręku Czartoryskich, dlaczego miałby kiedyś opuścić ich 
kolekcję (oni raczej nie rozdawali obiektów z własnego mu
zeum), by znaleźć się ostatecznie w zbiorach Potockich?

Problem tkwi w tym, że ta gałąź rodu Potockich wywo
dziła się od Stanisława Szczęsnego Potockiego, wojewody

7. Johann Gotfńed Kriigner (1681-1786), „Elekcja Augusta II Sasa”, po
1704 r., miedzioryt w książce Franz Christoph Khevenhillers... Annalium 
Ferdinandeorum siebenter und achter Teil, Lipsk 1723

ruskiego, marszałka Konfederacji Targowickiej, wroga Kon
stytucji 3 Maja i zdecydowanego przeciwnika idei restytucji 
tronu saskiego w Polsce. Wyposażenie krakowskiego pałacu 
Potockich składało się w dużej części z obiektów pochodzą
cych z kolekcji w jego rezydencji w Tulczynie na Bracławsz- 
czyźnie (częściowo z czasem przemieszczone do pałacu 
w Peczarze), przewiezionej do Krakowa w czasie pierwszej 
wojny światowej. Opublikowane wspomnienia zwiedzają
cych w XIX w. pałace w Tulczynie i Peczarze, niekiedy z bar
dzo szczegółowym opisem ich wyposażenia, nie zawierają 
żadnej wzmianki o obrazie, który można by utożsamiać 
z „Elekcją”. Sprawa, kiedy i w jakich okolicznościach dzieło 
znalazło się w rękach Potockich, musi więc na razie pozostać 
nierozstrzygnięta.

Istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że artysta, o no
woczesnej już świadomości, mógł być sam inicjatorem po
wstania obrazu, adresując go do polskiego społeczeństwa, 
nie zaś do konkretnego zleceniodawcy. Zaangażowanie 
Norblina w sprawy społeczno-polityczne w Polsce, w pol
ską „rewolucję”, da się zaobserwować już w okresie po
przedzającym Sejm Czteroletni. Z tego właśnie czasu po
chodzi większość utworów ukazujących sejmiki, w organi
zacji których na terenie Lubelszczyzny sporą rolę odegrał 
Adam Czartoryski. Fascynacja zjawiskiem sejmowania, 
wtopionym w barwny świat polskiej szlachty, mogła u Nor
blina szukać ujścia w projekcie dzieła monumentalnego 
(w skali jego kameralnej w zasadzie twórczości), stanowią
cego apogeum jego zainteresowań. Przedstawienie elekcji 
z czasów saskich dawało nadzieję na zainteresowanie od
biorców ze względu na rozwijaną w szlacheckiej społeczno
ści ideę saskiej sukcesji tronu, ale też stwarzało okazję do 
zademonstrowania własnej erudycji, do wypełnienia sceny 
historycznej aktorami, w znajomości których Norblin nie 
miał sobie równych. Być może na podjęcie tego tematu 
wpływ miał pobyt artysty w Dreźnie w 1789 r., być może 
też obraz miał zapoczątkować cykl o tematyce sejmowej, 
którego uwieńczeniem byłoby, jedynie naszkicowane, 
„Uchwalenie Konstytucji 3 Maja”.

Kazimierz Kuczman
Zagadnienie zostało szerzej omówione w pracy autora: „Elekcja Wettyna na króla polskie
go” - dzieło Jana Piotra Norblina, Studia Waweliana XI/XII, 2002/2003.
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Na wystawach dzieł sztuki i starożytności, organizowanych w Warszawie, 
Lwowie czy Krakowie od połowy XIX w. zawsze wśród zabytków rzemiosła 

artystycznego umieszczano przedmioty z manufaktury koreckiej. 
Porcelana o tej proweniencji była ozdobą najlepszych kolekcji, 

m.in. Stanisława Ursyn-Rusieckiego, Ryszarda Stanisława Ryszarda, 
Gustawa Soubise-Bisiera, i do dziś podnosi rangę zbiorów 

zarówno prywatnych, jak i muzealnych.

Porcelana z Korca
znana czy nieznana?

ANNA SZKURŁAT

1 ierwsza polska porcelana od początku była przed- 
miotem cennym i wyjątkowym, o czym świadczą 

■■także jej liczne falsyfikaty, powstające już od około po
łowy XIX w. Aczkolwiek stan wiedzy o tej gałęzi polskie
go rzemiosła artystycznego jest dość skromny. Trudno oce
nić, jaki procent całej produkcji manufaktury koreckiej 
przetrwał do dziś, w każdym razie można uznać, że niema
ły. Wprawdzie liczba przedmiotów eksponowanych w mu
zeach, galeriach, na okolicznościowych wystawach itp., nie 
jest imponująca, ale niebagatelne są magazynowe zasoby 
muzealne, a także nie do oszacowania jest liczba koreckich 
zabytków w posiadaniu osób prywatnych. Nie można jed
nak zapominać, że wiele rodzajów produktów w ogóle się 
nie zachowało.

W Polsce produkcję porcelany - właśnie koreckiej - 
rozpoczęto dopiero w końcu XVIII w., a więc w osiem
dziesiąt lat po opracowaniu przez Johanna Friedricha 
Bóttgera pierwszej europejskiej (miśnieńskiej) masy porce
lanowej. Zakładając królewską manufakturę fajansu w Bel
wederze w Warszawie, Stanisław August, idąc w ślady in
nych monarchów, wyznaczył jej pracownikom główny cel: 
uzyskanie rodzimej porcelany. Z powodu braku odpo
wiednich arkanistów, przedsięwzięcie zakończyło się jed
nak niepowodzeniem. Udało się to dopiero w 1790 r. 
Franciszkowi Mezerowi, dyrektorowi manufaktury fajansu 
w Korcu, utworzonej w 1784 r. przez księcia Józefa Kle
mensa Czartoryskiego. Książę, podobnie jak ostatni król 
Polski, dbał o rozkwit gospodarczy swych posiadłości, 
a szczególnie Korca, który rozbudował wraz z zamkiem 
oraz uprzemysłowił, zakładając, oprócz manufaktury fa- 
jansowo-porcelanowej, również manufakturę sukienniczą.

1. Filiżanka ze spodkiem z widokami koreckiej manufaktury, ok. 1793 r.

Czartoryski zainteresowany był szczególnie produkcją 
ceramiki - w czasie swych młodzieńczych podróży zwiedził 
manufaktury w Miśni i Berlinie. Przystępując do uruchomie
nia własnej wytwórni, przesłał próbki znalezionych glinek do 
ekspertyzy do Miśni, gdzie uzyskał pozytywną opinię. Miało 
to ogromne znaczenie, gdyż sukces zależał w dużej mierze od 
niskich kosztów surowców, co warunkowało posiadanie wła
snych i w bliskiej odległości położonych złóż glinek.

Korecka fabryka nie była typową prywatną własnością, 
lecz używając dzisiejszej terminologii, spółką akcyjną. Do 
czasu wynalezienia porcelany wyemitowano 22 akcje (o no
minale 1000 zł), a w 1789 r. ich liczbę zwiększono do 100. 
Najwięcej udziałów spośród 23 akcjonariuszy, niemal 1/3, 
miał założyciel - ks. Czartoryski. Oczywiście zmieniało się 
grono udziałowców oraz liczba akcji: w 1803 r. zwiększyła 
się do 140, a około 1820 r. zmniejszyła do 120.
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1 maja 1790 r. Franciszek Mezer przesłał pierwsze 
próbki porcelany królowi Stanisławowi Augustowi, który 
w pełni docenił jego osiągnięcie i do podziękowania dołą
czył pierścień z cyfrą królewską (bądź medal?). Trzy lata 
później król i jego brat Michał prymas Poniatowski otrzy
mali od Mezera w darze po filiżance z widokiem manufak
tury, można również przypuszczać, że także książę Józef 
Klemens Czartoryski zamówił dla siebie podobny komplet, 
a być może również niektórzy z udziałowców. Zachowane 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Krako
wie dwa spodki oraz filiżanka (zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 8, 2003, s. 3) są niezwykle cennym źródłem ikono
graficznym, bo dzięki nim wiemy, jak wyglądał pierwszy 
kompleks zabudowań fabryki, w której zatrudnionych by
ło 300 osób. Uzupełnieniem obrazka jest opis Antoniego 
Andrzejowskiego, siostrzeńca kierownika malarni Kazi
mierza Sobińskiego: „Gmach fabryczny na Józefinie był 
ogromny. W prawem skrzydle było mieszkanie dyrektora 
obszerne, wygodne i ozdobne i laboratorium; na lewem 
skrzydle był magazyn wyrobów; środek na dole zajmowały 
galerie robocze, na górze sale malarni, z tylu dziedziniec 
ogromny z licznemi fabrycznemi zabudowaniami”.

Dynamiczny rozwój manufaktury przerwał ciąg niepo
myślnych zdarzeń. Po drugim rozbiorze Polski dobra zosta
ły zajęte przez Rosjan i Wołyń wcielono do Rosji. Rynki 
zbytu w okrojonej Polsce znalazły się poza granicami; 
w 1795 r. odszedł z manufaktury Franciszek Mezer, który 
w dobrach Zamoyskich w Tomaszowie Lubelskim założył 
wytwórnię fajansu. Dyrektorem koreckiej manufaktury zo
stał brat Franciszka - Michał. Jednak istotnym nieszczę
ściem był pożar w końcu 1796 r., który, jak pisał ks. Józef 
Klemens do żony Doroty: „Zniszczył całkowicie główny 
gmach i zabudowania boczne, skład gotowych naczyń, 
a także malarnię, w której znajdowały się modele chińskie, 
saskie i francuskie”. Manufakturę odbudowano już w roku 
następnym. Teraz mieściła się ona w dwóch murowanych 
budynkach i jednym drewnianym, gdzie ulokowano 14 
warsztatów porcelany i 37 fajansu, a przedmioty wypalano 
w ośmiu piecach (w dwóch - porcelanowe, w sześciu po
zostałych - fajansowe).

W 1803 r. Michał Mezer zapowiedział Czartoryskiemu 
swoje odejście do konkurencyjnej wytwórni w Baranówce. 
W związku z tym książę rozpoczął intensywne poszukiwania 
jego następcy. W wyniku tych zabiegów w 1804 r. z Sevres 
pod Paryżem przybyło dwóch Francuzów: Charles Louis 
Meraud (vel Merault), chemik, przygotowujący kolory oraz 
nieznany z imienia Petion. Pierwszy z nich kierował korecką 
manufakturą do 1807 r., Petion zastąpił go po tej dacie.

W 1810 r. umarł założyciel i opiekun wytwórni Józef 
Klemens Czartoryski. Stanowisko prezesa piastowali kolej
no mężowie córek Czartoryskiego: Eustachy Erazm San- 
guszko, poślubiony Klementynie, a następnie Gabriel 
Rzyszczewski, mąż Celestyny. Spadkobierczyni Korca i ma
nufaktury - Maria Antonina, żona Jana Alojzego Potockie
go, nie interesowała się swym dziedzictwem. W 1821 r. 
manufaktura została wydzierżawiona Petionowi do 1824 r., 
a być może przedłużono umowę do końca działalności ma
nufaktury, tj. do 1832 r.

Mimo, że okres działalności fabryki był stosunkowo 
krótki, to jednak pozostawiła ona bogatą spuściznę, o im-
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ponującej różnorodności wzorów, tak dekoracji, jak 
i kształtów. Manufaktura produkowała przede wszystkim 
serwisy obiadowe, zastawy do kawy i herbaty, z których 
przetrwały do naszych czasów liczne fragmenty. W jej 
asortymencie nie zabrakło jednak także przedmiotów de
koracyjnych - różnorodnych form wazonów, przeznaczo
nych zgodnie z ówczesną modą głównie do dekoracji, ko
minków czy konsol. Produkowano też inne przedmioty 
użytkowe: lichtarze, tace, komplety mis z dzbanami na wo
dę i naczynia apteczne.

Porcelana korecka jest zróżnicowana pod względem ja
kości, na co niewątpliwie wpłynął brak stabilizacji w zarzą
dzaniu i sytuacji finansowej fabryki. Można się zgodzić 
z Czartoryskim, że porcelana ta dorównywała zagranicznej 
- wiele wzorów wiedeńskich, miśnieńskich, a następnie 
francuskich przejmowała i stosowała, niekiedy z pewnymi 
modyfikacjami. Przybycie dwóch Francuzów z Sevres za
owocowało wprowadzeniem emaliowych teł żółtych, fio
letowych, o odcieniu głębokiego granatu, szkliw imitują
cych szylkret, marmur, mahoń i inne gatunki drewna, czę
sto zdobionych wspaniałymi złoceniami, mniej lub bardziej 
rozbudowanymi bordiurami, które także wykazują związki 
ze wzornictwem europejskiej porcelany.

Wazony dekoracyjne i niektóre zastawy do herbaty czy 
kawy zdobiono m.in. malowanymi miniaturami, najczę
ściej jednobarwnymi (czerń, sepia). Najbardziej powszech
ne były wzory roślinne: bukiety umieszczane w lustrach ta
lerzy i półmisków, centralnie na ściankach waz, sosjerek, 
rozmaite wici zdobiące naczynia przy ich krawędziach czy 
rzuciki z drobnych kwiatków, pokrywające całą po
wierzchnię przedmiotu. Nie brak i bardziej reprezentacyj
nych serwisów, zdobionych herbem lub inicjałem właści-



2. Miecznik, ok. 1820 r.
3. Cukiernica, ok. 1815 r.
4. Miska, 1828 r.
5. Talerz z serwisu z monogramem ŁŁ, ok. 1828 r.
6. Talerz z serwisu Konstancji z Radziwiłłów 
Czudowskiej, ok. 1820 r.
7. Talerz, lata dwudzieste XIX w.
8. Talerz z wicią winorośli, lata dwudzieste XIX w.
9. Talerz z wieńcem z sitowia i drobnych kwiatków, 
lata dwudzieste XIX w.

(zdjęcia: 3-9 - Anna Szkarłat: 1 - w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, 2, 4-9 - kolekcja Marii 

i Jerzego Łosiów, obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Kielcach, 3 - w zbiorach Zamku 

Królewskiego w Warszawie)

cielą, np. Konstancji z Radziwiłłów Czudowskiej. Najwięk
szą inwencję wykazano przy modelowaniu i dekorowaniu 
filiżanek. Powielano wzory stosowane w ówczesnych za
granicznych wytwórniach i dodatkowo urozmaicano przez 
wprowadzanie różnorodnych kształtów uchwytów. 
W przeciwieństwie do serwisów obiadowych, zastawy do 
herbaty rzadko zdobiono typowymi bukietami kwiatów, 
zwłaszcza odnosi się to do produkcji w XIX w.

Samych wzorów dekoracji malarskich było ponad dwie
ście, przy założeniu, że wszystkie miniatury pejzażowe trak
tujemy jako jeden rodzaj zdobnictwa. Popularne bukiety 
komponowano z dominującego kwiatu: róży fioletowo- 
-różowej, żonkila, goździka bądź tulipana oraz drobnych 
kwiatków, takich jak prymulki i bratek trójbarwny. Zwraca
jąc uwagę na kolorystykę kwiatów i ich dobór, można wy
różnić po kilka odmian danego bukietu (tulipan czerwono- 
-żółty, fioletowo-żółty; prymulki fioletowe lub czerwone 
itd.), a w wypadku bukietu z różą stosowano także paletę 
monochromatyczną: zieloną lub brązową. Wśród popular
nych wici roślinnych zdobiących kołnierze talerzy, półmi
sków, a umieszczanych przy krawędziach innych naczyń na
leży wymienić winną latorośl (brązową, zieloną, złotą), li
ście dębiny z żołędziami, sitowie z drobnymi kwiatkami 
przypominającymi niezapominajki, różowe różyczki ze zło
tymi listkami, niebieskie kwiatki z trzema listkami tworzą
cymi „kometki”. Naczynia często zdobiono rzutem cha
brów (niebiesko-zielonych lub z dodatkiem kwiatów zło
tych i żółtych), różyczek lub małych gałązek różnorodnych 
kwiatków (analogicznie do wiedeńskiego deseniu).

Wzorów geometrycznych w ścisłym znaczeniu tego sło
wa nie używano w Korcu, choć można zaliczyć doń motyw 
wstęgi na kołnierzu, ułożonej w „zygzag”. Stosowano na

tomiast niezwykle bogaty repertuar złotych ornamentów, 
w które często wplatano klasyczne motywy, jak np. palme
ty, liście akantu. W większości nie dorównywały one zło
ceniom stosowanym w Sevres czy Wiedniu, ale zdarzały się 
wyjątki: jeden z zachowanych kompletów filiżanki ze 
spodkiem jest bardzo bliskim naśladownictwem wzoru 
wiedeńskiego.

Na filiżankach umieszczano ponadto czarne popiersia 
sylwetkowe, tzw. silhouette, Tadeusza Kościuszki, Eusta
chego Sanguszki bądź monogramy uformowane z wielo
barwnych girland kwiatowych (do ok. 1800 r.), a następ
nie malowane złotem. W rezerwach, wydzielonych z barw
nego tła, często imitującego słoje drewna, umieszczano mi
niatury pejzażowe z motywami architektonicznymi. Naj
bardziej znane są dwa komplety filiżanek ze spodkami 
z tzw. widokami neapolitańskimi oraz talerz z wielobarw
nym widokiem zamku w Baranowie, odwzorowanym ze 
współczesnej litografii. Na zastawach do herbaty pojawia
ły się czasem motywy ptaków siedzących na gałązkach, 
motyle o pierwowzorze francuskim, a także elementy an- 
tykizujące w różnych kompozycjach, wśród których moż
na wymienić filiżankę malowaną a la grec. Wytwarzano 
również naczynia plastycznie formowane, imitujące owoce 
czy warzywa, np. podstawki pod sztućce w formie szpara
gów, maselniczki w kształcie główek kapusty czy talerzyki 
w kształcie liści.

Anna Szkuriat

Od redakcji. W imieniu autorki, która opracowuje monografię porcelany 
koreckiej, zwracamy się z prośbą do wszystkich osób posiadających wyro
by koreckie bądź materiały źródłowe dotyczące manufaktury o kontakt 
z: Anna Szkuriat, Zamek Królewski w Warszawie, pi. Zamkowy 4, 00-277 
Warszawa, tel. (22) 65 72 369, e-mail: Anna.Sz@interia.pl
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W 1858 r. ukazała się w Wilnie część pierwsza wydawnictwa 
Pomniki rytownictwa krajowego, zatytułowana Odciski z blach mniejszych, 
znajdujących się w bibliotece Lohojskiej Konstantego hrabi Tyszkiewicza, 

wydane nakładem ich właściciela. Wolumin zawierał, oprócz tekstu, 
181 sztychowanych tablic, powstałych głównie w kręgu wileńskim.

O nowych odbiciach
ze starych płyt miedziorytniczych

A
 HANNA WIDACKA

utorem wydanego w Wilnie albumu był Konstanty 
Tyszkiewicz (1806-1868), badacz pradziejów Li

ki twy i Białorusi, archeolog i krajoznawca, a zara
zem jeden z nielicznych kolekcjonerów, doceniających zna
czenie płyt miedziorytniczych. We wstępie do albumu ubo
lewał: „[...] wieleż blach cytowanych [...] poszły w zamian 
za miedziany kociołek! tam pod młotem kotlarza, obojęt
nym na dzieła sztuki, ginęły na zawsze ślady rylca, których

przechowywanie wielką by nieraz przysługę wyświadczyło 
dla nauki”. Toteż systematycznie zajął się ich skupywaniem 
i gromadzeniem, zwłaszcza że - jak pisał - „i dzisiaj każden 
Z klasztorów tak wileńskich, jako i innych, istniejących jesz
cze na Litwie, posiada mniej więcej bogate składy blach cy
towanych”. Wkrótce był w posiadaniu kilkuset matryc „ry- 
townictwa krajowego, różnemi czasy nagromadzonych”, 
a swoją pasję podsumował następująco: „Przez całe moje 
Życie tej myśli poświęcony, nie zaniedbałem skorzystać 
z każdej zręczności, która mnie się przedstawiła; nabywałem 
takowe pojedynczo z rąk prywatnych osób, to w większej 

1. C.H. Lau, „Portret Johanna 
Antona Schaffgotscha”, 
miedzioryt, po 1742;
nowsza odbitka

2. Hirsz Leybowicz, „Portret 
Bogusława Radziwiłła”, 
miedzioryt, 1758;
odbitka nowsza z 1875 r.
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ilości z klasztorów przy ich ubywaniu”. Tom pierwszy obej
muje nowe druki z blach mniejszego formatu, tom drugi, 
znacznie rzadziej spotykany, zawiera 14 kart - tablic o for
macie 600 x 845 mm. Jego egzemplarz z odręczną dedyka
cją Tyszkiewicza, kreśloną w Łohojsku i datowaną 10 lute
go 1859 r., adresowaną do Edwarda Rastawieckiego, znaj
duje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W obu tych 
albumach spotykamy nazwiska przeważnie niewysokiego 
lotu grafików wileńskich: Ignacego Karęgi, Jana Nikodema 
Łopacińskiego, Jana Masiewskiego, Stanisława Pczyckiego 
(w zakonie karmelitów znany jako Maurycy od Św. Du
cha), Michała Podolińskiego oraz miedzioryty anonimowe
go autorstwa. Kolejnym edycjom blach łohojskich (część 
zbioru znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie) 
stanęła na przeszkodzie śmierć ich właściciela.

Innym liczącym się przedsięwzięciem edytorskim był ry
sunkowy cykl z historii Polski, wykonany po 1784 r. przez 
Franciszka Smuglewicza, którego magnat i bankier-patrio- 
ta, Prot Potocki, namówił do zreprodukowania ich w grafi
ce. Prospekt z 1787 r. zapowiadał „dzieło Historyi Krajo
wcy” najpierw w 200 rycinach, potem już tylko w 100 „ko- 
persztychach”, których wykonanie powierzono artystom 
obcym. Wszakże fundusze Potockiego i Smuglewicza star
czyły zaledwie na sztychowanie pierwszych dziewięciu 
plansz, zrealizowanych w 1791 r. w Rzymie, Dreźnie i wy
jątkowo w Warszawie. Dalsze prace przerwano z braku pie
niędzy; Potocki zbankrutował, a Smuglewicza niesłusznie 
pozwali wierzyciele bankiera o zwrot 770 czerwonych zło
tych, artysta musiał też oddać znajdujące się u niego płyty 
miedziorytnicze. W komplecie trafiły one, drogą zakupu, 
do grafika Izydora Weissa w Wilnie, który w 1820 r. spo
rządził nową, drugą edycję cyklu. Napis łaciński zastąpił 
w niej łacińsko-polskim, niekiedy dodawał dyskretnie wła
sny adres wydawniczy, zaś w miejscu oryginalnych sygnatur 
rytowal nowe, choć identyczne w treści. Zdarzało się rów
nież, iż oryginalną matrycę obcinał (wraz z partią napisu), 
sporządzając dla dwujęzycznych inskrypcji osobną płytę. 
W latach 1845-1850 Jan Kazimierz Wilczyński w Paryżu po 
raz trzeci odbił cykl Smuglewicza, w serii 3 Albumu Wileń
skiego (Album de Wilna), korygując tylko jaskrawe błędy li
terowe w napisach objaśniających poprzedniego wydania. 
Omówione trzy edycje różnią się - oprócz tytułów i dodat
kowych oznaczeń - adresami wydawniczymi oraz rodzajem 
papierów. Jest prawdopodobne, że w ostatnim wydaniu 
miedziane matryce poddano retuszom.

Także trzech wydań doczekał się album Monumenta 
Regum Poloniae Cracoviensia, sztychowany w technice 
akwatinty i akwaforty przez Fryderyka Krzysztofa Dietri
cha, według rysunków Michała Stachowicza, przedstawia
jący w 24 tablicach pomniki nagrobne i sarkofagi królów 
i książąt polskich. Pierwsze wydanie ukazało się w Warsza
wie w latach 1822-1827; utrzymane w tonacji sepiowej, 
było zaopatrzone w inskrypcje łacińskie. Matryce po 
ukończeniu druku złożono w Bibliotece Publicznej, skąd 
po upadku powstania listopadowego zostały wywiezione 
do Petersburga i złożone w Cesarskiej Bibliotece Publicz
nej. Druga edycja ukazała się w 1851 r. z inicjatywy zasłu
żonego petersburskiego księgarza, Bolesława Maurycego 
Wolffa. Płyty, wypożyczone za zgodą barona Korffa, prze
wieziono do Paryża i tu odbito w zakładzie litograficznym 

Josepha Lemerciera. Napisy łacińskie usunięto, zastępując 
je polskimi, a na każdej płycie dorytowano: Imp. de Lemer- 
cier. Tonacja rycin jest szara i w porównaniu z pierwszym 
wydaniem są one mniej kontrastowe. Edycja petersburska 
- zaopatrzona w specjalnie dlań wykonaną okładkę z lito- 
grafowaną kompozycją Maksymiliana Fajansa - należy do 
rzadkości (na XVII aukcji książek i grafiki Antykwariatów 
Warszawskich Lamus w Warszawie, 22 maja 2004 r., jej ce
na wywoławcza wyniosła 4500 zł). W trzecim wydaniu 
Monumentów, które ukazało się w 1853 r., także w Peters
burgu, odbite w drukarni F. Chardona starszego w Paryżu, 
zachowano na tablicach polskie napisy, zmieniając jedynie 
adres wydawcy: Imp.ie F. Chardon aine 30, r. Hautefeuille 
Paris. Co stało się z płytami Dietricha-ojca, nie wiadomo. 
Powinny znajdować się w dawnej Bibliotece Cesarskiej 
w Petersburgu, lecz nie znaleziono ich tam w końcu lat sie
demdziesiątych XX w., jeżeli wierzyć treści oficjalnej od
powiedzi dyrekcji tamtejszej biblioteki.

Wędrówki płyt miedziorytniczych do Icones familiae 
ducalis Radivillianae Marcina F. Wobego (Nesvisii 1758) 
zostały już omówione („Spotkania z Zabytkami”, nr 8, 
s. 14); teraz należałoby się szerzej zająć jego drugą, również 
petersburską edycją z 1875 r., dokonaną przez Juliusza 
Bogdanowicza Iversena. Nakład był ograniczony - wyniósł 
50 egzemplarzy, wycenionych po 25 rubli każdy (dla po
równania: wydanie nieświeskie liczyło tyle samo egzempla
rzy, o czym wiemy z dokumentu - książęcej assygnacyi do 
Arędy Swierzenskiej). Do nowych odbitek użyto grubego 
i kruchego welinu oraz szarej farby, stąd objętość tomu 
zwiększyła się co najmniej dwukrotnie, a same (niewysokie
go lotu) miedzioryty, zatracając ów szlachetny brązowawy 
odcień, zaczęły przypominać bardzo liche staloryty. Z całe
go zespołu w momencie wznawiania albumu zabrakło tyl
ko jednej tablicy (nr 146) z portretem Jerzego VIII Radzi
wiłła (1668-1689), skoro rycinę tę zastąpiono dobrej jako
ści reprodukcją. I ten album należy obecnie do ogromnych 
rzadkości (na XVI aukcji książek i grafiki Antykwariatów 
Warszawskich Lamus w Warszawie, 13 grudnia 2003 r., ce
nę wywoławczą ustalono na 40 000 zł). Z Icones wiąże się 
jeszcze jedna blacha, która nie znalazła się w obu wyda
niach albumu, ale szczęśliwie zachowała się w zbiorach Bi
blioteki Narodowej. Jest to niedokończony portret Magda
leny z Czapskich Radziwiłłowej, pierwszej żony księcia 
chorążego Hieronima Floriana, stanowiący pierwotnie pen
dant do portretu męża. Decyzją Michała Kazimierza „Ry- 
beńki” zarzucono prace nad tą płytą, ponieważ uznano, że 
zadziorna Magdalena dostatecznie skompromitowała ród 
Radziwiłłów, najpierw uciekając od sadystycznego małżon
ka, a potem się z nim rozwodząc we wrześniu 1750 r. Now
szą odbitkę posiadał wszakże w swych zbiorach Emeryk 
Hutten-Czapski (musiał ją nabyć w Petersburgu) i umieścił 
ją w swym katalogu rycin.

Zdarzają się także nowsze odbicia z blach pojedyn
czych, wykonywane okazyjnie, jak np. akwaforta „Widok 
łazienek w Krzeszowicach” Karola Michała Grólla, ilustru
jąca druk Leopolda de Lafontaine’a Opisanie skutków 
y używania ciepłych siarczystych, y zimnych żelaznych 
kompieli [!] w Krzeszowicach (Kraków 1789), dedykowany 
księżnej marszałkowej Elżbiecie Lubomirskiej. Z płyty, 
przechowywanej w zbiorach wawelskich w Krakowie
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3. Hirsz Leybowicz, „Portret Anny 
Marii z Radziwiłłów Radziwitłowej”, 
żony Bogusława, 1758;
płyta miedziorytnicza

4. Hirsz Leybowicz, „Portret 
Magdaleny z Czapskich 
Radziwitłowej ”, 1758; 
niedokończona płyta 
miedziorytnicza

(Archiwum domowe Potockich), sporządził w 1967 r. no
wą odbitkę (w kilku egzemplarzach) Stanisław Tópfer, sy
gnując ją ołówkiem: S. Tópfer.

Odbitki nowsze, oczywiście wyceniane niżej aniżeli ory
ginalne z epoki, różnią się też od nich paroma szczegółami, 
z których do najważniejszych należą: stan zachowania pły
ty oraz użyty papier. Jeżeli matryca nie jest konserwowana 
lub nie dokonano na niej niezbędnych retuszy, stan nieunik
nionego zużycia jej pod prasą da się stwierdzić na pierwszy 
rzut oka: kreski będą cieńsze, nieostre i wytarte, akwatinto- 
we plamy „wyłysiałe”, a pewne partie blachy - wskutek od
kształceń - mogą nie odbić się w ogóle. Natomiast jeżeli 
płyta zostanie właściwie odrestaurowana, jej świeżość bę
dzie jaskrawo kontrastować z jej „wiekiem”, od razu suge
rując, że dokonano tu pewnych zabiegów. Papier może być 
najwłaściwszy, odpowiednio dobrany - czerpany, z filigra

nem itp., ale podobnie zdradzi go nienaganny wygląd (bez 
plam, zacieków, naddarć, załamań etc.) oraz duże margine
sy, z reguły niespotykane w starych odbitkach. Rzecz jasna, 
iż sytuacja zmieni się nieco, gdy dziewiętnastowieczne od
bicia starych płyt także ulegną działaniu czasu.

A może jednak warto rozejrzeć się po swoich zasobach 
płyt miedzianych w celu - nawet ograniczonych - nowych 
edycji, choćby pod kątem komercji? Zwłaszcza gdy w grę 
wchodzą okazałe, reprezentacyjne ryciny, jak np. sepiowe 
akwatinty z widokami malborskiego zamku, sztychowane 
przez Johanna Friedricha Fricka (1774-1850) według ry
sunków Friedricha Gilly’ego (1772-1800), składające się na 
album Schloss Marienburg in Preussen (Berlin 1803), które
go matryce do dziś przechowuje Muzeum w Malborku.

Hanna Widacka

Spotkanie z książką
POLSKI UBIÓR KONTUSZOWY

Muzeum Narodowe w Krakowie opublikowało w 2005 r. książkę 
autorstwa Beaty Biedrońskiej-Slotowej Polski ubiór narodowy 
zwany kontuszowym. Dzieje i przemiany opracowane na podstawie 

zachowanych ubiorów zabytkowych i ich części oraz w świetle źró
deł ikonograficznych i literackich. Autorka od wielu lat kieruje Dzia
łem Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie, którego zbiór (naj
większy w Polsce - 25 tys. eksponatów) jest wizytówką tej instytu
cji. W kolekcji tkanin specjalne miejsce zajmują ubiory kontuszowe, 
przedstawione w omawianej publikacji.

Polskie ubiory kontuszowe określane były 
w opracowaniach poświęconych temu tematowi 
zwykle jako orientalne. Jak twierdzi autorka, charak
teryzowały się przepychem i wyglądały jak stroje 
wschodnie. Modyfikowane przez stulecia i kształto
wane według polskiego gustu, na początku XVIII w. 
zyskały kształt polskiego ubioru narodowego.

W pierwszej części książki przedstawiony został 
stan badań nad polskim ubiorem kontuszowym, po
cząwszy od rozważań teoretycznych po analizę jego 
rozwoju, systematyzowanie i określanie czasu wystę
powania na podstawie zachowanych kolekcji. Aby 
ukazać genezę polskiego stroju, autorka scharakte
ryzowała ubiory tureckie, perskie, armeńskie, ruskie, 
węgierskie, mołdawskie i wołoskie. Ubiory narodowe 
ewoluowały indywidualnie, ale mają wiele wspólnych 

cech; wywodzą się od tych samych klasycznych form podstawo
wych.

W kolejnej części publikacji Beata Biedrońska-Stotowa opisała 
podstawy kształtowania się ubiorów polskich w średniowieczu i rene
sansie, po czym przedstawiła ubiory z XVII, XVIII i XIX w. (m.in. tuniki, 
żupany, delie, kirysy, pierwsze kontusze). Opisom towarzyszą liczne 
ilustracje. Na końcu książki zamieszczono rarytas kolekcjonerski - 
katalog osób portretowanych w ubiorach polskich. Katalog przedsta

wiony jest w porządku chronologicznym, odzwiercie
dlającym czas malowania portretów. Rozpoznano 219 
portretowanych osób, 14 pozostało niezidentyfikowa
nych. Publikacja zawiera też katalog ubiorów kontu
szowych ze wszystkich polskich kolekcji muzealnych 
i zbiorów prywatnych. Ciekawostką jest uzupełniający 
książkę Słowniczek terminów specjalistycznych, wy- 
sztych z użycia bądź funkcjonujących w zmienionym 
znaczeniu. Informuje on m.in., że jaszczurem nazywa
no niegdyś okładzinę pochwy miecza lub karabeli, 
wykonaną z wężowej skóry, a potrzebami elementy 
stroju służące do jego zapinania.

Warto przeczytać tę książkę, historia ubioru bli
ska jest przecież ciału... Pozycję zamówić można 
u wydawcy, w Muzeum Narodowym w Krakowie 
(30-062 Kraków, al. 3 Maja 1, tel. 0-12 295-55-00, 
fax 0-12 295-55-55). (ek)
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Wokół jednego zabytku

Tajemnica 
pewnego kubka

Nad dachami Chełmży od kilku wie
ków góruje smukła, barokowa wie

ża kościoła parafialnego św. Trójcy, nie
gdyś serce stolicy biskupstwa chełmiń
skiego. Wieża ta zwana jest najczęściej 
wieżą Opalińskiego, bowiem powstała 
pod koniec XVII w., kiedy to Kazimierz 
Jan Opaliński, biskup chełmiński (w la
tach 1581-1693) uzyskał od toruńskich 
luteran odszkodowanie za rozruchy, ja
kie wszczęli oni w Toruniu w 1688 r. 
podczas procesji Bożego Ciała. Prócz 
tego obrazili osobiście włodarza diece
zji, zamykając go na noc w tamtejszym 
kościele św. św. Janów. Jednym ze zo
bowiązań, jakie spoczęło na ewangeli
kach, było sfinansowanie odbudowy 

TUI" (Roku Pańskiego 1692 dnia 
5 kwietnia o godzinie 9 przed połu
dniem na zakończenie / wieży Opaliń
skiego przy kościele katedralnym 
chelmżyńskim / ja garnuszek zrzucony 
z najwyższego szczytu wieży / nieznisz- 
czony żyję imieniem twoim Opaliński).

Z czasem jednak zapomniano o ta
jemniczej współzależności wieży i kub
ka. W 1950 r. pokazano go wycieczce 
zwiedzającej dawną katedrę. Niestety, 
nieuważny turysta upuścił go na ziemię
1 tym samym stłukł. Nie trzeba było dłu
go czekać na efekt tego wydarzenia. 
Jeszcze w tym samym roku (dokładnie
2 sierpnia 1950 r.) piorun uderzył 
w wieżę kościoła, a w związku z tym, 

że piorunochron nie był zamocowany 
w ziemi, nie doszło do uziemienia ła
dunku elektrycznego. Wieża zaczęta 
się palić. Można było ją szybko ugasić, 
ale władze odcięty wodę i prąd oraz 
ustawiły kordon z milicjantów, unie
możliwiających „ze względu bezpie
czeństwa” podjęcie akcji ratunkowej. 
Opóźniono także przyjazd straży po
żarnej, dlatego spaliła się wieża, da
chy, część wyposażenia, runęły dzwo
ny i część sklepień.

wieży północno-zachodniej kościoła 
w Chełmży. Było to swego ro
dzaju poniżenie tamtejszych 
mieszczan, którzy mu- 
sieli także wystać miej
skich cieśli do pracy » 
przy barokowym heł
mie. Jak podaje legen
da, po ukończonej pra
cy jeden z zatrudnić- \ 
nych zrzucił z wieży zwy
kły kubek (ceramiczny, z po
lewą, zdobiony prostym, malowa
nym ornamentem roślinnym), pragnąc, 
by rozpadta się ona kiedyś na kawałki, 
podobnie jak zrzucone naczynie. Gli
niany garnuszek jednak ocalał! Podnie
siono go skwapliwie, wzmocniono 
i oprawiono w srebro, by już nigdy nie 
pękł. Tak zabezpieczony, cały kubek 
miał być odtąd gwarantem bezpie
czeństwa kościoła. Na ścianie bocznej 
wygrawerowano napis: „ANNO DNI 
1692 DIE 5 APRILIS HORA 9 ANTE ME
RIDIEM IN CONTINATIONE I TURRIS 
OPALENSCIANAE AD CATHEDRALEM 
ECCLESIAM CULMENSEM / OLLA EGO 
DE SUMO PROIECTA CACUMINE TUR
RIS / INFRACTA OPALENIJ NOMINE

1. Kościół św. Trójcy w Chełmży
2. Kubek - gwarant bezpieczeństwa kościoła

(fot. 1 - Piotr Birecki)

Zaczął się wysiłek odbudowy, po
zyskiwanie materiałów budowlanych, 
które kupowały najczęściej osoby pry
watne i przekazywały ks. infułatowi 
A. Groszkowskiemu. Jeżdżono nawet 
do Wrocławia, skąd przywożono stalo
we belki wydobywane ze zrujnowa
nych kamienic, prostowano je i spa
wano potajemnie w chetmżyńskiej cu
krowni. Z nich powstała konstrukcja 
nośna. Całość ukończono w 1969 r., co 
upamiętniono specjalnym dokumen
tem, umieszczonym w kuli pod krzy
żem wieńczącym wieżę. Dziś króluje 
ona nad miastem i widać ją nawet 
z odległości kilkunastu kilometrów.

A. kubek, po odbudowie kościoła, 
starannie sklejono. Można go znowu 
oglądać, ale... tylko na fotografii. Ory
ginał umieszczono w sejfie, by nieuwa
ga oglądającego nie zagroziła już ni
gdy kościołowi.

Piotr Birecki
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Lanca i pióro

W
 Gwoźdźcu na Pokuciu spo
czywa zmarły przed 160 laty 
Dominik Magnuszewski - 
mało dziś znany dramatopisarz, po

eta, prozaik, żołnierz powstania listo
padowego.

Urodził się 21 czerwca 1810 r. 
w Warszawie, jego rodzice byli zie
mianami. Najwcześniejsze lata dzie
ciństwa spędził w majątku ojca 
w Ustanowię w Grójeckiem. Po śmier
ci matki przebywał w domu dziadka, 
znanego prawnika warszawskiego 
Dominika Borakowskiego. Wychowy
wany w kulcie tradycji staropolskiej, 
otrzymał staranne wykształcenie, 
uczył się w Liceum Warszawskim, 
a później studiował prawo na Uniwer
sytecie Warszawskim. Przyjaźnił się 
z Fryderykiem Chopinem i Zygmun
tem Krasińskim. Należał do kółka li
terackiego zgromadzonego wokół 
przyszłego wieszcza i bywał gościem 
na obiadach czwartkowych u jego oj
ca, gen. Wincentego Krasińskiego.

Debiut literacki Magnuszewskiego 
wiąże się ze sceną. Dla zaprzyjaźnio
nej trupy teatralnej napisał dwie ko
medie: Stary kawaler oraz Zdzisław, 
czyli skutki plochości. Obie zostały 
wystawione w 1830 r. przez Teatr 
Rozmaitości, spotkały się z dobrym 
przyjęciem warszawskiej krytyki i pu
bliczności. Magnuszewski próbował 
także swoich sił jako tłumacz, był 
współautorem przekładu Hernaniego 
Wiktora Hugo. Prace nad kolejnym 
dramatem, tym razem o tematyce hi
storycznej, przerwał wybuch powsta
nia listopadowego.

Dla Dominika Magnuszewskiego 
i jego rówieśników powstanie było do
świadczeniem pokoleniowym, z któ
rym próbowali mierzyć się i piórem, 
i czynem. Pisarz wziął udział w wal
kach w pułku grenadierów gwardii. 
Bił się pod Ostrołęką, uczestniczył też 
w obronie Warszawy. Po kapitulacji 
przekroczył granicę Prus Wschodnich 
z korpusem gen. Macieja Rybińskiego 
i spędził kilka tygodni w obozie dla in
ternowanych w Elblągu.

Na początku 1832 r. wyjechał do 
Załucza w Galicji, zaproszony wraz 
z Kazimierzem Władysławem Wójcic

kim, też powstańcem, przez swego 
wuja. W 1833 r. zamieszkał we Lwo
wie, poświęcając się pracy literackiej. 
Zbliżył się wówczas do lwowskich pi
sarzy z grupy „Ziewonia”, utrzymy
wał bliskie kontakty z Aleksandrem

i Józefem Dunin-Borkowskimi, Lucja
nem Siemieńskim, Kornelem Ujej
skim. W 1843 r. wydał w Poznaniu 
tom Niewiasta polska w trzech wie
kach. Była to jedyna edycja książko
wa, która ujrzała światło dzienne za 
życia autora.

Dominik Magnuszewski po po
wrocie do Załucza ożenił się z Karoli
ną Kęszycką. Wiele lat chorował na 
gruźlicę. W 1844 r., po nagłej śmierci 
żony i jedynego dziecka, jego zdrowie 
znacznie się pogorszyło. Ciężko cho
rego przyjaciele przewieźli do mająt
ku dawnego oficera napoleońskiego, 
Romana kniazia Puzyny w Gwoźdźcu 
(dawniej w pow. kołomyjskim, obec
nie w rejonie horodeńskim obwodu 
iwanofrankiwskiego na Ukrainie). Tu 
pisarz zmarł 27 lutego 1845 r. Na sta
rym cmentarzu w Gwoźdźcu po dziś 
dzień przetrwał otoczony lipami ka
mienny nagrobek pisarza. Wysokiemu 
pomnikowi, wykonanemu z jasnokre-

1. Dominik Magnuszewski, 
litografia Alfonsa 
Matuszkiewicza według 
portretu wykonanego 
przez Marcina 
Jabłońskiego (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej
w Warszawie)

2. Leżący w trawie na 
cmentarzu w Gwoźdźcu 
pomnik nagrobny 
Dominika 
Magnuszewskiego

3. Kościół Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Gwoźdźcu

(zdjęcia: 2,3- Grzegorz
Rąkowski)
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mowego wapienia, nadano formę 
ozdobnej steli osadzonej na cokole 
z inskrypcją. Dekorację rzeźbiarską 
stanowi relief przedstawiający pano- 
plia - lance skrzyżowane z szablami, 
które przykryte są rozłożoną księgą 
z gęsim piórem i gałązką oliwną. Nad 
książką jest wojskowa czapka (czako), 
a powyżej orzeł - godło Polski i krzyż. 
U dołu, w plycinie wyryto napis:

„ś.p. DOMINIK 
MAGNUSZEWSKI 

poeta i żołnierz polski z 1831 
URODŹ. W WARSZAWIE 1810 

UMARŁ W GWOŻDŹCU 1 [84]5 
Czesc' Jego pamięci”

W dolnej części pomnika znajduje się 
sygnatura kamieniarza - L. Michalski.

Nagrobek dziesięć lat temu na 
zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa został poddany pra
com restauracyjnym pod kierunkiem 
dr. Janusza Smaży z Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Jak czytamy 
w dokumentacji konserwatorskiej: 
„na wstępie oczyszczono teren wokół 
pomnika, usuwając korzenie drzew 
wyciętych prawdopodobnie wiosną 
przez miejscowych mieszkańców. Ob
niżono poziom zalegania ziemi o ok. 
30 cm, odsłaniając najniższą podsta
wę. W wyniku tych prac obniżono po
ziom zawilgocenia dolnych partii na
grobka. Z powierzchni wycięto za po
mocą szczotek ryżowych i skalpeli 
mchy, porosty. Usunięto również 
zwietrzałe kity ze szczelin stykowych. 
Inskrypcje pogłębiono dłutami, za
chowując oryginalny krój liter. Ster- 
czynę połączono zaprawą z szybko

wiążących cementów. Fugi pomiędzy 
poszczególnymi elementami nagrobka 
wypełniono kitem. Cały obiekt po
kryto środkiem dezynfekującym i an- 
tyseptycznym”. Starania te jednak 
poszły na marne. Minęło kilka lat 
i nagrobek został przewrócony przez 
nieznanych wandali.

Na zabytkowym, bardzo dziś za
niedbanym cmentarzu tuż obok mo
giły Magnuszewskiego znajduje się 
kwatera grobowa dawnych właścicie
li Gwoźdźca - Puzynów, z pomni
kiem Józefa kniazia z Kozielska Puzy
ny, zmarłego w 1874 r. i Stefanii z Ja
sińskich kniahini Puzyniny. Jest też 
nagrobek Stanisława Moniuszki, uro
dzonego na Litwie żołnierza polskie
go, zmarłego w 1887 r., być może 
krewnego twórcy Strasznego dworu. 
Ten nagrobek także został przewró
cony.

- SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Nieopodal cmentarza znajduje się 
interesujący, aczkolwiek zniszczony, 
pobernardyński zespół klasztorny z ko
ściołem Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Marii Panny. Tamtejszą para
fię rzymskokatolicką erygował Prokop 
z Gwoźdźca w 1475 r. Klasztor bernar
dynów został ufundowany w 1723 r. 
przez Zofię z Potockich kniahinię Pu- 
zyninę, wdowę po Michale kniaziu Pu
zynie. Zespół ten wkrótce stał się sie
dzibą prowincjała i jednym z ważniej
szych ośrodków bernardyńskich. Świą
tynia, początkowo drewniana, później 
murowana - barokowa, jednonawowa 
z transeptem, z prosto zakończonym 
prezbiterium i piękną dwuwieżową fa
sadą, długie lata służyła wiernym, była 
odnawiana w XIX i na początku XX w. 
We wnętrzu sklepionym krzyżowo 
i ozdobionym pilastrami znajdowało 
się pięć ołtarzy, w tym główny z cu
downą figurą Chrystusa na krzyżu. Po 
1945 r. wyposażenie zostało niemal 
całkowicie zniszczone, a kościół zamie
niony na magazyn, w zabudowaniach 
klasztornych zaś ulokowano szkołę 
muzyczną i bibliotekę. Szczęśliwie 
przetrwała stojąca przed kościołem ar
kadowa kamienna dzwonnica oraz fi
gura św. Jana z Dukli na wysokiej ko
lumnie. Świątynia została zwrócona 
wiernym w 1992 r. Jej rekonsekracji 
w czerwcu tegoż roku dokonał pocho
dzący z Gwoźdźca biskup lwowski ks. 
Rafał Kiernicki, którego rodzice i sio
stra także spoczywają na tutejszym 
cmentarzu.

Ewa Ziółkowska

LEW GENERAŁA DWERNICKIEGO

Krystyna Malik

Na cmentarzu w miejscowości Lopatyn, położonej w odległości 
33 km na południowy wschód od Beresteczka, pochowany zo
stał zwycięzca spod Stoczka, generał Józef Dwernicki (1779-1857). 

Dwernicki od 1809 r, służył w armii Księstwa 
Warszawskiego, w latach 1809-1814 byt 
uczestnikiem kampanii napoleońskiej. 
W wojsku Królestwa Polskiego służył w stop
niu generała brygady, a w czasie powstania 
listopadowego dowodził wojskami we 
wspomnianej zwycięskiej bitwie pod Stocz
kiem Łukowskim (14 lutego 1831 r.) i awan
sował na generała dywizji. Byt też dowódcą 
wyprawy na Wołyń. Po klęsce powstania 
udał się na emigrację do Francji, gdzie peł
nił funkcję prezesa Komitetu Narodowego 
Emigracji Polskiej. Po 1848 r. wrócił do Gali
cji. Mieszkał głównie we Lwowie, ale chętnie 
spędzał też czas u swego przyjaciela, we 
dworze w Lopatynie, gdzie zmarl.

Pomnik na grobie generała zbudowany jest w stylu rzymskim 
i ma formę prostego sarkofagu, na którym z jednej strony wyrzeź
bione są panoplia, a z drugiej - stosowny napis. Na sarkofagu 

znajduje się realistyczna, catopostacio- 
wa rzeźba, przedstawiająca Iwa ze wspa
niałą grzywą, wspartego jedną łapą na 
urnie, przykrytej bogato udrapowaną tka
niną. Urnę zdobi wieniec laurowy i... po
wstańcza rogatywka, obszyta barankiem. 

O znajdującym się na tym samym 
cmentarzu i odnowionym przez polskich 
konserwatorów zabytków pomniku na mo
gile 135 żołnierzy polskich, poległych 

y w 1920 r. w walkach z wojskami Budionne
go, pisał w „Spotkaniach z Zabytkami" Ta
deusz Kukiz (nr 5, 1995).
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Sześć wieków Szestna

S
zestno jest niewielką wsią, leżącą 
około 6 km na północ od Mrągo
wa przy trasie do Kętrzyna, 
wśród malowniczych jezior Pojezierza 

Mrągowskiego. Dziś, poza stojącym 
bezpośrednio przy drodze kościołem, 
na ogól zamkniętym w ciągu dnia, nic 
nie zachęca przejeżdżających do za
trzymania się tu na chwilę. Niewiele 
też świadczy o dawnym znaczeniu te
go miejsca i jego barwnej historii. 
A ranga Szestna była szczególna...

We wczesnym średniowieczu po
kryte puszczą obszary na zachód i po
łudnie od Śniardw należały do Galin- 
dów. Główne centrum wspólnoty ga- 
lindzkiej znajdowało się właśnie 
w pobliżu Szestna. Pozostałością tych 
czasów jest grodzisko w Czarnym Le- 
sie. Na wschód od Szestna, wokół je
ziora Salęt istniało wiele osad, z któ
rych część była obronna. W okolicy 
było też cmentarzysko. W kilkuset 
grobach znaleziono popielice, w któ
rych oprócz prochów zmarłych znaj
dowały się ozdoby. W XII w. najazdy 
Jaćwingów i Polan doprowadziły do 
rozbicia Galindów. Do czasów zako
nu krzyżackiego pozostały tylko nie
wielkie ich skupiska. Od końca XIII 
i w pierwszej połowie XIV w. nieza- 
mieszkane tereny Krzyżacy zaczęli ko
lonizować. Inicjatorem akcji osiedleń
czej był komtur Bałgi. Na początku 
XIV w. w rejonie Szestna pojawiły się 
wsie kmiece - niemieckie i polskie 
(w których osadzano m.in. chłopów 

z Mazowsza - Mazurów, przodków 
późniejszej mazurskiej ludności Prus). 
Nowe osady wymagały ochrony, 
głównie przed najazdami Litwinów, 
a zapewnić ją miał system strażnic 
i warowni, tworzony od 1326 r. przez 
wielkiego mistrza zakonu Wernera 
von Orselna. W ten rozbudowany 
układ włączono m.in. Ełk, Pisz, Ryn, 
Kętrzyn, Giżycko, Węgorzewo, Bar
ciany. Również w Szestnie powstała 
strażnica, założona zapewne w 1348 r. 
Tak jak pozostałe, pełniła ona nie tyl
ko funkcje obronne, ale przewidziano 
ją też na miejsce zakwaterowania ry
cerzy zakonnych wyruszających na 
wyprawy na Litwę i Żmudź. Drew- 
niano-ziemne konstrukcje umocnień 
ówczesnych warowni nie stanowiły 
przeszkody dla wojsk Kiejstuta, który 
w 1371 r. najechał na sąsiednią War
mię i pustosząc tereny przygraniczne, 
zmusił do poddania się również zało
gę Szestna. O wyglądzie zniszczonej 
przez wojska litewskie placówki nie
wiele wiadomo. W 1357 r. było 
wzmiankowane suburbium - tym ter
minem określono przedzamcze. Nie
znana jest liczebność załogi zameczku 
i stan jego uzbrojenia.

Być może już w czasach wielkiego 
mistrza Winrycha von Kniprode 
(1351-1382), a najpewniej za Konrada 
Zóllnera von Rotensteina (1382- 
-1390) ustanowiono w Szestnie urząd 
prokuratora. Sprzyjały temu okolicz
ności zakończenia sporów terytorial-

1. Ogólny widok Szestna; w głębi widoczny 
dwór i kościół
2. Ruiny zamku
3. Zauiek przy młynie
4. Dwór
5. Żeliwne krzyże w najstarszej części 
cmentarza na skraju wsi

(zdjęcia: Ewa Korpysz)

nych z biskupstwem warmińskim, za
kładanie licznych nowych miejscowo
ści, a przede wszystkim wytyczenie 
granic z okręgiem należącym do 
Szczytna. Jak wynika jednak ze ską
pych przekazów źródłowych, admini-
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strowanie prokuratorów w Szestnie 
rozpoczęło się po 1401 r. W tym wła
śnie roku komtur Bałgi i wójt Natan- 
gii, Ulryk von Jungingen, późniejszy 
wielki mistrz zakonu, wystawił dla 
Szestna przywilej lokacyjny. Ustano
wiona tym dokumentem wieś otrzy
mała prawo chełmińskie. Uposażona 
została 40 włókami, z których cztery 
włóki otrzymał sołtys, a cztery inne 
przeznaczono dla kościoła. Dało to 
podstawy materialne do budowy świą
tyni. Komtur zamierzał założyć 
w Szestnie osiem karczm, każda z jed
ną włóką ziemi, od których ściągany 
był czynsz. Zamiary komtura nie do 
końca zostały zrealizowane, tylko 
część karczm obsadzono, a w połowie 
XV w. funkcjonowały jedynie cztery 
z nich.

W komturstwie bałgijskim Szestno 
było jedną ze znaczniejszych prokura
torii. Pełniło też funkcję ważnej w tym 
rejonie warowni granicznej. Dogodne 
położenie wsi między jeziorami Salęt, 
Juno, Rydwągi, Kot i Czarne podnosi
ło jej walory obronne. Jeszcze w koń
cu XIV w. został wzniesiony murowa
ny, kamienno-ceglany zamek. Od stro
ny północnej, wschodniej i południo
wej otaczała go fosa, od zachodu do
stępu bronił kanał wyprowadzający 
wodę z jeziora Rydwągi i zasilany do
datkowo wodami z jeziora Salęt. Zało
żenie otrzymało regularny plan czwo
roboku z dziedzińcem wewnętrznym, 
otoczonym murami obronnymi i ze 
skrzydłem mieszkalnym od północy. 
Do budynku mieszkalnego, który peł
nił funkcję domu prokuratora, wcho
dziło się z dziedzińca, zaś wjazd do 
warowni możliwy był od zachodu, po

przez most na kanale. Z tej strony roz
ciągało się przedzamcze, zapewne nie- 
umocnione. Być może po południowej 
stronie zamku wznosiło się drugie 
skrzydło, możliwe jest też istnienie 
przy murach w obrębie dziedzińca 
drewnianych budynków o funkcji go
spodarczej. Źródła z XV i początku 
XVI w. mówią bowiem o funkcjono
waniu na zamku piekarni, browaru, 
słodowni i istnieniu spichlerza. Były 
też dobrze zaopatrzone piwnice. Nie
odzowny element zamku krzyżackiego 
stanowiła kaplica. O jej istnieniu 
w Szestnie wiadomo z przekazów. In
wentarze średniowieczne wymieniają 
poza tym izby braci, jednak nie tnusia- 
ły się one znajdować w domu proku
ratora. Strażnica miała ponadto zbro
jownię i prochownię. Wyposażenie 
militarne przedstawiało się skromnie: 
w 1441 r. zanotowano jedno działo na 
pociski kamienne i siedem na ołowia
ne, zaledwie kilka kusz i niewielką 
ilość prochu. Świadczy to, że stała za
łoga strażnicy była nieliczna. Prokura
toria dysponowała natomiast znaczą
cym zapleczem gospodarczym w po
staci dużego folwarku, gdzie hodowa
no bydło, trzodę i owce, trzymano też 
wielkie stado koni. Do braci zakon
nych należał poza tym ogród, tartak, 
młyn napędzany wodami kanału, 
a także karczma i browar. Browarnic
two stanowiło szczególne źródło do
chodu prokuratora szestneńskiego. 
Miody pitne nie tylko zaspokajały po
trzeby zamku, ale wysyłano je innym 
dostojnikom, a przede wszystkim 
sprzedawano. Dużą rolę odgrywała 
przez pewien czas gospodarka leśna. 
Jednak tartak, przynosząc początko

wo spore zyski, po wyeksploatowaniu 
lasów wokół Szestna w 1450 r. nie był 
już tak intratny. Uzyskiwano nato
miast duże wpływy z handlu rybami, 
które poddani zobowiązani byli do
starczać do zamku.

Nie tylko stale wzrastająca zamoż
ność świadczyła o znaczeniu prokura
torii w Szestnie. Odległy od stolicy, 
graniczny zamek gościł wysokich ran
gą urzędników i był miejscem ratyfika
cji wielu ważnych dokumentów i roz
porządzeń. W 1444 r. wielki mistrz 
Konrad von Erlichshausen (1441- 
-1449) podczas pobytu w Szestnie od
nowił przywilej lokacyjny dla pobli
skiego Mrągowa. W 1450 r. następca 
Konrada, Ludwig von Erlichshausen 
(1450-1467), w czasie objazdu hoł
downiczego po objęciu urzędu wiel
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kiego mistrza przyjął na zamku 
w Szestnie hołd od rycerzy, giermków 
i sołtysów z całego okręgu. W strażni
cy przebywał też wielki mistrz Martin 
Truchsess von Wetzhausen (1477- 
-1489), goszczony w 1480 r. przez 
ówczesnego dowódcę Szestna, Fritza 
von Lockowa. W 1484 r. prokurato
rem był Johann von der Narbe. Z jego 
osobą wiąże się powołanie pierwszego 
znanego z nazwiska plebana Szestna. 
Korzystając z przysługującego zakono
wi, jako fundatorowi kościoła, prawa 
patronatu, wyznaczył on na probosz
cza Vincentiusa Bartha, sprowadzone
go z diecezji chełmińskiej. Parafia 
w Szestnie należała do diecezji war
mińskiej i dekanatu w niedalekim 
Reszlu.

W XV w. zmieniała się kilkakrot
nie przynależność administracyjna 
Szestna. Podległe komturstwu bałgij- 
skiemu w latach 1422-1426, na krót
ko przeszło pod administrację kom- 
tura w Rynie. Bardziej burzliwe wy
darzenia miały miejsce w czasie woj
ny trzynastoletniej. W 1454 r., w cza
sie konfliktu ze Związkiem Pruskim 
prokuratorowi Erwinowi Hugonowi 
von Heiligebernowi nie udało się 
utrzymać zamku, który dostał się 
w ręce zwolenników Związku, jed
nak już następnego roku Szestno 
wróciło pod zwierzchnictwo zakonu. 
Krzyżacy urzędowali na zamku do se
kularyzacji Prus Zakonnych. Rok 
1525 przyniósł kres państwu krzy
żackiemu w Prusach.

Po utworzeniu Prus Książęcych wa
rownia stała się siedzibą urzędu staro
sty książęcego. Jako starostwo Szestno 
należało do obwodu Natangii. Sąd 
ziemski, początkowo mieszczący się 
w Kętrzynie, po 1628 r. funkcjonował 
już w Szestnie. W starostwie istniały 
dwa folwarki: jeden duży, pokrzyżac- 
ki, w samej wsi, kilkaset metrów na 
zachód od zamku, drugi w niedalekim 
Marcinkowic. W Szestnie działała też 
dobrze prosperująca huta szkła. Staro
stowie przejęli po prokuratorach wie
le obowiązków, w tym funkcję patro
nów miejscowego kościoła. Taka cią
głość miała istotne znaczenie dla funk
cjonowania sieci parafialnej w Prusach 
Książęcych. Po 1525 r. nastąpiły wiel
kie zmiany w zakresie organizacji ko
ścielnej, związane z przejściem z wiary 
katolickiej na ewangelicką.

Po objęciu zamku starostowie do
konali rozbudowy swojej siedziby, 
powiększając od zachodu północne 
skrzydło i dostawiając skrzydło 

wschodnie. W późniejszym czasie nie 
wykonywano już jednak żadnych 
prac budowlanych czy konserwator
skich. Nieremontowany zamek nisz
czał i popadał w ruinę. W połowie 
XVIII w. nie nadawał się już do za
mieszkania. W 1752 r. starostowie 
zajęli znajdujący się w bezpośredniej 
bliskości dwór na folwarku, gdzie 
urzędowali do 1818 r. Po tej dacie 
siedzibę urzędu starosty przeniesiono 
do Mrągowa, a opuszczony, zrujno
wany zamek był w ciągu XIX w. roz
bierany na cegłę. Pomimo niekorzyst
nej dla wsi zmiany administracyjnej, 
pod względem gospodarczym Szest
no nadal odgrywało dużą rolę. Fol
wark prosperował bardzo dobrze, 
majątek obejmował ponad 1000 ha 
ziemi. W końcu XIX w. został wznie
siony nowy dwór. W okresie przed 
drugą wojną światową dobra należały 
do rodziny von Klugkist.

Do dnia dzisiejszego we wsi pozo
stało kilka pamiątek po dawnych cza
sach. Po zachodniej stronie drogi do 
Kętrzyna, ukryta za dwudziestowiecz
nymi domami, wznosi się ruina zam
ku, położona malowniczo na swego 
rodzaju wyspie - zarośniętym wzgó
rzu otoczonym wodami dawnej fosy 
i kanału. Zachowany fragment mu
rów był niegdyś północno-zachodnim 
narożnikiem budynku mieszkalnego. 
Przetrwały też piwnice tego skrzydła, 
niedostępne są jednak dla zwiedzają
cych. Naprzeciw zamku, po jego po
łudniowej stronie, znajduje się młyn, 
w średniowieczu jeden z największych 
w państwie krzyżackim. Pomimo wie
lokrotnych przebudów zachował jesz
cze wiele dawnych elementów. Bliskie 
otoczenie zabudowań młyna stanowi 
ciekawy zaułek, niestety trochę zanie
dbany.

Pomiędzy młynem i zamkiem do
chodzimy do folwarku, który od cza
sów średniowiecza zajmuje duży teren 
w zachodniej części wsi. Centrum 
dóbr stanowi okazały dwór, usytu
owany na lekko wznoszącym się tere
nie, w otoczeniu pięknego starodrze
wu. Budynek został zbudowany na 
planie prostokąta, z elewacją główną 
zwróconą na południe. Dwór jest par
terowy, z użytkowym poddaszem, 
przekryty dachem dwuspadowym. 
Trzyosiowe ryzality, znajdujące się po
środku elewacji północnej i południo
wej, są piętrowe, zwieńczone skrom
nymi attykami i flankowane neogotyc
kimi sterczynami. Podobne sterczyny 
ujmują również szczyty wschodni i za

chodni dworu. Główne wejście do bu
dynku, umieszczone w ryzalicie połu
dniowym, jest zaakcentowane trzema 
zamkniętymi półkoliście otworami, 
powyżej których znajdują się trzy duże 
okna o takim samym wykroju. Pozo
stałe okna w budynku zamknięte są 
prosto lub półkoliście. W szczytach 
prostokątne okna zostały ujęte wspól
nymi gzymsami, zaś w narożach szczy
tów umieszczono okulusy. Cały budy
nek jest otynkowany. Do dworu pro
wadzi podjazd, lekko wznoszący się 
po luku. Takie ukształtowanie alei do
jazdowej i ustawienie budynku pod 
pewnym do niej kątem jest wynikiem 
przemyślanego planu i wywodzi się 
z sięgającej dawnych czasów tradycji. 
Chodziło o osiągnięcie najlepszego 
efektu wizualnego: gościowi dojeżdża
jącemu do rezydencji ukazują się coraz 
to nowe widoki, wrażenia są stopnio
wane, by na koniec mógł ujrzeć pałac 
w pełnej krasie. Dziś dwór jest pięknie 
odnowiony, otoczenie parkowe do
brze utrzymane. Niestety, brama po
siadłości pozostaje dla zwiedzających 
zamknięta.

Najważniejszym zabytkiem Szest
na jest bez wątpienia kościół parafial
ny, wznoszący się tuż przy głównej 
drodze, po jej wschodniej stronie 
(zob. artykuł na s. 25). Za kościołem, 
na sąsiednim wzgórzu, na skraju wsi 
znajduje się cmentarz. Warto zapuścić 
się w jego najstarszą część. Wśród za
bytkowych żeliwnych krzyży znajdzie- 
my tam takie, które upamiętniają po
chówki jeszcze z pierwszej połowy 
XIX w. Niektóre nagrobki otoczone 
są niewysokim, rozsypującym się mur
kiem. Dawniej było to ogrodzenie ca
łego cmentarza. Krzyże są tu proste, 
dość niskie, ukryte w głębokiej trawie. 
Ciepłe, słoneczne światło leniwie 
przesącza się poprzez liście drzew. Pa
nuje w tym miejscu szczególny na
strój... Obok są krzyże późniejsze, 
neogotyckie w formie, o pięknych 
proporcjach, z niezwykle precyzyjnym 
napisem. Prezentują najwyższą klasę 
żeliwnego odlewu. Zgrupowane po 
kilka i otoczone rozpadającym się, że
liwnym ogrodzeniem, skupiały człon
ków tej samej rodziny. Oprócz po
chówków osób świeckich, znajdujemy 
groby dostojników kościelnych. Warto 
przyjść na ten cmentarzyk i, spogląda
jąc w słońcu na tonącą w zieleni cichą 
dziś miejscowość, zamyślić się nad jej 
starymi dziejami.

Ewa Korpysz
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Kościół w Szestnie

W
ymiana ludności na zie
miach zachodnich i północ
nych naszego kraju, która 
nastąpiła po drugiej wojnie świato

wej, doprowadziła również do zmian 
w strukturze wyznaniowej na tych te
renach. Znajdujące się tu obiekty sa
kralne przejmowane były w więk
szości przez polskich katolików, 
w mniejszym stopniu przez inne wy
znania. W wielu wypadkach brak by
ło jednak możliwości zapewnienia 
dalszego ich użytkowania. Najbar
dziej uwydatniło się to w miejscowo
ściach, gdzie znajdowały się dwa ko
ścioły - katolicki i ewangelicki. Te 
ostatnie często w ogóle nie były użyt
kowane i wraz z upływem czasu ule
gały procesowi niszczenia. Tak więc 
problemy zachowania i wykorzysta
nia zabytkowych kościołów ewange
lickich od czasów powojennych były 
i są ciągle jeszcze aktualne (zob. m.in. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 
2003, nr 1, 2005). '

Przejmowanie kościołów ewange
lickich na terenie Mazur miało nieco 
odmienny przebieg niż w innych re
gionach ziem zachodnich i północ
nych. Ludność mazurska po 1945 r. 
na ogół tu pozostała i dopiero póź
niej w różnych okresach stopniowo 
zaczęła wyjeżdżać do Niemiec. Dla
tego kościoły ewangelickie tu dłużej 
niż gdzie indziej były w posiadaniu 
swoich gmin wyznaniowych. Tere
nem, na którym najpóźniej nastąpiła 
wymiana ludności, był powiat mrą- 
gowski. Wyjazdy miejscowych miesz
kańców trwały tutaj aż do lat osiem
dziesiątych ubiegłego wieku.

Dobrym przykładem tych wszyst
kich zmian jest sprawa przejęcia 
przez katolików zabytkowego ko
ścioła ewangelickiego w Szestnie 
(zob. artykuł na s. 22), w pobliżu 
Mrągowa. Liczna tu po wojnie 
wspólnota protestancka z upływem 
lat stale zmniejszała się, tak że na po
czątku lat osiemdziesiątych XX w. 
pozostała na miejscu tylko niewielka 
grupa wiernych. Jednocześnie osie
dlająca się na tym terenie ludność ka-

tolicka z różnych regionów Polski 
domagała się korzystania z miejsco
wego kościoła. Zwierzchnicy kościo
ła ewangelickiego jednak nie byli 
skłonni do jego odstąpienia. Zaist
niała sytuacja stała się przyczyną 
konfliktu między obiema stronami, 
co doprowadziło w końcu do zajęcia 
kościoła w 1981 r. przez nowych 
mieszkańców. Ostatecznie te sporne 
sprawy zostały uregulowane w 1986 r., 
gdy w wyniku porozumienia między 
przedstawicielami kościoła ewange
lickiego i katolickiego została zawar
ta umowa dzierżawy istniejącego

obiektu kościelnego i w tym samym 
roku została erygowana parafia 
rzymskokatolicka.

Obecny kościół w Szestnie ma 
kształt czytelny i nieskomplikowany. 
Do salowego orientowanego korpu
su głównego dobudowana jest od 
strony zachodniej potężna wieża. Do 
ściany północnej przylega niewielka 
kruchta, od wschodniej zaś zakrystia 
na planie zbliżonym do kwadratu. 
Podjęte w latach 1998-1999 badania 
archeologiczno-architektoniczne przez 
ekspedycję Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego w du
żym stopniu przyczyniły się do wyja
śnienia pierwotnego układu architek
tonicznego świątyni, jak również cza
su jej powstania. Według ustaleń 
z przeprowadzonych badań kościół

1. Widok kościoła w Szestnie 
od południowego wschodu
2. Wieża od strony zachodniej
3. Plan kościoła: 1 - wieża-kruchta w dolnej 
kondygnacji; 2 - korpus (nawa) - a - chór 
muzyczny, b - empora boczna, c - ołtarz;
3 - kruchta północna; 4 - zakrystia

3
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w Szestnie budowany był w dwóch 
etapach. W pierwszym, datowanym 
na połowę XV w., powstał trójnawo- 
wy halowy korpus z prostokątnie za
mkniętym prezbiterium, w drugim 
natomiast, przed 1525 r., dostawio
no wieżę i kruchtę północną. Najbar
dziej widocznymi śladami potwier
dzającymi te wnioski są trzy zamuro
wane ostrołukowe arkady w ze
wnętrznej południowej ścianie obec
nego kościoła, które dawniej stano
wiły podział między nawą główną 
a nieistniejącą teraz nawą boczną. 
Także trzy ostrołukowe blendy na 
wewnętrznej ścianie wschodniej są 
pozostałościami kościoła gotyckiego. 
Przebudowa jego na salowy nastąpiła 
po pożarze-na przełomie XVI i XVII w. 
Również w tym czasie dostawiona 
została zakrystia.

Zachowany do naszych czasów 
kościół odznacza się lapidarną bryłą. 
Jasna kolorystyka tynkowanych 
ścian, reliefowy rysunek detalu na 
wieży, sterczynowe szczyty korpusu 
i zakrystii, dachy nakryte ceramiczną 
dachówką zwiększają jego walory ar
chitektoniczne. Półokrągłe zakończo
ny otwór drzwiowy w zachodniej 
ścianie wieży prowadzi poprzez 
kruchtę w jej dolnej kondygnacji do 
salowego wnętrza. Wewnątrz wieży, 
od trzeciej kondygnacji znajduje się 
drewniana konstrukcja dla podtrzy
mania dzwonów, wyżej łączy się ona 
z więźbą czterospadowego dachu, za
kończonego blaszanym hełmem. Trzy 
ściany wieży dekorowane są ostrołu- 
kowymi, półokrągłymi i okrągłymi 
blendami oraz opaskami okiennymi. 
Szczyt wschodni korpusu podzielony

4. Wnętrze kościoła - widok spod chóru 
muzycznego
5. Wnęka dolnej kondygnacji ołtarza
z póżnogotyckimi figurami - Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem oraz św. św. Piotra i Pawła
6. Ambona z 1650 r.
7.8. Ława z sześcioma siedziskami przy 
północnej ścianie kościoła, lata czterdzieste 
XVII w. (7) oraz fragment ścianki jej zapiecka (8) 
9. Płyta nagrobna Fabiana von Lehndorfa, 
1650 r.

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

jest pionowymi sterczynami i pół
okrągłe zakończonymi blendami 
między nimi. W tak zastosowanym 
detalu widoczne są wyraźne remini
scencje późnogotyckiego stylu przej
ściowego. Barokowy szczyt zakrystii 
też zakończony jest sterczynami.
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Wnętrza kruchty i korpusu prze
kryte są drewnianymi stropami z ma
lowanymi sufitami. Wzdłuż północnej 
ściany korpusu znajduje się drewniana 
empora, od strony zachodniej zaś 
chór muzyczny. Wsparte są one na słu
pach z mieczami, a całość pokryta jest 
dekoracją malarską. Tak charaktery
styczne dla kościołów ewangelickich 
wyposażenie wnętrza pochodzi 
w większości z XVII w. Przy ścianie 

wschodniej ustawiony jest dwukondy
gnacyjny późnorenesansowy ołtarz, 
a w bezpośrednim jego sąsiedztwie 
przy ścianie południowej ambona 
z 1625 r. Natomiast barokowy pro
spekt organowy pochodzi z połowy 
XVIII w. Po obu stronach ołtarza za
wieszone są dwie blaszane chorągwie 
nagrobne, stanowiące bardzo orygi
nalne przykłady mazurskiej sztuki se
pulkralnej. We wnęce dolnej kondy
gnacji ołtarza, górą przymkniętej 
upiętą rzeźbiarską zasłoną, na niebie
skim tle udekorowanym gwiazdkami, 
umieszczone są trzy późnogotyckie fi
gury - w części środkowej Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem, a po bokach św. 
św. Piotra i Pawła. Rzeźby te z pewno
ścią pochodzą z wcześniejszego ołta
rza. Wyeksponowanie maryjnego po
sągu w centralnym miejscu prote
stanckiego kościoła należy uznać za 
fakt wyjątkowy. W górnej wnęce ołta
rza znajduje się grupa Ukrzyżowania, 
w zwieńczeniu - kartusz okuciowy 
z rzeźbą białego pelikana, a w predel
li - obraz „Ostatnia Wieczerza”. Am
bona składa się z sześciobocznego 
korpusu wspartego na słupie z podsta
wą, schodów z balustradą i bramką, 
też sześciobocznego baldachimu. De
koracja ambony zgodna jest z progra
mowymi założeniami wyznaniowymi. 

---------------------------ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W polach ścianek korpusu znajdują 
się płaskorzeźby ewangelistów, w pły- 
cinach balustrady schodów - obrazy 
ze scenami z Nowego Testamentu, 
a baldachim zwieńczony jest rzeźbą 
Chrystusa Salwatora. Najbardziej in
teresującym elementem wnętrza jest 
jednak jego umeblowanie, w postaci 
różnorodnych ław i ławek z XVII w. 
Utrzymane wszystkie w tonacji zielo
nej, w połączeniu z rzeźbiarskim deta
lem w kolorach białym, ugrowym 
i czerwono-brązowym, stanowią jed
norodną całość. W zbliżonej kolory
styce utrzymane są balustrady chóru 
muzycznego i empory bocznej oraz 
malowane sufity korpusu i kruchty za
chodniej. Kompozycja tych ostatnich 
rozwiązana jest na siatce kół, w ra
mach której umieszczone zostały kwa
dratowe płyciny, na przemian z płyci- 
nami w kształcie karo.

Dwie chorągwie pogrzebowe oraz 
płyta nagrobna na ścianie północnej 
pod emporą poświęcone są nobilito
wanym postaciom związanym z Szes- 
tnem. Barokowe chorągwie o takim 
samym kształcie, w ciemnej kolory
styce, z klęczącymi postaciami zmar
łych w zbrojach, wykonane są z bla
chy miedzianej. Po lewej stronie ołta
rza znajduje się chorągiew starosty 
Justa Bernharda von Wilmsdorfa, po 
prawej zaś Johannesa Ernesta 
Kuchenmeistera von Sternberga. 
Wmurowane w ścianę pod emporą 
epitafium z brązowego marmuru sta
rosty Fabiana von Lehndorfa - funda
tora ołtarza w kościele, w środkowej 
części ma wyrzeźbioną owalną scenę 
„Zmartwychwstania”, w czterech zaś 
narożnikach herby zmarłego, pozo
stałe części z obrzeżami pokryte są 
złoconymi i srebrzonymi napisami.

Adaptacja kościoła do kultu kato
lickiego nie naruszyła jego zabytkowej 
struktury, a zwłaszcza jego wnętrza 
i wyposażenia. Przeprowadzony 
w 2000 r. remont wyeksponował detal 
i kolorystykę świątyni. Dobrym posu
nięciem było uwidocznienie w ścianie 
południowej korpusu kształtu daw
nych arkad gotyckiej świątyni.

Kościół w Szestnie jest dobrym 
i ciekawym przykładem siedemnasto
wiecznej architektury mazurskiej, 
a zachowane w nim zabytki są świa
dectwem przeszłości tego miejsca.

Stanisław Grzelachowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Murowana cerkiew w Boguszy

W
 zachodniej części Beskidu 
Niskiego, kilkanaście kilo
metrów na wschód od No
wego Sącza, leży wieś Bogusza. Zna

ją ją miłośnicy drewnianej architek
tury sakralnej, gdyż można tam po
dziwiać piękną dziewiętnastowiecz
ną, pierwotnie greckokatolicką, cer
kiewkę zachodniołemkowską, z cen
nym i świetnie zachowanym ikono
stasem z początku XVIII w. Jest jed
nak w Boguszy jeszcze druga - bar
dzo interesująca, a mało znana - 
świątynia. To murowana cerkiew 
prawosławna wzniesiona w okresie 
międzywojennym, gdy część Łem
ków przeszła z grekokatolicyzmu na 
prawosławie. Budowę świątyni 
ukończono w 1937 r. - świadczy 
o tym data wypisana na więźbie da
chowej. Udało się również ustalić na
zwisko projektanta budowli: był nim 
Paweł Horoszczak, mieszkający 
w Boguszy dyrektor szkoły w Grybo
wie. Trudno dziś powiedzieć, czy 
miał on dyplom zawodowego archi
tekta, czy też był zdolnym amatorem. 
Wieść gminna niesie, że projekt cer
kwi w Boguszy wzorowany był na ja
kiejś świątyni wiedeńskiej. Po wysie
dleniu Łemków w latach 1945-1947, 
budynek murowanej cerkwi prawo
sławnej został przejęty przez Kościół 
rzymskokatolicki na potrzeby ludno
ści napływowej, która osiedliła się 
w opuszczonej wiosce. Po kilku la
tach władze komunistyczne zażądały 
od parafii wygórowanych opłat za 
użytkowanie kościoła murowanego, 
proponując jednocześnie przeniesie
nie się do mniejszej, drewnianej cer
kwi greckokatolickiej. Tak się też 
i stało. Ówczesny proboszcz zaczął 
korzystać z dawnej cerkiewki św. Dy
mitra, a obiekt murowany przejęła na 
własność gmina. Budynek nie był od
tąd użytkowany, nikt o niego nie dbał 
i stopniowo popadał w ruinę.

Murowaną cerkiew w Boguszy 
zobaczyłem po raz pierwszy wiosną 
2000 r. Zauroczyła mnie jej wielce 
oryginalna architektura: mury z ka
mienia i cegły, duże, półkoliście za
mknięte okna, białe kolumny zdobią
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ce naroża ryzalitów i kontrastujące 
z czerwienią ścian. Malowniczość 
świątyni cieszyła oczy z daleka, ale 
gdy się do niej zbliżyłem, ogarnął 
mnie smutek na widok zniszczenia 
i dewastacji. W oknach nie było ani 
kawałka szyby, dach dziurawy, na 
zwieńczeniu przedsionka rosło sobie

cennych świątyń na terenie Beskidu 
Niskiego, za co też został w 2004 r. 
uhonorowany prestiżową Nagrodą 
im. Mariana Korneckiego. W dziele 
ratowania budowli znaczącą rolę ode
grali także parafianie z Boguszy, któ
rzy część prac wykonali samodzielnie. 
Remont świątyni zakończony został

1.2. Cerkiew w Boguszy, stan 
w 2000 r.: widok od południa (1) 
oraz fragment zdewastowanego 
wnętrza (2)
3. Cerkiew po remoncie, już jako 
rzymskokatolicki kościót 
Najświętszego Zbawiciela, widok 
z potudniowego-zachodu, stan 
w 2004 r.
4. Ogólny widok wnętrza, stan 
w 2004 r., po lewej - ks. rektor 
Mieczysław Czekaj

(zdjęcia: Tomasz Ch. Fuerst)

całkiem już spore drzewko... Zajrza
łem do wnętrza - było puste, jeśli nie 
liczyć spróchniałych belek z zawalo
nego stropu. Na szczęście, jak się póź
niej okazało, ten smutny okres 
w dziejach świątyni nie miał trwać już 
zbyt długo. Jeszcze w 2000 r. parafia 
odkupiła budynek od gminy i rozpo
częły się prace restauracyjne. Inicjato
rem odbudowy był ks. rektor Mieczy
sław Czekaj, który ocalił już wiele 

w 2003 r. Poświęcono ją 11 listopada 
2003 r. jako rzymskokatolicki kościół 
filialny Najświętszego Zbawiciela. 
Dawna cerkiew prawosławna będzie 
teraz pełnić funkcję kościoła pomoc
niczego; kościołem głównym w Bo
guszy pozostanie dawna drewniana 
cerkiew greckokatolicka.

W czasie renowacji cerkwi doko
nano daleko idącej zmiany koncepcji 
architektonicznej jej pokrycia, co 
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znacznie przeobraziło ogólny widok 
świątyni. Orientowana budowla ma 
plan krzyża dzięki wyraźnym ryzali
tom w środkowej części, po połu
dniowej i północnej stronie. W pier-

o kalenicy równoległej. W efekcie 
zniknęły duże trójkątne szczyty nad 
ryzalitami, plan krzyża nie rzuca się 
już w oczy, a bryła świątyni upodob
niła się do niepozornych, jednona- 

wotnej świątyni plan krzyża podkre
ślono konstrukcją dachu: ryzality po
kryto dachami dwuspadowymi, któ
rych kalenice pod kątem prostym do
chodziły do wspólnej kalenicy dachu 
nawy i prezbiterium. Obecnie pokry
cie budowli rozwiązano zupełnie ina
czej: nad jej środkową częścią wznie
siono dach dwuspadowy - wyraźnie 
wyższy od dachów nad zachodnią 
częścią nawy i nad prezbiterium, ale 

wowych wiejskich kościółków na 
planie podłużnym. Wrażenie to pod
kreśla jeszcze nadbudowana wieżycz
ka sygnaturki. Dzięki tym zabiegom, 
bez naruszania ścian i bez modyfika
cji planu budowli, optycznie prze
obrażono świątynię prawosławną 
w typowy kościół rzymskokatolicki. 
Inwestorowi z pewnością o taki wła
śnie rezultat chodziło, natomiast 
z konserwatorskiego punktu widze

nia jest to koncepcja, delikatnie mó
wiąc, wątpliwa... Dyskusje o pra
wach i obowiązkach inwestorów re
nowacji tego rodzaju obiektów były
by może i ciekawe, gdyby nie ich ja- 
łowość w wypadkach, gdy do wybo
ru mamy tylko rozpadającą się ruinę 
albo odbudowaną, zadbaną i użytko
waną, choć architektonicznie zmody
fikowaną, świątynię.

Boguszę odwiedziłem jeszcze raz 
pod koniec 2004 r. Wnętrze urato
wanej świątyni było już wtedy pra
wie całkowicie wykończone. Brako
wało właściwie tylko organów, które 
jednak już wkrótce się pojawią. Bę
dzie to bardzo interesujący instru
ment - czternastogłosowe organy 
piszczałkowe skonstruowane ze sta
rych, zniszczonych i obecnie restau
rowanych elementów pozyskanych 
z kilku kościołów. Z pierwotnego 
wyposażenia cerkwi żaden obiekt się 
nie zachował, więc ołtarze i sprzęty 
są nowe lub zostały przeniesione 
z innych kościołów. Na szczególną 
uwagę zasługują dwa zabytki: ołtarz 
główny (z połowy XVIII w.), pocho
dzący z nieistniejącego kościoła 
w Lubczy, oraz lewy ołtarz boczny 
Koronacji Matki Bożej (dzieło Wik- 
torina Zompha z 1873 r.), przenie
siony ze świątyni drewnianej w Bo- 
guszy. Prawy ołtarz boczny jest nowy 
i został wykonany przez Mariana 
Bartoszka (rzeźba), Roberta Rumina 
(malarstwo) i Piotra Katana (złoce
nia). Ci sami artyści konserwowali 
i restaurowali wspomniane wyżej 
obiekty zabytkowe.

Oglądając stare i nowe fotografie 
murowanej cerkwi z Boguszy, anali
zując materiały i opowieści ks. Cze
kają, dochodzę do wniosku, że dzie
je tej świątyni - to casus wielce inte
resujący i zasługujący na baczną 
uwagę tych, którym los dziedzictwa 
kulturowego nie jest obojętny. 
W Boguszy udowodniono bowiem, 
że skazywanie na zagładę starych, 
wyłączonych z kultu i często niebę- 
dących wielkiej klasy zabytkami 
świątyń wcale nie musi być dziejową 
koniecznością polskiej prowincji. Ta
ki fakt cieszy, nawet jeśli wątpliwości 
budzą architektoniczne modyfikacje 
nie całkiem zgodne z pierwotną kon
cepcją budowli.

Tomasz Ch. Fuerst
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Saski Pałac Podróżny w Kutnie

K
utno jest miastem średniej wiel
kości, położonym w połowie 
drogi między Poznaniem a War
szawą. Nie zapisało się niczym szcze

gólnym w historii, nie ma tu wielkich 
zabytków. Miasteczko żyje własnym 
rytmem, znane reszcie mieszkańców 
kraju z przesiadek w podróży, tu bo
wiem znajduje się jeden z ważniejszych 
węzłów kolejowych. Teraz jednak Kut
no ma szansę zaistnieć jeszcze z innego 
powodu: odbudowywany jest tu siłami 
mieszkańców Pałac Saski, zabytek 
zniszczony w 2003 r. przez pożar.

Pałac w Kutnie ma bardzo ciekawą 
historię, związaną bezpośrednio z kró
lem Augustem III. Powstał w la
tach 1750-1753 jako jeden z czte
rech Pałaców Podróżnych (na
zwanych tak ze względu na na
wiązanie do architektury dwor
skiej), miejsce odpoczynku króla 
i jego otoczenia w czasie kilku
dniowych podróży między Dre
znem a Warszawą, stolicami połą
czonych Polski i Saksonii. Rozkaz 
budowy pałacu w Kutnie i Kle
czewie król wydał w 1750 r., wy
bierając na architekta Johanna 
Martina Waltera.

Podobnie jak August II, jego 
syn August III sprawował władzę 
w dwóch oddalonych od siebie 
ośrodkach. Sprawne przemieszcza
nie się pomiędzy nimi miało wiel
kie znaczenie dla funkcjonowania 
państwa. Zwykle podróż trwała kilka
naście dni, królom dzięki świetnej orga
nizacji udało się ją skrócić do dziesięciu, 
a nawet sześciu dni, mimo towarzystwa 
dworu i rodziny królewskiej z dziećmi. 
Wiązało się to z koniecznością postawie
nia stacji i przygotowania tysięcy koni 
(mówi się nawet o 20 tys. zwierząt na 
podmianę). Oryginalna trasa do Sakso
nii, tzw. Wrocławski Kurs Pocztowy, 
wiodła z Warszawy przez Wrocław, Wi
dawę, Piotrków i Raszyn, i także tutaj 
powstały pałacyki pocztowe: identyczne 
budowle w Boguszycach i Dąbrowie. Po 
kilkunastu latach podróżowania król 
zdecydował się na wytyczenie nowej 
drogi. Wiodła ona przez Kargowę, Po
znań, Kutno i Sochaczew, co łączyło się 
z koniecznością postawienia dwóch no
wych zajazdów w Kutnie i Kleczewie. 
Na pozostałe miejsca noclegowe wyko
rzystywano już istniejące obiekty: 

w Kargowie pałac Augusta II, w Pozna
niu arcybiskupi, w Brodach rezydencję 
Henryka Briihla. Pałac w Kutnie jest je
dynym zachowanym obiektem tego ty
pu w Polsce, a prawdopodobnie także 
w całej Europie, przypomina o szczegól
nym charakterze niektórych władców, 
nazywanych „podróżującymi królami”.

Król zatrzymał się w pałacyku po raz 
ostatni w dość smutnych okoliczno
ściach, w 1763 r., podczas swojej poże
gnalnej podróży, kiedy opuszczał Polskę 
na zawsze. Po śmierci Augusta III w 1764 r. 
pałac przeszedł w ręce dziedzica Kutna, 
Jędrzeja Zamojskiego, późniejszego 
kanclerza koronnego. Następnie, 

w 1775 r. nabył go wraz z dobrami kut
nowskimi Stanisław Kostka Gadomski. 
Właściciel ten przyczynił się do rozbu
dowania założenia, wypracowując for
mę, którą można uznać za rozłożysty 
układ pałacowy: na osi widokowej bu
dowli (obecna ul. Sienkiewicza) w dość 
dużej odległości wzniósł Pałac Gierałty 
(dziś mieszczący Szkołę Muzyczną).

Sam pałac założony został na nieza
gospodarowanym w tych czasach miej
scu, pomiędzy regularną zabudową 
miasta z kościołem i rynkiem a siedzibą 
właścicieli dóbr, znajdującą się w zako
lu rzeki Ochni. Pałac wraz z pawilona
mi bocznymi (niezachowane) zajął po
łudniową część działki. Jego plan był 
prosty: prostokąt z parą krótkich skrzy
deł bocznych oraz oficynami zamykają
cymi dziedziniec, od strony północnej 
- symetryczny ogród, podkreślający oś 
widokową. W czasie, kiedy go zbudo

wano, obiekt liczył 14 pomieszczeń 
mieszkalnych oraz w częściach bocz
nych 10 sal przeznaczonych dla dworu. 
Najokazalszą z nich zajmowała kaplica. 
Mur stanowiła delikatna konstrukcja 
ryglowo-szachulcowa, na szkielecie 
z belek sosnowych, wypełnionych ce
głą i otynkowanych. Pałac pokryty był 
gontem, w środkowej części korpusu 
znajdowała się ażurowa latarenka, 
zwieńczona koroną królewską - obec
nie godło Fundacji Odbudowy Pałacu. 
Nad głównym wejściem znajdował się 
herb królewski, łączący symbole Polski, 
Litwy i Saksonii. Północna część 
wschodniego skrzydła, wzniesiona 

z muru ceglanego, została dobu
dowana później. Datuje się ją na 
okres Księstwa Warszawskiego, 
kiedy to w pałacu ulokowano 
siedzibę podprefektury powiatu 
orłowskiego wraz z mieszkaniem 
podprefekta. Od strony dzie
dzińca znajduje się tu sień 
z przejściem do podłużnej salki, 
zamkniętej sklepieniem kolebko
wym, w której mieści się biuro 
Fundacji. Od wschodu przylega 
do niej kwadratowa sala, przy
kryta sklepieniem krzyżowym, 
której obecna adaptacja 
uwzględnia ekspozycję grafik 
portretowych osobowości zwią
zanych z budowlą, co ma choć 
w części przywołać dawny cha
rakter zniszczonych wnętrz.

Pałac w swojej historii jeszcze raz 
miał okazję gościć słynną postać: 
w 1812 r., podczas ucieczki z Rosji za
trzymał się tu na krótko cesarz Napo
leon. Dalsze dzieje zabytku - to po
wolna utrata znaczenia i odejście w za
pomnienie. Ostatni dziedzic Kutna, 
Witold Mniewski, sprzedał pałac cu
kiernikowi Antoniemu Herde. W na
stępnych latach obiekt wielokrotnie 
zmieniał właścicieli, co nie sprzyjało 
dobremu zachowaniu budowli. Jego 
funkcje sprowadzono do pomieszczeń 
sklepowych i usługowych, mieściły się 
w nim także rozparcelowane mieszka
nia. Niepoddawana działaniom kon
serwatorskim rezydencja Augusta 111 
powoli popadała w ruinę. W 1937 r. 
„Echo Kutnowskie” podało: „kiedy 
dom, tzw. napoleoński przykrywano 
blachą, to zamiast radości smutek ogar
nął tych, którzy pragnęli z miasta na-

1 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2005



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

szego zrobić jakie takie możliwe osiedle 
pod każdym względem. Blacha ta każę 
wierzyć, iż nieprędko rudera ta zniknie 
z serca naszego grodu, chyba, że się nad 
nim jakaś ‘wyższa siła’ zlituje. W miej
scu tym musi stanąć okazały gmach” 
(cytat za informatorem Urzędu Miej
skiego w Kutnie, Z dziejów Pałacu Sa
skiego Rezydencji Podróżnej króla Au
gusta III w Kutnie, Kutno 2003).

W czasie drugiej wojny światowej 
w jednym ze skrzydeł pałacu mieściła 
się żandarmeria niemiecka. Kilka me
trów dalej, w bezpośrednim sąsiedz
twie budynku, znajdowały się stajnie - 
dziś podzielone na niewielkie komór
ki. Przebudowane przez Niemców, 
przekształcone były na cele, gdzie wię
ziono ludzi przed wywiezieniem. We
dług relacji mieszkańców miasta, owe 
pomieszczenia służyły także za cele 
śmierci. Ich ściany są nadał pokryte 
wyrytymi przez więźniów słowami.

Choć zabrzmi to dziwnie, pożar, 
który strawił znaczną część budynku 
nad ranem 19 stycznia 2003 r., przy
wrócił zabytkowi utracone znaczenie. 
Przyczyny zaprószenia ognia nie są zna
ne - najprawdopodobniej nastąpiła 
awaria sieci elektrycznej. Pożar strawił 
skrzydło zachodnie i ponad połowę kor
pusu głównego, spopielając dachy i stro
py tych fragmentów pałacu. Pozostałe 
części budynku odniosły szkody powsta
łe przez zalanie wodą podczas akcji ra
tunkowej. Jak na ironię, zachodnie 
skrzydło pałacu już przed pożarem było 
bliskie zawalenia, co obrazuje, w jakim 
stanie znajdowała się część zabytku.

Królewskie pochodzenie pałacu 
w Kutnie odkryto już (albo dopiero) 
w latach siedemdziesiątych XX w., nie 
zatroszczono się jednak wtedy o jego 
odbudowę, mimo że Kutnowska Komi
sja Opieki nad Zabytkami zorganizowa
ła sesję otwartą „Pałac Saski - rezyden
cja podróżna króla Augusta III i proble
my adaptacji na muzeum”. A przecież 
„pałac saski” funkcjonował pod tym 
mianem w dokumentach jeszcze z poło
wy XIX w.! (w Księdze Wieczystej z datą 
1853 r.). Sami mieszkańcy Kutna nie by
li do końca świadomi, jakie znaczenie 
ma niepozorna, źle zagospodarowana 
budowla przy głównym rynku miasta. 
Choć funkcjonowała właściwa nazwa 
obiektu, nikt nie przyjmował niesionego 
przez nią znaczenia do wiadomości. Do
piero po pożarze powołano Fundację 
Odbudowy Pałacu, której celem, poza 
odbudową zabytku, jest „adaptacja bu
dowli na placówkę muzealną z dodatko
wą funkcją reprezentacyjną dla potrzeb

1. Pałac w Kutnie, stan obecny
2. Perspektywa patacu - 
opracowanie współczesne na 
podstawie projektu Johanna 
Martina Waltera z 1750 r.
3. Plan pałacu wykonany 
na podstawie oryginalnego 
planu Johanna Martina Waltera 
z 1750 r.

(fot. 1 - Joanna Krawczyk, 
rys. 2,3 - Bogdan Krawczyk)
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społeczności miasta i jego władz samo
rządowych”. Apel prezydenta miasta 
Kutna spotkał się z szybkim i przede 
wszystkim skutecznym odzewem spo
łecznym. Prace potoczyły się błyska
wicznie: już w rok po pożarze obcho
dzono otwarcie nowej siedziby Fundacji 
na terenie pałacu. Z pomocą władz mia
sta i mieszkańców wyremontowano trzy 
sale, zaadaptowane na potrzeby muzeal
ne i reprezentacyjne, gdzie na bieżąco 
organizowane są spotkania, odczyty, 
a nawet koncerty. Działalność Fundacji 
jest niezwykła: jej twórcom udało się 
powołać do życia organizację całkowicie 
apolityczną, łączącą mieszkańców mia
sta w jednym słusznym celu ratowania 
zabytku, jeszcze trzydzieści lat temu za
pomnianego i stojącego na drodze do 
całkowitej ruiny.

Co ciekawe, Kutno nie jest miastem 
bogatym, można nawet powiedzieć, że 
jego sytuacja jest bardzo zła: bezrobocie 
sięga ponad 20%. A jednak w odbudo
wę pałacu angażują się właśnie miesz
kańcy - dzięki ich wkładowi możliwe 
jest podejmowanie ważnych działań. 
Jedną z największych inicjatyw tego ty
pu było przekazanie części dochodu 
z lokalnych bonów towarowych emito
wanych w 2003 r. przez Kutnowskie 
Zakłady Społem (z inicjatywy prezesa 
i wiceprezesa). Uzyskano kwotę 14 tys. 
zł, które trafiły na konto Fundacji. 
W odbudowę włączyły się kutnowskie 
firmy - np. przekazanie przez jednego 
z przedsiębiorców kilku ton blachy na 
ochronne pokrycie dachu nad spaloną 
częścią pozwoliło zabezpieczyć mur. 
Nawet oświetlenie głównej sali pocho
dzi z darów mieszkańców: ośmiora
mienny żyrandol, przedwojenna kopia 
barokowego pająka, holenderskie świecz

niki. Kutnianie pomagają nie tylko wkła
dem materialnym, ale także pracując na 
terenie obiektu. W ostatnie wakacje urzą
dzano kilkakrotnie społeczne porządko
wanie dziedzińca - łącznie ponad 250 
godzin roboczych, owocujące oczyszcze
niem terenu i rozebraniem pozostałości 
szop i komórek, nieodpłatnie przyjętych 
przez wysypisko. Nie sposób zliczyć też 
mniejszych i większych gestów pomocy 
dla zorganizowania życia obiektu i jego 
remontu, wśród których trzeba wymie
nić przekazanie 8-metrowych belek 
z rozbiórki dawnego młyna. Jest to dar 
o wielkim znaczeniu dla pałacu, gdyż po
zwala na rekonstrukcję struktury muru 
pruskiego, co w innym wypadku, z bra
ku budulca i długiego czasu leżakowania 
drewna, byłoby niewykonalne.

Fundacja, poza odbudową zabytku, 
ma dużo szersze plany na przyszłość. 
Planuje się takie wypracowanie formuły 
pałacu, aby mieszkańcy miasta mogli 
korzystać z zabytku, przy jednoczesnym 
zachowaniu jego znaczenia. Ponadto pa
łac może symbolizować dobre stosunki 
polsko-niemieckie. W liście dotyczącym 
działania Fundacji i znaczenia pałacu 
prof, dr hab. Klaus Ziemer, dyrektor 
Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie, napisał m.in.: „Budynek 
ten jest pomnikiem czasów, w których 
Polacy i przynajmniej część Niemców by
li związani w sposób szczególny [...]. 
W ciągu ponad tysiąca lat wspólnej hi
storii dużo nas łączyło w sposób pozy
tywny”. Mówi się także o zorganizowa
niu w pałacu centrum festiwalowego 
muzyki barokowej „Między Dreznem 
a Warszawą”, zaznaczającego polsko- 
-saski charakter zabytku.

Joanna Krawczyk
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Zamek w Wiśle

W
 1927 r. władze wojewódz
twa śląskiego podjęły decy
zję o przebudowie dawnego 
zameczku myśliwskiego Habsburgów 

w Wiśle na siedzibę prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej. Inicjatorem 
przebudowy założenia i uczynienia 
z niego nowej prezydenckiej siedziby 
był ówczesny wojewoda śląski, dr Mi
chał Grażyński. Istniejący budynek 
powstał w 1909 r. i służył rodzinie ce
sarskiej podczas odbywających się 
w tamtejszych lasach polowań. 

Białej i Czarnej Wisełki. Projekt prze
widywał wzniesienie nowego gmachu 
Zamku oraz budynku pomocniczego, 
tzw. Zamku Dolnego. Miał on pomie
ścić garaże oraz pokoje dla ochrony 
i służby. Na terenie założenia znalazła 
się także dawna drewniana kaplica, 
przeniesiona do Wisły w 1909 r.

Zrealizowany gmach Zamku w Wi
śle - to świadectwo talentu Adolfa 
Szyszko-Bohusza, który w eklektycznej 
kompozycji harmonijnie powiązał ele
menty historyczne z formami popular- 

stosował już wcześniej we własnej willi, 
zrealizowanej w podkrakowskich Prze- 
gorzałach. Powtórzony w rezydencji 
w Wiśle motyw kamiennej baszty na 
skale przybrał tym razem bardziej mo
numentalne formy. Zamek w Wiśle po
kazuje finezję architekta, którego twór
czość wyłamywała się z wszelkich klasy
fikacji stylowych. Szyszko-Bohusz z du
żą swobodą łączył i interpretował 
w swoich oryginalnych kompozycjach 
różnorodne modele stylistyczne, zarów
no te, które wyrastały z tradycji history-

W trakcie remontu drewniany budy
nek spłonął i powstała konieczność 
wzniesienia nowego gmachu. Projekt 
Zamku wykonał społecznie jeden 
z najbardziej cenionych polskich ar
chitektów i konserwatorów zabytków 
okresu międzywojennego, prof. Adolf 
Szyszko-Bohusz. Prace budowlane - 
finansowane z budżetu województwa 
- prowadzono w latach 1929-1931. 
Wzniesienie na Śląsku rezydencji dla 
głowy państwa wpisywało się w reali
zowany konsekwentnie przez Grażyń
skiego program promocji i rozwoju 
regionu. Wisła była istotnym punk
tem tego programu, jako najważniej
szy górski kurort autonomicznego 
województwa.

Nowa siedziba prezydencka po
wstała przy stromej drodze, prowa
dzącej z Wisły na Kubalonkę, w miej
scu, gdzie rozciąga się malowniczy wi
dok na Baranią Górę oraz na zlewisko 

nego w tym okresie modernizmu. 
W jednym budynku połączył obszerne 
pasmowe przeszklenia i tarasy na pła
skich dachach ze średniowiecznymi 
wątkami kamiennych elewacji. Zapro
jektował sekwencję nawarstwiających 
się brył, których kulminacją jest wysoka 
wieża z masztem na chorągiew. Dzięki 
temu od strony drogi dojazdowej budy
nek przypomina obronną warownię 
z epoki Kazimierza Wielkiego, nato
miast od strony podjazdu umieszczony 
w osi obszerny portal z płaskorzeźbą or
ła śląskiego w kluczu oraz ryzalitowane 
boczne wieże przywodzą na myśl baro
kowe założenie pałacowe. Oś Zamku 
otwiera się od tej strony na okrągły pla
fon przed wejściem, z drugiej zaś na roz
legły górski krajobraz. Pomysł malowni
czego spojenia w jednej kompozycji bu
dynku i otaczającej go natury oraz 
ozdobienia jego struktury historyczny
mi aluzjami Adolf Szyszko-Bohusz za- 

1.2.3. Zamek w Wiśle na zdjęciu archiwalnym 
z 1931 r. (1) oraz obecnie (2,3)
4. Wnętrze na zdjęciu z 1931 r.

(zdjęcia: 1,4- „Architektura i Budownictwo",
1931, 2,3- Michat Wiśniewski)

zmu, jak i te, które były typowe dla co
raz popularniejszej estetyki moderni
zmu. Architekt, reprezentujący konser
watywne środowisko krakowskie, nie 
utożsamiał się wprawdzie z ideologią 
nowoczesności, ale czerpał z niej świeże 
pomysły formalne. Projekt Zamku sta
nowi udaną próbę włączenia się do 
trwającej od początku lat dwudziestych 
XX w. dyskusji o kształcie polskiego 
stylu narodowego.

Bryła Zamku w Wiśle - to wyraz 
temperamentu architekta, nawiązują
cego do form historyzmu, natomiast 
funkcjonalnie rozplanowane wnętrza 
reprezentują nowoczesną stylistykę, 
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która dzięki wielobarwnym, geome
trycznym polichromiom ściennym 
przywołuje holenderski neoplasty- 
cyzm. Każda płaszczyzna została 
ozdobiona plamą barwną, dzięki cze
mu poprzez kolor wydobyto struktu
rę architektury. Autorami moderni
stycznych fresków oraz mebli z gię
tych, chromowanych rur byli Andrzej 
Pronaszko i Włodzimierz Padlewski. 
Zamek z jednej strony nawiązywał do 
wielowiekowej tradycji polskiej pań
stwowości, a z drugiej odwoływał się 
do ideałów nowoczesności, z którymi 
chciała być utożsamiana Druga Rzecz
pospolita. Programowa nowocze
sność Zamku miała silne podłoże pro
pagandowe i stanowiła odpowiedź na 
działalność urbanistyczną i architek
toniczną po niemieckiej stronie Ślą
ska, a także w ówczesnej Czechosło
wacji. Budowla z modernistycznym 
wystrojem wyrażała typ rezydencji re
publikańskiej.

Zamek w Wiśle przetrwał w swo
jej pierwotnej funkcji i formie zaled
wie kilka lat. Jeszcze przed wybuchem 
drugiej wojny światowej ponad bu
dynkami rezydencji wzniesiono stro
me, kryte blachą miedzianą dachy, 
które miały ostatecznie rozwiązać po
wtarzające się kłopoty z przemaka
niem tarasów. W trakcie działań wo
jennych w Zamku rezydowali hitle
rowcy. W okresie PRL-u rezydencja 
początkowo służyła jako miejsce wy
poczynku najwyższych urzędników 
państwowych. W okresie stanu wo
jennego decyzją gen. Wojciecha Jaru
zelskiego Zamek przekazany został 
jednej z górnośląskich kopalni węgla 
kamiennego, która wykorzystywała 
go jako ośrodek wczasowy. Od tego 
momentu postępowała degradacja bu
dowli. Sytuację, która prowadziła do 
dewastacji wybitnego dzieła sztuki, 
odmieniły dopiero podjęte w połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX w. działa
nia Kancelarii Prezydenta RP, która 
starała się odzyskać rezydencję.

W latach 2002-2005 przeprowa
dzono gruntowną konserwację całego 
założenia. Projekt rewaloryzacji głów
nego gmachu oraz Zamku Dolnego 
przygotowano w Pracowni Konserwa
cji Zabytków „Arkona” w Krakowie. 
W trakcie prac odrestaurowano orygi
nalne wnętrza parteru i piętra. Ponad
to powiększono piwnicę i zagospoda
rowano strych, dostosowując je do

współczesnych potrzeb rezydencji gło
wy państwa. W trakcie remontu zaj
mująca się pracami konserwatorskimi 
firma Art Forum, BDJ - Grupa Kre
mer Polska z Krakowa odkryła pier
wotne, neoplastyczne dekoracje ścian. 
Dzięki skrupulatnej pracy konserwa
torów możliwa była rekonstrukcja 
oryginalnych polichromii, które obec
nie na nowo zdobią najważniejsze po
mieszczenia Zamku. Odnowienie no
woczesnych malowideł oraz renowa
cja oryginalnych mebli i żyrandoli - to 
bezprecedensowy w skali Polski przy
kład otoczenia ochroną międzywojen
nych wnętrz, reprezentujących estety
kę ówczesnej awangardy.

Prace remontowe w Zamku Dol
nym miały na celu dostosowanie go 
do potrzeb współczesnego centrum 
konferencyjnego. W pomieszczeniach 
dawnych garaży wyodrębniono prze
strzeń dla sal wykładowych i recepcji 

wraz z niewielką kawiarnią. Na pod
daszu urządzono pokoje gościnne. Po
mieszczenia dla pracowników 
i ochrony Zamku znalazły się w nowo 
wybudowanym gmachu, tzw. Gajów
ce. Równocześnie z renowacją Zamku 
przeprowadzono gruntowną rewalo
ryzację całego założenia, w tym ota
czającej Zamek zieleni oraz pobliskiej 
drewnianej kaplicy. Wykonawcą pro
jektu i prac konserwatorskich w ka
plicy było Przedsiębiorstwo Konser
wacji Zabytków „Conres” z Katowic.

Uroczyste otwarcie Narodowego 
Zespołu Zabytkowego w Wiśle odby
ło się 3 marca 2005 r. Od tego dnia 
Zamek na nowo pełni zaszczytną 
funkcję oficjalnej siedziby głowy pań
stwa polskiego oraz zgodnie z mię
dzywojenną tradycją jest udostępnia
ny turystom do zwiedzania.

Michał Wiśniewski

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2005 33



ROZMAITOŚCI

Złoto Krakowa

Warto się zastanowić, jaką 
rolę w Krakowie, we wnę

trzach kościołów, w skarbcach, 
a nawet w architekturze odgry
wa złoto. Może najbardziej zna
nym, choć nigdy oddzielnie nie
zbadanym elementem złotym 
w architekturze Krakowa jest 
złota łuska, właściwie grubo zło
cona dachówka, pokrywająca 

kopulę królewskiej kaplicy Zyg- 
muntowskiej przy katedrze na 
Wawelu, Powstała ona w latach 
1591-1592 i wyróżnia to najcen
niejsze dzieło renesansu-ma- 
nieryzmu w Polsce od ponad 20 
kaplic okalających katedrę. Ko
pułę kaplicy Zygmuntowskiej 
dopełniają dwie korony i pod
trzymywane przez putto zwień

czenie. Rozwiązanie zastoso
wane na Wawelu powtarzano, 
ale tylko w połowiczny sposób. 
Przypomnijmy tutaj kaplicę ro
dzinną Myszkowskich przy ko
ściele dominikanów w Krako
wie, zbudowaną w latach 1603- 
-1614, znaną z rzeźbionej, jedy
nej w swoim rodzaju galerii 
przodków. Kaplica Myszkow
skich ma bowiem kopulę, od
miennie niż zazwyczaj, pokrytą 
imitacją dachówki, która mister
nie odkuta została w kamieniu.

Hełm wyższej wieży bazyliki 
Mariackiej, tej, z której co go
dzinę słyszymy hejnał, wieńczy 
od XVII w. duża, a nawet można 
powiedzieć ogromna, grubo 
złocona korona (1666 r.) ze 
sterczynami, będąca fundacją 
mieszczańską. Jest to symbol 
maryjny (wieża), archiwalia nie
mal zawsze wymieniają ją jako 
„turris Beatae Mariae Virginis" 
(Wieża Matki Boskiej). Najpew
niej jest to także odbicie kultu 
Matki Boskiej Królowej Polski.

Korony wieńczą też inne 
wieże Krakowa: wieżę ratuszo
wą, wieżę kościoła św. Józefa 
na Podgórzu i wieżyczkę Wyż
szego Seminarium Duchowne
go pod Wawelem.

Z kolei we wnętrzach kra
kowskich kościołów, obok struk
tur z czarnego dębnickiego mar
muru, przeważają bogato złoco
ne ołtarze, zarówno główne, jak 
i boczne. Złocone elementy lub 

obramienia występują także 
w stallach, chórach muzycz
nych, złoto pokrywa też ambony 
i balustrady. W czasie prowa
dzenia kursu o sztuce polskiej 
dla uczestników z Kanady zwró
cono mi uwagę na podobień
stwo pod względem użycia złota 
i wrażenia bogactwa we wnę
trzach krakowskich świątyń do 
ikonostasów. Na kolumnach 
krakowskich ołtarzy wielokrotnie 
można dostrzec na bolusie płat
ki złota w kształcie stojącego 
prostokąta. Z archiwaliów np. 
klasztoru sióstr wizytek w Krako
wie wiadomo, że książeczki z ta
kimi „płatkami” sprowadzano 
w końcu XVII w. z Gdańska; 
wcześniej w Polsce wydobywa
no złoto, stąd nazwa miejscowo
ści „Złotoryja”. Przetapiano też 
dawne „niemodne” już naczynia 
liturgiczne, wytapiano też złoto 
ze starych ornatów.

Wyroby ze złota zachowały 
się również w skarbcach kra
kowskich, tych znanych, w kate
drze na Wawelu i mniejszych, 
słabo zbadanych, których jest 
blisko 50. Kiedyś było ich znacz
nie więcej, podobnie jak przed
miotów ozdobionych kamienia
mi szlachetnymi. W starych in
wentarzach wymieniane są od 
czasów romanizmu złote krzyże, 
kielichy i relikwiarze, a od epoki 
gotyku także monstrancje. Nie
stety, ogromną większość tych 
dzieł sztuki zniszczyły wojenne

1. Kopuła kaplicy 
Zygmuntowskiej katedry 
na Wawelu

2. Korona ze sterczynami 
na wieży bazyliki Mariackiej, 
1666 r.

3. Relikwiarz
św. Zygmunta, fragment 
ze skarbca katedry 
na Wawelu, złotnik 
Melchior Beier (?) 
wg wzoru Piotra 
Fletnera, 1533 r.

4.5.6. Zabytki ztotnictwa 
z kościoła św. św. Piotra 
i Pawia w Krakowie
- kielich, 1618 r. (4), puszka 
na komunikanty, druga ćwierć 
XVII w. (5) oraz relikwiarz św. 
Anny, 1782 r. (6)

(zdjęcia: 1,2,4-6
- ze zbiorów Jana Samka,

3 - Paweł Pencakowski)
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kontrybucje, a nawet kradzieże. 
Obecnie naczynia liturgiczne na 
ogól wykonywane są ze srebra. 
Wybitne dzieła sztuki, złote wy
roby, będące importami oraz 
pracami lokalnymi zachowały 

się głównie w katedrze na Wa
welu, bazylice Mariackiej i ko
ściele ojców dominikanów. 
W skarbcu katedry przechowy
wany jest obity złotą blachą 
krzyż z drugiej potowy XV w., 

który zdobią fragmenty trzyna
stowiecznych diademów. Są tu 
też relikwiarze: na głowę św. Sta
nisława biskupa z 1504 r., wyko
nany przez krakowianina Marci
na Marcińca, oraz św. Zygmunta 

(praca norymberska z 1533 r. 
zapewne Melchiora Beiera we
dług wzoru Piotra Fletnera). 
Wśród importów są: oryginalnie 
skomponowana złota mon
strancja z daru biskupa Piotra 
Gembickiego z 1647 r., wyko
nana w Bolonii we Włoszech, 
oraz francuskiej roboty kielich 
z 1779 r., ofiarowany przez bi
skupa Kajetana Sottyka. W ko
ściele Mariackim przetrwał 
ozdobiony emalią złoty kielich 
z połowy XVII stulecia oraz 
uszkodzone dwa złote kielichy 
z XVII w., a w uniwersyteckiej ko
legiacie św. Anny grubo złocony 
kielich sprzed 1630 r., o węgier
skim charakterze. U dominika
nów znajduje się przywieziona 
z Podkamienia na Kresach 
Wschodnich złota monstrancja 
sprzed 1756 r. Interesujące za
bytki zlotnictwa odkryliśmy także 
w kościele św. św. Piotra i Pawia 
w Krakowie.

Można przyjąć, że w Pol
sce, szczególnie w okresie sar- 
matyzmu, dążąc do efektu bo
gactwa, nagminnie stosowano 
złoto we wnętrzach i skarbcach 
kościelnych.

Jan Samek

MONUMENT

MONUMENT MONUMENT

Rocznik 2005 już dostępny w siedzibie wydawcy:

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Warszawa, ul. Szwoleżerów 9, tel (22) 622 60 92, fax (22) 622 65 95 

e-mail: wydawnictwa@kobidz.pl

„Monument” upowszechnia wiedzę 
o najnowszych technikach badawczych 
i technologiach dokumentacyjnych. 
Czasopismo ukazuje się jako rocznik 
w wersji polskiej i angielskiej.

Zawarte w nim materiały są przykładem współdziałania 
reprezentantów różnych dyscyplin nauki 
na polu szeroko pojętej ochrony dóbr kultury.
Interdyscyplinarny charakter badań prezentują tu między innymi 
archeolodzy, architekci, architekci krajobrazu, historycy, 
specjaliści z zakresu technik komputerowych.

To interdyscyplinarne 
czasopismo prezentujące wyniki prac 

prowadzonych przez Krajowy Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków
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Zabytki na znaczkach

200 lat muzeum 
w Wilanowie

Z okazji przypadającej w tym 
roku 21 czerwca dwusetnej 

rocznicy udostępnienia do zwiedza
nia muzeum utworzonego w Pałacu 
w Wilanowie przez jego właściciela 
Stanisława Kostkę Potockiego (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 
2005), Poczta Polska wprowadziła 
do obiegu serię czterech znaczków 
pocztowych z motywami wilanow
skimi. Na znaczku o nominale

rech trójstronnie ząbkowanych przy- 
wieszek. Przy znaczku za 1,30 zł 
umieszczona została grupa figural
na „Wenus i Amor” (porcelana, bi
skwit, Paryż, wytwórnia La Courtille, 
ok. 1780-1824), przy znaczku za 
2,00 zi - miecznik z nakładaną deko
racją plastyczną z bogiem miłości 
Erosem na brzuścu (naczynie z za
stawy do herbaty i kawy, wykonane 
na zamówienie Franciszka Ksawere

Koperty Pierwszego Dnia Obiegu znaczków z serii „200-lecie powstania 
muzeum w Wilanowie”

1,30 zł przedstawiony został słynny 
„Portret konny Stanisława Kostki Po
tockiego”, pędzla Jacquesa Louisa 
Davida (olej, płótno, 1781), na trzech 
pozostałych walorach umieszczono 
arcydzieła rzemiosła artystycznego 
ze zbiorów Muzeum-Patacu w Wila
nowie. Na znaczku za 2,00 zl - „Pu
char Nautilus” (muszla lodzika, sre
bro złocone, kość słoniowa, kamie
nie półszlachetne, Ulm, Hans Lu
dwik Kienle młodszy, druga połowa
XVII w.), za 2,20 zł - „Kwiaciarka" 
(porcelana, farby naszkliwne, złoce
nia, Miśnia, model Johanna Carla 
Schónheita z 1767 r., wyrób z końca
XVIII w.), a za 2,80 zł - zegar komin
kowy z Jazonem zdejmującym 
z drzewa złote runo (brąz złocony, 
Francja, obudowa: Pierre-Victor Le- 
dure [?], ok. 1814).

Dzieła sztuki i wyroby rzemiosła 
artystycznego są także ozdobą czte

go Branickiego, srebro złocone, Pa
ryż, Jean Baptiste Claude Odiot, 
1809-1819), przy znaczku za 2,20 zl 
- „Tańcząca dziewczyna” (lub „Da
ma poprawiająca pantofelek”) (pan- 
neau pochodzące z dekoracji ścien
nej Apartamentu Chińskiego, papier 
chiński, tusz, farby wodne, Chiny, 
okres Óianlong, 1736-1786), a przy 

znaczku za 2,80 zl - flasza żebrowa
na (szkło rubinowe, Niemcy, ok. 
1700; oprawa srebrna złocona, Au
gsburg, Albrecht Biller, 1695-1705).

Na kopertach Pierwszego Dnia 
Obiegu (FDC) przedstawiono wnę
trza Pałacu w Wilanowie: Pokój 
Wielki Karmazynowy oraz Łazienkę 
marszatkowej Izabeli Lubomirskiej. 
Znaczki wydrukowano w nakładzie 
600 tys. sztuk techniką rotograwiury 
według projektu artysty plastyka Ja
nusza Wysockiego.

(WP)
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Wojna na pocztówki

Chodzi tu o porównanie dwóch 
kart pocztowych, wydanych 
w krajach walczących przeciwko so

bie w czasie pierwszej wojny świato
wej, w kajzerowskich Niemczech 
i carskiej Rosji. Pocztówka niemiec
ka upamiętnia sukces strategiczny 
z lata 1915 r., co oznaczało elimina
cję jednego z zaborców przez 
wyparcie z Królestwa Polskiego ar
mii rosyjskiej. Mimo podobieństwa 
celów obu pocztówek, jako doku
mentów i przykładów propagandy 
kierowanej do odbiorców we wła
snych krajach, nie posługują się one 
podobnymi treściami, tj. sytuacjami 
utrwalonymi na nich drukiem, lecz 
są to zdjęcia ukazujące przede 
wszystkim ludzi w mundurach.

Na pocztówce rosyjskiej, opatrzo
nej informacją Piechota broniąca lasu, 
widzimy inscenizację zamówioną tylko 
dla fotografa, bez bliższego określe
nia. Natomiast na pocztówce niemiec
kiej informacja umieszczona pod ob
razkiem brzmi „Seria 34/3 Wschodni 
teatr wojny. 31 lipca 1915: Oddziały 
niemieckie wkraczają do Chełma" 
i jest tu nazwisko fotografa, R. Sennec- 
ke, który jako jeden z wielu sfotografo
wał dawną katedrę unicką, od 1875 r. 
sobór prawosławny. Reszta zdjęcia 
jest fotomontażem, dodanym w dru

karni gdzieś w Niemczech. Był on czy
telny dla każdego wnikliwszego oka, 
a z całą pewnością dla każdego 
mieszkańca tak wyróżnionego miasta. 
Dodać wypada, że skarpa na tym od
cinku głównej ulicy miasta, Lubelskiej, 
pozostaje niezmieniona do dziś z daw
ną wąskością i spadzistością. Wojsko
wy tabor z końmi, wozami i żołnierzami 
- co zresztą widać - nie dałby się nijak 
ustawić.

Cyfry serii razem z informacjami 
na rewersie mówią, że pocztówka 
niemiecka jest jedną z pozycji ściśle 
opracowanego i wykonywanego cy
klu, zwanego „Album chwaty i zwy
cięstwa”, podtrzymującego dumę 
społeczeństwa z sukcesów w wojnie 
światowej („Volkerkrieg”), przynaj
mniej do czasu, gdy kajzerowska ar
mia razem z cesarsko-królewską 
odnosiła zwycięstwa. Jak wiadomo, 
dłużej było to łatwiejsze właśnie na 
froncie wschodnim.

Dodać wypada, że tylko te dwa 
przypadkowo zestawione przykłady 
pozwalają sądzić, że mimo felernego 
fotomontażu niemieckiej karty pocz
towej jej konkretność miejsca i czasu 
jest większym walorem niż nieokre
ślony obrazek z rosyjską piechotą.

Andrzej Piwowarczyk

1.2. Pocztówka rosyjska (1) i niemiecka (2)
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Łódzka galeria sztuki

W dziewiętnastowiecznej Lo
dzi, mieście utrzymującym 

się wówczas z przemysłu włó
kienniczego, brakowało instytu
cji prowadzącej szeroko zakro
jone działania, propagujące 
sztukę i udostępniające ją spo
łeczności lokalnej. Szansa na jej 
powołanie pojawiła się na po
czątku lat dwudziestych ubie
głego wieku, kiedy to Oddział 
Sztuki i Kultury Województwa 
Łódzkiego zwrócił się do łódz
kiego magistratu z propozycją 
otworzenia w letnim pawilonie 
w parku Sienkiewicza stałej wy
stawy obrazów i rzeźb, na wzór 
warszawskiej „Zachęty". Pla
cówka miała być finansowana 
przez władze miejskie, które po
stanowiły rozpisać konkurs na 
jej prowadzenie. Z dwóch ofert: 
Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie i history
ka sztuki, Mariana Dienstla-Dą- 
browy, magistrat wybrał tę dru
gą. Marian Dienstl-Dąbrowa był 
Europejczykiem w prawdziwym 
tego słowa rozumieniu: studio
wał we Florencji, przebywał 
w Paryżu, był wielkim miłośni
kiem muzyki poważnej. Zawarta 
z nim umowa zobowiązywała go 
do „organizowania wystaw 
z uwzględnieniem artystów dzia
łających w Łodzi, promocji sztuk 
plastycznych oraz tworzenia 
miejskiej kolekcji dziel sztuki". 
Pierwszą wystawę przygotowa
ną przez nową placówkę - Miej
ską Galerię Śztuki w Lodzi - 

otwarto 8 kwietnia 1924 r. w sali 
Związku Pracowników Miejskich 
przy ul. Piotrkowskiej 53, pre
zentując na niej prace m.in. Wła
dysława Skoczylasa i Kazimie
rza Sichulskiego. W tym czasie 
na potrzeby wystawiennicze 
przystosowywano pawilon par
kowy, który został udostępniony 
publiczności 14 maja 1924 r. 
wraz z ekspozycją prac łódzkich 
artystów: Stefana Wegnera, 
Maurycego Trębacza, Marcele
go Sprusiaka i innych.

Śmiało możemy dziś powie

dzieć, ze łódzka galeria była jed
ną z pierwszych samorządowych 
instytucji kulturalnych na zie
miach polskich prowadzoną 
w tak nowatorski, otwarty spo
sób. Do 1929 r. Dienstl-Dąbrowa 

zorganizował 50 wystaw. Co ty
dzień organizowane byty czwart
ki literackie, na których goszczo
no m.in.: Antoniego Słonimskie

go, Juliana Tuwima, Juliusza 
Osterwę. Zwiedzający mogli sko
rzystać na miejscu z czytelni cza
sopism artystycznych, a w wy
dzielonym pomieszczeniu melo
mani słuchali retransmisji kon
certów muzyki klasycznej z euro
pejskich sal koncertowych.

Ukoronowaniem pierwsze
go okresu działalności galerii 
było powołanie Towarzystwa 
Sztuk Pięknych w Lodzi. W1930 r. 
wygasła umowa podpisana 
z Marianem Dienstlem-Dąbro- 
wą, a nowe władze miejskie po
stanowiły wydzierżawić galerię 
Instytutowi Propagandy Sztuki 
w Warszawie, działającemu pod 
patronatem Ministerstwa Wy
znań i Oświecenia Publicznego. 
Obie instytucje ściśle ze sobą 
współpracowały. W Łodzi poka

zywano ekspozycje wystawiane 
wcześniej w stolicy, w zamian 
łódzcy artyści mogli prezento
wać swoje prace w warszaw
skiej placówce. Do historii prze
szło słynne wystąpienie z 1933 r. 
Grupy Plastyków Nowocze
snych - powołanej specjalnie na 
tę okazję - najpierw w Warsza
wie, a następnie w Łodzi. Udo
stępniono wówczas prace 13 ar-

1.2. Siedziba Miejskiej Galerii Sztuki 
w Łodzi po przebudowie w 2004 r., 
elewacja północno-wschodnia, 
wejście główne (1) oraz elewacja 
zachodnia (2) 

tystów, m.in.: Władysława Strze
mińskiego, Henryka Stażewskie
go, Katarzyny Kobro, Konstante
go Mackiewicza, Marii Nicz-Bo- 
rowiakowej, Marii Ewy Lunkie- 
wicz-Rogoyskiej, Karola Kryń
skiego. Wszystko to przyczyniło 
się do wzmocnienia pozycji śro
dowiska łódzkiej awangardy ze 
Strzemińskim na czele, który 
w 1932 r. otrzymał Nagrodę Arty
styczną Miasta Lodzi.

Po drugiej wojnie światowej 
łódzka placówka wielokrotnie 
zmieniała nazwę i profil. Działal
ność wystawienniczą w pawilo

nie w parku Sienkiewicza wzno
wiono już 12 sierpnia 1945 r., 
w katalogach z tego okresu po
jawia się nazwa: Miejska Galeria 
Sztuk Plastycznych. Na począt
ku 1951 r. galeria została Od
działem Łódzkim Centralnego 
Biura Wystaw Artystycznych 
w Warszawie i do 1956 r. pre
zentowano w niej prace w du
chu obowiązującego realizmu 
socjalistycznego. Pierwszą „ja
skółką” zmian była wystawa 
ośmiu łodzian, m.in. Stanisława 
Fijałkowskiego, Leszka Rózgi, 
Lecha Kunki, Benona Liberskie
go, których prace zapowiadały 
nowe tendencje w sztuce powo
jennej. Na początku 1962 r. 
łódzki oddział CBWA usamo
dzielnił się i jako Biuro Wystaw 
Artystycznych w Łodzi funkcjo
nował aż do 1992 r., kiedy to ga
leria zmieniła nazwę na Pań
stwową Galerię Sztuki, a w 1997 r. 
ostatecznie na Miejską Galerię 
Sztuki w Lodzi.

Przełomowy w historii gale
rii okazał się rok 2000. Wyłonio
na wówczas w wyniku konkursu 
nowa dyrektor, Elżbieta Fuchs, 
podjęta trud dostosowania pa
wilonu w parku Sienkiewicza do 
potrzeb centrum wystawienni
czego na miarę XXI w. Pierwot
nie pawilon wybudowany byt 
przecież na potrzeby pijalni 
wód mineralnych; w dokumen
tach archiwalnych funkcjonuje 
pod nazwą „kamienna weran
da”! W projekcie z 1903 r. jest 
to podłużny, jednokondygna
cyjny budynek na planie pro
stokąta, z amfiladowym ukła
dem pomieszczeń w części po
łudniowej i dziewięcioma arka
dami otwierającymi elewację 
wschodnią na zewnątrz. Projekt 
zakładał formy nawiązujące do 
wzorów włoskiego renesansu: 
oszczędny detal, wyważone 
proporcje, tradycyjny podział na 
masywny, boniowany cokół, 
ścianę z półkoliście zamknięty
mi oknami i gzyms wieńczący, 
tralkową balustradę zamykają
cą elewację, dwie półkoliste ko
puły z latarniami i ciąg arkad, 
rozdzielanych doryckimi kolum
nami na cokołach. Autorem pro
jektu, jeśli wiarygodny jest jego 
podpis, był Franciszek Chełmiń
ski, w latach 1892-1911 pełnią
cy funkcję architekta miejskiego 
Lodzi, pamiętać bowiem należy, 
iż Chełmiński sygnował również 
wiele cudzych projektów, za
twierdzając je przed wysłaniem 
do Urzędu Gubernialnego 
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w Piotrkowie Trybunalskim. 
Przyjmijmy jednak, że to on byt 
autorem projektu. Pawilon bu
dowano od stycznia 1904 do li
stopada 1906 r. Podczas pierw-

w parku Sienkiewicza służy celom 
wystawienniczym.

W ciągu 80 lat prowadzono 
w różnych okresach prace przy
stosowujące pawilon parkowy 

(zdjęcia: Monika Nowakowska)
3. Fragment przebudowanego wnętrza

szej wojny światowej niemieccy 
żołnierze urządzili w nim... staj
nię, a po 1918 r. miasto wydzier
żawiło go cukiernikowi T. Sza
niawskiemu i aptekarzowi W. 
Goszkowskiemu, którzy otwo
rzyli w pawilonie kawiarnię i pro
wadzili ją do 1923 r., gdyż w ro
ku następnym otwarta tutaj zo
stała - o czym już była mowa 
wcześniej - pierwsza wystawa 
w Miejskiej Galerii Sztuki. Od tam
tego czasu, z przerwą w okresie 
drugiej wojny światowej, pawilon 

na potrzeby galerii sztuki. Pierw
szy remont wykonano jeszcze 
w 1924 r. Polegał on na zamuro
waniu przejść arkadowych w ele
wacji wschodniej (od strony ul. 
Kilińskiego) i szybkim przystoso
waniu wnętrza do nowych funk
cji. W tym samym czasie archi
tekt miejski, Wiesław Lisowski, 
opracował projekt rozbudowy 
gmachu, który miał pomieścić 
także muzeum przemysłu lekkie
go. Projekt ten nigdy nie został 
zrealizowany z powodu braku 

funduszy. Po drugiej wojnie 
światowej także pojawiło się kil
ka propozycji rozbudowy bu
dynku w połączeniu z innymi 
instytucjami kulturalnymi: w 1957 r. 
Marian Bogusz i inż. Jerzy Oplu- 
stil opracowali wspólny projekt 
dla Muzeum Sztuki i galerii, 
w 1968 r. planowano budowę 
galerii sztuki w połączeniu z fil
harmonią. Do tego ostatniego 
pomysłu - poszerzonego jesz
cze przez włączenie dwóch kin - 
powrócono w 1973 r.; jego auto
rem byt Jakub Wujek. Żaden po
mysł nie doczekał się jednak re
alizacji. Jedyną interwencją było 
zamurowanie w latach siedem
dziesiątych okien w ścianie 
wschodniej, dzięki czemu pozy
skano dodatkowe miejsce na 
eksponowanie prac, jednak po
zbawiono pomieszczenia natu
ralnego źródła światła. W końcu 
budynek, z pogarszającym się 
stanem drewnianych stropów, 
pokrycia dachowego i stolarki 
okiennej, dotrwał do 2000 r.

Właściwa przebudowa pawi
lonu - według projektu Zofii Atta- 
szewskiej i Piotra Gugaty z Pra
cowni Architektonicznej „Apaga” 
- trwała od września 2002 do li
stopada 2004 r. W jej rezultacie 
Łódź otrzymała jedną z najnowo
cześniejszych przestrzeni wysta
wienniczych w kraju. Całą po
wierzchnię poszerzono o 4 m w stro
nę zachodnią, co pociągnęło za 
sobą przebudowanie elewacji od 
strony ul. Sienkiewicza. Jej gład

ka, jednolita powierzchnia zosta
ła rozbita półkolistą wnęką, 
w którą wrasta zabytkowy klon. 
Ta symbioza z przyrodą ożywiła 
surową, monumentalną bryłę bu
dynku. Zmieniono też elewację 
wschodnią. W części południo
wej nadbudowano jedną kondy
gnację nad zapleczem, uprosz
czono też kształt okien, które nie 
są już zamknięte półkoliście, lecz 
prostokątnie. Poprzez zróżnico
wanie wysokości elewacji, w po
łączeniu z lekkim zryzalitowa- 
niem ściany, całość stała się bar
dziej plastyczna. Prawdziwej re
wolucji dokonano jednak we 
wnętrzach. Przede wszystkim 
główna sala otrzymała naturalne 
oświetlenie, dzięki systemowi 
świetlików w dachu i przeszklo
nemu, bocznemu patio. W części 
dobudowanej postawiono gigan
tyczną antresolę, zmieniono też 
układ wnętrz na zapleczu, zago
spodarowano pomieszczenia 
pod kopułami. Budynek wyposa
żono w klimatyzację, sieć moni
toringu, najnowocześniejsze sys
temy antywlamaniowe i przeciw
pożarowe.

Łódzka Miejska Galeria 
Sztuki 15 kwietnia br. zainaugu
rowała działalność w przebudo
wanej siedzibie wystawą „Źródła 

tożsamości”, będącą próbą re
konstrukcji słynnej ekspozycji 
z 1933 r.

Monika Nowakowska

Spotkanie z książką
Z DREWNA CIOSANE

W2004 r. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie wydal al
bum zatytułowany Z drewna ciosane. Drewniana architektura 

sakralna w województwie śląskim. Publikacja zawiera wykonane 
przez artystę fotografika Antoniego Kreisa zdjęcia drewnianych ko
ściołów i kaplic z terenu woj. śląskiego w jego dzisiejszych grani
cach. Ponad 120 zamieszczonych tu fotografii powstało w ramach 
badań terenowych prowadzonych przez Górnośląski Park Etnogra
ficzny nad zasobem i stanem zachowania budownic
twa drewnianego na terenie Śląska.

Najstarsze zachowane świątynie tego regionu po
chodzą z XV i XVI w. Były zwykle budowane w środku 
lub na obrzeżach wsi, a wznoszono je ze świerka, jo
dły lub modrzewia. W większości z nich przetrwał ba
rokowy wystrój. Prezentowane na fotografiach w albu
mie kościoły nierozerwalnie wiążą się z krajobrazem, 
który kształtowały. Zdjęcia wykonywane były w scene
rii wszystkich pór dnia i roku, niektóre ukazują obiekty 
w całości, ale większość koncentruje się na wybra
nych elementach. Czasem są to fragmenty architekto
niczne, a bywa, że na pierwszym planie fotograf umie- 
ścit konary lub pnie drzew, liście, kwiaty, natomiast sa
ma świątynia, nieostro ujęta, stanowi tło. Każda ilu
stracja wywołuje emocje skłaniające do refleksji nie 

tylko nad urodą zatrzymanych w kadrze kościołów, bogactwem 
przyrody, ale i nad ujętym symbolicznie przemijaniem.

W drugiej części albumu zamieszczony został katalog drewnia
nej architektury sakralnej w województwie śląskim, opracowany 
przez muzealnika i historyka Damiana Adamczaka. Zaprezentowa
ne w nim są, ujęte w porządku alfabetycznym, miejscowości ślą
skie, w których znajdują się ukazane na zdjęciach świątynie. Przed

stawienie każdej miejscowości zawiera krótki rys hi
storyczny i charakterystykę wyposażenia wnętrza za
chowanego kościoła.

Jak pisze we wstępie do publikacji dyrektor Gór
nośląskiego Parku Etnograficznego Barbara Heiden- 
reich: „Oddając w ręce Czytelników album autorzy jak 
i wydawca chcą zachęcić Państwa do odwiedzenia 
tych pięknych i unikalnych w skali światowej świątyń, 
odzwierciedlających nie tylko piękno drewnianej archi
tektury, ale przede wszystkim kulturę duchową minio
nych wieków". Po lekturze albumu na pewno znajdzie 
się wielu chętnych do podróży.

Publikację można nabyć u wydawcy, w Górno
śląskim Parku Etnograficznym (41-500 Chorzów, 
ul. Parkowa 1, tel. 0-32 241 -07-18. fax 0-32 241 -55-01). 
(ek)
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" Witam,

T Do tej pory nie spotkałem się 
z Waszym pismem. Ostatnio od 
kolegi dostałem do przejrzenia kil
ka tegorocznych numerów. Prze
czytałem je od deski do deski - je
stem zachwycony nie tylko treścią, 
ale także ilustracjami, np. nie mo
gę oderwać wzroku od twarzy Ma
donny Korczmińskiej z okładki 
„Spotkań z Zabytkami", maj 2005. 
Od dawna interesuje mnie wszyst
ko, co jest naznaczone patyną 
czasu. Mam prawie kopę lat, je
stem rencistą i mieszkańcem Zie
mi Lubuskiej. W numerze majo
wym bieżącego roku redaktor na
czelny opisuje wystawę „Wolden- 
berczycy". Do tego, co już napisa
no, chcialbym dodać, że wykona
ny w Oflagu 2C Woldenberg z in
spiracji Juliusza Podgórskiego 
drewniany zegar przetrwał wojnę. 
Mój, nieżyjący już niestety znajomy, 
partyzant AK, widział wspomniany 
zegar w siedzibie UB w Strzelcach 
Krajeńskich (30 km od Dobiegnie
wa), dokąd wzywany byt na prze
słuchanie we wczesnych latach 
pięćdziesiątych. Opowiadając mi 
o zegarze, zarówno p. Jerzy jak i ja 
nie mieliśmy pojęcia o pochodze
niu zegara. Dopiero po przeczyta
niu książki Józefa Bohatkiewicza 
„Oflag IIC Woldenberg" wszystko 
stało się jasne. Myślę, że ten zegar 
nadal istnieje i zdobi salon promi
nentnego funkcjonariusza UB 
(bądź jego spadkobiercy) nieko
niecznie w Strzelcach Krajeńskich. 
Być może nagłośnienie sprawy 
w mediach ogólnopolskich po
zwoliłoby natrafić na jego ślad.

Łączę wyrazy szacunku

Stanisław Wujec
Gorzów

Szanowni Państwo,

W tegorocznym majowym 
numerze „Spotkań z Zabytkami" 
(w rubryce „Archiwum tajemnic") 
Grzegorz Kopij pisze o nagrobku 
wielkiego księcia Wilhelma Ernsta

Muzeum w Gliwicach
zatrudni

KONSERWATORA ZABYTKÓW

kontakt
Muzeum w Gliwicach 

44-100 Gliwice, 
ul. Dolnych Walów 8a 
tel. (032) 231-08-54 
fax (032) 230-73-66 

www.muzeum.gliwice.pl 

von Sachsen-Weimar-Eisenach, 
który znajduje się w parku pałaco
wym w Henrykowie na Dolnym 
Śląsku. Autor artykułu zastanawia 

się nad przyczynami pochowania 
księcia w tym miejscu i snuje na 
ten temat różne przypuszczenia.

Książę Wilhelm Ernst urodził 
się 10 VI1876 r. w Weimarze jako 
syn następcy weimarskiego tronu 
księcia Carla Augusta i jego żony 
księżnej Pauliny. Jego wychowa
nie spoczywało w rękach suro
wych nauczycieli i pedantycznych 
oficerów. Książę ukończył gimna
zjum w Kassel. 20 X11894 r. zmarl 
we Włoszech na raka jego ojciec 
i Wilhelm Ernst stal się następcą 
tronu. Następnie studiował prawo 
i nauki polityczne w Bonn i Jenie 
oraz służył w elitarnym pruskim 1. 
pułku w Poczdamie. 5 I 1901 r. 
zmart jego dziadek, wielki książę 
Carl Aleksander i 25-letni Wilhelm 
Ernst objął weimarski tron. Po wy
buchu rewolucji w Niemczech, 
9 XI 1918 r. około godz. 20.00 
podpisał w imieniu własnym i ro
dziny akt abdykacji. Następnie 
wraz z rodziną zamieszkał na 
zamku Allstedt, który byt weimar
ską enklawą w północnej Turyngii. 
Przed Bożym Narodzeniem 1918 r. 
przeniósł się na stale do Henryko
wa. Po raz ostatni Wilhelm Ernst 
odwiedził Weimar w kwietniu 
1923 r. Zachorował tam na zapa
lenie płuc. Mimo gorączki zdecy
dował się na powrót do Henryko
wa i sam prowadził samochód. 
Zmarl w Henrykowie 24IV 1923 r. 
w wieku niespełna 47 lat.

Jego pogrzeb odbyt się 
w sobotę 28 IV 1923 r. Wzięli 
w nim udział m.in. książę Oskar 
- syn byłego cesarza Wilhelma 
II, który reprezentował swojego 
ojca przebywającego na wygna
niu w Holandii, byty król Saksonii 
Fryderyk August III, książę Adal
bert - brat księcia Oskara, byty 
weimarski minister rzeczywisty 
tajny radca Hunnius, nadbur- 
mistrz Weimaru, przedstawiciele 
korporacji studenckich Germa
nia, Turinia, Harzinia i Borussia 
z uniwersytetu w Jenie, ducho
wieństwo ewangelickie i katolic
kie z powiatu ziębickiego, liczni 
wojskowi i dawni dworzanie. To
warzystwo Goethego i miasto 
Weimar nadesłały kosztowne 
wieńce. Dębową trumnę ze 
zwłokami wielkiego księcia wy
stawiono w białej sali pałacu 
(dawnego opactwa cystersów). 
Po wspólnym śpiewie kazno
dzieja dworski tajny radca ko
ścielny Krippendorf z Weimaru 
wygłosił kazanie do stów z Biblii: 
„Sei getreu bis an den Tod, so

Wielki książę Wilhelm Ernst 
von Sachsen-Weimar-Eisenach

will ich dir die Krone des Lebens 
geben" (Bądź wiemy aż do 
śmierci, a dam ci wieniec życia). 
Jest to cytat z Listu do Kościoła 
w Smyrnie zawartego w Apoka
lipsie św. Jana (Ap 2,10), który 
został wyryty na krzyżu stojącym 
obok grobu Wilhelma Ernsta. Po 
odśpiewaniu kilku pieśni kara
wan odwiózł trumnę na miejsce 
spoczynku na pagórku pośrod
ku parku pałacowego, w miej
scu, gdzie znajdował się grób 
żołnierza i myśliwego. Tym gro
bem jest zapewne krzyż, na któ
rym znajdują się wizerunki jele
nia oraz żołnierzy idących za do
wódcą jadącym na koniu. Miej
sce wiecznego spoczynku wy
brał dla siebie sam zmarły. Nad 
otwartym grobem przemawiał 
kaznodzieja pałacowy Michael 
do stów z Biblii: „Czuwajcie, 
trwajcie mocno w wierze, bądź
cie mężni i umacniajcie się” 
(1 Kor 16,13). Następnie złożo
no trumnę wielkiego księcia do 
ziemi, a 7. kompania pułku pie
choty nr 15 (wcześniej nr 94), 
oddała 3 salwy. Pieśń „Łowy 
skończone" zamknęła uroczy
stość pogrzebową. Kilka dni 
później wdowa księżna Fedora 
zgodnie z wolą zmarłego męża 
ofiarowała 10 milionów marek 
(byt to okres hiperinflacji) na po
trzeby biednych dzieci urzędni
ków i robotników majątku henry- 
kowskiego. Wielka księżna Fe
dora przeżyta męża niemal o pól 
wieku. Zmarła 12 III 1972 r. we 
Fryburgu Bryzgowijskim. Wil
helm Ernst miał córkę i trzech 
synów, z których ostatni urodził 
się już po abdykacji w 1921 r. 
w Henrykowie.

Marcin Dziedzic
Wrocław

Szanowna Redakcjo!

Z wielkim zainteresowaniem 
przeczytałem kolejny lipcowy nu
mer „Spotkań z Zabytkami" i do
patrzyłem się pewnej nieścisłości 
historycznej. Otóż w artykule p. 
Hanny Widackiej: „Uduszony 
w kolasce" autorka odwołuje się 
do słynnej tancerki Isadory Dun
can, a dokładnie jej śmierci. 
Prawdą~jest, że szal byl przyczyną 
jej nagłego zejścia i wkręcił się 
w koto, ale., diabeł tkwi w szcze
gółach. Każdy miłośnik motoryza
cji zapewne wie, iż Isadora Dun
can zginęła nie w Buicku, ale 
w Bugatti model 35 z 1924 r. i nie 
byl to jej samochód, była pasa
żerką auta należącego do jedne
go z jej adoratorów. Aleksander 
Rostocki przedstawił samochód 
oraz także to niefortunne zdarze
nie w książce „Kochajmy stare 
gruchoty", wydanej w Warszawie 
w 1977 r. Autor cytuje tam frag
ment poslowia pamiętników Isa
dory Duncan przełożonych przez 
Karola Bunscha: „Czternastego 
września 1927 r. wsiadła do 
otwartego samochodu, owijając 
szyję dla zabezpieczenia od pę
du powietrza długim szalem. Je
den jego koniec zwisający dale
ko, owiną! się w kolo i szarpnięcie 
przetrąciło jej kręgosłup". Tak 
więc to Bugatti 35 powinno zna
leźć się w artykule, a nie wspo
mniany Buick. A trzeba pamiętać, 
że samochodów, które przyczyni
ły się do śmierci znanych tego 
świata, było w historii wiele, np. 
Graf und Stift, w którym zginął ar- 
cyksiążę Franciszek Ferdynand, 
ma na swoim koncie jeszcze inne 
ofiary.

Z poważaniem

Dominik Dąbrowski
Sieradz

Od redakcji

A jednak sprawa nie wydaje się 
aż tak oczywista. Peter Kurth 
w biografii artystki Isadora Dun
can (Wydawnictwo „Świat Książ
ki”, Warszawa 2003) podaje, po
wołując się na książkę Mary De- 
sti The Untold Story. The Life of 
Isadora Duncan. 1921-1927, 
New York 1929, że samocho
dem tym byt „Amilcar Grand 
Sport, murner seryjny 2318M9»" 
(s. 529). Objaśnia też, że „Amil
car byl niskim, dwumiejscowym 
modelem wyścigowym '-przypo
minającym z kształtu torpedę*, 
w którym fotel pasażera byt prze
sunięty odrobinę do tylu w sto-
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sunku do fotela kierowcy", oma
wiając zaś ostatnie chwile życia 
artystki napisat m.in. „Kiedy Isa
dora usiadła, długie frędzle jej 
szala zsunęły się po karoserii wo
zu i zaplątały w szprychy lewego 
tylnego kota" (s. 531). Miłośnikom 
starych samochodów w Polsce 
marka tego pojazdu dobrze jest 
znana, gdyż znakomicie zadbany 
Amilcar CGSs z 1927 r. Christiana 
Beringera i Katarzyny Osowskiej 
jest nie tylko częstym gościem 
i uczestnikiem odbywających się 
u nas rajdów weteranów szos, 
ale także zdobywcą wielu w nich 
nagród i wyróżnień.

INSTYTUT SZTUKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

W WARSZAWIE 

kompletuje spuściznę 
Towarzystwa Opieki 

nad Zabytkami Przeszłości 
i w związku z tym zwraca się 

do osób prywatnych i instytucji 
posiadających

■ rękopisy
■ maszynopisy archiwalne

• fotografie 
(negatywy lub pozytywy)

■ pomiary architektoniczne
■ rysunki

■ i inne materiały archiwalne 
dotyczące tej organizacji

z prośbą o informacje 
pod adresem: 

Instytut Sztuki PAN, 
00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28 

(z dopiskiem „100 lat TOnZP") 
Telefony: 

(22) 504-82-65, (022) 604-130-734; 
e-mail: piotr.jamski@ispan.pl

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

UB PRENUMERATORÓ 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI" 
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• 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 2003 i 2004 „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”.

Z Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego w Puławach - Zamki Pomorza, Warmii i Mazur 

w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka, Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2004

y Grzegorz Wieczorek z Katowic - Tomasz Ważny CM, Święta roku liturgicznego z krajobrazem polskim 

w tle, Wydawnictwo FIDES, Kraków 2004

y Romuald Broszkiewicz z Gromadki - Marek Zalewski, Supraśl. 500 lat dziejów klasztoru i miasta, 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, Warszawa-Supraśl 2005

y Józef Kędzierski z Bydgoszczy - Piotr Droździk, Maria Marcinowska, Kościół pw. Wszystkich Świętych 

- Ptaszkowa - 1555-2005, Nowy Sącz 2005
y Maria Blacharska z Płońska - Jordi Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, Wydawnictwo Arkady, 

Warszawa 2004

-----
TECHNIKI 

GRAFICZNE

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 zl 
za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2006 r. - 72 zł. Prenume
rata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2000-2004 
w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 
(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach 
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.
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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 I kwartał 2006 r. przyjmo
wane są do 5 grudnia 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.



WAKACYJNY KONKURS
„Pamiątka rodzinna” - rozstrzygnięty

Spośród prac nadesłanych na konkurs „Pamiątka rodzinna” - którego warunki ogłoszone zo
stały w tegorocznym, czerwcowym numerze „Spotkań z Zabytkami” - jury wyłoniło trzy pra
ce zwycięskie. Ich autorzy otrzymują Nagrody Główne w postaci kilkudniowego pobytu w po
kojach gościnnych w pałacu w Nieborowie, na zamku w Niedzicy i w pałacu w Radziejowi
cach. Ponadto przyznanych zostało pięć Wyróżnień, nagrodzonych książkami i płytami CD 
o tematyce związanej z zabytkami.
W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy m.in.: „Choć poziom prac byl zróżnicowany, to więk
szość z nich spełniła oczekiwania organizatorów konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace 
zawierają interesujący materiał dokumentalny, są ciekawie zredagowane i przynoszą wiele 
szerzej nieznanych informacji na temat historii i tradycji polskich rodzin. Na szczególne wy
różnienie zasłużyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Andrychowie, której zainteresowanie konkursem zaowocowało przysłaniem kilku prac”.

NAGRODY GŁÓWNE
■ Siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób w pałacu w Nieborowie
- za pracę pt. „Pamiątki po moim wujku”
- otrzymuje DOBROSŁAWA DOMACHOWSKA z Witkowa koto Gniezna. 
Nagrodę ufundowało Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

■ Siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób na zamku w Niedzicy
- za pracę pt. „Pamiątka rodzinna - dokumenty i fotografie"
- otrzymuje IRENA MOSTOWSKA-WAŚ z Raszyna.
Nagrodę ufundowało Muzeum Zamku w Niedzicy.

■ Pięciodniowy pobyt z wyżywieniem dla jednej osoby w pałacu w Radziejowicach
- za pracę pt. „Pamiątki rodzinne w moim życiu”
- otrzymuje MARIUSZ SYLWESTRZAK z Przeworska.
Nagrodę ufundował Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury w Radziejowicach.

WYRÓŻNIENIA
Album Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka, 

Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2004 otrzymują:

JOANNA MAKOWSKA z Jaworzna, 
WOJCIECH PRUSAK z Liwy koło Miłomłyna, 

ANNA IWANOWSKA-KORNECKA z Warszawy.

Płytę CD Dwór Polski, 
Wydawnictwo Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2003 otrzymują:

KLAUDIA GWOŹDZIEWICZ z Andrychowa, 
EWELINA MAREK z Andrychowa.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za przysłane prace, 
a nagrodzonym gratulujemy sukcesu!

Sprostowanie. ł
W listopadowym numerze naszego pisma pojawiły się błędy, za które serdecznie przepraszamy: Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte 31 lipca 2004 r. (a nie 31 sierpnia 2004 r., 
jak napisaliśmy, s. 20), a przedstawiony w konkursie na il. 4 (s. IV okładkowa) obraz - to kopia dzieła Jana Matejki „Rejtan - Upadek Polski" znajdującego się w muzeum, o które pytamy.



WAKACYJNY KONKURS

„Pamiątka rodzinna"
ROZSTRZYGNIĘTY

(informacja na s. III okł.)

1.2. Wybrane ilustracje z pracy Dobroslawy Do- 
machowskiej „Pamiątki po moim wujku": foto
grafia malowidła na szkle „Harfista" Dobrosla- 
wa Dąbrowskiego, wg obrazu Ludwika Wiesio
łowskiego „Dawid grający na harfie” (1881), 
przed 1939 r., 24 x 13, 5 cm, własność autorki 
opracowania (1) i metalowy pierścień wykonany 
przez Dobrostawa Dąbrowskiego w obozie kon
centracyjnym Mauthausen, 1943-1945, wła
sność Macieja Pietrzaka (brata autorki opraco
wania), rysunek Klaudyny Pietrzak (2).

3.4. Wybrane ilustracje 
z pracy Ireny Mostow- 
skiej-Waś „Pamiątka ro
dzinna - dokumenty 
i fotografie": identyfika
tor personalny wojsk 
polskich w Wielkiej 
Brytanii, wystawiony 
16.08.1941 r. na nazwi
sko plut, Bolesława 3 
Wasia (3) i fotografia ° 
przedstawiająca polskich lotników (personel naziemny)
w Wielkiej Brytanii przy pozbawionym poszycia samolo
cie bombowym Vickers Wellington z polskiego dywizjonu 
(prawdopodobnie jest to bombowiec nr Z1407 BH-Z z 300 
Dywizjonu, który w takim stanie wrócił nocą 4/5 września 
1942 r. z bombardowania Bremy), dokument i zdjęcie 
w posiadaniu autorki opracowania (4).

4

5.6. Wybrane ilustracje z pracy Mariusza Sylwestrza
ka „Pamiątki rodzinne w moim życiu”: Orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie, fotografia 
z 1932 r. (b) i zegarek kieszonkowy szwajcarskiej fir
my Georg Favre Jacot, wykonany ok. 1884 r. z prze
znaczeniem na rynek rosyjski (6), fotografia i zegarek 
w posiadaniu autora opracowania.


