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Od redakcji

I Ibiegty rok upłynął pod znakiem licznych Jubileuszy. Ten, w który wkraczamy obecnie, rów- 
CJ nież jest dla nas szczególny - w październiku minie 100 lat od inauguracyjnego posie
dzenia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Powstanie tej niezwykle ważnej dla lo
su polskich zabytków organizacji było „realizacją tęsknot inteligentnego odłamu społeczności 
warszawskiej, miłującej swoją narodową i kulturalną przeszłość” - napisał we wspomnieniach 
architekt prof. Zdzisław Mączeński, jeden z pierwszych aktywnych członków TOnZP Wśród je
go założycieli i działaczy znaleźli się przedstawiciele rozmaitych profesji: historycy, architekci, 
rzeźbiarze, duchowni, adwokaci, finansiści, ziemianie, którzy w warunkach zaborów z ogrom
nym entuzjazmem podjęli trud walki o narodowe zabytki.

Od początku „robiono w Towarzystwie wiele i - robiono szybko. Tempo akcji było niezwy
kle” - wspominał prof. Władysław Tatarkiewicz w 1955 r. na uroczystości 50-lecia TOnZP

Członkowie komitetu organizacyjnego wystawy 
„Pamiątki Starej Warszawy”, 1911 r.

W okresie braku własnej siedziby (do
piero w Wielki Piątek 1910 r. powstała 
myśl o nabyciu przez Towarzystwo ka
mienicy Baryczków na Starym Mieście 
w Warszawie) na tzw. spotkaniach re
stauracyjnych „U Lija” czy w Hotelu Eu
ropejskim, mimo swobodnego, towa
rzyskiego charakteru, podejmowano 
śmiałe i ważne decyzje, które zaowoco
wały ocaleniem wielu zabytków. Obok 
prac ratowniczych prowadzono także 
rozległą działalność popularyzatorską 
i wydawniczą, organizowano wystawy, 
odczyty, ogłaszano konkursy. Ważne, że 
od początku aktywność Towarzystwa 
miała charakter ogólnopolski - w 1909 r.

zorganizowany został w Warszawie zjazd konserwatorski, z udziałem przedstawicieli z Krako
wa, Lwowa i Poznania, na którym podjęto próbę sformułowania teoretycznych założeń ówcze
snej polskiej myśli konserwatorskiej.

Przez cały czas swego istnienia, a więc do wybuchu Powstania Warszawskiego, Towarzy
stwo służyło krajowi oraz społeczeństwu. Wszystkie związane z nim „fakty, daty, nazwiska są 
już oddalone od nas o pól wieku” - wspominał przed 50 laty prof. Tatarkiewicz. Teraz są od
dalone o cały wieki Będziemy je przypominać w tym roku często i z należytą atencją.

Obchody 100-lecia TOnZP trwać będą przez cały rok. Zorganizowane zostaną wystawy, kon
ferencja naukowa, przygotowywana jest publikacja książkowa, a na tamach „Spotkań z Zabytka
mi" zamieszczać będziemy w kolejnych numerach teksty związane z tym ważnym jubileuszem.

W tym numerze przypominamy o popularyzatorskich działaniach kontynuatora TOnZP - re
aktywowanego w 1974 r. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, które od kilku lat jest organiza
torem cyklicznych spotkań i wykładów, poświęconych rozmaitym problemom dotyczącym pol
skich zabytków. Otwiera numer wypowiedź Andrzeja Wajdy, wygłoszona na konferencji „Spo
łeczne funkcje zabytków”, zorganizowanej w 2004 r. przez Zarząd Główny TOnZ przy współ
pracy z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków. Z kolei artykuł Karola Guttme- 
jera o zespole patacowo-parkowym w Jabłonnie pochodzi z cyklu wykładów pod nazwą „Re
zydencje historyczne w Polsce”. Wykłady te odbywają się w Łazienkach Królewskich w War
szawie od 2004 r. i cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W ostatnim kwartale minio
nego roku cykl wykładów nosił tytuł „Inspiracje europejskie w zabytkowej architekturze War
szawy”.

Wybór artykułów w tym numerze pozostawiamy Czytelnikom i życzymy przyjemnej lektury.



Podkowa Leśna - położone bli
sko Warszawy miasto ogród, 
wpisane w 1981 r. do rejestru za
bytków - obchodziła niedawno 
jubileusz 80-lecia. Koncepcja 
urbanistyczna tej miejscowości 
zrodziła się przed pierwszą woj
ną światową i nawiązywała do 
modnej wówczas idei E. Howar
da, postulującej wyprowadzenie 
osiedli mieszkaniowych poza 
granice wielkich aglomeracji 
i tworzenie miast ogrodów. Po
wstałe według projektu architek
ta Antoniego A. Jawornickiego 
w latach dwudziestych XX w. nie
daleko stolicy osiedle w prawie 
niezmienionym kształcie prze
trwało do dziś i stanowi wybitne 
osiągnięcie urbanistyczno-archi
tektoniczne okresu międzywo
jennego. Z okazji jubileuszu od
byty się w Podkowie Leśnej licz
ne imprezy i wystawy, m.in. wy
stawa „Miasto ogród Podkowa 
Leśna i jego mieszkańcy 
w pierwszej połowie XX wieku” 
oraz wystawa plakatu w Mu
zeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Po 11 latach Teatr Stary w Lubli
nie znów jest własnością skarbu 
państwa. Jest to jeden z najstar
szych gmachów teatralnych 
w Polsce; pierwsze przedstawie
nie odbyło się w nim w 1822 r. 
Przez ostatnie lata właścicielem 
budynku teatru była Fundacja 
Galeria na Prowincji, która dekla
rowała wyremontowanie obiektu, 
ale słowa nie dotrzymała. Obec
nie stan techniczny teatru jest ka
tastrofalny, budynek jest nieużyt- 
kowany. Teraz za jego losy odpo
wiadają władze Lublina, które za
powiadają pilne zabezpieczenie 
obiektu przed zawaleniem oraz 
starania o fundusze na jego kom
pleksowy remont.

W Zamościu opracowano pięć 
projektów rewitalizacji miasta. 
Dwa z nich uzyskały finansowa
nie ze środków Unii Europejskiej. 
Projekty skupiają się na: konser
wacji, renowacji i modernizacji 
obiektów zabytkowych Starego 
Miasta oraz ich adaptacji na cele 
gospodarcze, społeczne i kultu
ralne, a także na zabezpieczeniu 
obiektów zabytkowych przed za
grożeniami i poprawie jakości 
przestrzeni publicznych. Przyjęte 
rozwiązania mają nie zniszczyć 
struktury przestrzennej zabytków, 

natomiast maksymalnie je wy
eksponować. Gotowe są już pro
jekty remontów kamienic miesz
czańskich i dziedzińców. Władze 
Zamościa liczą na to, że po odre
staurowaniu zabytków Starego 
Miasta i adaptacji ich otoczenia 
Zamość stanie się bardziej atrak
cyjny dla turystów oraz będzie 
dobrym miejscem do inwestycji 
dla malej i średniej przedsiębior
czości.

Na parterze budynku starostwa 
powiatowego w Przemyślu odkry
to barokowe freski, przedstawia
jące sceny z Męki Pańskiej. Jest 
to cenne znalezisko, ponieważ 
stanowi jedno z niewielu malowi
deł, które przetrwały w świeckich 
obiektach. Siedziba starostwa 
mieści się w dawnym budynku 
klasztornym, którego początki 
sięgają 1575 r., ale już w końcu 
1787 r. mieścił się w nim urząd 
cyrkularny, a później: sąd, miesz
kania prywatne, magistrat, wię
zienie. Odkryte malowidła mają 
być poddane zabezpieczeniom 
i następnie konserwacji.

Pęka elewacja radomskiej kate
dry. W najgorszym stanie są pina
kle na zwieńczeniach murów, wy
konane z cegły klinkierowej. Je
den z pinakli, na zachodniej ścia
nie kościoła, bardzo odchylił się 
od pionu, stwarzając niebezpie
czeństwo dla przechodniów. 
W złym stanie są także znajdują
ce się na szczytach pinakli pia
skowcowe kwiatony. Ponadto 
w połowie lewej wieży świątyni 
wystąpiły pęknięcia w murze, co 
może spowodować odpadnięcie 
całej ściany. Na razie parafia nie 
ma jednak funduszy na przepro
wadzenie prac remontowych 
w katedrze, rozważa możliwość 
podjęcia starań o zdobycie środ
ków z Unii Europejskiej.
iTOWUMMiTTi

Od dwóch lat władze Sandomie
rza próbują znaleźć wykonawcę, 
który podjąłby się zabezpieczenia 
osuwającej się skarpy, na której 
położone jest Stare Miasto. Ogło
szone trzy przetargi nie daty rezul
tatu. Niedawno jednak chęć wy
konania prac zabezpieczających 
skarpę zgłosiła firma z Niemiec, 
zatem jest nadzieja na podjęcie 
działań w kierunku poprawy sytu
acji sandomierskich zabytków. Na 
razie władze miasta rozważają 
możliwość ograniczenia wjazdu 
na Stare Miasto tylko dla pojaz
dów uprzywilejowanych.

Giną ostatnie pozostałości ży
dowskiej Warszawy. Ostatnie 

ocalałe cztery kamienice przy ul. 
Próżnej bezskutecznie czekają 
na pilny remont. Ich wyburzenie 
byłoby wielką stratą, ponieważ 
nigdzie w stolicy nie ma już tak 
dużego fragmentu przedwojen
nej, żydowskiej zabudowy. 
Mieszkali tu zamożni i wykształ
ceni Żydzi. Domy byty eleganc
kie, z dębowymi schodami, ze 
sztukaterią, z kutymi balkonami. 
Miłośnicy starej Warszawy pod
jęli energiczne starania o zainte
resowanie władz Warszawy lo
sem tych ocalałych reliktów kul
tury żydowskiej.

We wrześniu i październiku ubie
głego roku Oddział Muzeum Na
rodowego w Warszawie - Mu

zeum Wnętrz w pałacu w Otwoc
ku Wielkim zorganizowało wysta
wę „Paderewski i Warszawa”. Po
kazane zostały na niej wybrane 
z bogatych zbiorów warszawskie
go Muzeum Narodowego portre
ty Ignacego Paderewskiego, jego 
najbliższych i znajomych, miej
sca z nim związane i Warszawę 
tamtych czasów. Małe i duże wy
darzenia w dziejach miasta przy
pominały medale i żetony, często 
projektowane przez dobrych arty
stów i bite w znakomitych pra
cowniach grawerskich. Można 
było też obejrzeć wybrane dzieła 
sztuki chińskiej z kolekcji Pade
rewskiego oraz wiele innych 
obiektów pochodzących z zapisu 
mistrza.

Osiemnastowieczny obraz z wi
zerunkiem św. Norberta powrócił 
po konserwacji do kościoła 
w Hebdowie w woj. małopol
skim. W przeszłości poddawany 
był drobnym zabiegom konser
watorskim, jednak jego ogólny 
stan był bardzo zły i wymagał 
pilnej interwencji konserwator

skiej. Obraz przedstawiający św. 
Norberta jest szczególnie ważny 
dla parafii, ponieważ w 1149 r. 
norbertanie przybyli do Hebdo- 
wa i założyli tu klasztor. Konser
wacja malowidła została prze
prowadzona dzięki sponsorom 
prywatnym.

W Muzeum Architektury we Wro
cławiu w październiku i listopa
dzie ubiegłego roku czynna była 
wystawa fotografii Marka Stępo- 
rowskiego „Architektura Milita- 
ris. Grody, zamki, twierdze”. 
Zdjęcia pochodziły z wielolet
nich wędrówek fotografa po Pol
sce, w czasie których odkrył 
piękno budowli obronnych. Naj
liczniejsze byty fotografie śre
dniowiecznych założeń obron
nych. Do najmłodszych przed
stawionych na wystawie budowli 
należała pruska twierdza Boyen 
w Giżycku.

Dawny kompleks sanatoryjny 
„Grunwald” w Sokołowsku stra
wił pożar; prawdopodobnie zo
stał podpalony. Ten cenny za
bytek - pisaliśmy o jego degra
dacji na tamach „Spotkań z Za
bytkami" (nr 11, 2003), przypo
minając o dawnej chlubnej hi
storii - od kilkunastu lat stał 
opuszczony i ostatnie zniszcze
nia oddalają nadzieję na przy
wrócenie mu dawnej świetno
ści. Obecny jego właściciel 
zapowiada podjęcie odbudowy 
zabytku.

We wrześniu 2005 r. w Pałacu 
Małachowskich w Nałęczowie 
odbyta się konferencja „Jan 
Koszczyc-Witkiewicz, 1881-1958, 
architekt - konserwator - dzia
łacz społeczny". Pierwszy dzień 
spotkania wypełniły liczne refe
raty i wystąpienia dotyczące za
równo problemów bardziej ogól
nych, jak i ściśle związanych 
z działalnością Jana Koszczyca- 
-Witkiewicza - m.in. dr hab. Mar
ta Leśniakowska z Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie mówiła 
o twórczości architektonicznej 
Koszczyca-Witkiewicza, a mgr 
Ewa Mockallo z Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami o jego 
działaniach konserwatorskich 
i społecznikowskich. W drugim 
dniu odbyła się wycieczka 
„Szlakiem architektury Jana 
Koszczyca-Witkiewicza, Nałę
czów - Kazimierz Dolny - War
szawa”. Organizatorzy konfe
rencji: Muzeum Stefana Żerom
skiego w Nałęczowie - Oddział 
Muzeum Lubelskiego w Lublinie 
oraz Instytut Sztuki PAN w War
szawie.
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wiedzieć
WW ¥¥ więcej

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

„Niedawno, w prezencie na 
«osiemnastkę», otrzymałam od 
mamy pewien zagadkowy 
przedmiot, który od wielu lat 
znajduje się w naszej rodzinie; 
wcześniej byt on własnością 
mojego pradziadka (dziadka 
mojej mamy). Jest to pozba
wiona oznaczeń i sygnatur me
talowa (mosiężna?) figurka sty
lizowanego węża, z wysoko 
uniesioną głową, otwartą pasz
czą i wysuniętym, rozdwojo
nym językiem. Wąż ten przypo
mina kobrę, która wsłuchuje 
się w melodię piszczałki, ale 
kobrą nie jest, gdyż nie ma 
charakterystycznego rozsze
rzenia ciała z widocznymi na 
nim «okularami». Charaktery
styczną cechą tego, jak się 
okazuje, miłego w dotyku, za
chęcającego wręcz do wzięcia 
w dłoń przedmiotu jest "Zagła
skana” górna powierzchnia fi
gurki. To tak, jakby ktoś (może 
właśnie mój pradziadek) bawił 
się nią, jakby brał tego węża 

do ręki i gładził go kciukiem po 
głowie. Zdjęcie figurki (il. 1) 
przesyłam wraz z listem. Mama 
twierdzi, że jest to przycisk na 
papiery, i że widziała tego wę
ża na jakiejś starej fotografii - 
stojącego na zarzuconym pa
pierami biurku pradziadka (te
go zdjęcia, niestety, nie udało 
nam się odszukać). Mnie się 
wydaje, że jest to rodzaj wie
szaka na kluczyki (może do 
biurka?). Przyciski na papiery 
musialy być nieco cięższe, by 
dobrze pełnić swoją funkcję 
(mam takie dwa - też stare, ze 
szkła, w kształcie kuli z prze
sz! ifowaną podstawą). Kto ma 
rację? Czy można dowiedzieć 
się czegoś więcej na temat 
mojego węża?’’.

Elżbieta Kaczmarek 
Bydgoszcz

Jak to czasem bywa - racja le
ży pośrodku. Podstawa cięż
kiego, mosiężnego węża rze

czywiście mogła służyć za 
przycisk do papierów. Ale figur
ka pełniła przede wszystkim 
funkcję podstawki (wieszaka) 
do zegarka z dewizką. W ciągu 
dnia pradziadek naszej czytel
niczki zegarek miał przy sobie, 
ale kiedy wracał do domu, wyj
mował go z kieszonki i odwie
szał na haczykowatym języcz
ku figurki węża. Dzięki temu nie 
musial już co chwila sięgać do 
kieszonki, a zegarek pełnił te
raz funkcję małego zegara sto
łowego lub budzika. Bardzo 
podobną podstawkę do zegar
ka (il. 2) zakupiło do swoich 
zbiorów w 1983 r. Muzeum Ma
zowieckie w Płocku. Jest to wy
rób z początku XX w., sygno
wany przez wytwórnię Braci Ło- 
pieńskich w Warszawie. Figur
ka wykonana została ze złoco
nego brązu i ma wysokość 
13,5 cm. W 1994 r. była poka
zana na wystawie „Okruchy 

brązu. Brązy z warszaw
skiej firmy «Bracia Lo- 
pieńscy» (1862-1994)" 
w Galerii „Księży Młyn" 
(Oddział Muzeum Sztuki) 
w Łodzi i opisana została 
w towarzyszącym wysta
wie katalogu (s. 46, poz. 
77). Znane są także zbli
żone wyglądem małe, 
metalowe lichtarze na 
biurko w kształcie węża. 
Być może produkowano 
całe zestawy takich 
przedmiotów, składające 
się np. z dwóch lichtarzy 
i podstawki do zegarka. 
Kilka takich lichtarzy 
znajduje się w naszych 
muzeach, m.in. w Mu
zeum Okręgowym w Tar
nowie, Muzeum Zamko
wym w Pszczynie i Mu
zeum w Kozłówce. Lich
tarz z Kozłówki (il. 3) wy
konany został we Francji, 
prawdopodobnie pod 

koniec XIX w., jest w kształcie 
kobry, został odlany z mosią
dzu i ma wysokość 18 cm. Je
go opis oraz zdjęcie zamiesz
czono w książce Rzemiosło ar
tystyczne w zbiorach Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce (oprać. 
Teresa Marciszuk, wyd. Mu
zeum Zamoyskich w Kozłówce 
1997, s. 116, poz. 163).

„Zwracam się z prośbą o po
moc w rozszyfrowaniu medalu, 
którego reprodukcję przesyłam. 
Medal ten został zakupiony na 
Syberii. Jego średnica wynosi 
32 mm, a grubość 2 mm. Cie
kawi mnie okazja, z jakiej został 
wybity oraz sygnatura, jaka wid
nieje wokół wizerunku Jana Ka
zimierza”.

Gerard Kulej 
Dąbrowa Górnicza

Niestety, mimo podjętych sta
rań, na temat tego pamiątkowe
go medalu zakupionego na Sy
berii nie zdobyliśmy żadnych 

konkretnych wiadomości. Przed
miot jest jednak interesujący, 
a autor listu z niecierpliwością 
oczekuje na odpowiedź. W tej 
sytuacji nie pozostaje nam nic 
innego, jak tylko odwołać się - 
jak to czyniliśmy już nieraz - do 
wiedzy naszych czytelników. 
Oto awers (il. 4) i rewers (il. 5) 
zagadkowego medalu. Czy uda 
się poznać jego tajemnicę?
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Film i zabytki
ANDRZEJ WAJDA

potykamy się z różnymi poglądami na temat, 
czy film może korzystać z zabytków architek

tury i sztuki, czy na to zasługuje. Czy wpusz
czać filmowców do pałacu „na pokoje”, ile za to wziąć, 
co z tego mają zabytki jako takie i czy na tym zyskują? 
Czy dewastacja, której filmowcy dokonują, jest tak wiel
ka, że to się po prostu nie opłaca? Te wszystkie pytania 
zawsze stały przede mną, ile razy wkraczałem do salonów. 

Myślę, że w naszej rzeczywistości sytuacja się nieco 

nuje. W związku z tym „inwazja” w miejsca, w których 
robi się zdjęcia, znacznie się zmniejszyła.

Problem - ile film powinien za to zapłacić. Oczywi
ście nie myślę, ile powinien zapłacić ludziom, którzy 
nam pomagają pracować, tylko żeby coś po nim zosta
ło, żeby każde odwiedziny produkcji filmowej zostawi
ły po sobie coś wartościowego. Ja jestem bardzo dum
ny z tego, że po filmie „Ziemia obiecana” pozostały 
wszystkie nasze tkaniny w tych zabytkowych miejscach. 
Nigdy by tam nie było np. firanek, bo nie widzę nawet 
ludzi, którzy umieliby je uszyć. Nasz scenograf i mistrz 
wnętrz, Maciej Putowski, na potrzeby filmu przestudio-

zmieniła. Muzeum postrzegane jest jako miejsce, gdzie 
przechowuje się „dawność”, starając się, żeby nie uległa 
ona uszkodzeniu. W związku z tym mało się ją pokazuje, 
bo panuje przekonanie, że przy

wał m.in. formę, wykroje, rodzaj materiału dla firanek 
z czasów, do których film się odnosi. Z dużą zręczno
ścią dekorację tę wykonał i ona tam do dzisiaj została.

każdym tego rodzaju zabiegu za
wsze ona coś traci. Troska o za
bytki w Polsce jest niewątpliwie 
uzasadniona, bo nasz kraj jest 
w zabytki wyjątkowo ubogi i ci, 
którzy ich strzegą, nie chcą ich 
wypuścić z rąk, niezależnie, kto 
by je chciał wykorzystać. Rzeczy
wiście, straciliśmy ich tak wiele, 
że to, co zostało, może właśnie 
w taki sposób powinno być strze
żone.

Zupełnie inaczej wyglądało 
wprowadzanie się grupy filmow
ców do zabytków architektury, 
kiedy kino było jeszcze czarno- 
-białe. Nasze urządzenia - lam
py, kamery, wszystko to, co 
wnosiliśmy na piętra - ważyły 
tony i oświetlały bardzo gwał
townym, silnym światłem, które 
wyraźnie zmieniało atmosferę 
wnętrz. Trudno było potem je 
doprowadzić do stanu sprzed fil
mowania. Filmowcy nie byli 
niszczycielami - może taka zła 
fama za nami szła — ale lampy nagrzewały mury, nagrze
wały przedmioty, obrazy, często przekraczając wielkości 
dopuszczalne dla obiektów muzealnych. Na szczęście to 
się jednak zmieniło. Dzisiaj wraz z rozwojem filmu ko
lorowego i z coraz większą czułością taśmy nasze urzą
dzenia stały się lżejsze, delikatniejsze i coraz mniej inge
rują w tę „aurę”, która z poszczególnych zabytków ema-

To jest jakiś ślad po tym, że tam byliśmy i że coś po so
bie zostawiliśmy. Sądzę, że to jest zdrowa i naturalna 
postawa - co moglibyśmy zrobić dla zabytku, który 
przyjął filmowców.

Myślę, że jest jeszcze coś więcej, coś, co jest może waż
niejsze. Mianowicie film uwidacznia przeszłość i uwi
dacznia ją milionom. Na przykład zamek z „Zemsty”
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1.2. Zdjęcia z filmu „Ziemia obiecana”, reż. Andrzej Wajda, 1974 r.

obejrzały 2 miliony ludzi. My zostawiliśmy część filmo
wych dekoracji, właśnie specjalnie dlatego, że przyjeżdża
li turyści, którzy chcieli zobaczyć: „aha..., tu filmowcy ro
bili film..., aha..., to dobudowali, a to zmienili, a to wyglą
da tak na ekranie...” To wszystko budzi zainteresowanie 
i jestem pewien, że to jest zdrowe. W końcu pewnego 
dnia dekoracja zostanie rozebrana, bo przestanie już być 
atrakcją, ale na początku, kiedy film wchodzi na ekrany, 
to miejsce nabiera szczególnego znaczenia. I myślę, że to 
jest dobre.

Kiedy profesorowie Jan Zachwatowicz, Stanisław 
Lorentz i Aleksander Gieysztor postanowili zbudować 
zamek w Warszawie, byłem zdziwiony. Myślę sobie - za
mek w Warszawie... Mamy zamek w Krakowie, po co 
nam w Warszawie? To, co się jednak stało, jest dowo
dem na to, jak dalece potrzebne są zabytki. Dzisiaj, po 
setkach wydarzeń, które miały miejsce na Zamku Kró
lewskim w Warszawie i setkach czy tysiącach tych, któ
re jeszcze się tu odbędą, przyjmujemy to miejsce jako 
prawdziwe. Dlaczego podważaliśmy decyzję odbudowy? 
Bo mówiliśmy: nie ma zamku! Co chcecie odbudowy
wać, skoro zamku nie ma, zostały jakieś tam resztki mu
rów. Ci trzej ludzie widocznie wiedzieli więcej, niż my, 
rozumieli, że nie ma znaczenia, ile z tych murów zosta
ło. Znaczenie ma wola tych, którzy rozumieją, jaka jest 
potrzeba tradycji i historii. A poza tym mieli świado
mość, jak wiele przedmiotów i elementów z tego daw

nego miejsca zostało i jak można wtopić je w ten „no
wy” zamek, którego rola w Warszawie jest dzisiaj nie do 
przecenienia.

Opowiem o innej historii, o mojej przygodzie z Ło
dzią. Ja nie lubiłem Łodzi. Chodziłem tam do szkoły 
filmowej, ale ponieważ prawdziwe moje studia odby
wałem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, więc 
Łodzi ani nie znalem, ani nie miałem tam przyjaciół. 
Gdy miałem ochotę kogoś odwiedzić, to wracałem do 
Krakowa. I nagle trafiłem przypadkowo na powieść 
„Ziemia obiecana”, i z konieczności musiałem się zain
teresować Łodzią. Wtedy nagle okazało się nie tylko, 
że Łódź jest ciekawa, ale w dodatku, że jest jeszcze 
Łódź dziewiętnastowieczna! Wtedy, kiedy realizowa
łem „Ziemię obiecaną”, Łódź okazała się zupełnym fe
nomenem.

Łódź upadła w momencie, kiedy Rosja wprowadziła 
granicę celną pomiędzy Rosją i Łodzią właśnie. Żeby roz
winąć własny przemysł tekstylny, musiała się odciąć od 
Łodzi, która zarzucała swoimi towarami całe wielkie ro
syjskie imperium. To dla Łodzi było ciosem. O tym, jak 
dalece ci, którzy tworzyli Łódź, mieli poczucie własnej 
potęgi, niech świadczy pewna anegdota. Izrael Poznański 
zwrócił się do odpowiedniej kancelarii w Petersburgu, że
by mu pozwolono wyłożyć wjazd do jego pałacu złotymi 
dwudziestorublówkami. W odpowiednim urzędzie zasta
nowiono się chwilę i odpowiedziano mu, że niestety, ale 
wyobrażenie Jego Wysokości Cara nie licuje z tym, żeby 
po nim chodzić, że mogliby się zgodzić, żeby postawił na 
sztorc..., a na to już go nie było stać. Opowiadam to dla
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tego, że to pokazuje, że warto 
robić film o takich ludziach, 
którzy tak myślą, i którzy ma
ją takie o sobie wyobrażenia.

I co zastałem w Łodzi? Za
stałem miasto, które jest cał
kowicie zmumifikowane. Dla
tego, że okres międzywojenny 
niewiele się przyczynił do 
zmian, że okupacja nie znisz
czyła Łodzi, że to miasto 
„przepłynęło” jakby nieznisz
czone do czasów PRL-u, który 
też nie robił niczego, broń Bo
że, poza szkołą filmową. 
Wszystko, powtórzę, zmumifi
kowało się: i te magazyny, i te 
tkalnie, i te maszyny, które 
pracowały na dwie, często trzy 
zmiany, na których było napi
sane: „Manchester 1876”\ Zo
stała cała infrastruktura razem 
z brukowanymi ulicami, ra
zem z torami kolejowymi, któ
rych ostatnie odcinki nie pro
wadziły już do pałacu - bo 
dawniej jeszcze było tak, że to
ry kolejowe dochodziły do 
pewnych pałaców, żeby wła
ściciel mógł wsiąść do salonki 
i jechać do Moskwy, gdzie 
miał w końcu coś do sprzeda
nia - bo niestety, zostały już 
rozebrane, ale cała reszta po
została. Pozostały te miejsca, 
gdzie mieszkali robotnicy, całe 
dzielnice. I to pozwoliło zro
bić film zdumiewający, film hi
storyczny, który rozgrywa się 
w prawdziwym miejscu.

Kiedy film pokazany był 
w Los Angeles, zapytano mnie oczywiście od razu, ile 
kosztował. Ponieważ kosztował 30 milionów złotych, co 
było na tamte czasy olbrzymią dla nas inwestycją, wykrę
całem się od odpowiedzi - bo 30 milionów złotych na 
tamte czasy, to nawet nie było 300 tysięcy dolarów, a 300 
tysięcy dolarów to pewnie bierze rekwizytor, który pracu
je w tamtejszym filmie - a Amerykanie się zachwycili tym, 
że właśnie potrafiłem wybudować tak prawdziwe dekora
cje, do złudzenia przypominające XIX w.!

Łódź rzeczywiście się uratowała, więc możliwa była 
i praca nad takim filmem, gdzie kamera jest nieskrępowa
na, gdzie przechodzi z jednego miejsca na drugie, gdzie 
może odnaleźć i pałace, i nędzę, i fabryki, i ulice Łodzi, 
dała temu filmowi drugi raz tyle, ile mu dali aktorzy i po
stacie, które w tym filmie występowały.

Opowiadam o tym dlatego, że było to jedno z moich 
wielkich przeżyć, ale też fakt ukazania się tego filmu, upo
wszechnienia go w świecie spowodował, że można było 
podjąć starania, żeby Łódź pozyskała status obiektu histo

rycznego, czego dotychczas nie miała. Jeśli myślimy o tym, 
czy film może się przyczynić do czegoś dobrego dla miejsc 
historycznych, to sądzę, że w tym wypadku spełniliśmy to 
zadanie. Konserwatorzy doszli do tego samego wniosku, 
rozumiejąc, że nastąpił dobry moment, aby Łódź mogła 
otrzymać status Miasta Dziedzictwa Europejskiego.

Po „Panu Tadeuszu” została platforma widokowa 
w Słomnikach, z której każdy może zobaczyć to, co oglą
da się na ekranie. Jest to być może zabawne, ale wydaje 
mi się, że film, który obejrzało prawie 7 milionów ludzi - 
przypomnę o ożywieniu zamku, w którym robiliśmy „Ze
mstę” - przyciąga tych, którzy chcą stanąć w tym miejscu 
i zobaczyć to, co widzieli i aktorzy, i reżyser, i to, co moż
na obejrzeć na ekranie.

Nasze wytwórnie filmowe pracowały niegdyś na tej 
zasadzie, że dostawały pieniądze za to, co zrobiły, więc 
skrzętnie niszczyły wszystko, co można było zniszczyć, 
żeby dostać pieniądze za wykonanie nowych rzeczy. Nie 
przechowywały niczego, co przechowują zwykle wytwórnie
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3. Ruiny zamku w Ogrodzieńcu - dziedziniec z dekoracją wykonaną 
do filmu „Zemsta”, reż. Andrzej Wajda, 2002 r.
4. Obudowa zbiornika na gaz w dawnej warszawskiej gazowni

(zdjęcia: 1,2 - ze zbiorów Filmoteki Narodowej,
3 - Małgorzata Przybyszewska, 4 - Stanislaw Grzelachowski)

na całym świecie i z czego głównie żyją. Tak więc, nieste
ty, nie można zobaczyć ani żadnych elementów z „Popio
łów”, ani z „Faraona”, który był bardzo pięknie i bardzo 
pomysłowo zrobiony przez wspaniałych scenografów, jak 
też z nieśmiertelnego filmu „Rękopis znaleziony w Sara- 
gossie”. Nic po tych filmach nie zostało i to jest wielka 
dla nas strata.

Zastanawiam się, jak przybliżyć zabytki tym, którzy 
je nie tylko oglądają. Bo z jednej strony są wycieczki, 
które przychodzą, wchodzą i wychodzą, a z drugiej lu-

„W Londynie, Paryżu czy Turynie moda na rewitalizację starych fa
bryk i dzielnic przemysłowych trwa już od końca lat 70. W Lodzi 
dopiero teraz stare fabryki są przystosowywane do nowych po
trzeb: urządza się tu nowoczesne biura, galerie sztuki i centra 
handlowe. W jednym z kompleksów pofabrycznych reżyser Da
vid Lynch chce urządzić studio filmowe. Dlaczego właśnie tu? Bo 
dziś Łódź jest największym na świecie XIX-wiecznym miastem 
przemysłowym - z pałacami fabrykantów, kompleksami fabrycz
nymi, robotniczymi ulicami i podwórkami. Mniejszych i większych 
zakładów było tu w latach 20. XX w. około tysiąca!".

(Małgorzata Ludwisiak, Łódzkie fabryki ożyły 
„Gazeta Wyborcza", nr 241 z 15-16 października 2005 r., s. 12) 

dzie, którzy odwiedzają te miejsca dlatego, że są to miej
sca kultu, albo dlatego, że są to miejsca spotkań towa
rzyskich. Inni wracają tam dlatego, że te miejsca z jakie
goś powodu przyciągają ich w pewnych dniach czy 
w pewnych chwilach. Myślę, że to czyni naszą prze
szłość bliższą. A im bardziej się zbliżamy do Europy, tym 
bardziej taka pojawia się potrzeba. Świadczy o tym licz
ba widzów w kinie, kiedy uda nam się zrobić film histo
ryczny. Filmy historyczne przyciągają nie tylko dlatego, 
że są realizowane na podstawie książek, które publicz
ność przychodząca do kina zna i nie tylko dlatego, że 
przychodzi wtedy również starsza publiczność. Ale 
w momencie, kiedy idziemy na spotkanie z czymś no
wym, jest jakaś potrzeba zastanowienia się, kim byliśmy, 
kim jesteśmy, co stoi za naszymi plecami... Jak się do
wiadujemy, że za naszymi plecami stoją „skrzydlaci 
jeźdźcy”, to od razu się czujemy lepiej. I dlatego myślę, 
że nie będzie zanikać potrzeba przeszłości. Im bardziej 
będziemy się cywilizować, a przyłączenie do Europy wy
musi to na nas wreszcie, tym bardziej będziemy odczu
wać potrzebę kultywowania przeszłości.

Wspomnę tu o pewnym projekcie, z którym się no
szę, żeby powiedzieć, jak dalece można się posunąć 
w poszukiwaniu miejsca dla pewnych wydarzeń. Na 
warszawskiej Woli od dawna stoją dwa zbiorniki gazu 
wybudowane na przełomie wieków przez niemieckie 
firmy dla rosyjskiego przedsiębiorstwa, które było 
wtedy Przedsiębiorstwem Gazownictwa Miejskiego 
w Warszawie. Trzeci został rozebrany i pozostał tylko 
fundament. Z wnętrza wymontowano zbiorniki meta
lowe i dawno oddano na złom. Jeden z tych zbiorni
ków wydaje mi się bardzo dobrym miejscem dla pa
noramy Powstania Warszawskiego. Przygotowałem 
taki projekt i od lat szukam sojuszników dla tego 
przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że w czasach, kiedy 
młodzież żyje wyłącznie obrazkami i do dzieci prze
mawiają jakieś formy Disneylandu, może dobrze by
łoby, żeby takimi sposobami przybliżyć to historyczne 
wydarzenie.

Panorama Racławicka Wojciecha Kossaka i Jana Sty
ki we Wrocławiu budzi do dzisiaj wielki entuzjazm, 
a najbliższe tego rodzaju panoramy to - w Moskwie pa
norama bitwy pod Borodino i w Londynie panorama bi
twy pod Trafalgarem. My mielibyśmy panoramę - oczy
wiście już inaczej pomyślaną, wyposażoną w rozmaite 
elektroniczne urządzenia, która stwarzałaby złudę bi
twy, wydarzeń. Myślę, że taka panorama pomieszczona 
właśnie w tym zbiorniku byłaby czymś naturalnym. 
Przetrwała budowla, będąca dziełem architektury prze
mysłowej, mogłaby służyć właśnie czemuś takiemu, co 
byłoby pożyteczne dla Warszawy, wyjątkowe, niezwy
kłe. Mówię o tym dlatego, że dobrze rozumiem poszu
kiwania przeznaczenia dla tych budowli i dla tych 
miejsc, które przeszłość nam pozostawiła. I nie chcemy, 
żeby te miejsca zamierały i pełniły wyłącznie funkcję 
muzealną, ale żeby żyły. Dlatego, że to życie przeszłości 
dzisiaj, właśnie dzisiaj, jest nam bardziej potrzebne niż 
kiedykolwiek przedtem.

Andrzej Wajda
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Przy historycznym trakcie prowadzącym kiedyś z Warszawy 
na północno-wschodnie Mazowsze, a teraz będącym ruchliwą turystyczną 

trasą na Mazury i Podlasie, leży Jabłonna. Powszechnie wiadomo, ze znajduje 
się tu osiemnastowieczny pałac, ale jego dzieje i uroki pozostają w cieniu 

zabytków pobliskiej stolicy.

Zespół pałacowo-parkowy
w Jabłonnie

KAROL GUTTMEJER

. ■ abłonna, położona na terenach należących od XI w.
■ Wdo biskupstwa płockiego, została założona 

w 1418 r. W 1509 r. wzniesiono tu drewniany pa
łacyk biskupi. Gdy w 1774 r. właścicielem Jabłonny zo
stał biskup Michał Poniatowski - brat króla, pałacyk był 
już mocno zniszczony, a w głębi „włoskiego ogrodu” znaj
dował się „piec cały zupełnie założony cegłą wypaloną na 
murowanie pałacu przygotowaną.” Nowy właściciel po
stanowił uczynić z Jabłonny modną podmiejską, letnią 
siedzibę. W tym celu zatrudnił znanego królewskiego ar
chitekta - Dominika Merliniego. Według jego projektów 
został w latach 1774-1778 wzniesiony niewielki, partero
wy pałac i dwa symetryczne 
pawilony. Wybudowany wte
dy pałac zmienił w ciągu dzie
jów swój wygląd, zwłaszcza 
wewnętrzny. Jednak dzięki ar
chiwaliom z czasów budowy 
oraz historycznym przekazom 
ikonograficznym wiadomo, 
jak wówczas wyglądał. Głów
nym elementem budowli był 
centralnie umieszczony, okrą
gły, wysoki salon. Jego ze
wnętrzna, ośmioboczna bryła 
wyrastała ponad zasadniczy, 
parterowy korpus. Wydatna 
faseta wewnątrz salonu dźwi
gała galerię, obiegającą salon 
poniżej stropu, pokrytego ilu- 
zjonistycznym niebem. Odno
siło się wrażenie, że w okrą
głym otworze, wykrojonym

jakby w sklepieniu, otwierało się niebo. Na lewo od salo
nu była sala marmurowa, nazywana też „turecką”, a to 
z powodu wystroju. Było to niegdyś najciekawsze po
mieszczenie pałacu, wzbudzające zachwyt odwiedzają
cych. Pośrodku znajdowała się mała sadzawka z fontanną, 
otoczona klombami z kwiatami, po bokach sofy tureckie 
do siedzenia, a światło do niego wpadało przez duży 
świetlik w dachu, gdyż nie było okien w ścianie bocznej. 
Obok był spory gabinet łazienkowy, po przeciwległej 
stronie salonu znajdował się pokój bilardowy, a dalej 
apartament sypialny biskupa. Tu też było ciekawe rozwią
zanie oświetlenia - również przez okrągły świetlik w da
chu, a nie przez okna w ścianach. W sąsiedztwie biskup 
urządził małą kaplicę. Inną atrakcję pałacu stanowiły roz
ległe podziemia, które służyły gościom za miejsce spotkań
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1. Widok zespołu paiacowo-parkowego w Jabłonnie na rysunku 
Jana Chrystiana Kamsetzera, około 1785 r.
2. Widok fasady pałacu w Jabłonnie obecnie

towarzyskich i których ściany oraz sklepienia były pokry
te malowidłami o tematyce bukolicznej, wykonanymi 
przez włoskiego malarza Antonia Tavellego. Niewiele ta
kich świeckich malowideł z epoki oświecenia zachowało 
się do dziś w stolicy i jej okolicach.

Niewielki pałacyk w Jabłonnie, wzniesiony w stylisty
ce architektury późnobarokowej, a nie klasycystycznej, 
miał wystrój i funkcję w duchu modnego wtedy senty
mentalizmu. Nie był on rezydencją, lecz tylko letnią sie
dzibą biskupa. W tamtych czasach arystokracja latem 
opuszczała stolicę, w której życie o tej porze roku było 
dość uciążliwe. I taką letnią siedzibą była właśnie Jabłon
na, co dość skrupulatnie zaznaczają opisy z tamtej epoki.

Razem z pałacem powstały dwa bliźniacze, niewielkie, 
dwupiętrowe pawilony, ustawione symetrycznie po bo
kach podjazdu przed pałacem i stanowiące jakby jego 
oprawę. Taka kompozycja architektoniczna - to echo re
nesansowych, palladiańskich wzorców, dość popularnych 
w barokowej architekturze francuskiej i saskiej, ale także 
i w Polsce. Do wschodniego pawilonu przylegał nieduży, 
niski budynek kuchni, który po 1954 r. został rozebrany. 
Do zachodniego dość szybko dobudowano długi, jedno
piętrowy budynek oficyny. Pawilony i oficyna przezna
czone były dla gości - wschodni od początku nosił nazwę 
„królewskiego”, gdyż zatrzymywał się tutaj brat biskupa. 
Do dziś w pokoju sypialnym na piętrze zachowały się ory
ginalne, interesujące ścienne malowidła, przedstawiające 
wyimaginowane śródziemnomorskie pejzaże. To także 
rzadki przykład polichromii z tamtych czasów. Jeden 
z pokoi na parterze, zapewne łazienka, pierwotnie miał 

ściany wyłożone holenderskimi kafelkami z malowanymi 
scenami rodzajowymi. Po 1955 r. zniszczone płytki zosta
ły zastąpione kopiami.

W 1778 r. królewskiego architekta Merliniego zastą
pił inny znakomity architekt - Szymon Bogumił Zug. 
Wraz z nowym twórcą uległa zmianie koncepcja architek- 
toniczno-przestrzenna siedziby. Późnobarokowy, osiowy 
regularny układ został przez saskiego architekta prze
kształcony w nowocześniejszy, nieregularny układ krajo
brazowy. Działalność rozpoczął Zug od wzniesienia 
w głębi parku, na wschód od pałacu, sztucznej groty wraz 
z domkiem pustelnika i sztucznym wzgórzem oraz wodo- 
zbioru z kaskadą. Ta protoromantyczna budowla, jaką 
jest grota, była czymś niespotykanym w architekturze 
tamtego czasu w Polsce. Zug wcześniej wzniósł dwie po
dobne groty w parku Kazimierza Poniatowskiego „Na 
Solcu” i „Na Książęcem”. W zamierzeniu tego architekta 
ten mały zespól architektoniczny miał być ośrodkiem za
projektowanego przez niego angielskiego parku. Wnętrze 
groty było dekorowane sztukateriami imitującymi skały, 
z wtopionymi niby muszlami i motywami rokokowymi. 
W przylegającym do groty domku rzeczywiście przez kil
ka lat mieszkał prawdziwy pustelnik - potwierdzają to 
materiały archiwalne. Grota i domek były wkomponowa
ne w sztuczne wzgórze, na którym stał wodozbiór pom
pujący wodę do kaskady. Ten bardzo oryginalny i intere
sujący zespół architektoniczny dość szybko uległ destruk
cji. Już opis z 1789 r. nie wymienia wodozbioru. Kaskada 
zniknęła kilka lat później. Natomiast domek i grota zosta
ły zdewastowane po 1945 r.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała oranżeria, 
usytuowana na zachód od pawilonu i oficyny zachodniej, 
wymieniona w rachunku blacharza z 1781 r. Jest to mo
numentalna, w pełni klasycystyczna budowla z wielkimi,
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prostokątnymi oknami, rozdzielonymi toskańskimi ko
lumnami. Do jej północnego, krótkiego boku przylegała 
okrągła baszta o surowej, boniowanej ścianie i jakby zruj
nowanej koronie murów. Właśnie Zug był prekursorem 
takich kontrastowo komponowanych, nieregularnych bu
dowli. Pierwszy raz takie rozwiązanie pojawiło się w za
projektowanej przez niego Gloriecie Flamandzkiej w Mo
kotowie w 1776 r. Podczas odbudowy oranżerii po 1955 r. 
nie zrekonstruowano tej ciekawej baszty.

W 1780 r. Zug zaprojektował dwa małe, jednopiętrowe 
pawilony o surowych, klasycznie boniowanych elewacjach. 
Zostały one wybudowane w połowie drogi dojazdowej od 
traktu warszawskiego do pałacu, symetrycznie wobec dużej 
okrągłej sadzawki. Ale już dwa lata później architekt złamał 
tę osiową kompozycję, wznosząc między zachodnim pawi
lonem a zachodnim przypałacowym pawilonem Merliniego 
chińską altanę, postawioną na sztucznie usypanym wzgó
rzu. Wraz z altaną powstał chiński most. Te orientalne mo
tywy - to także nowość w polskiej architekturze, wprowa
dzona przez Zuga nieco wcześniej w królewskich Łazien
kach. W układzie przestrzennym Jabłonny wzgórze to od
grywało istotną rolę. Oprócz wspomnianego złamania re
gularności osiowego dojazdu do pałacu, zasłoniło ono zbyt 
długie skrzydło oficyny zachodniej oraz monumentalną 
oranżerię. Oba te budynki za bardzo konkurowały swą ma
są z dość jednak kameralnym pałacykiem. W tym wypadku 
architekt po mistrzowsku uporał się z pewnym błędem 
Merliniego - zbyt długą oficyną - oraz z własną oranżerią, 
której bryła zapewne powstała na życzenie biskupa.

Michał Poniatowski dużą wagę przywiązywał do urzą
dzenia parku. Pierwsze wzmianki o ogrodniku pojawiają

3. Widok na fasetę i iluzjonistyczne niebo w salonie pałacu; 
te same elementy zostały zrekonstruowane po 1945 r.
4. Polichromia Antonia Tavellego w podziemiach pałacu
5. Malowidło w sypialni pawilonu królewskiego

się w rachunkach już w 1775 r. Drzewka do parku spro
wadzał nawet z Saksonii oraz z Gdańska, a więc można 
sądzić, że mogły to być nawet jakieś egzotyczne rośliny. 
Park ponadto zdobiły różne rzeźby, np. Herkulesa, mito
logicznych chimer czy lwów, podtrzymujące piramidę. 
W celu właściwego gospodarowania w parku wydał 
w 1789 r. Poniatowski specjalne „Rozporządzenie wzglę
dem ogrodu Jabłońskiego”. Dokument z 1796 r. nazywa 
ten park angielskim, a więc używa pojęcia określającego 
park krajobrazowy, na który moda w Europie dopiero się 
pojawiła. Autorem koncepcji w Jabłonnie był Szymon Bo
gumił Zug, ale oparł się on na polskim traktacie Augusta 
Moszyńskiego. Ten arystokrata, koneser sztuki i archi- 
tekt-amator wydał w 1774 r. dziełko pt. Essey sur le Jar- 
dinage Auglois, dedykowane królowi Stanisławowi Augu
stowi, a ilustracje do niego wykonał właśnie wspomniany 
architekt. W kontekście tych poczynań Zuga nie dziwi 
fakt, że po krótkiej działalności Merliniego w Jabłonnie 
jej właściciel postanowił zmienić projektanta, który za
pewnił mu bardziej oryginalną i - na owe czasy - nowo
cześniejszą letnią siedzibę. Od momentu powstania była 
ona słynna w kręgu warszawskim i chętnie odwiedzana 
nie tylko przez polską arystokrację, ale także przez cudzo
ziemskich dyplomatów i podróżników. To m.in. dzięki 
ich nawet krótkim, ale pełnym uznania opisom można 
dziś odtworzyć ówczesny wygląd tej siedziby.
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Po śmierci prymasa Jabłonna na mocy testamentu prze
szła na jego bratanka, księcia Józefa Poniatowskiego. 
Udział w insurekcji kościuszkowskiej nie pozwolił mu na 
objęcie tego majątku aż do 1798 r., kiedy to zezwolono mu 
na powrót do kraju. Książę Pepi bawił wówczas głównie 
w stolicy, ale nie zaniedbywał Jabłonny, w której spędził 
choćby całe lato 1799 r. Nie zdążył wiele zrobić w tej let
niej siedzibie, ale niewątpliwie gospodarować zamierzał ra
cjonalnie, skoro w tym samym roku nakazał wykonać róż
ne prace remontowe, a w 1802 r. zamówił dokładną, go
spodarczą mapę dóbr. Pokazuje ona szczegółowo przezna
czenie gruntów, rozmieszczenie zabudowań w zespole pa
łacowym, ale także i we wsiach. Na jego życzenie w 1800 r. 
wybudowano w parku drewnianą altanę na Kępie Tarcho
mińskiej oraz rok później kręgielnię, a na terenie folwarku 
reitszulę (tak określany jest ten obiekt w rachunkach oraz 

opisie majątku z 1818 r.), czyli 
ujeżdżalnię koni. Książę, bywa
jąc w Jabłonnie, mieszkał w pra
wym - północnym pawilonie. 
Stąd później nazywano go ksią
żęcym lub oficyną książęcą, na
wiązując do królewskiego pawi
lonu stojącego vis-a-vis. Dbał 
o „gustowne i kosztowne" ume
blowanie głównych budynków 
siedziby, o czym mówi opis dóbr 
z 1818 r., ale wzniesione przez 
niego budowle parkowe nie 
przetrwały do tego roku.

Książę Józef zginął bohater
sko w 1813 r. w wielkiej bitwie 
pod Lipskiem i tutejsze dobra za 
sprawą jego testamentu otrzy
mała siostra, Maria Teresa Tysz- 
kiewiczowa. Nowa właścicielka 
skupiła uwagę na gospodarczych 
działaniach w dobrach. Po kilku
nastu latach sporów sądowych 
Jabłonnę wykupiła w 1833 r. 
Anetka z Tyszkiewiczów primo 
voto Potocka, secundo voto Du- 
nin-Wąsowiczowa. Podstawą 
sporu był zapis testamentowy 
księcia Józefa, który mówił, że 
po śmierci jego siostry (Marii 
Teresy) właśnie Anetka Potocka 
miała przejąć te dobra. Pierw
szym jej mężem był Aleksander - 
syn Stanisława Kostki Potockie
go. Po rozwodzie z nim, w 1822 r. 
wyszła za mąż za Stanisława Du- 
nin-Wąsowicza, generała napole
ońskiego. Pierwszy teść, polityk, 
działacz gospodarczy oraz zna
komity mecenas sztuki wywarł 
znaczny wpływ na osobowość 
Anetki. Nie bez znaczenia było 
też późniejsze małżeństwo z by
łym generałem cesarza Francu

zów. Te czynniki znalazły odbicie w jej działaniach w Ja
błonnie. Nowa właścicielka poczyniła istotne zmiany w let
niej rezydencji. Z jej inicjatywy postawiono dwa domki 
odźwiernych przy wjeździe, a między nimi dwie gotyckie, 
granitowe ośmioboczne kolumny, przywiezione ponoć 
przez właścicielkę z dewastowanego wówczas przez Prusa
ków zamku w Malborku. W latach 1836-1837 nastąpiło 
istotne przekształcenie pałacu. Znany architekt Henryk 
Marconi przebudował „turecki” salonik prymasa Ponia
towskiego na salon mauretański - pozostawiając jednak 
Merlinowski świetlik w dachu. Przekształcił apartamenty 
sypialne na bibliotekę w stylu „pompejańskim”. Przemianie 
uległa też sala bilardowa. Przede wszystkim Marconi dobu
dował po obu stronach westybulu po dwa pomieszczenia: 
od wschodu - kredens i gabinet, od zachodu - sypialnię 
i garderobę. Na zewnątrz pałac również zmienił nieco wy-
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6. Sztuczna grota i domek pustelnika w parku 
na rysunku Szymona B. Zuga
7. Widok groty obecnie

(zdjęcia: 1 - w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 2-5, 7 - Karol 
Guttmejer, 6-w zbiorach Gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego)

gląd, zachowano co prawda bez przekształceń pierwotną 
bryłę, do której tylko dostawiono dwa wspomniane anek
sy, ale zmianie uległa artykulacja i dekoracja prawie wszyst
kich elewacji. Na skutek tych przemian późnobarokowy 
pałacyk - pawilon upodobnił się bardziej do dużej willi 
w modnym wówczas „guście włoskim”. Z czasów tej prze
budowy zachowała się stosunkowo obfita korespondencja 
inwestorki z murgrabią Jabłonny, Józefem Filipowskim. 
Wynika z niej, że Dunin-Wąsowiczowa ściśle nadzorowała 
przebieg prac, a osoba słynnego architekta nie jawi się 
w nazbyt jasnym świetle. Marconi był jednak zadowolony 
ze swojego dzieła, skoro w zbiorze swoich kilkunastu wy
branych prac, opublikowanym w latach 1838-1843, poka
zał pałacyk w Jabłonnie.

Zona generała Dunin-Wąsowicza żyła w kulcie heroicz
nej epoki napoleońskiej oraz kulcie księcia Józefa Ponia
towskiego. W parku wystawiła mu łuk triumfalny, zapro
jektowany zapewne także przez H. Marconiego. Ozdobio
ny alegorycznymi rzeźbami męstwa opatrzony jest jednym 
słowem: „PONIATOWSKIEMU". Jego osobę upamiętniała 
ponadto piaskowcowa tablica wmurowana w północną 
elewację pałacu z napisem: „Ustronie bohatera ozdobiwszy 
starannie bez naruszenia pamiątek potomkom przekazuję 
1837 A.D.W."

W 1846 r. Anna Dunin-Wąsowicz przekazała Jabłonnę 
synowi z pierwszego małżeństwa - Augustowi Potockie
mu. Odtąd aż do 1944 r. siedziba ta pozostawała w rękach 
tej rodziny. Kolejni właściciele: brat Augusta - Maurycy 
(zmarł w 1879 r.), następnie syn tegoż August (zmarł 
w 1905 r.) oraz ostatni posiadacz - Maurycy (zmarł 
w 1949 r. w Londynie) niezbyt często tu przebywali. 
W tym długim okresie nie nastąpiły jakieś zasadnicze prze
miany w zespole pałacowym, a działalność właścicieli nie 
pozostawiła prawie żadnych przekazów archiwalnych. 
W czwartej ćwierci XIX w. August przebudował na swą 
siedzibę - na czas pobytu w Jabłonnie - oficynę zachod
nią, przylegającą do pawilonu księcia Józefa. W tym celu 

ten długi budynek otrzymał dodatkowe, drugie piętro i zo
stał wewnątrz przekształcony. W latach sześćdziesiątych 
lub siedemdziesiątych tegoż stulecia powstała w głębi par
ku, daleko za lukiem triumfalnym, duża stajnia koni pod 
siodło oraz cugowych. Tradycja wiąże powstanie tego bu
dynku z Henrykiem Marconim, ale tak jak w wypadku roz- 

y^udowy oficyny, i tu brak jakichkolwiek danych źródłowych. 
■Z obiektów powstałych za czasów Potockich należy jeszcze 
wymienić tajemniczą, antykizującą muszlę koncertową, po
łożoną za wzgórzem z altaną chińską, na styku z folwar
kiem, „średniowieczny” normański (tak nazywano w XIX w. 
styl historyzujący, łączący motywy stylu romańskiego i go
tyku) mur z bramą przejazdową w sąsiedztwie wschodnie
go pawilonu przy podjeździe oraz dom plenipotenta, 
wzniesiony na wschodnim krańcu parku.

Latem 1944 r. wycofujące się wojska niemieckie spali
ły pałac i wysadziły w powietrze oranżerię. Wcześniej jed
nak Maurycy Potocki, członek Armii Krajowej, a później 
uczestnik Powstania Warszawskiego, wywiózł część wy
posażenia do Warszawy, gdzie złożone w pałacu Raczyń
skich przy Krakowskim Przedmieściu szczęśliwie ocalało; 
w 1945 r. wywiezione jednak zostało do Anglii.

Przez kilka lat zespół nie miał formalnego gospodarza. 
W 1953 r. został przejęty przez Polską Akademię Nauk na 
Ośrodek Pracy Twórczej. Pałac w wyniku powojennej od
budowy niewiele ma wspólnego z dziełem Merliniego czy 
też Marconiego. Jedynie duży okrągły salon oraz podzie
mia z malowidłami Tavellego są oryginalnymi fragmenta
mi pałacu. W dawnym pokoju tureckim odsłonięto pozo
stałości, a następnie zrekonstruowano w dwóch niszach 
osiemnastowieczne polichromowane pejzaże. Nie zacho
wano jednak świetlika w suficie. Oranżerię odbudowano 
bez monumentalnej baszty. Wzniesiono od nowa zdewa
stowaną altanę chińską. W ruinie pozostaje grota i nieste
ty przez całe 60 lat od końca wojny nie ma pomysłu na za
gospodarowanie zdewastowanej stajni. Niezależnie od 
tego zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnie jest zadbanym 
i najciekawszym, choć wciąż niedocenianym zespołem re- 
zydencjonalnym w najbliższej okolicy Warszawy.

Karol Guttmejer

Szersze omówienie historii zespołu przedstawiłem w artykule: Jak powstawał i jak wyglą
da! zespól pałacowy biskupa Michała Poniatowskiego w Jabłonnie, „Mazowsze", 15, 2002, 
s. 23-52.
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Podstawowym źródłem ikonograficznym, którym przed kilkoma miesiącami posłużyli się 
konserwatorzy przy odnawianiu osiemnastowiecznych polichromii Franciszka Molitora na 

sklepieniu kościoła św. Barbary w Krakowie, byty wykonane w latach pięćdziesiątych XX w.
dokumentalne fotografie tych malowideł. Zdjęcia zachowały się w archiwum krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, mają zaledwie 7 x 10 cm, ale dzięki współczesnym 
możliwościom technicznym zostały powiększone do rozmiarów dużych plansz, nie tracąc 
przy tym nic z ostrości obrazu. Gdyby odżyły plany odbudowy pałacu Radziwiłłów w Białej 
Podlaskiej, podobną rolę mogłoby odegrać wykonane blisko sto lat wcześniej od tamtych 

fotografii zdjęcie pałacu, zakupione przez redakcję na internetowej aukcji.

Odnaleziona fotografia
’TTT WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

W / opinii znanego dziewiętnastowiecznego „sta- 
T 'T rożytnika” Franciszka Maksymiliana Sobiesz- 
» “ czańskiego „Za czasów możnowładztwa polskie

go, dwa miejsca dziedziczne potężnego domu Radziwiłłów 
słynęły w całej [Rzeczypospolitej].- Na Litwie Nieśwież, na 
Podlasiu Biała; obie starodawne siedziby linij olyckiej 
i nieświeżskiej, mianujących się przy obszernych swych ty
tułach hrabiami na Biały. Były to wtedy istotnie stolice 
jakby panujących udzielnie” (F. M. Sobieszczański, Zamek 
w Biały, „Tygodnik Ilustrowany”, 1863, nr 222 z 26 
grudnia, s. 500). O architektoniczno-rezydencjonalnym 
założeniu w Nieświeżu na Białorusi czytaliśmy niedawno, 
że zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kul
turalnego i Naturalnego UNESCO (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 10, 2005). Wydaje się więc, że los tego za
bytku - wymagającego wciąż jeszcze wielkich nakładów 
finansowych i troskliwej opieki konserwatorów, ale cha
rakteryzującego się stosunkowo dużym zasobem pierwot
nego założenia - wyraźnie się poprawi.

Inaczej jest z Białą. „Po pałacu Radziwiłłów w Białej 
(Podlaskiej) zostały tylko ukryte w ziemi fundamenty i za
sypane gruzem i ziemią piwnice, jako że pałac od strony 
wschodniej był częściowo podpiwniczony. W 1883 r. sie
dziba Radziwiłłów jako ruina została sprzedana przez jej 
ówczesnego właściciela księcia Hohenlohe Żydom miesz
kającym w Białej Podlaskiej, którzy rozebrali pałac do fun
damentów a z pozyskanej z rozbiórki cegły wybudowali 
kilka kamieniczek wschodniej pierzei Placu Wolności 
w tymże mieście” - czytamy w książce Antoniego Jodłow
skiego Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej 
(Biała Podlaska 1998, rozdz. Geneza i znaczenie pałacu 

Radziwiłłów w Białej (Podlaskiej) dla architektury świec
kiej w Polsce XVII wieku, s. 49). Pałacu więc nie ma! Są 
jednak o nim liczne wzmianki w literaturze i archiwalne 
źródła. Są też, pojawiające się od czasu do czasu, propo
zycje odbudowy pałacu. Niektóre z nich, jak ta zgłoszona 
w 1988 r. przez ówczesnego ministra kultury prof. Alek
sandra Krawczuka, zmierzały wprost do restytucji obiek
tu w jego pierwotnej postaci. Inne, skromniejsze, miały 
polegać na nadbudowaniu „ukrytych w ziemi fundamen
tów cegłą do wysokości pół metra nad poziomem terenu. 
Z tą niezbyt kosztowną propozycją - jak pisał Jodłowski -

1. „Zamek w Biały od strony dziedzińca” [fasada paiacu w Białej 
Podlaskiej], lata czterdzieste XIX w., akwarela Kazimierza 
Stronczyńskiego z Albumu Delegacji Rady Administracyjnej Królestwa 
Polskiego (wg M. Walicki, Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie 
Królestwa Polskiego (1827-1862), Warszawa 1931, pl. 2)
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2. „RUINY ZAMKU OBRONNEGO KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW w Biały na 
Podlasiu” [widok pałacu w Białej Podlaskiej od północnego wschodu], 
1855, cynkografia Juliana Ceglińskiego wg rysunku Hajrycha
(wg Księga Świata, cz. 2, 1855, przed s. 37)

3. „BYŁY ZAMEK W BIAŁY. (Rysował Podbielski, podług fotografii 
Sztumana)” [fasada pałacu w Białej Podlaskiej], 1863, drzeworyt 
Aleksandra Regulskiego wg rysunku Bronisława Podbielskiego na 
podstawie fotografii Eliasza Stumanna sprzed 1864 r. (wg „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 222, 1863, s. 500)

4. Fasada pałacu w Białej Podlaskiej, przed 1864 r., fotografia Eliasza 
Stumanna, zdjęcie zakupione na internetowej aukcji i przekazane 
przez redakcję „Spotkań z Zabytkami” do zbiorów Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie

5. Fasada pałacu w Białej Podlaskiej, przed 1883 r., fotografia 
ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

6. Fragment fotografii Eliasza Stumanna w powiększeniu

wyszedł już w 1984 r. Jerzy Ciechomski [który prowadził 
w tym czasie prace archeologiczne w obrębie całego zało
żenia - WP]. Myślę, że to dobry pomysł aby każdy kto od
wiedza historyczne miejsce w Białej Podlaskiej, miał moż
liwość zapoznania się osobiście jak wielka była ta budow
la, w którym miejscu była usytuowana i jak wyglądał jej 
podział na pomieszczenia”. Ale i ta oszczędnościowa kon
cepcja nie może się doczekać realizacji.

Pozostaje pytanie: czy pokusa odbudowania całego 
pałacu - z jego wspaniałą fasadą ze spiętrzonymi w triadę 
arkadami loggii widokowych w części środkowej i cztere
ma pięciobocznymi wieżami w narożach - już nigdy nie 
wróci? A jeśli wróci, to jakimi materiałami opisowymi 
i ikonograficznymi dysponujemy już dzisiaj?

Problemem tym zajmowali się m.in. Euzebiusz Łopa- 
ciński w artykule Zamek w Białej Podlaskiej. Materiały ar
chiwalne („Biuletyn Historii Sztuki”, nr 1, 1957), Jerzy 
Baranowski w artykule Pałac w Białej Podlaskiej. Próba re
konstrukcji stanu z XVII w. („Biuletyn Historii Sztuki”, 
nr 1, 1967), Antoni Jodłowski w pracy Założenie pałaco
we Radziwiłłów w Białej Podlaskiej (Biała Podlaska 1988, 
1992) i Katarzyna Mikocka-Rachubowa w artykule Pałac 
w Białej Podlaskiej w świetle inwentarza z 1830 roku 
(w: Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, Biała Podlaska 
1990).

Dla uzmysłowienia sobie, jak wyglądał pałac i jego 
wnętrza w czasach, kiedy był jeszcze zamieszkany, kapital
ne znaczenie mają informacje zawarte w inwentarzach 
sporządzonych w 1774, 1830 i 1846 r. (przechowywane 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie; in
wentarz z 1830 r. także w postaci maszynopisu sporządzo
nego w latach międzywojennych i dostępnego w bibliote
ce Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej), 
stanowiące podstawę tych publikacji. Ale dysponując na
wet tak dokładnymi i wiarygodnymi przekazami, bez ma
teriałów ikonograficznych trudno byłoby nie tylko marzyć 
o odbudowie pałacu, ale także podjąć się intelektualnej 
próby rekonstrukcji zabytku. Jaka jest wartość tych mate
riałów ocenił we wstępie do swojego artykułu Jerzy Bara
nowski: „Znany dotychczas materiał ikonograficzny, ilo
ściowo dosyć bogaty - obejmujący ok. 20 pozycji - jest jed
nakże jednostronny i częściowo nieoryginalny ale powta
rzający - niejednokrotnie z błędami - wcześniejsze o kilka 
lat ujęcia. Pokazuje on pałac opuszczony i popadający 
w coraz większe zniszczenie, jakkolwiek do ostatniego mo
mentu swego istnienia nie stał się on ruiną, o czym świad
czy chociażby widoczne na fotografii, zachowane poszycie 
dachu.” Pomimo tych niedostatków autor opracowania 
zwrócił uwagę na trzy, według niego, najwartościowsze 
przekazy: zespół trzech akwarel Kazimierza Stronczyń- 
skiego, wykonanych w ramach prowadzonych w latach 
czterdziestych XIX w. prac inwentaryzatorskich Delegacji 
Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, „rysunek 
Podbielskiego wykonany według Sztumana [...], zamiesz
czony w «Tygodniku Ilustrowanym* w 1863 r.”, który 
„wnosi pewne nowe wartości w stosunku do prac poprzed
nich” oraz przechowywaną w zbiorach Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie fotografię pałacu z końca XIX w., któ
ra „stanowi dotychczas najbardziej istotne źródło informa
cji o bryle i wyglądzie elewacji frontowej pałacu”, zastrze
gając się jednak, iż: „Niezbyt wysoki poziom techniczny fo
tografii oraz zły stan zachowania negatywu powoduje, że 
nieczytelne stają się dekoracje sztukatorskie elewacji. Trud
no odtworzyć nie tylko szczegóły rzeźbiarskiej kompozycji 
tympanonu, rozłożystego szczytu, gzymsu okapowego, ale 
również profilów obramień i nadproży okiennych. Nieczy
telna jest całkowicie dekoracja fryzu obiegającego pod mez-
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zaninem (co do którego istniała rozbieżność w dwu powy
żej omówionych przekazach), jak również dekoracja log
gii”. Reprodukcje tych przekazów zamieszczamy i tutaj, 
ograniczając się jednak, ze względu na brak miejsca, do 
jednej tylko akwareli K. Stronczyńskiego i uzupełniając je 
pomijaną w dotychczasowych opracowaniach cynkografią 
Juliana Ceglińskiego według rysunku Hajrycha z 1855 r., 
przedstawiającą pałac w Białej od północnego wschodu, 
która - pomimo pewnych niedoskonałości w zachowaniu 
proporcji rysunku - przynosi nowe informacje o wyglą
dzie bryły bialskiego pałacu.

Dopełnieniem tych ilustracji jest dotąd niepublikowa
na, zakupiona przez redakcję podczas ubiegłorocznego 
dziennikarskiego zwiadu na stronach internetowej aukcji
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Allegro (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 2005), fo
tografia fasady pałacu w Białej Podlaskiej, według której 
Bronisław Podbielski wykonał rysunek, a Aleksander Re
gulski - omawiany już drzeworyt, opublikowany w „Ty
godniku [lustrowanym” (wydanie z 26 grudnia 1863 r.). 
Fotografia ta zapewne znana była malarzowi Józefowi 
Ryszkiewiczowi, który wykonał z niej swobodny rysunek 
do artykułu Z wycieczki do Janowa i Białowieży, opubli
kowanego w 1898 r. w „Wędrowcu” (nr 45, s. 884). 
„Rozbrzmiewająca dawniej zabawami siedziba Radziwił
łów, Biała - pisał artysta - zeszła obecnie do roli zwykłej 
powiatowej mieściny, której ozdobę stanowił jeszcze 
w 1863 roku trzymający się nieźle zamek. Z tego bowiem 
czasu fotografia dostarczyła mi materiału do załączonego 
szkicu”. Co jeszcze wiadomo na jej temat?

Autorem zdjęcia, wykonanego w 1863 r. lub niewie
le wcześniej, jest jeden z pionierów fotografii plenero-

7. „Szczątki dawnego zamku w Białej” 
[fasada patacu w Biatej Podlaskiej], 
1898, rysunek Józefa Ryszkiewicza, 
na podstawie fotografii Eliasza Stumanna 
sprzed 1864 r. (wg „Wędrowiec", 
nr 45, 1898, s. 884)

wej w Polsce, prawdopodobnie 
prowadzący w tym czasie zakład 
fotograficzny w Grodnie"-, foto
graf żydowskiego pochodzenia 
Eliasz Stumann (1834-1903), któ
ry od 1871 r. do końca życia dzia
łał w Łodzi, będąc dla tego miasta 
i jego mieszkańców niezwykle za
służonym fotografem i dokumen
talistą (zob. Jacek Strzałkowski, 
Historia fotografii w Łodzi do 
1944 roku, nakład własny autora, 
Łódź 1996). Zdjęcie pod każdym 
względem przewyższa wartość 

wszystkich dotychczasowych przekazów ikonograficz
nych odnoszących się do fasady pałacu w Białej Podla
skiej. Może być zatem nie tylko znakomitą ilustracją 
faktycznego jej wyglądu na dwadzieścia lat przed osta
tecznym rozebraniem rezydencji, ale także może dostar
czyć nowych danych, na podstawie których uda się 
wreszcie rozstrzygnąć wiele wątpliwości zasygnalizowa
nych w pracy J. Baranowskiego.

Oryginał fotografii - z nadzieją, że zostanie ona wła
ściwie wykorzystana przez historyków sztuki zajmujących 
się architekturą polską XVII w. - redakcja „Spotkań z Za
bytkami” przekazała do zbiorów Instytutu Sztuki PAN 
w Warszawie.

Wojciech Przybyszewski

* Za informację tę autor serdecznie dziękuje Panu Jackowi Strzałkowskiemu z Łodzi.

PAŁAC RADZIWIŁŁÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ

,. Pałac Radziwiłłów w Białej (Podlaskiej) zaprojektowany przez 
lubelskiego architekta Pawła Negroni [w literaturze funkcjonuje 
też nazwisko tego muratora w polskim tłumaczeniu: Paweł Mu
rzyn - WP] w 1622 r. rzutowany byt na planie prostokąta o wymia
rach 41 x 31 m. Zintegrowana bryła patacu zwrócona była fasadą 
na północ i miała w każdym narożu po jednej pięciobocznej wie
życzce tak jak to było wcześniej w zamku Leszczyńskich w Bara
nowie i zamku w Krasiczynie. Miejsce wewnętrznego dziedzińca 
wyżej wymienionych zamków w patacu Radziwiłłów w Biatej zaję
ta wielka sala-sień tworząca środkowy trakt wgłębny, z którego tak 
jak w patacu Piotra Myszkowskiego w Książu Wielkim prowadziły 
wejścia do bocznych komnat po lewej i prawej stronie sieni za
pewniając tym samym możliwość zachowania całkowitej prywat
ności [....]. Ponadto wielka sala-sień na piętrze zwana Rycerską 
mogła być w razie potrzeby wykorzystywana jako obszerne po
mieszczenie bankietowe. Główną oś bryły pałacu od strony dzie
dzińca znaczyła triada spiętrzonych arkad, która kryta na parterze 
wejście a na piętrze otwartą, wgłębną loggię. [...] W bryle pałacu 

Radziwiłłów w Biatej zwielokrotnione ciągi renesansowego arka- 
dowania zredukowane zostały do triady spiętrzonych arkad tylko 
po to, by zaznaczyć i w zdecydowany sposób podkreślić, oś głów
ną fasady, co już wcześniej uczynił Santi Gucci ryzalitując partię 
środkową patacu w Książu Wielkim k/Pińczowa. W ten sposób pa
łac Radziwiłłów w Białej (Podlaskiej) w trzeciej dekadzie XVII w. 
stał się rezydencją, która powstała na bazie wcześniej stosowa
nych rozwiązań w architekturze póżnorenesansowych siedzib. Stał 
się obiektem, który zogniskował w sobie wszystko to, co było 
w niej najdoskonalsze, łącznie z propozycją zapoczątkowaną 
przez Santi Gucciego w Książu Wielkim, by cechy obronne wyrzu
cić na zewnątrz bryty w postaci ziemnego obwałowania. W ten 
sposób powstała jedna z najwybitniejszych rezydencji rodzącego 
się baroku trzeciej dekady XVII wieku."

(Antoni Jodłowski, Geneza i znaczenie patacu Radziwiłłów 
w Białej (Podlaskiej) dla architektury świeckiej w Polsce XVII wieku. 
[w:] Najważniejsze obiekty zabytkowe Biatej Podlaskiej, Biała Podla
ska 1998, s. 48-49)
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Z warsztatu historyka sztuki

W odległości kilku kilometrów od Chełmży, w Dźwierznie, znajduje się 
niewielki kościół, którego początki sięgają 1300 r. W latach 2003-2004 

zabytek przeszedł gruntowny remont, dzięki czemu dawny blask odzyskało 
jego barokowe wyposażenie. Przy okazji podjętych prac odsłonięta została 

historyczna przeszłość niemal wszystkich elementów tego wyposażenia 
i po raz pierwszy opublikować można dokładne dane historyczne dotyczące 

świątyni i fundatorów oraz okoliczności jej powstania.

Datowanie ołtarza
w kościele w Dźwierznie

PIOTR BIRECKI

parafia w Dźwierznie powstała na przełomie XIII 
i XIV w., a pierwsza pisemna wzmianka o jej ist- 

^^nieniu pochodzi z 1319 r., kiedy to zanotowano wa
kat na stanowisku plebana. Kościół w Dźwierznie, pier
wotnie pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, powstał oko
ło 1300 r. W 1641 r. zanotowano nowe wezwanie kościo
ła - Wniebowzięcia NMP. Po zniszczeniach dokonanych 
w trakcie wojen szwedzkich świątynia została odbudowa
na przez ówczesne właścicielki wsi, benedyktynki toruń
skie, które odnowiły szczyt wschodni oraz dobudowały 
od strony południowej niewielki przedsionek, pełniący 
funkcję kruchty. Być może w tym okresie kościół nakryty 
został drewnianym stropem. W 1864 r. do zachodniej fa
sady kościoła dostawiono trójkondygnacyjną wieżę z cio
sów kamiennych, co upamiętniła wmurowana w ścianę 
zachodnią płyta z nazwiskami zaangażowanych przy pra
cach rzemieślników.

Znajdujący się obecnie w kościele regencyjny ołtarz 
główny zastąpił w 1752 r. poprzedni ołtarz. Z pewno
ścią pierwszy ołtarz w prezbiterium związany był z bu
dową kościoła na początku XIV w., choć nie wiemy, ja
ka była jego forma. Biorąc pod uwagę zamożność para
fii, nie mógł być to obiekt zbyt okazały, o czym świad
czyć może wysokość okna przeprutego w ścianie 
wschodniej prezbiterium, w której od wewnętrznej stro
ny świątyni znajduje się armarium (niewielka wnęka na 
naczynia liturgiczne). Potwierdza to bezpośrednio wizy
tacja dekanatu chełmżyńskiego dokonana w 1641 r. 
Źródła pisane milczą na temat zniszczeń dokonanych 
we wnętrzu kościoła podczas „potopu” szwedzkiego, 
dlatego nie możemy być pewni, czy wzmiankowany nie
co później, w wizytacji biskupa Potockiego w 1706 r. 

trójkondygnacyjny ołtarz główny „operis antiqui cum 
icons in Tabula lignea” był dziełem średniowiecznym 
(operis antiqui), renesansowym czy wczesnobaroko- 
wym, powstałym po „potopie” szwedzkim. Niemniej 
jednak wizytacja ta wymienia trójkondygnacyjny ołtarz 
główny, ustawiony na murowanej mensie z rzeźbionym 
wyobrażeniem Wniebowzięcia Matki Boskiej, a powyżej 
ze sceną koronacji Marii oraz Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem w towarzystwie aniołów.

W nawie, według tej samej wizytacji, znajdowały 
się dwa ołtarze boczne. Ołtarz pierwszy, umieszczo
ny „a parte Epistolae”, zdobiły dwa obrazy: jeden 
„Przemienienia Pańskiego”, fundacji dzierżawcy wsi 
Hiacynta Balcerowicza i drugi z wyobrażeniem św. 
Hiacynty. Wizytacja wspomina też jego murowaną 
mensę, w której umieszczono relikwię, uwierzytel-

1. Kościół Najświętszej Marii Panny w Dźwierznie
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nioną specjalną pieczę
cią. Drugi ołtarz boczny 
„ad cornu Evangelii”, 
dekorowany złoconymi 
i srebrzonymi elementa
mi ornamentalnymi, po
święcony był św. Ksawe
remu i św. Antoniemu 
Padewskiemu; wizerun
ki tychże świętych znaj
dowały się w nastawie 
i zwieńczeniu. Analiza 
treści zapisów wizytacji 
Dźwierzna przepro
wadzonej w 1706 r. po
zwala jednoznacznie 
stwierdzić, iż znajdujący 
się obecnie w ołtarzu 
głównym siedemnasto
wieczny obraz „Prze
mienienie na Górze Ta
bor” pierwotnie umiesz
czony był w wyżej wy
mienionym ołtarzu bocz
nym. Jego przemiesz
czenie do nastawy ołta
rza głównego spowodo
wane było wydaniem 16 
maja 1750 r. przez pa
pieża Benedykta XIV 
breve, udzielającego od
pustu zupełnego nowym 
członkom wstępującym 
do dźwierznieńskiego 
Bractwa Przemienienia 
Pańskiego. Krzewienie 
tego kultu zadecydowa
ło o fundacji nowego 
ołtarza głównego i prze
niesieniu do niego obra
zu „Przemienienie Pań
skie”. Data fundacji oł
tarza, zapisana w polu 
jednego z jego uszaków, 
koresponduje idealnie 
z datą ogłoszenia papie
skiego breve w parafii przez chełmińskiego kanonika 
katedralnego Fabiana Franciszka Pląskowskiego, co 
nastąpiło 18 czerwca 1752 r. Źródłowym potwier
dzeniem tejże daty jest również inwentaryzacyjny za
pis wizytacyjny biskupa Leskiego (jego wizytacja 
w parafii miała miejsce w 1756 r., a więc cztery lata 
po wzniesieniu ołtarza). Zapis ten wyszczególnia 
cztery ołtarze znajdujące się w kościele, wśród któ
rych wymienia: złocony ołtarz główny, wzniesiony 
w 1752 r., z obrazami „Przemienienie Pańskie” 
i „Najświętsza Maria Panna” „in calu assumpta”. Co 
ciekawe, obraz „Przemienienie” opisany jest jako 
zdobiony srebrną sukienką i złoconymi promieniami, 
otaczającymi głowę Chrystusa.

w lewym:
„NEC /NON /MUNIFICENCIA/ 
BENEFACTORU/
ERECTUM H752"

w tłumaczeniu:

w prawym:
„CURA /ETIMPENSA/
RUNDI PETRI /SADOWSKI/
CURATI HUI 9 LO/
ANNO DOMI/ NI”

„a także szczodrobliwością 
dobroczyńcy
zbudowany 1752”

„troską i kosztem
zacnego Piotra Sadowskiego 
staraniem którego 9 miesiąca (?) 
Roku Pańskiego”.

Niezwykle cennym odkryciem przeprowadzonej 
ostatnio konserwacji tegoż ołtarza są odsłonięte w usza
kach inskrypcje: 
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2. Ołtarz główny w kościele
3. Obraz .Przemienienie Pańskie" z ołtarza głównego
4.5. Inskrypcje w uszakach ołtarza: lewym (4) i prawym (5)
6. Jeden z elementów dekorujących ottarz

(zdjęcia: Piotr Birecki)

Z kolei w kartuszu wieńczącym część środkową ołta
rza odsłonięto inskrypcję: „ALTARE PRIVILEGIA/ TUM 
ELIBERATIONIS ANI/ MAE QUALIBET FER1A/ SEXEA”. 
Istota tego napisu nawiązuje więc do celów, jakie wyty
czyło sobie miejscowe Bractwo Przemienienia Pańskiego, 
do którego należało dbanie o rozwój duchowy mieszkań
ców oraz walka z herezją, a treść napisów umieszczonych 
w uszakach potwierdza, że ołtarz ufundowany przez pro
boszcza Piotra Sadowskiego jest dziełem powstałym 
w 1752 r.

Formę ołtarza w Dźwierznie można wiązać z niezwy
kle prężnym toruńskim środowiskiem artystycznym, któ
rego dziełem jest ponad 30 ołtarzy barokowych i wcze- 
snorokokowych. Występowało bowiem wówczas duże za

potrzebowanie na sztukę kontrreformacyjną, propagowa
ną przez zakony. Dzięki ich staraniom warsztaty prowa
dzone przez Jerzego Guhra, Karola Eglauera, Jana Debe- 
sa czy Jana Langanhana zbudowały ambony, belki tęczo
we oraz nowe ołtarze dla toruńskich kościołów: św. Jaku
ba, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Najświęt
szej Marii Panny i św. Mikołaja. Toruńscy snycerze wznie
śli też nowy ołtarz dla staromiejskiego zboru ewangelic
kiego. Wraz z działalnością snycerzy na terenie Torunia, 
wiele kościołów ziemi chełmińskiej zyskiwało nowe wy
posażenie barokowe, czego najlepszym przykładem jest 
choćby kościół w Kiełbasinie.

Piotr Birecki
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Z kryminalnej kroniki

Fatalna kula pod Fredrikshald
W1717 r. - a więc kiedy od lat kilkunastu przetaczała 

się przez Europę wojna północna - sytuacja na kon
tynencie była wyjątkowo płynna i obfitująca w miraże. Król 

szwedzki Karol XII, nie czekając na wyniki negocjacji z Ro
sją, wyruszył na podbój Norwegii. Po zajęciu kilku jej pro
wincji obiegł wczesną zimą 1718 r. kluczową, silnie obwa
rowaną twierdzę Fredrikshald, po 
której zdobyciu zamierzał - jak się 
przypuszcza - dokonać inwazji na 
Wielką Brytanię w celu restauracji 
Stuartów.

Tak szalone plany mogły wylę
gnąć się tylko w głowie Karola XII, 
od początku szokującego współ
czesnych swoją brawurową - żeby 
nie powiedzieć często bezsensow
ną - odwagą. Człowiek ten, w któ
rym --jak wyraził się Emmanuel Ro
stworowski - „odżył zaborczy duch 
Karola Gustawa”, uważał siebie nie
mal za miecz w ręku Boga. Wysoki, 
jasnowłosy, o wielkich niebieskich 
oczach, byt nieprawdopodobnie 
wytrzymały na trudy, i to nie tylko 
na polu bitewnym. „Nosił rapier tak 
ogromny, że nie pasujący nawet do 
jego wzrostu, a postugiwaf się nim 
sprawnie i chętnie - charakteryzo
wał go Paweł Jasienica. - Miaf po
ciąg do wyrafinowanego, niezłom
nego okrucieństwa oraz do brudu”. 
Wyjątkowo małomówny (najchęt
niej milczał, także podczas posił
ków), ufał tylko sobie i zupełnie nie 
zwracał uwagi zarówno na swój wy
gląd zewnętrzny, jak i na opinie 
swych doradców. Kochał stawę i jej 
konsekwentnie podporządkowywał 
swoje czyny. We wszystkich kam
paniach wojennych uważał „za ko
nieczne ciągle popisywać się nie
poczytalnym męstwem, jakby się 
bal, że ktoś o nim zwątpi lub prze
wyższy je. Dziwnym trafem dopiero 
w osiemnastym roku wojny przypła
cił tę manię życiem” - stwierdził nie 
bez sarkazmu Jasienica.

Istotnie, koto Fortuny odwróciło 
się pod Fredrikshald. Warunki oblę
żenia były straszne: silne mrozy 
dziesiątkowały armię szwedzką 
i zamieniały ziemię w przysłowiowy 
kamień, dlatego prace oblężnicze 
(kopanie transzei) postępowały 
zbyt wolno. Wieczorem 30 listopada 1718 r. (podawane są 
też daty dzienne 11 i 18 grudnia) Karol XII, w towarzystwie 
dwóch Francuzów - adiutanta obozowego Siquiera i inży
niera Maigreta, dokonywał przeglądu pracy saperów. Za
absorbowany śledzeniem owych prac, zapewne nie za

uważył, iż „byt wystawiony prawie do potowy na nieprzyja
cielską bateryię, wymierzoną naprzeciw owego kąta, 
w którym się znaydowat” - notował Voltaire w swojej Histo- 
ire de Charles XII (1728, pierwszy przekład polski Augu
styna Kadyi w 1800 r.), pracy starannie udokumentowanej 
zebranymi przez siebie materiałami i relacjami naocznych 

świadków. Tym razem kula, ważąca 
pół funta i - jak pisał Voltaire - wy
strzelona z falkonetu, trafiła Karola 
skuteczniej, aniżeli pod Pottawą, 
gdzie ranny byt po raz pierwszy. 
Uderzywszy w lewą skroń, zrobiła 
w czaszce „dziurę, w którą można 
było włożyć trzy palce; głowa lego 
była na parapet zwalona, lewe oko 
wklęsło, a prawe całkiem z okrążka 
swego wysadzone zostało" (Volta
ire). Śmierć przyszła błyskawicznie, 
lecz król zdążył jeszcze chwycić za 
szpadę - i w takiej to pozie, oparte
go o kosz szańcowy, go znaleziono. 
W kieszeni miał podobno portret 
Gustawa Adolfa i książkę do nabo
żeństwa. Tragiczny zgon monarchy 
przezornie ukryto na razie przed ar
mią; ciało dokładnie owinięto płasz
czem, jak zwykłego żołnierza. „Otóż 
koniec sztuki, pójdźmy wieczerzać” 
- takimi słowy miał skwitować ową 
tragedię świadek Maigret. O ile rze
czywiście takie padty (a cytuje je 
Voltaire), są one bardzo znaczące.

Odtąd wielokrotnie zastanawia
no się, czy śmiertelna kula pocho
dziła istotnie z norweskiej twierdzy, 
czy też padta skrytobójczo ze strony 
szwedzkiej. Opinie takie uparcie po
jawiały się już w XVIII w., dlatego też 
w 1746 r. przeprowadzono sekcję 
zwłok Karola, stwierdzając - nie
zgodnie z prawdą - iż „kula pistole
towa ugodziła go w tylną część 
czaszki”. Wątpliwości bynajmniej 
nie rozwiano, zatem 31 sierpnia 
1859 r., na rozkaz Karola XV, ponow
nie otwarto trumnę szwedzkiego he
rosa. Sprawę miała zbadać specjal
nie w tym celu powołana komisja, 
w skład której weszli specjaliści: 
Anders Retzius - profesor anatomii 
i fizjologii w Instytucie Karolińskim 
w Sztokholmie, Sautesson - profe
sor chirurgii tamże oraz Lundberg - 
chirurg i pierwszy medyk królewski. 

Zapewne na miejscu sporządzono wówczas rysunek 
(autorstwa nieznanego R Selliera), z którego bliżej nieno- 
towany w słownikach artystów F. Thenard wykonał drze
woryt, zamieszczony w trzecim tomie Grand Dictionnaire 
Universe! du XIXe siecle Pierre’a Larousse’a (17 tomów, 

1. Drzeworyt F. Thenarda
2. Staloryt z Albumu history! powszechnej

(grafiki w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Pans 1866 - 1878). Rycina wyobraża zmarłego Karola XII 
w trumnie; na lewej skroni zmumifikowanej głowy, przybra
nej w laurowy wieniec, zieje ogromna dziura. Co do usta
leń komisji, to byty one następujące: zgon króla spowodo
wała broń palna; został on ugodzony w lewą skroń (a nie 
w prawą lub w czoło, jak podawały niektóre źródła); pocisk 
byt prawdopodobnie kulą z muszkietu lub kartaczem; 
strzał został oddany z dużej odległości i, gdy dosięgnąt 
króla, stracił już swą silę oraz impet. Wszelako dalej nie by
ło odpowiedzi na nurtujące historyków pytanie: z czyjej rę
ki zginął Karol XII?

Istnieją podstawy do przypuszczeń, iż młody, 36-letni 
monarcha padt ofiarą mordu politycznego, albowiem 
w Szwecji także istniała sprawa sukcesyjna. Karol, urodzo
ny w 1682 r., byt bezżenny i nie miał żadnego, nawet nie
prawego, potomstwa. Do sukcesji po nim pretendowali: 
szwagier - Fryderyk, książę heski oraz siostrzeniec - Adolf 
Fryderyk, książę holsztyński. Nagła śmierć Karola XII przy
niosła doraźnie natychmiastowe odstąpienie od oblężenia 
Fredrikshaldu, a w dalszej perspektywie - klęskę partii 
holsztyńskiej i zwrot antyrosyjski w polityce szwedzkiej. 
Trzeba przy tym pamiętać, iż Szwedzi - pomimo zwycięstw 
- mieli już dość wykrwawiania się w nieustającej wojnie i tę
sknili do momentu, aby wreszcie móc „pójść wieczerzać”, 
śladem wspomnianego świadka, inżyniera Maigreta. 
Wśród gradu kul padających pod obleganą twierdzą ta jed
na - o nieustalonej do dziś proweniencji - okazała się zba
wienna i wyczekiwana.

Monumentalne dzieło nadwornego kapelana Karola XII, 
Jórana Anderssona Nordberga, traktujące o życiu i czy
nach monarchy (Leben Carl des Zwólften Kónigs In Schwe- 
den, t. 1-3, Hamburg 1745-1752), zostało zilustrowane im
ponującą liczbą rycin, zazwyczaj o charakterze alegorycz- 
no-symbolicznym, apoteozujących jego osobę. Znamien
ne, że wśród tych miedziorytów nie znajdujemy żadnej, na
wet w formie alegorii, sceny tragicznej śmierci Karola. Po
dobnie unikają jej, znacznie skromniejsze edytorsko, dzie
ła innych autorów osiemnastowiecznych, ilustrowane szty
chowanymi portretami, scenami batalistycznymi lub mapa
mi. W tym stuleciu przypadkowa, bądź co bądź, śmierć Ka
rola zdecydowanie psuta jego image i była przykrą zadrą 
w ikonografii, apoteozującej go jako nieśmiertelnego boha
tera. Inaczej już było w XIX w., gdy szczególnie chętnie się
gano - w malarstwie i grafice - do tematyki historycznej.

Prezentowany tu przykładowo luźny stąloryt ze zbio
rów Biblioteki Narodowej, zatytułowany „Śmierć Karola 
XII”, wyobraża leżące ciało króla w okopie, z prawą dłonią 
zaciśniętą na ogromnym rapierze. Klęczący u wezgłowia 
pastor podtrzymuje głowę trupa. Pochylona postać mę
ska w mundurze unosi nad nimi zapaloną latarnię, druga 
postać cofa się w głąb, w geście przerażenia. W oddali, 
na tle nieba, rysuje się widok oblężonej twierdzy. Stąloryt 
jest niesygnowany i nie ma większej artystycznej warto
ści. Wszelako od razu można zauważyć, iż autorzy ryciny 
(rysownik i grafik), tworząc postać Karola, posiłkowali się 
jego wcześniejszą, osiemnastowieczną ikonografią, przez 
co oddali stosunkowo wiernie jego charakterystyczną syl
wetkę i rysy twarzy. Opisany sztych wszedł w skład złożo
nego z 30 plansz, lecz bliżej nieokreślonego Albumu hi
story! powszechnej, możliwe, że wykonanego w całości 
poza Polską na zamówienie jakiegoś wydawcy. Nie zna
jąc ani miejsca, ani roku wydania, można próbować dato
wać ów obiekt raczej na drugą połowę XIX w. Pomimo je
go nieco natrętnej teatralności, warto go zapamiętać, po
nieważ uwiecznia on moment, który decydująco wpłynął 
na losy wojny północnej w Europie.

Hanna Widacka

Spotkanie z książką

MALARZE POLSCY W MONACHIUM

W Muzeum Okręgowym w Suwałkach od maja do sierpnia 
2005 r. czynna była wystawa „/ po co myśmy tam jechali! 
(Stanisław Witkiewicz, 1901). Malarze polscy w Monachium"; 

pod takim też tytułem muzeum opublikowało towarzyszący 
ekspozycji katalog.

Dziewiętnastowieczne Monachium było znaczącym ośrod
kiem kultury i sztuki, ze wspaniałymi zbiorami malarstwa euro
pejskiego w Starej i Nowej Pinakotece, Królewską Akademią 
Sztuk Pięknych i hojnym mecenatem królów bawarskich. Nic 
dziwnego, że przyjeżdżało tu wielu uzdolnionych artystycznie 
Polaków. Choć opuszczali podzielony rozbiorami kraj, nie emi
growali - wyjeżdżali, aby doskonalić umiejętności malarskie, 
nabrać biegłości warsztatowej, określić przyszłą twórczą dro
gę. Wkrótce grupa ta zyskała miano „polskich monachijczy
ków”, których obecnie zalicza się do najwybitniejszych malarzy 
XIX w.

Na wystawie zgromadzono obrazy dziewięćdziesięciu arty
stów, którzy związani byli z monachijską Królewską Akademią 
Sztuk Pięknych w okresie 
od potowy XIX do początku 
XX w. Z bardziej znanych 
można wymienić Teodora 
Axentowicza, Olgę Bo- 
znańską, Józefa Brandta, 
Jana Matejkę, Juliusza 
Kossaka, Józefa Chełmoń
skiego, Aleksandra i Mak
symiliana Gierymskich, Al
freda Wierusza-Kowalskie- 
go, Stanisława Witkiewi
cza, Juliana Fatata, Adama 
Chmielowskiego (później
szego brata Alberta), Le
ona Wyczółkowskiego czy 
Franciszka Żmurkę. Zgod
nie z koncepcją autorów 
wystawy - Elizy Ptaszyńskiej i Zbigniewa Faltynowicza - poka
zano „polskich monachijczyków" jako zespól, dlatego udo
stępniono wiele wspólnych fotografii, listów, dyplomów, meda
li pamiątkowych, podkreślających tożsamość artystyczną śro
dowiska polskich malarzy.

Na wystawie zgromadzono 206 obrazów wypożyczonych 
z polskich muzeów i od kolekcjonerów; wiele prac, szczególnie 
pochodzących ze zbiorów prywatnych, udostępniono po raz 
pierwszy. W katalogu opublikowano 148 reprodukcji obrazów, 
począwszy od autoportretów, poprzez dzieła malarzy przyby
łych do Monachium jeszcze w XIX w., do obrazów powstałych 
na początku XX w. Album zawiera ponadto esej o dziewiętna
stowiecznym Monachium, kalendarium oraz noty biograficzne 
malarzy (wszystkie teksty oprócz not biograficznych opubliko
wane zostały wraz z tłumaczeniem na język niemiecki).

Obrazy „polskich monachijczyków" przepojone są nostal
gią, melancholią, ale i żywiołowością. Wiele tu tematów rodza
jowych, scen z polskich wsi i miasteczek, polskiego pejzażu, 
tradycji, folkloru, „polska sztuka na europejskim poziomie". 
Każdy, kto je obejrzy, będzie mógł zinterpretować powiedzenie 
Stanisława Witkiewicza, będące częścią tytułu wystawy. Czy to 
pytanie retoryczne, czy ironiczna refleksja? A może się nad tym 
nie zastanawiać? Lepiej obejrzeć album jeszcze raz. Warto do
dać, że wystawa prezentowana była również w gdańskim Mu
zeum Narodowym od października do grudnia ub. roku. Zain
teresowane jej zorganizowaniem są też muzea narodowe w in
nych miastach.

Katalog można zamówić u wydawcy, w Muzeum Okrę
gowym w Suwałkach (16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 81, 
tel 0-87 566-57-50, fax 0-87 565-13-96). (ek)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE-

Jazłowiec i nagrobek Gomółki

W
śród historycznych pamią
tek Jazłowca na Podolu 
(zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 7, 2005, s. 15), w ruinach po- 

dominikańskiego kościoła znajduje 
się tablica epitafijna, której mocno 
dziś zniszczona inskrypcja informuje, 
że w 1609 r. zmarł w tym mieście wy
bitny muzyk Gomółka (niestety jego 
imienia w kamieniu nie wyryto). 
Treść napisu upowszechnił w 1828 r. 
Stanisław Przyłęcki, przyjmując za 
pewne, że pochowanym w Jazłowcu 
muzykiem był Mikołaj Gomółka (Na
grobek Mikołaja Gomółki w Jazłowcu, 
artykuł opublikowany w 1828 r. 
w „Rozmaitościach”, dodatku do 
„Gazety Lwowskiej”, i w warszaw
skiej „Gazecie Polskiej”):

„D.O.M.A.
GOMOLCAM HIC LAPIS INDICAT SEPULTUM 

QUEM CUM DEVORAT ATRA MORS 
CHORAULAE

OMNESINGEMUERE MUSICIQUE 
MAGNATUM DOMUS STETERE MUTAE 
AT RECTE CINERES TUI QUIESCANT 

GOMOLCA HOC TUMULO A TUIS PARATO 
URBEM NEC PATRIAM CRACIREQUIRANT 

OBIIT ANNO D. MDCIX 
DIE V. MARTIIAETATIS XLV”.

W przekładzie na polski brzmi to na
stępująco:

„Bogu Najlepszemu i Najwyższemu.
Kamień ten wskazuje pochowanego tu Gomółkę 
Gdy okrutna śmierć go pochłonęła, zapłakali 

wszyscy chórzyści i muzycy.
Domy magnatów stały nieme. A Twoje prochy 
oby spoczywały w spokoju, Gomółko, w tym 
grobie przez Twoich przygotowanym i oby nie 
tęskniły za Twoim ojczystym miastem Kraka. 

Umarł w Roku P. 1609 
dnia 5 Marca w wieku 45 lat”.

Stanisław Przyłęcki błędnie prze
tłumaczył słowo „choraulae”, ozna
czające chórzystów, a nie nazwę miej
scowości „Chorawla”, w której miał
by skończyć życie Gomółka, pisząc 
w swoim artykule tak: „jak napis wy
jawia, około 1564 roku urodził się 
w Krakowie, 1609 r. d. 5 marca sro

giej śmierci padł ofiarą w Chorawli. 
Gdzie zaś ta Chorawla leżała, mimo 
najusilniejszych moich poszukiwań 
dowiedzieć się nie mogłem”.

W XX w. treść tablicy znana była 
badaczom zajmującym się dziejami 
muzyki staropolskiej także ze zdjęcia 
zamieszczonego w Dziejach muzyki 
polskiej Aleksandra Polińskiego 
(Lwów 1907). Na tej podstawie pró
bowali oni ustalić, czy w jazłowiec- 
kim kościele pochowany został rze
czywiście Mikołaj Gomółka, twórca 
muzyki do 150 psalmów w tłumacze
niu Jana Kochanowskiego, wydanych 
w Krakowie w 1580 r. przez Jana Ja
nuszewskiego pt. Melodie na psałterz 
polski, czy jego mało znany syn Mi
chał. W najnowszych, polskich i za
granicznych, hasłach słownikowych 
poświęconych Mikołajowi Gomółce 
widoczna jest różnorodność opinii 
w tym względzie. Po ich lekturze czy
telnik pozostaje w niepewności.

Niestety, nie udało się jej wyelimi
nować po obejrzeniu zachowanego, 
ale mocno zatartego napisu na epita
fium, które znajduje się w kruchcie 
kościoła w Jazłowcu (kościół, choć 
w złym stanie, przed drugą wojną 
światową ciągle służył kultowi; uległ 
niemal całkowitej zagładzie w czasach 
sowieckich, kiedy został zamieniony 
na magazyn wyrobów alkoholo

wych). Obecnie epitafium jest wmu
rowane w lewy występ ściany-filaru 
podtrzymującego chór. Jaka była jego 
pierwotna lokalizacja, nie wiadomo. 
Być może początkowo znajdowało się 
ono wewnątrz kościoła, gdyż w XVII w. 
nagrobki osób znanych i zasłużonych 
umieszczano zwykle właśnie w ich 
wnętrzu. Niewykluczone także, iż 
usytuowano je na zewnętrznej ścianie 
świątyni lub też, że stanowiło część
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oddzielnego obiektu sepulkralnego 
w bezpośredniej bliskości kościoła. 
Zygmunt Gloger w swojej Encyklope
dii Staropolskiej (wyd. 2, Warszawa 
1972) pisze, że ,grobowca użyto do 
murów poblizkiej gorzelni”, co może 
sugerować właśnie jego zewnętrzne 
zlokalizowanie. Według innej wersji 
(„Semper Fidelis”, nr 3, 1996) płyta 
została odnaleziona w murze cmen
tarnym i „z polecenia baronowej Ro
zalii Błażewskiej wyjęta, oczyszczona 
i odnowiona, a następnie w 1830 r. 
przeniesiona i umieszczona przy głów
nym wejściu do nowego kościoła, 
gdzie znajdowała się do r. 1939”. Na
leży nadmienić, że informacje te nie 
muszą być w pełni ścisłe, choćby z te
go powodu, że płyta znajduje się tak
że dzisiaj we wskazanym miejscu; 
również nazwanie kościoła „nowym” 
budzi wątpliwości.

Oryginalna, siedemnastowieczna, 
wydaje się jedynie płyta, o wymiarach 

1.2. Kościół w Jaztowcu (1) i jego wnętrze: prezbiterium (2)
3.4. Epitafium Gomółki (3) i jego fragment (płyta z inskrypcją) (4)

(zdjęcia: Jan Skłodowski)

71 X 75,5 cm, najprawdopodobniej 
z wapienia, z przytoczoną wyżej in
skrypcją. Jest ona wkomponowana 
w młodsze, zapewne dziewiętnasto
wieczne epitafium z szarego piaskow
ca, stanowiąc całość o wysokości oko
ło 200 cm. Ponad płytą inskrypcyjną 
znajduje się płaskorzeźba z Chrystu
sem na krzyżu i klęczącą po prawej 
stronie postacią - ta część epitafium 
ma wysokość 89 cm i jest zwieńczona 
trójkątną plakietą, wysoką na 37 cm 
i o podstawie 80 cm, zawierającą po
środku płaskorzeźbę głowy anioła ze 
skrzydłami. Powierzchnia czołowa 
epitafium jest wysunięta na 21 cm wo
bec płaszczyzny ściany filaru.

Powodem wątpliwości co do oso
by, dla której epitafium ufundowano, 
są niezgodności podanych na tablicy 
informacji dotyczących wieku muzy
ka w roku śmierci oraz miejsca jego 
urodzenia z udokumentowanymi 
źródłowo faktami z życia Mikołaja 
Gomółki, a także jego syna Michała.

Mikołaj Gomółka (Gomułka, Go- 
molca) należy do najwcześniej „od
krytych” przez badaczy muzyków sta
ropolskich. Na jego dzieło, wspom
niane już Melodie na psałterz polski, 
uwagę zwrócił, przywracając kulturze 
nazwisko Gomółki, Józef Andrzej Za
łuski w roku 1754. Przez 250 lat, ja
kie upłynęły od tego czasu, wielu hi
storyków i muzykologów dorzucało 
kolejne fakty do biografii kompozy
tora, dokonywano transkrypcji, ana
liz oraz wydań jego psalmów. Obecny 
stan wiedzy na temat życia i dzieła 
Mikołaja Gomółki ukazuje publikacja 
pióra Mirosława Perza (Mikołaj Go
mółka. Monografia, Warszawa 1969, 
wyd. 2, Kraków 1981).

Przyszły kompozytor urodził się 
około 1535 r. prawdopodobnie 
w Sandomierzu, jako syn sandomier
skich mieszczan Tomasza i Katarzyny. 
W 1545 r. znalazł się na dworze Zyg
munta Augusta, początkowo w gronie 
paziów, jako „chłopiec-śpiewak”, a od 
1548 r. w grupie instrumentalistów. 
Gry uczył się u królewskiego fistulato- 
ra („piszczka”), czyli muzyka grające
go na instrumentach dętych drewnia
nych, Hansa Klausa, przy czym przy
puszcza się, że w zakres nauki Gomół
ki wchodziła nie tylko gra na instru
mentach dętych, ale także na instru
mentach strunowych (być może na 
lutni) i organach, a oprócz tego pod-

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 1 • 2006 23



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

stawy kompozycji, za czym zdaje się 
przemawiać fakt, że młody Mikołaj 
znalazł się z czasem na dworze w gru
pie muzyków określanej jako „fistula- 
tores itali”, którą tworzyli nie tyle in
strumentaliści pochodzący z Włoch, 
ile dobrze i wszechstronnie wykształ
ceni. W okresie nauki (1548-1550) 
Gomółka przebywał wraz z dworem 
w Krakowie, Wilnie i Knyszynie. Póź
niej jeździł do Piotrkowa i Gdańska, 
a być może także do Królewca. Za
pewne od 1561 r. miał płatny urlop, 
po czym, co jest potwierdzone źródło
wo, w 1563 r. opuścił dwór Zygmun
ta Augusta ostatecznie. Jakie były jego 
losy przez następne lata, nie wiado
mo. Dopiero w 1566 r. powrócił do 
Sandomierza, gdzie podjął próbę zro
bienia kariery mieszczańskiej - piasto
wał urzędy ławnika i zastępcy wójta, 
zrzekając się ich w 1573 r. W Sando
mierzu pozostał do 1578 r., prawdo
podobnie w ostatnich latach zajmując 
się już komponowaniem psalmów do 
swojego dzieła życia.

Zasadnicze dla naszych rozważań 
znaczenie mają ustalenia dotyczące 
daty małżeństwa Mikołaja Gomółki 
z Jadwigą, córką rajcy tarnowskiego 
Tomasza Kuszmierzowicza, z wszel
kim prawdopodobieństwem matką 
muzyka Michała. Przytoczone przez 
M. Perza źródła z epoki dowodzą, że 
do ślubu musiało dojść po 28 stycz
nia 1567 r., kiedy Jadwiga była okre
ślana jako narzeczona Mikołaja, 
a przed 3 maja 1570 r., gdy spisano 
dokument, w którym nazwano ją 
pełnoprawną małżonką. W tej sytu
acji pierwszy legalny syn Gomółki 
mógł się urodzić najwcześniej w koń
cu 1567 r., przy czym nie byłby to za
pewne wspomniany Michał, urodzo
ny, jak się wydaje, co najmniej kilka 
lat później, skoro jest źródłowo po
twierdzone, że w 1590 r., kiedy prze
bywał wraz z ojcem na krakowskim 
dworze Jana Zamoyskiego, był okre
ślany jako „Misio” i otrzymywał wy
nagrodzenie odpowiadające wypła
canemu niegdyś Mikołajowi, gdy ja
ko kilkunastoletni chłopiec termino
wał w kapeli Zygmunta Augusta.

Prawdopodobnie jeszcze mieszka
jąc w Sandomierzu Mikołaj Gomółka 
związał się z gronem byłych studen
tów uniwersytetu w Padwie. Obok 
Jana Kochanowskiego, znaczący 
w dalszym życiu muzyka okazali się 

Janowie Zamoyski i Januszewski, 
być może także Stanislaw Fogelwe- 
der, ale przede wszystkim biskup 
Piotr Myszkowski, któremu w 1580 r. 
dedykował swoje Melodie na psałterz 
polski. Według M. Perza najpewniej 
od razu, gdy w 1578 r. opuścił San
domierz, Gomółka udał się do Kra
kowa na dwór Myszkowskiego, jed
nak źródłowe potwierdzenie faktu je
go służby u biskupa pochodzi dopie
ro z roku 1587, kiedy ją właśnie po
rzucał, aby prowadzić poszukiwania 
górnicze w okolicy Muszyny.

Od czerwca 1590 do 30 kwietnia 
1591 r. udokumentowane jest za
trudnienie Mikołaja jako muzyka 
u Jana Zamoyskiego na krakowskim 
Rabsztynie (notabene pod nieobec
ność tam jego pryncypała). Po ostat
niej wymienionej dacie nie jest znany 
żaden inny pewny fakt z biografii 
kompozytora. Wśród przypuszczal
nych dalszych miejsc jego pobytu wy
mienia się klasztory w Pińczowie 
i Miechowie oraz dwór Hieronima 
Jazłowieckiego (zmarłego bezpotom
nie w 1607 r.); ten ostatni jedynie na 
podstawie jazłowieckiego epitafium.

Gdyby przyjąć hipotezę, że Mi
kołaj Gomółka ostatnie lata swojego 
życia spędził w Jazłowcu i tam zmarl 
w 1609 r., wyryty w kamieniu wiek 
muzyka w chwili śmierci - 45 lat - 
musiałby być pomyłką, gdyż ozna
czałby on, że przyszły kompozytor 
urodził się w 1564 r., a jak wiemy 
już w 1545 r. był zatrudniony na 
dworze Zygmunta Augusta. Miro
sław Perz, dysponując wspomnia
nym zdjęciem opublikowanym 
w pracy A. Polińskiego i uwzględ
niając bardzo zły stan zachowania 
tablicy, zwrócił uwagę, że niewyraź
ne rzymskie cyfry mogłyby także 
tworzyć liczbę „LXXTV", a skoro na 
podstawie innych źródeł wiemy, że 
Mikołaj Gomółka urodził się około 
1535 r., właśnie 74 lata miałby 
w roku 1609, jednakże nowa foto
grafia płyty z inskrypcją możliwości 
takiej zaprzecza. Przyjmując za 
prawdziwe wyryte na tablicy dane, 
trzeba by jednak uznać, że Mikołaj 
urodził się nie w Sandomierzu, ale 
w Krakowie. Ponadto, gdybyśmy 
wybrali ewentualność, że w Jazłow
cu pochowany został jego 45-letni 
w chwili śmierci (a więc urodzony 
w 1564 r.) syn, Michał Gomółka, 

musielibyśmy podważyć także po
twierdzony źródłowo fakt, iż Miko
łaj ożenił się dopiero w 1567 r. lub 
nawet nieco później, albo też przy
jąć, iż Michał był dzieckiem nieślub
nym bądź pochodził z nieznanego 
nauce wcześniejszego związku mał
żeńskiego Mikołaja Gomółki.

Odnalezienie nagrobka Gomółki 
nie sprawia trudności. Wystarczy 
dotrzeć do Jazłowca, w którym po
zbawiona dachu bryła świątyni jest 
z dala widoczna. Dalej wiejska dro
ga doprowadzi do wzgórka i na pra
wo, tuż obok dawnej dzwonnicy 
bramnej, do kościelnych murów. 
Tam, przez częściowo zatarasowany 
zwałem gruzu otwór, można wejść 
do wnętrza. Przechodząc przez pre
zbiterium, w którym na prowizo
rycznie ułożonych cegłach urządzo
no ołtarz, a następnie wzdłuż nawy, 
porosłej małymi drzewkami i mają
cej niebo za sklepienie, dotrzemy do 
kruchty o spękanym stropie, gdzie 
znajduje się epitafium Gomółki. 
I choć nie jesteśmy pewni, czy było 
poświęcone Mikołajowi, stańmy 
w zadumie nad jego wybitnym mu
zycznym dziełem, niegdyś roz
brzmiewającym po dworach Polski 
Jagiellonów, a pewnie i Wazów; oby 
nie zagubiło się w ciszy dzisiejszego 
zniszczenia i zapomnienia. Zapobie
gnie im bez wątpienia jak najrychlej
sze uratowanie od zagłady tego cen
nego zabytku poprzez jego zabezpie
czenie i odnowienie. Być może bę
dzie to także inspiracją do uratowa
nia murów kościoła przed zawale
niem, a w przyszłości oby i do jego 
odbudowy. Zasłużył na to wszakże 
i sam Jazłowiec, dawne kresowe 
miasto-warownia o bogatej historii, 
zwłaszcza teraz, kiedy zmierzają do 
niego coraz liczniejsze wycieczki 
i z samej Ukrainy, i z zagranicy.

Jan Skłodowski

Autor artykułu oraz redakcja składają podzięko
wania dr hab. Barbarze Przybyszewskiej- 
-Jarmińskiej z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie 
za konsultację z dziedziny muzykologii oraz po
moc w przygotowaniu tekstu do druku. Wspólnie 
wyrażamy też nadzieję, że opisanym w artykule 
epitafium - troskliwie i możliwie szybko - zajmą 
się nasi znakomici konserwatorzy zabytków, od 
wielu lat zaangażowani w ratowanie zagrożo
nych zabytków na kresach dawnej Rzeczypo
spolitej.
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Kościół katedralny w Łomży

Ł
omża jest wprawdzie jednym 
z najstarszych miast Mazowsza, 
a jej początki sięgają IX w., ale 
nie może się pochwalić znaczącą licz

bą przetrwałych śladów, świadczą
cych o długiej i bogatej historii. Spo
śród zachowanych do dzisiaj zabyt
kowych obiektów właściwie tylko 
katedra godna jest należytej uwagi.

Nie była to pierwsza świątynia ka
tolicka w Łomży. Pierwszy kościół 
stanął na wzgórzu św. Wawrzyńca 
w Starej Łomży na początku XI w., 
prawdopodobnie w 1008 r. Według 
niepotwierdzonej legendy zbudować 
go miał św. Brunon, który rok póź
niej zginął śmiercią męczeńską z rąk 
Jaćwingów, gdy próbował ich nawra
cać na chrześcijaństwo, kontynuując 
dzieło św. Wojciecha na terenie Prus. 
Patronem kościoła został św. Waw
rzyniec, jako że kult tego świętego 
przywędrował na Mazowsze właśnie 
z Brunonem z Kwerfurtu.

Kiedy pierwsza łomżyńska świąty
nia przestała istnieć, tego nie wiemy. 
Być może wyjaśnią to badania arche
ologiczne, które prowadzone są od 
2000 r. na wzgórzu św. Wawrzyńca. 
Na razie odkryto pozostałości innego 
kościoła, wzniesionego w tym miej
scu w XV w. w stylu gotyckim, z ce
gły, na planie prostokąta o wymiarach 
27X11 m. Absyda znajdowała się od 
strony zachodniej, a obszerna zakry
stia - od północy; od wschodu było 
główne wejście. Kościół ten dotrwał 
do 1765 r., kiedy to został rozebrany 
ze względu na bardzo zły stan tech
niczny. Na jego miejscu zbudowano 
kapliczkę, w której znalazła schronie
nie drewniana rzeźba św. Wawrzyńca, 
znajdująca się poprzednio w kościele. 
Resztki kapliczki pozostały na nad- 
narwiańskim wzgórzu, natomiast fi
gurka świętego znalazła przed 50 laty 
schronienie w Muzeum Północno- 
-Mazowieckim w Łomży.

Drugą z kolei chrześcijańską świą
tynią w Łomży, wzniesioną przed 
1392 r., był kościół Najświętszej Pan
ny Marii i Rozesłania św. Apostołów. 
Stanął on na nadnarwiańskiej skar
pie, zwanej Popową Górą, w tym 

miejscu, gdzie teraz znajduje się 
klasztor kapucynów.

Katedra została wybudowana w la
tach 1504-1525, jako czwarty już ko
ściół w Łomży. Jego patronami zostali 
św. Michał Archanioł i św. Jan Chrzci
ciel, a fundatorką była księżna Anna 
Mazowiecka oraz jej synowie: Janusz 
III i Stanisław. Końcowy etap budowy 
prowadził kanonik kolegiaty warszaw
skiej i katedry płockiej, mianowany 
łomżyńskim proboszczem w 1519 r., 
ks. Jan Woysławski. Kiedy kościół zo
stał konsekrowany, dokładnie nie wie
my, jednak 4 września 1526 r. przenie
siono do niego parafię z kościoła Naj
świętszej Panny Marii i Rozesłania św. 
Apostołów. Do 1925 r., kiedy stał się 
katedrą, pełnił funkcję ko
ścioła farnego.

Przyszłą katedrę bu
dowano początkowo - 
do 1519 r. - jako trójna- 
wową bazylikę, z dzwon
nicą od północy i kaplicą 
św. Anny od południa, 
a w latach 1519-1526 ja
ko pseudobazylikę, czego 
następstwem było obni
żenie nawy głównej 
i podwyższenie ścian naw 
bocznych. W 1588 r. An
drzej Dunin Modliszew- 
ski, pełniący wówczas 
urząd starosty łomżyń
skiego, przekształcił ka
plicę św. Anny w rodzin
ne mauzoleum. Pochował 
tam starościca, Jana Modliszewskie- 
go, zmarłego w tymże 1588 r. Umie
ścił też awansem nagrobek swój 
i swojej żony, Elżbiety z Dębińskich, 
wykonany w stylu renesansowym 
prawdopodobnie w pracowni Santi 
Gucciego, a także pośmiertny po
mnik rodziców, Hieronima i Anny 
z Nakwaskich Modliszewskich. 
Wszystkie te pomniki nagrobne zo
stały przeniesione do naw bocznych 
podczas remontu w 1932 r.

W latach 1691-1692 Józef Szy
mon Bellotti przebudował świątynię 
na zlecenie prepozyta łomżyńskiego 
i opata paradyskiego, Kazimierza 

Szczuki, oraz spokrewnionego z nim 
podkanclerzego litewskiego, Stani
sława Antoniego Szczuki. Przebudo
wa polegała na podwyższeniu ścian 
prezbiterium, obniżeniu dachów, do
daniu sygnaturki wieńczącej dekora
cyjny szczyt ponad lukiem tęczo
wym, któremu nadano formę gład
kiego muru wychodzącego ponad 
dach, zamianie gotyckiego szczytu 
nad głównym wejściem na wczesno- 
barokowy. Ta ostatnia zmiana spo
wodowała podzielenie fasady na 
dwie części, różne pod względem sty
lu: ponad późnogotycką dolną czę
ścią zbudowaną z nieotynkowanej 
cegły i podpartą przez dwie masywne 
skarpy wzniesiono wczesnobaroko-

wą część górną, złożoną z trzech 
szczytów wspartych na gzymsach.

W późniejszych czasach przepro
wadzono jeszcze kilka remontów, 
które nie wpłynęły jednak zasadniczo 
na ogólny kształt świątyni. Jedynie 
w latach 1752-1753 wybudowano 
chór muzyczny, a w 1884 r. zamuro
wano wejście pod dzwonnicą i doda
no od strony południowej parterową 
zakrystię. Zakrystia ta została znisz
czona podczas drugiej wojny świato
wej, a ta, którą odbudowano w 1952 r., 
była już dwukondygnacyjna.

Do katedry wchodzi się przez 
portal ostrołukowy z trójuskoko- 

1. Plan kościoła katedralnego w Łomży
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wym, ceglanym obramieniem. We 
wnętrzu nawa środkowa jest nieco 
wyższa od bocznych i znacznie od 
nich szersza. Jej sklepienie jest gwiaź- 
dzisto-sieciowe, o motywie przenika
jących się trzech gwiazd ośmiora
miennych, natomiast naw bocznych 
- kryształowe, o rysunku gwiazd 
również mających po osiem ramion. 
Nawa główna otwiera się do naw 
bocznych ostrołukowymi arkadami, 
wspartymi na czworobocznych ko
lumnach, wzmocnionych nieotynko- 
wanymi lizenami o trzech uskokach.

Dwuprzęsłowe prezbiterium od
dzielone jest od nawy głównej ścianą 
tęczową z lukiem, nad którym widnie
ją rokokowe sztukaterie z kartuszem 
herbowym Nabrama Cypriana Wolic
kiego i gotyckim krucyfiksem z 1526 r. 
Długa oś prezbiterium jest wyraźnie 
odchylona w kierunku południowym, 
co może świadczyć o wcześniejszym 
od reszty świątyni jego powstaniu. Po
krywa go sklepienie gwiaździsto-sie- 
ciowe, o wzorze gwiazdy sześciora- 
miennej z wplecionymi żebrami. 
W północnej ścianie znajduje się dwu- 
łukowa blenda, wskazująca miejsce, 
gdzie była niegdyś loża otwarta arka
dami do wnętrza, zapewne książęca, 
zbudowana być może pierwotnie dla 
księżnej Anny. Istnieje bardzo duże 
prawdopodobieństwo, iż prezbite
rium konsekrowano oddzielnie, przed 
1518 r., jako kaplicę św. Anny, a póź
niej dobudowano do niej pseudobazy- 
likę. Znajdujący się tu ołtarz główny 
jest współczesny, z 1959 r., podobnie 
jak witraże w oknach ostrołukowych, 
wykonane w latach 1954-1955. Pier
wotny ołtarz główny, zbudowany 
w latach 1620-1627 w stylu wczesno- 
barokowym z manierystycznymi orna
mentami, rozebrany został w 1957 r., 
a jego fragmenty przeniesiono do 
wiejskiego kościółka w Łojach-Grę- 
sce. Ozdobą prezbiterium jest manie- 
rystyczna ambona z około 1618 r. 
o pięciobocznym korpusie, rozczłon
kowanym kolumnami, z konchowymi 
niszami, w których umieszczono rzeź
by Chrystusa Zbawiciela Świata i czte
rech ewangelistów. W prezbiterium 
znalazła także miejsce pięknie zdobio
na, wczesnobarokowa chrzcielnica.

Ołtarz boczny Świętego Krzyża 
w zamknięciu nawy północnej po
chodzi z połowy XVIII w. W jego 
polu głównym znajduje się baroko

wy krucyfiks, wykonany 
w 1677 r. we Lwowie, po 
bokach stoją późnogotyc- 
kie rzeźby św. Jana Chrzci
ciela i Stanisława Biskupa, 
a w zwieńczeniu umieszczo
no obraz Baranka Apokalip
tycznego i hebrajski napis: 
]ahve. W nawie północnej 
znajduje się jeszcze maniery- 
styczny ołtarz św. Kazimie
rza z początku XVII w., oł
tarz św. Józefa, także manie- 
rystyczny, z około 1600 r., 
późnobarokowy ołtarz św. 
Antoniego Padewskiego 
sprzed 1738 r., prowizo
ryczny ołtarz z obrazem 
Matki Boskiej Częstochow
skiej z końca XIX w.

W zamknięciu nawy południowej 
stał ołtarz św. Anny Samotrzeć. Ob
raz świętej, z połowy XVII w., wyko
nany we Włoszech, pochodzący z ko
ścioła w Kodniu, został zwrócony 
pierwotnym właścicielom, a ołtarz 
rozebrano na początku lat dziewięć
dziesiątych XX w. W nawie połu
dniowej widzimy także ołtarz Serca 
Jezusowego z XVII w.

W nawach bocznych oprócz na
grobków rodziny Modliszewskich 
umieszczone zostały tablice upa
miętniające: Henryka Sienkiewicza, 
ks. Kazimierza Lutosławskiego 
z Drozdowa - współtwórcy Harcer
stwa Polskiego, Bogdana Winiar

skiego - prezesa Międzynarodowe
go Trybunału Sprawiedliwości 
w Hadze, żołnierzy AK, tablice epi- 
tafijne poświęcone łomżyńskim bi
skupom: Romualdowi Jalbrzykow- 
skiemu, Stanisławowi Łukomskie- 
mu, Czesławowi Falkowskiemu 
i Mikołajowi Sasinowskiemu, póź- 
nogotycka, z połowy XVI w., płyta 
nagrobkowa przedstawiająca ks. Ja
na Woysławskiego w stroju kanoni
ka, renesansowy nagrobek starosty 
Mikołaja Troszyńskiego, zmarłego 
w 1575 r. oraz wczesnobarokowy, 
marmurowy nagrobek starosty Ni
kodema Kossakowskiego, zmarłego 
w 1609 r.
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2. Gotycko-barokowa 
fasada kościoła

3. Prezbiterium
i dobudowana zakrystia

4. Gwiaździsto-sieciowe 
sklepienie prezbiterium

5. Boczny ołtarz
Świętego Krzyża

6. Nagrobek starosty 
Nikodema
Kossakowskiego, 1611 r.

(zdjęcia: Jerzy Samusik)

Kościół katedralny w Łomży ma 
dwie kaplice. Do nawy południowej 
przylega dawna kaplica św. Anny, 
dzisiaj Matki Boskiej Różańcowej, 
zwanej też Matką Boską Łomżyńską. 
Jej drewniany ołtarz z połowy XVII w. 
nosi cechy późnego renesansu i ma- 
nieryzmu. W jego polu głównym 
umieszczono malowany na desce, 
późnogotycki - z XVI stulecia - ob
raz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ko
ronowany w 1991 r. przez Jana Paw
ła II. Otaczają go cztery rzeźby 
z przełomu XVI i XVII stulecia, 
przedstawiające postacie św. św. An
ny, Joachima, Dominika i Róży z Li
my lub Katarzyny Sieneńskiej. Druga 

kaplica, Najświętszego Sakramentu, 
obecnie wyremontowana, ma współ
czesny wystrój według projektu prof. 
Czesława Dźwigają. Przylega ona do 
nawy północnej, stanowiąc dolną 
kondygnację dzwonnicy, która za
chowała najbardziej oryginalny wy
gląd z całej świątyni, z późnogotyc- 
kim szczytem północnym, mieszczą
cym tarczę zegarową i renesansowym 
szczytem południowym.

Na placu katedralnym zbudowano 
w 1925 r. według projektu Zdzisława 
Świątkowskiego neoklasycystyczny 
pałac biskupi. Obok niego znajduje się 
dawna plebania. W latach 1987-1991 
wzniesiono w ogrodzie dom dla eme
rytowanych księży, a na placu przyka- 
tedralnym - dom katechetyczny.

Odkąd administratorem parafii ka
tedralnej został w 1999 r. ks. Marian 
Mieczkowski, katedra zyskała troskli
wego gospodarza. To za jego sprawą 
wyremontowana została kaplica Matki 
Boskiej Różańcowej, a przede wszyst
kim jej ołtarz, który zaczynał się już 
rozsypywać. Poddano też troskliwej 
konserwacji obraz Matki Boskiej, a na
stępnie umieszczono go w ogniotrwałej 
kapsule. Pieniądze na ten cel wyłożył 
wojewódzki konserwator zabytków, 
podczas gdy pozostałe prace remonto
we opłacone zostały pieniędzmi ofiaro
wanymi przez parafian. Renowacji 
poddano również kaplicę Najświętsze

go Sakramentu, naprawiono przecieka
jący w kilku miejscach dach oraz wyre
montowano odmawiające od dłuższe
go już czasu posłuszeństwa organy po
chodzące z okresu międzywojennego. 
Ksiądz proboszcz zamiast kupić nowy 
instrument, jak mu sugerowano, zna
lazł świetnego fachowca, Jerzego Ku
klę, który rozpadający się pneumatycz
ny mechanizm zastąpił elektromagne
tycznym i uczynił organy tak świetnym 
instrumentem, że przyjeżdżają teraz do 
Łomży wybitni organiści, aby na nim 
koncertować.

Bardzo ważnym, będącym już na 
ukończeniu przedsięwzięciem jest osu
szanie murów katedry, szczególnie 
trudne i pracochłonne, wymagające 
m.in. skucia tynków wewnątrz kościo
ła do wysokości około 2 m, wykona
nia zewnętrznego drenażu opaskowe
go oraz kanalizacji odprowadzającej 
wody deszczowe. Trwają także prace 
studyjne nad właściwym umeblowa
niem katedry. Nie jest to łatwe zada
nie, bowiem projektowane sprzęty po
winny harmonizować zarówno z go
tyckimi murami świątyni, jak i z baro
kowymi ołtarzami. Należy jednak 
mieć nadzieję, że opracowany przez 
historyków sztuki, konserwatorów za
bytków i ks. Mariana Mieczkowskiego 
projekt nie będzie budził kontrowersji.

Jerzy Samusik
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Sanatorium w Rudce
N

ie sposób oprzeć się chęci po
równania zakładu leczniczego 
w Rudce (woj. mazowieckie) 
z sanatorium „Berghof” w Davos, 

gdzie rozgrywa się akcja Czarodziej
skiej Góry Tomasza Manna. „Z po
czątku jechali równolegle do szyn kole
jowych, [...] nieregularnie zabudowaną 
drogą. [...] Przed nimi, na małym zielo
nym płaskowzgórzu, widać było po
dłużny budynek, zwrócony frontem ku 
południowemu zachodowi; jego wie
życzka zakończona była kopulą, a fa
sada tak podziurawiona licznymi wnę
kami balkonów, że z daleka robił wra
żenie porowatej gąbki; w oknach zapa
lono właśnie pierwsze światła”. (Cza
rodziejska Góra, „Czytelnik”, Warsza
wa 1982). Wrażenie podobieństwa do 
literackiego „Berghof” nie opuszcza 
nas przez cały czas odwiedzin w ma
zowieckim uzdrowisku, zwłaszcza że 
- tak jak w powieści - podwarszaw
skie sanatorium powstało z myślą 
o „piersiowo chorych” i do dziś mie
ści szpital przeciwgruźliczy.

Inicjatorem powstania zakładu był 
Teodor Dunin (1854-1909) - lekarz, 
badacz naukowy i filantrop, który 
w swej wielokierunkowej posłudze 
medycznej najwięcej uwagi poświęcił 
badaniom i praktyce zwalczania gruź
licy. W 1899 r. stanął na czele Spo
łecznego Komitetu Budowy Sanato
rium dla Chorych Piersiowych w Rud
ce, działającego pod auspicjami War
szawskiego Towarzystwa Higieniczne
go, a po zebraniu potrzebnych fundu
szy, które w znacznej mierze pocho
dziły z własnej kieszeni Dunina, złożył 
zamówienie na projekt obiektu w pra
cowni architektonicznej Franciszka 
Lilpopa i Karola Jankowskiego.

Jakkolwiek obaj architekci współ
pracowali ze sobą od niedawna (ich 
wspólna działalność rozpoczęła się 
w 1899 r.), mieli już wyrobioną mar
kę, zatem wybór Dunina nie był przy
padkowy. Twórczość czynnego głów
nie w Warszawie i okolicach architek
tonicznego biura przypadła na okres 
przemian w architekturze europej
skiej, przemian, zapoczątkowanych 
przełamywaniem kanonów history- 
zmu i eklektyzmu u schyłku XIX w., 

aż po upowszechnienie nowoczesnej 
architektury w latach dwudziestych 
XX w. Na kreślarskiej desce zespołu 
Lilpop-Jankowski powstały projekty, 
które - w większości zrealizowane
- przyczyniły się do ugruntowania 
tych przemian w Polsce. Wybitne 
dzieła spółki, wśród których były pa
łace (np. w Zaborowie i Falencicach), 
dwory (np. w Suchowoli), budynki 
użyteczności publicznej (m.in. Instytut 
Higieny Dziecięcej w Warszawie przy 
ul. Litewskiej, Dom Towarowy Braci 
Jabłkowskich w Warszawie, banki, 
szkoły, składy, magazyny), mające 
istotne znaczenie dla rozwoju archi
tektury polskiej ubiegłego stulecia, 
zwykło określać się jako moderni
styczne i konstruktywistyczne. Mono- 
grafistka Jankowskiego, Jadwiga Ro- 
guska, zwraca dodatkowo szczególną 
uwagę na funkcjonalizm (kształtowa
nie planu i bryły w zależności od prze
znaczenia) jako silnie zaznaczającą się 
cechę myślenia o projektowanych 
obiektach (J. Roguska, Karol Jankow
ski, architekt warszawski początku XX 
wieku. Zycie i twórczość, Warszawa 
1978). W pierwszych projektach spół
ki nowoczesne traktowanie funkcji 
zderza się z tradycyjnym kształtowa
niem zewnętrznego wyglądu budowli
- detal i kompozycja elewacji obiek
tów z lat około 1895-1904 odwołują 
się jeszcze do okresu historyzmu, by 
w następnych latach dążyć do coraz 
większej powściągliwości.

Sanatorium przeciwgruźlicze w Rud
ce jest jednym z najznamienitszych 
przykładów wczesnego okresu twór
czości Lilpopa i Jankowskiego. Budo
wę rozpoczęto w 1902 r. Zlokalizo
wane w korzystnym dla gruźlików 
otoczeniu - sosnowym lesie, zrealizo
wane zostało w formie luźnej pawilo
nowej zabudowy. Budynek główny 
stanowił dominantę kompozycyjnego 
układu, której przyporządkowane zo
stały - mniej lub bardziej symetrycznie
- pozostałe budynki o różnym prze
znaczeniu: letnie leżakownie dla cho
rych (w głębi lasu), magazyny, kotłow
nia, lodownia, domy mieszkalne dla 
dyrekcji i pracowników szpitala. Takie 
rozwiązanie sanatoryjnej zabudowy 

było na terenach polskich, jak na tam
ten czas, bardzo nowoczesne i stano
wiło wyraz projektowania budynku 
pod kątem jego funkcji. Podobne 
schematy istniały w Europie dopiero 
od niedawna, w Polsce układem pawi
lonowym posłużył się Józef Pius Dzie- 
koński w Szpitalu Dzieciątka Jezus 
w Warszawie z lat 1898-1910.

W listopadzie 1908 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie sanatorium. Nie
stety, założenie nie zostało w pełni 
zrealizowane z powodu problemów 
finansowych. Wybudowano tylko jed
no skrzydło (dla chorych), towarzy
szącą mu leżalnię zimową i prostopa
dły do nich trzon usługowy budynku 
głównego. Powstało też kilka obiek
tów pomocniczych oraz park zapro
jektowany przez Teodora Chrząńskie- 
go. W latach 1913-1914 podjęto roz
budowę kompleksu - wybudowano 
zachodnią leżalnię zimową, dom dy
rektora i rozpoczęto prace nad dru
gim skrzydłem dla pacjentów. Tym ra
zem wybuch wojny w 1914 r. nie po
zwolił na ukończenie działań budow
lanych. Skrzydło zachodnie ukończo
no dopiero w 1927 r. Do prowadze
nia robót budowlanych na obu eta
pach budowy zatrudniono Biuro Ar
chitektoniczno-Budowlane Rogóyski, 
Bracia Horn, Rupiewicz.

Główny obiekt sanatoryjny w Rud
ce, murowany z cegły i otynkowany, 
w znacznej partii dwupiętrowy, zało
żony został na planie litery „T”. Ten 
schemat funkcjonalny powielany bę
dzie w latach następnych w budownic
twie sanatoryjnym po wielekroć. Dwa 
skrzydła, z których zachodnie - póź
niejsze - było nieco dłuższe, mieściły 
w jednym ciągu pokoje dla chorych, 
a prostopadły do nich trzon budynku 
stanowił skrzydło usługowe. Taki zarys 
planu i rozkład pomieszczeń szpitala 
był wyrazem nie tylko nowoczesnego 
podejścia architektów do projektu bu
dynku, który spełniać miał określone 
funkcje, ale też ścisłej współpracy 
twórców ze zleceniodawcami - medy
kami, którzy udzielali konkretnych 
wskazówek.

Niemal integralną częścią bryły bu
dynku głównego są zimowe leżalnie -
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zbudowane z drewna, na planie lekko 
odchylających się od skrzydeł szpitala 
luków, otwarte na stronę południową 
- zachowały się do dziś i stanowią ma
lownicze urozmaicenie obiektu.

Bacząc na to, by nie zakłócić spoko
ju chorych, wejdźmy do środka sanato
rium. Gdy mijamy kolejne drzwi 
w dość posępnym, długim na 
130 m korytarzu skrzydła dla pacjen
tów, znów nieodparcie przychodzi na 
myśl „Berghof” z powieści Tomasza 
Manna. Pokoje umieszczone są tylko 
po jednej - południowej stronie kory
tarza (tak, aby każdemu z chorych za
pewnić dostęp do zbawiennych sło
necznych promieni), co pogłębia mo
notonny rytm umieszczonych w bli

skiej odległości od siebie drzwi. Poko
iki są małe, zaprojektowane z pewno
ścią jako jedno- i dwuosobowe. Na tym 
piętrze zachowała się oryginalna 
drzwiowa stolarka. Atmosferę pierw
szych lat istnienia sanatorium przywo
dzą na myśl wiszące na ścianach kory
tarzy, wykonane w sepii portrety: Teo
dora Dunina i pierwszych dyrektorów 
szpitala. Wszystko to sprawia, że czuje- 
my się jak w sanatorium z początku 
XX w. Naszej wędrówce przez długie, 
puste korytarze towarzyszy nieokreślo
ny, choć przecież absurdalny dziś nie
pokój - za pociągniętymi olejną farbą 
drzwiami pokojów spali chorzy, którzy 
zapadali na groźną, często nieuleczalną 
jeszcze sto lat temu chorobę...

Część centralną parteru stanowi 
świetlica (z oszkloną, niegdyś o żela
znej konstrukcji werandą od połu
dnia, dziś, niestety, oszpeconą plasti
kowymi oknami) i główna klatka 
schodowa (dwa poboczne ciągi scho
dów umieszczono na skrajach skrzy
dła dla pacjentów). Na parterze roz
mieszczono gabinety lekarzy i pielę
gniarek. Kondygnacje skomunikowa
no też ze sobą poruszającą się w ogra
niczonym ozdobną kratą szybie windą 
(czynną do dziś). W jej przestronnym 
wnętrzu zachował się oryginalny wy
strój - drewniana boazeria i lustro. 
Winda dowoziła chorych m.in. do 
dwupoziomowej kaplicy, w której dziś 
mieszczą się pomieszczenia laborato-
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po liniach ukośnych, podą
żających za traktem scho
dów. Rozwiązanie to zapo
wiada zarysowany w twór
czości Lilpopa i Jankow
skiego, wcześniej niż u in
nych architektów, odwrót 
od niezależnego traktowa
nia funkcji obiektu i jego 
strony estetycznej.

4. Zabudowania gospodarcze
5. Malowidło przypominające istniejącą 
niegdyś w sanatorium kaplicę

(zdjęcia: Katarzyna Komar-Michalczyk)

riów (w drugiej kondygnacji) oraz sto
łówka (w przyziemiu). Istnienie po
mieszczenia do modlitwy przypomina 
jedynie umieszczone w supraporcie 
portalu dawnej kaplicy płótno 
z przedstawieniem Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem.

Do nowoczesnego wyposażenia 
sanatorium, prócz tak oczywistego 
udogodnienia dla chorych i persone
lu, jakim była winda, należały instala
cje wodociągowe i kanalizacyjne oraz 
centralne ogrzewanie. Pacjenci za
pewniony więc mieli pełen komfort. 
Wypoczywali w leżalniach zimowych 
i letnich, a w razie pilnej potrzeby 
mieli zapewniony kontakt telefonicz
ny z najbliższymi.

Kontrastowo do nowoczesnego 
rozwiązania i wyposażenia wnętrz 
opracowane zostały elewacje. 
Otrzymały one tradycyjny podział 
na cokół, część zasadniczą i zwień
czenie (w ryzalitach). Płaszczyzny 
ścian rozczłonkowano pilastrami 
i lizenami. Podobnie jak w innych 
obiektach z wczesnego etapu dzia
łań spółki Lilpop-Jankowski, de
koracja elewacji utrzymana jest 
w duchu historyzmu - zwieńczony 
trójkątnym naczółkiem ryzalit 
środkowy oraz ryzality narożne 
skrzydła dla pacjentów ozdobiono 
motywami neobarokowymi oraz 
klasycznymi. Warto natomiast 
wspomnieć o ciekawym, nowator
skim zabiegu, wskazującym na ten
dencję do kształtowania zewnętrz
nego wyglądu budowli według jej 
przeznaczenia - okna ścian, które 
kryją klatkę schodową, ułożone są

Od powstania kompleksu 
szpitalnego w Rudce minęło prawie 
100 lat. Spokojne, ciche otoczenie, 
powietrze przesycone olejkami so
snowego lasu zapewniają chorym do
bre warunki do wypoczynku i po
wrotu do zdrowia. Jedyne, co zakłó
ca czasem ich spokój, a dzieje się tak 
podobno zwłaszcza w zimowe wie
czory, kiedy zmrok zapada szybko, 
a w oknach sanatorium zapala się 
pierwsze światła - to powolne, mia
rowe kroki i towarzyszące im charak
terystyczne stukanie laską, które cza
sem słyszy się na długich korytarzach 
piętra dla pacjentów. Kroki zatrzy
mują się przed drzwiami pokojów dla 
chorych... Rezydenci Rudki mówią, 
że to podobno sam Teodor Dunin, 
z laską, w białym kitlu i z charaktery
stycznie w kwadrat przyciętą brodą, 
dogląda swoich podopiecznych.

Katarzyna Komar-Michalczyk

Spotkanie z książką
SANDOMIERSKIE ZAMKI

W1997 r., w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, 
odbyta się w Kielcach sesja naukowa poświęcona późnośre
dniowiecznym rezydencjom biskupów krakowskich w dawnym 

województwie sandomierskim, która zapoczątkowała cykliczne 
sesje „rezydencjonalne”. W kolejnych latach omówione zostały re
zydencje możnowtadcze i królewskie również z okresu późnego 
średniowiecza, znajdujące się także w dawnym 
województwie sandomierskim. Poruszone przez 
wybitnych znawców tematyki problemy warte byty 
publikacji. W 2005 r. ukazata się książka Późnośre
dniowieczne zamki na terenie dawnego wojewódz
twa sandomierskiego, wydana przez Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w War
szawie przy współpracy Regionalnego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. To 
wydawnictwo stanowi zbiór wygłoszonych na 
ostatniej sesji referatów.

We wstępie do książki Roman Mirowski napi
sał: „Ustalając tematy poszczególnych referatów 
mieliśmy zamiar, by w posesyjnej publikacji znalazły 
się informacje o wszystkich późnośredniowiecz
nych zamkach z naszego regionu". Stanislaw Koło
dziejski przedstawił zamki fundacji Kazimierza 
Wielkiego, Leszek Kajzer - rezydencje pierwszych 
Jagiellonów. Problem relacji zamek - miasto, na 
przykładzie zamku królewskiego i rezydencji staro

ścińskiej w Solcu na Wisłą, omówił Andrzej Wyrobisz. Badania jed
nej z najbardziej znanych warowni Sandomierszczyzny - zamku 
w Szydłowie poznajemy w kolejnym rozdziale autorstwa Leszka 
Kajzera, a wykopaliska prowadzone na zamku w Radomiu przed
stawił Zbigniew Lechowicz, Autorzy kolejnych rozdziałów: Anna 
Marciniak-Kajzer, Dariusz Kalina, Waldemar Gliński, Czesław Ha- 

damik omówili rezydencje królewskie w Przyszo- 
wie, Nowym Mieście Korczynie, Chęcinach i Stop
nicy. Dariusz Kalina przedstawił również wstęp do 
badań nad mniej znanymi warowniami, m.in. w Je- 
dlni, Kozienicach, Międzygórzu, Opocznie, Osieku, 
Przedborzu, Radoszycach, Ryczywole, Sieciecho
wie, Stężycy. Osobny rozdział - autorstwa Marka 
Florka - poświęcony jest zabudowie Wzgórza 
Zamkowego w Sandomierzu w średniowieczu.

W publikacji zamieszczonych zostało wiele 
zdjęć dokumentacyjnych, archiwalnych planów 
i fragmentów map; tekst uzupełniają obszerne 
przypisy. Książkę można zamówić w Krajowym 
Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w War
szawie (00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9, tel. 
022 628 48 41, e-mail: info@kobidz.pl) i Regional
nym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Kielcach (25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, tel. 
041 344 52 93, e-mail: robidz.kielce@kobidz.pl). 
(ek)
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Pałac czy kamienica

W
1898 r. na łamach „Gońca
Łódzkiego” pojawił się arty
kuł autorstwa Zygmunta 

Bartkiewicza o kamienicy jednego z fa
brykantów „ziemi obiecanej” Augusta 
Hartiga. W swoim przekazie ten znany 
z trafności obserwacji i krytycznego 
spojrzenia na rzeczywistość oraz pro
blemy dziewiętnastowiecznej Łodzi 
dziennikarz, literat i malarz umieścił 
opis wnętrz budynku pretendującego 
do miana pałacu. „W południowej 
stronie Piotrkowskiej ulicy - czytamy 
w artykule - wśród niskich, skromnych 
domków wznosi się gmach dwupiętro
wy, przeładowany gipsaturami, karia
tydami, balkonami, pokryty włoskim 
dachem o delikatnej kutej balustradzie, 
ze zwierciadlanymi szybami okien 
i drzwiami błyszczącymi polerowanym 
dębem i orzechem Marmurowe 
schody, kryte dywanem, wiodą z sieni 
na górę. W sieni szwajcar lub lokaj, na 
prawo drzwi z napisem «Comptoir», 
nie kantor, broń Boże. W owym 
«Comptoirze» dębowe przepierzenia, 
oszklone matowymi szybami, biurka 
stojące, nad którymi schyleni kantorzy- 
sci wiodą piórami po papierze od 8-ej 
rano do 8-ej wieczór. Cisza kościelna, 
czasem dźwięk dzwonka telefonu, 
a w głębi świątynia, sanktuarium: ka
sa, a obok gabinet samego właściciela 

Rozdzierający glos świstka fa
brycznego ziviastuje południe [...], sale 
kantoru pustoszeją. Posiadacz miliono
wego majątku mija szereg pustych już 
pokojów, kroczy po wydywanowanych 
schodach, przechodzi obok drzwi 
pierwszo piętrowego apartamentu 
i znika na zakręcie drugiego piętra 
Całe życie rodzinne, codzienne, skupia 
się w niewielkich pokojach drugiego 
piętra - pierwsze stoi pustkami. Kilka 
salonów (I piętra), ozdobionych bogac
twem sztukaterii i złoceń, tworzy am- 
filadę mogącą zaspokoić potrzeby i wy
magania udzielnego księcia [...]” 
(X.Y.Z. [Zygmunt Bartkiewicz], Łódź 
w obrazach, „Goniec Łódzki”, wyda
nie z 6 lipca 1898 r.).

Ten trójkondygnacyjny budynek, 
usytuowany przy ul. Piotrkowskiej 236, 
z ciągiem oficyn biegnących wzdłuż 

granicy posesji, nosi zewnętrzne ce 
chy kamienicy czynszowej. Na parte 
rze budynku frontowego znajdowały 
się biura, kantor, kasa i gabinet wła 
ściciela, na pierwszym piętrze umiej 
scowione zostały sale reprezentacyj 
ne: salon, sala balowa, pokój myśliw 
ski, palarnia i salon dla pań. Drugie 
piętro, bardziej kameralne, przezna 
czone było dla domowników. Kuch 
nia i pomieszczenia służby znajdowa

wiodącą na pierwsze i drugie piętro. 
Dodatkowa boczna klatka schodowa 
usytuowana została w oficynie.

Większość łódzkich pałaców, willi 
czy okazalszych kamienic budowano 
w centrum Łodzi, szczególnie przy ul. 
Piotrkowskiej, która już w latach 
osiemdziesiątych XIX w. stawała się 
ulicą elitarną. Przy niej mieszkali ban
kierzy, lekarze, adwokaci, inżyniero
wie, a przede wszystkim przemysłow

1. Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 236 w Łodzi, elewacja po konserwacji, obok nowy budynek 
„Warty”

ły się w dwukondygnacyjnej oficynie, 
w której mieściły się pomieszczenia 
gospodarcze, również stajnia i wo
zownia; część oficyny zajmował ma
gazyn wyrobów firmy.

Sień wjazdowa znajduje się przy 
północnej ścianie budynku głównego. 
Na jej marmoryzowanych ścianach 
w podłuczach, przy polichromowa
nym sklepieniu, po stronie północnej 
i południowej umieszczone były cztery 
obrazy olejne na płótnie z przedsta
wieniami putt w ogrodzie. Z sieni pro
wadziło wejście do korytarza łączące
go się z pokojami biurowymi na parte
rze i reprezentacyjną klatką schodową, 

cy. Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 
236 należała do średniozamożnego fa
brykanta, pochodzenia niemieckiego - 
Augusta Hartiga. Był on właścicielem 
farbiarni i wykańczalni wyrobów weł
nianych i bawełnianych. Zanim zało
żył własny zakład w 1880 r., pracował 
w łódzkim zakładzie Józefa Richtera, 
potem u Aleksandra Skrudzińskiego. 
Po czasowej spółce z Juliuszem Hein- 
zlem założył własną firmę.

W 1894 r. Hartig zamówił projekt 
swego nowego domu u ówczesnego 
architekta miejskiego, Franciszka 
Chełmińskiego. Po zatwierdzeniu 
projektu rozpoczęły się prace budów-
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stycznego malowidła. W pozostałych 
pomieszczeniach dwukondygnacyjnej 
oficyny opracowanie malarskie było 
oszczędne. W jednej z sal w narożni
kach sufitu umieszczone były w ron
dach portrety encyklopedystów fran
cuskich, w drugiej - płyciny i podzia
ły sztukatorskie pokrywało mazero- 
wanie z ornamentyką roślinną. Sztu
katerie zabezpieczono i zdemontowa
no, wykonany został również transfer 
owalnego plafonu z iluzjonistyczną 
polichromią.

Od września 2003 do stycznia 
2005 r. prowadzone były prace kon
serwatorskie i restauratorskie we wnę
trzach pałacowych kamienicy, będące 
integralną częścią inwestycji, obejmu
jącej również realizację współczesnego 
projektu architektonicznego. Pierwot
na dziewiętnastowieczna zabudowa 
została połączona ze współczesną.

lane, które prowadził inż. Stefan Le- 
mene. Prace sztukatorskie we wnę
trzach wykonała łódzka pracownia 
ozdób sztukateryjnych Hermana Er
nesta Giinzla. Również z łódzkiej fir
my Karla Krempfa pochodzą wyroby 
kowalskie: ozdobna balustrada scho
dów i kandelabry na klatce schodo
wej. Instalacje elektryczne wykonała 
firma Albert Krabler - Łódź. Całość 
robót została zakończona w 1896 r.

Po śmierci Augusta Hartiga budy
nek kilkakrotnie zmieniał właścicieli. 
W 1924 r. został przekazany w użyt
kowanie Polskiego Czerwonego Krzy
ża. W okresie okupacji hitlerowskiej 
wprowadził się do budynku Niemiec
ki Czerwony Krzyż. Po wojnie w ka
mienicy pomieszczenia zajmowane 
były ponownie przez Polski Czerwony 
Krzyż i Szkołę Pracowników Socjal
nych. W latach dziewięćdziesiątych 
XX w. budynek znajdował się w rę
kach prywatnych, a w 2001 r. został 
kupiony przez Towarzystwo Reaseku
racji i Ubezpieczeń „Warta” SA.

Od listopada 2001 do lutego 
2002 r. prowadzone były w kamieni
cy przy ul. Piotrkowskiej 236 prace 
konserwatorskie i badania odkrywko
we na obecność polichromii. W ofi
cynie przeznaczonej do rozbiórki od
kryto na jednym z sufitów ze sztuka
teriami pod warstwami białej farby 
klejowej na centralnie umieszczonym, 
owalnym plafonie fragmenty iluzjoni-

2.3.4. Fragment 
klatki schodowej (2) 
i sufitu z plafonem 
ze sceną 
alegoryczną, stan 
przed konserwacją (3) 
oraz po 
konserwacji (4)

5. Fragment sufitu 
z kasetonami
z neorenesansowym 
zdobnictwem
w jadalni na parterze

6. Fragment fasety 
w sali na parterze

7. Fragment 
mazerowanego 
sufitu
z maszkaronem 
w sali na drugim 
piętrze

(zdjęcia: 1,6 
- Kaja Matwij,

4,5,7 - Jerzy Matwij)
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Przykładem tej swoistej symbiozy jest 
umieszczenie zakonserwowanego trans
feru ze wspomnianym wcześniej malo
widłem w pomieszczeniu nowego bu
dynku. Zestawienie i kontrast dwóch 
światów najbardziej widoczne są 
w wewnętrznym przejściu pomiędzy 
bezpośrednio stykającymi się budyn
kami - między dziewiętnastowiecz
nym korytarzem na pierwszym piętrze,

z polichromowanymi i złoconymi sztu
kateriami, z malowanym, obniżającym 
optycznie sufit, patronowym fryzem, 
a syntetycznymi, prostymi, współcze
snymi formami nowego wnętrza.

Przeprowadzone w kilkunastu sa
lach prace konserwatorskie objęły 
polichromowane sufity ze sztukate
riami, reprezentacyjną klatkę scho
dową z trzema malowidłami w boga-

------------------Z WARSZTATU KONSERWATORA 

tych, złoconych obramieniach sztu- 
katorskich, oraz marmoryzację na 
ścianach i cztery obrazy sztalugowe 
na płótnie w sieni.

Wysiłek wszystkich osób biorą- 
cych udział w pracach konserwator
skich, prowadzonych w wyjątkowo 
krótkim czasie pod kierownictwem 
Jerzego Matwija, przy udziale kon
serwatorskim Tatiany Matwij dopro
wadził do uratowania cennego 
obiektu, który wzbogaca naszą wie
dzę o dziewiętnastowiecznej Łodzi.

Po konserwacji klatka schodowa 
odzyskała swoją reprezentacyjną funk
cję. Uczytelniły się kompozycje malar
skie i autorski zamysł dziewiętnasto
wiecznych twórców dwóch dużych 
pejzaży z widokami Neapolu i Kon
stantynopola oraz plafonu z przedsta
wieniem alegorii przemysłu i handlu. 
Złocone sztukaterie nabrały blasku, 
odżyła marmoryzacja na powierzch
niach ścian imitująca mistrzowsko róż
ne rodzaje kamieni, zaczynając od tra
wertynu, czarnego i czerwonego mar
muru, granitu z kwarcowymi przero
stami, kończąc na kamieniach przypo
minających swym rysunkiem i kolory
styką malachit i krwawnik. Zaskakują
cy jest bardzo malarski sposób wyko
nania imitacji.

Sufity odzyskały swoją dawną 
świetność: mazerowane intarsje 
z ornamentami okuciowo-roślinnymi, 
martwe natury, putta w tondach, sym
boliczne pejzaże czterech pór roku, 
neorenesansowe i neobarokowe for
my sztukaterii podkreślone złoceniem 
stanowią znaczącą część całości zało
żenia eklektycznego wystroju wnętrz.

Uratowana także została tapeta 
brokatowa, przywodząca na myśl kur- 
dyban, przywrócono dawną urodę 
neorokokowym piecom, zakonserwo
wano metaloplastykę w postaci kutej, 
malowanej i złoconej balustrady, i kan
delabry na klatce schodowej, kryszta
łowe i trawione szyby w drzwiach ory
ginalnej stolarki, oraz malowane sece
syjnie witraże w oknach klatki schodo
wej. Zachowano również kamienne 
posadzki, stolarkę okienną i drzwiową 
wraz z boazeriami. Zrekonstruowano 
we wszystkich pomieszczeniach par
kiety, a na ścianach położono nowe ta
pety, nawiązujące do stylistyki wnętrz.

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

ŚLADY UMARŁYCH, DOŁKI 
POKUTNE CZY ŚWIDRY OGNIOWE?

Ceglane mury gotyckich świątyń - to 
obiektywny zapis ich historii. Baczny 
obserwator zauważy np. otwory macul- 

cowe, które są dowodem na zastosowa
nie rusztowań przy wznoszeniu budowli. 
Analiza sposobu układania cegieł two
rzących wątek pozwoli określić przybliżo
ny czas budowy. Zastosowanie ciem
nych cegieł wykonanych z gliny z dodat
kiem zendry kowalskiej może być dowo
dem na występowanie wątków ornamen- 
tacyjnych na elewacji. Różnice w odcie
niu spoin układających się na murach 
w poziomych pasach pozwolą określić 
liczbę sezonów, w których wznoszono 
kościół, liczbę dokonanych przebudów 
lub zmian koncepcji projektu.

Interesujące zapisy znajdujemy też 
na powierzchni główek i wozówek ce
gieł. Zachowane odciski zwierzęcych 

Kuliste zagłębienia na cegłach chojnickiej 
bazyliki mniejszej Ścięcia św. Jana Chrzciciela
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łap w suszących się cegłach, pozwala
ją np. określić gatunki żyjących w cza
sie wznoszenia świątyni zwierząt. W od
różnieniu od tych jednoznacznych 
przekazów występuje na cegłach pe
wien typ charakterystycznych znaków, 
których interpretacja jest wieloznaczna. 
Znaki te mają formę kulistych zagłę
bień, występują pojedynczo lub w sku
piskach o różnym zagęszczeniu. Po
wstały one na pewno w wyniku działań 
mechanicznych. Jest kilka koncepcji 
tłumaczących przyczynę ich powstania.

Najbardziej romantyczna jest jedna 
z dwóch wersji znanych z dziel Oskara 
Kolberga. Według wierzeń ludowych za
głębienia są śladami, które pozostawiły 
dusze pokutujące. Wstają one co roku 
z grobów i usiłują dostać się do kościo
ła. Kiedy dostępu do wnętrza bronią za
mknięte drzwi, pokutujące dusze usiłują 
pokonać mur, wiercąc „suchymi palca
mi kościotrupów’’ w murze. Prace te mu
szą przerwać w chwili porannego piania 
kogutów. Do przerwanej pracy wracają 
w roku następnym. Podobno byli świad
kowie (!), którzy współczuli pokutują
cym duszom i wspierali je modlitewnym 
westchnieniem.

Według innej wersji popularnej na 
Kaszubach, zagłębienia w cegłach po
wstały w wyniku wiercenia palcami przez 
pokutników w rytm zadanych modlitw. 
Tak powstałe „dotki pokutne” stanowiły 
materialny dowód odbytej pokuty.

Niektórzy twierdzą, że dotki te po
wstały wskutek ścierania szwów wystę
pujących na odlewanych ołowianych 
kulach muszkietowych. Być może cho
dziło również o uświęcenie amunicji 
przez kontakt z murem świątyni. Takie 
kule musiaty posłusznie podążać za 
wzrokiem Strzelca.

Druga wersja podana przez Kolber
ga mówi o śladach po kulach kordonu 
egzekucyjnego. Mają być śladami kul 
karabinowych, „którymi nieprzyjaciel 
zgładza! obrońców tej ziemi”.

Ostatnia znana nam wersja tłuma
czy kuliste zagłębienia w cegłach jako 
ślad działania świdrów ogniowych, któ
rymi w Wielką Sobotę w średniowieczu 
krzesano rytualny ogień. Poświęcano 
go słowami specjalnej modlitwy. Ogień 
miał powstawać w wyniku szybkiego 
ruchu obrotowego kawałka suchego 
drewna w powierzchni cegły. Na Pogó
rzu Karpackim do rozniecenia ognia 
w Wielką Sobotę mogły być użyte tylko 
gałązki tarniny. We wczesnym średnio
wieczu panował zwyczaj gaszenia 
przedtem ognia w paleniskach, aby 
wraz z wykrzesanym ogniem rozpo
cząć nowe życie. Poświęcony ogień 
przynoszono do domów, aby przynosił 
błogosławieństwo i oddalał nieszczę
ścia. Krzesany w Wielką Sobotę ogień 
symbolizował Chrystusa, który, podob
nie jak iskra wykrzesana z kamienia, 
powstaje z zamkniętego grobu wykute
go w skale, do nowego, promiennego 
życia. Według Kopalińskiego zwyczaj 

ten jest pozostałością pierwotnego ob
chodu narodzenia słońca wiosennego.

Być może są jeszcze inne wyjaśnie
nia, tłumaczące powstanie kulistych za
głębień na gotyckich cegłach. Czy do
wiemy się kiedyś o prawdziwych przy
czynach ich powstania?

Marek Kołyszko

DWIE ŻULIŃSKIE CERKWIE
■

Zulin - to wieś leżąca w pow. krasno
stawskim na terenie gminy Łopien
nik Górny. Nieopodal torów kolejowych 

stoi niewielkich rozmiarów drewniany 
kościół. Bryla jednonawowej świątyni, 
wybudowanej na planie krzyża greckie
go sugeruje, że dawniej pełniła ona 
funkcję cerkwi. Faktycznie, do 1875 r. 
(a więc do likwidacji unii brzeskiej na te
renie ówczesnego Królestwa Polskie
go) była w Żulinie cerkiew greckokato
licka, po tej dacie przejęta została przez 
wyznawców prawosławia. Znajdowała 
się ona w innym miejscu niż obecny ko
ściół - około 250 m bardziej na 
wschód, po drugiej stronie torów. Dziś 
odnajdziemy tam jedynie niewielkich 
rozmiarów krzyż z inskrypcją w języku 
ukraińskim na żeliwnej tabliczce. Z tre
ści inskrypcji wynika, że pierwotna cer
kiew wzniesiona została w 1678 r. i sta
ła w tym miejscu do 1911 r. Pierwsza 
data nie ma jednak żadnego odzwier
ciedlenia w parafialnych dokumentach. 
Wiadomo jednak, że dziedziczka tutej
szego majątku, będąca wyznania pra
wosławnego, w 1900 r. ufundowała no
wą cerkiew, ukończoną sześć lat póź
niej. Właśnie tę świątynię możemy po
dziwiać obecnie. A co ze starą cerkwią? 
Przez pięć lat stały dwie - w odległości 
zaledwie kilkuset metrów od siebie. Za
gadką jest, w jaki sposób znikła ta star
sza. Współcześnie podawane informa
cje o rozbiórce nie znajdują potwierdze
nia w dokumentach, nie wiadomo też 
nic o jakimkolwiek pożarze. Intrygujące 
pytanie pozostaje bez odpowiedzi...

Kolejną zagadkową kwestią jest 
fakt, że żulińska cerkiew oparła się akcji 
wyburzania świątyń prawosławnych, ja
ka przetoczyła się przez ziemię chełm
ską w 1938 r. Wydarzenia te znane są 
dziś jako tzw. akcja rewindykacyjna, 
która na obszarze dawnej guberni 
chełmskiej przybrała najszersze roz
miary. Nie wnikając w złożone przyczy
ny akcji przeprowadzonej przez polskie 
władze, trzeba powiedzieć, że z terenu 
całej Lubelszczyzny znikło 91 cerkwi, 
10 kaplic i 26 domów modlitwy. Ta za
wierucha dziwnym trafem ominęła nie
pozorną drewnianą świątynię w Zulinie.

Cerkiew służyła wiernym prawo
sławnym aż do ich wysiedlenia w 1946 r. 
Wtedy to przejął ją Kościół rzymskoka
tolicki, po zreperowaniu dachu, usunię
ciu wojennych uszkodzeń i przystoso
waniu wnętrza. Wiadomo, że tuż po 
wojnie niewyremontowana jeszcze
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giej nad ranem okopany na wzgórzach 
wokół Kamiennej Góry (wówczas Lan- 
deshuf) jedenastotysięczny korpus pru
ski generała Heinricha Augusta de la 
Motte-Fouque został zaatakowany 
przez ponad trzykrotnie silniejszą armię 
austriacką pod dowództwem feldmar
szałka Gideona Ernsta von Laudona. 
Po siedmiu godzinach zażartej walki na 
szańcach i w samym mieście wojska 
pruskie zostały rozbite, tracąc dwa ty
siące żołnierzy. Ciężko ranny generał 
wraz z ośmioma tysiącami żołnierzy do
stał się do niewoli. Austriacy, których 
zginęło około ośmiuset, splądrowali Ka
mienną Górę, zabijając i raniąc wielu 
mieszkańców.

Obrona była tak zacięta, a straty tak 
ogromne, że bitwa przeszła do historii 
pod nazwą „pruskich Termopil”. Takie 
też napisy - „Preussens Thermopylen" 
- widniały na niektórych z wielu pomni
ków, które w rozmaitych miejscach sta
wiano później dla upamiętnienia chwa-
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świątynia służyła wiernym obu wyznań. 
Starsi mieszkańcy Żulina wspominają, 
że powszechna była obecność katoli
ków podczas prawosławnych świąt.

I jeszcze jedna ciekawostka - w oł
tarzu bocznym po prawej stronie nawy 
znajduje się fragment ikonostasu 
z dawnej cerkwi greckokatolickiej, ob
raz Madonny Greckiej.

Malowniczy drewniany kościół leży 
całkiem na uboczu, nie wzbudza zain
teresowania turystów. Mało kto wie 
o istnieniu tego zabytku, a zagadkowa 
historia obu żulińskich świątyń do dziś 
czeka na wyjaśnienie.

Marcin Turski

CHWALEBNA KLĘSKA

To w istocie wygląda tajemniczo... Na 
nowym osiedlu w Kamiennej Górze, 
za blokiem przy ul. Słowackiego 58, na 

trawniku wśród ozdobnych krzewów, 
czyli tam, gdzie nikt by się nie spodzie
wał historycznej pamiątki, stoi nieduży 
kamienny walec ze stożkowym zwień
czeniem. Ma 76 cm wysokości i 40 cm 
średnicy, a wykuty z jednej strony nie
miecki napis głosi: „Hier kampfte das 
Preuss. Grenadier-Bataillon v. Wober- 
snow d. 23. Juni 1760" (Tu walczył pru
ski batalion grenadierów von Wober- 
snowa 23 czerwca 1760). Jeśli chodzi 
o przyczynę powstania pomniczka, da
ta wyjaśnia wszystko, bo choć znana 
jest niewielu dzisiejszym mieszkańcom, 
przywołuje jedno z najgłośniejszych 
wydarzeń w dziejach miasta.

Podczas trwającej od 1756 r. wojny 
siedmioletniej Austria w walce z Prusa
mi podjęta próbę odzyskania Śląska, 
utraconego w latach 1740-1745. Wojna 
toczyła się ze zmiennym szczęściem, 
a 23 czerwca 1760 r. doszło do jednej 
z najkrwawszych jej bitew. Około dru-

lebnej klęski armii Fryderyka Wielkiego. 
Po 1945 r. zniszczono niemal wszystkie, 
od okazałego monumentu na Górze 
Kościelnej poczynając. Kamienny wa
lec z ul. Słowackiego jest jedynym, któ
ry ocalał, choć nie jedyną istniejącą 
w mieście pamiątką bitwy. W reprezen
tacyjnej sali posiedzeń wzniesionego 
w 1905 r. ratusza można obejrzeć wi
traż, ukazujący wzięcie do niewoli ge
nerała Fouque. Wykonano go w słyną
cym z wysokiego poziomu artystyczne
go Instytucie Witrażownictwa Adolpha 
Seilera we Wrocławiu, według projektu 
prof. Kampffera.

Skąd jednak ów pomniczek wziął 
się na osiedlu, w miejscu, gdzie w 1760 r. 
żadnych walk z pewnością nie toczo

no? Otóż odnalazł go na jednym ze 
wzgórz, przeniósł i ustawił koło swego 
domu, by uchronić od ostatecznego 
zniszczenia, pasjonat i badacz dziejów 
miasta, autor wielu publikacji, nieżyjący 
już niestety Jerzy Sarnecki. A choć po
dobne przenosiny budzić mogą kontro
wersje, nie ulega wątpliwości, że w tym 
wypadku wydobyły one z niepamięci 
i udostępniły zainteresowanym skrom
ne wprawdzie, ale cenne, ponieważ 
unikatowe, świadectwo przeszłości.

I jeszcze jedno: może ktoś z Czytel
ników wie coś bliższego o von Wober- 
snowie i jego batalionie, bo mnie takich 
informacji odnaleźć się nie udało.

Jarosław Komorowski

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr • Tuk, 35



ROZMAITOŚCI

Wolkenhauer i jego fortepiany

W historiografii dotyczą
cej Szczecina bardzo 
niewiele miejsca poświęco

no budownictwu instrumen
tów muzycznych. W 1945 r., 
gdy Szczecin znalazł się 
w granicach państwa pol
skiego, prawie cały niemiec
ki materialny dorobek 
w dziedzinie dóbr kultury, 
w tym także muzyczne in
strumenty, pozostał w tym 
mieście. Również fortepiany 

przejął i znacznie rozbudo
wał brat założyciela, Eduard 
Adolf Richard Wolkenhauer.

Richard Wolkenhauer 
urodził się 29 marca 1835 r. 
w Hanowerze. Pochodził 
z rodziny muzyków i nauczy
cieli, lecz pragnął poświęcić 
się zawodowi kupieckiemu. 
W latach pięćdziesiątych 
XIX w. przybył do Szczecina 
i w 1857 r. przejął od swego 
brata Georga, znanego 

mentarskiej nie pozwoliły mu 
na dalszą rozbudowę firmy 
w Szczecinie, został udzia
łowcem w innych, poza- 
miejscowych przedsiębior
stwach. W 1873 r. zakupił 
Hofpianofabrik Wilhelm Bie- 
se w Berlinie, następnie zo
stał na krótko współwłaści
cielem fabryki fortepianów 
Johann Kuhse w Dreźnie. 
Berlińską firmę doprowadził 
do znakomitej kondycji i od- 

i pianina zbudowane przed 
laty w szczecińskich wytwór
niach służą jeszcze dziś (je
śli zachowane są w dobrym 
stanie), tym razem polskim 
muzykom i melomanom.

W XIX i pierwszej połowie 
XX w. działało w Szczecinie 
kilka warsztatów i wytwórni 
produkujących fortepiany 
i pianina, m.in. C. P Thoms 
(od ok. 1830 r.), Ernst Wilke 
(od 1840 r.), Ewald Herzog 
(od ok. 1886 r.), A. E. We
gner (od 1897 r.), Gebruder 
Kohler (od 1920 r.), jak rów
nież pracowni naprawczych 
oraz samodzielnych stroicieli- 
-korektorów. W 1853 r. 
Georg Wolkenhauer założył 
w Szczecinie warsztat na
prawczy i skład instrumen
tów muzycznych. Firmę tę 

w Szczecinie muzyka, zało
żony przez niego skromny 
początkowo zakład. Dzięki 
zaangażowaniu, zmysłowi 
przedsiębiorczemu i handlo
wemu, szybko doprowadził 
firmę do rozkwitu. Już 
w 1870 r. Wolkenhauer uzy
skał tytuł nadwornego do
stawcy pruskiego (Hofliefe- 
rant), wkrótce także tytuły na
dwornego dostawcy Bade
nii, Weimaru, Meklemburgii- 
-Schwerina i księcia Prus 
Fryderyka Karola. W 1871 r. 
przejął wytwórnię fortepia
nów Huet, którą w 1873 r. 
znacznie rozbudował. Połą
czywszy z nią założony 
wcześniej skład fortepianów, 
rozpoczął produkcję instru
mentów. Gdy niekorzystne 
stosunki w branży instru- 

sprzedal ją z powrotem po
przedniemu właścicielowi. 
W 1874 r. Wolkenhauer kupił 
tzw. pałacyk Velthusena 
z drugiej potowy XVIII w. (ul. 
Staromłyńska 13, obecnie 
siedziba Zespołu Szkół Mu
zycznych), gdzie produko
wano instrumenty, wystawia
no je i sprzedawano. Budy
nek ten byt także rezydencją 
właściciela firmy.

W 1879 i 1880 r. Wolken
hauer odznaczony został 
pruskimi medalami i nagro
dami za osiągnięcia w dzie
dzinie przemysłu i rzemiosła. 
Według rocznego sprawoz
dania Izby Handlowej 
w Szczecinie za rok 1883, 
wytwórnia sprzedała w roku 
poprzednim 1200 instrumen
tów, głównie na Pomorzu, 

w Prusach Wschodnich i Za
chodnich, Szlezwiku-Holsz- 
tynie, a także eksportowała 
je do Szwecji i Norwegii. In
strumenty budowano wów
czas w macierzystej siedzi
bie firmy oraz na zamówienie 
w Berlinie, Dreźnie i Lipsku. 
Przy produkcji fortepianów 
i pianin w Szczecinie Wol
kenhauer zatrudniał około 60 
pracowników.

W dziedzinie budowy for
tepianów Richard Wolken
hauer byt twórcą szeregu 
patentów i wynalazków, 
zwłaszcza polepszających 
płytę rezonansową w forte
pianach. Instrumenty firmy 
zdobyły medale i wyróżnie
nia na wystawach przemy
słowych, m.in. w 1881 r. 
w Królewcu i Kołobrzegu 
(medal srebrny), w 1883 r. 
srebrny medal w Gorzowie 
Wielkopolskim (dawnym 
Landsbergu nad Wartą). 
Także jako obywatel Szcze
cina cieszył się Wolkenhauer 
wielkim szacunkiem i powa
żaniem. Powszechnie znana 
była jego działalność dobro
czynna. Jako osoba szano
wana i godna zaufania, Wol
kenhauer otrzymywał człon
kostwo honorowe różnych 
organizacji i stowarzyszeń 
muzycznych, śpiewaczych, 
Stowarzyszenia im. Pesta- 
lozziego i innych. Przyjaźnił 
się z wieloma ludźmi kultury 
i sztuki, którzy podczas po
bytu w Szczecinie często go 
odwiedzali. Byt zdolnym 
przedsiębiorcą, a jego dzia
łalność na tym polu przyno
siła mu także duże sukcesy 
materialne. Zmart po długiej 
chorobie w Szczecinie 23 
grudnia 1905 r. Wytwórnię 
fortepianów prowadzili dalej 
jego spadkobiercy: wdowa 
Karolinę, córka Lina Warten- 
berg oraz jej syn Kurt War- 
tenberg. Długoletni pracow
nik firmy Hans Beltz otrzy
mał generalne pełnomoc
nictwo. Firma posiadała wła
sne filie i przedstawiciel
stwa, dystrybucją jej instru
mentów zajmowali się też 
samodzielni instrumentarze 
i muzycy. Na przykład na-
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G-. Wolkenhauer, Stettin
Engros. Hof-Pianofortefabrik. Export.

ErricDtet 1863.

HOFLIEFERANT
Sr. Majestat dw deutechen Kaiiers und Kóntgn von PreuMen,
Sr. Kdnigl. Hoheit des &rt)Mherxogs von Baden,
Sr. Kdnigl. Hoheit des SroMhenogs von Baohsen-Weimar,
Sr. Kdnigl. Hoheit dw Srosshenogs von Mecklenburg-Schwerin, 
Sr. Kdnigl. Hoheit dee Prinxen Friedrich Carl von Preueson.

Specialitat: --==■■
Wolkciiliauer’s Łehre.r-Instruments

Pianinos in 3 GrOssen.

Goldene und ahberne Medaillen. Ehrendiplome und Ehrenpreiee. Kdnigl. 
Preues. Staatamedajlfe fur gewerbllche Ueletungen.

Abblldnngen und Prel«verz»lehnla»e koateal»«. (m

3.4. Reklama 
prasowa firmy 
Wolkenhauera, 
1903 r. (3) i winieta 
firmowa 
umieszczona 
na jednym 
z instrumentów (4)

(zdjęcia: 1 - wg 
„Zeitschrift fuer 

Instrumentenbau", 
1906 r, 2- Beniamin 

Vogel, 4 - Izydor 
Grzeluk: ze zbiorów 
Krajowego Ośrodka 

Badań i Dokumentacji 
Zabytków 

w Warszawie)

uczyciel muzyki ze Stupska 
- Ehlert około 1876 r. prowa
dził skład fortepianów Wol
kenhauera, a J. Lipczinsky 
z Lęborka, sam będąc bu
downiczym fortepianów, 
także oferował pianina Wol
kenhauera po cenach fa
brycznych. Instrumenty te 

reklamował jako „znakomite 
pianina ze słynnej nadwornej 
fabryki fortepianów G. Wol
kenhauera”, dając na nie 
dziesięcioletnią gwarancję. 
Simon Linsky w Bydgoszczy 
w Germania-Haus także 
prowadził w pierwszych la
tach XX w. przedstawiciel

stwo szczecińskiej wytwórni. 
Podobnie w 1925 r. M. Porę
czowa w Poznaniu oferowa
ła pianina Wolkenhauera.

Firma, której instrumenty 
nie tylko w Szczecinie zyska
ły powszechne uznanie klien
tów, w wyniku działań drugiej 
wojny światowej zakończyła 

swą egzystencję. Niektóre 
z zachowanych w Polsce for
tepianów i pianin marki Wol
kenhauer mają karty ewiden
cyjne w Krajowym Ośrodku 
Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie.

Krzysztof Rottermund

Śmigło ze złomowiska

Nader często do najcie
kawszych odkryć docho

dzi zupełnie przypadkowo. Tak 
też było ze śmigłem odnale
zionym na złomowisku. Pod
czas wakacyjnej wędrówki 
szlakiem architektury ryglowej 
na Pomorzu Środkowym, ja- 
dąc autem mijaliśmy przydroż
ne złomowisko. Naszą uwagę 
na krótką chwilę przykuł szary, 
pokryty zielonkawym nalotem 
kształt łopaty śmigła. Po od
rzuceniu sterty pordzewiałego 
żelastwa ukazało się oparte 
o brzozę całkiem interesujące 
trójlopatowe śmigło lotnicze. 
Bliższe oględziny odkrywające 
ślady uszkodzeń pozwoliły wy
wnioskować, że pochodzi 
z maszyny prawdopodobnie 
przymusowo lądującej lub wo
dującej z wyłączonym silni
kiem; wskazywały na to nie
wielkie odkształcenia łopat 
śmigła. Właściciel skupu zło
mu opowiedział, że zakupił je 
przed paroma miesiącami

Śmigło samolotu marki Messerschmitt na złomowisku

(fot. Piotr Milewski)

podczas likwidacji jednostki 
wojskowej w okolicach Gdyni. 
W jednostce znalazło się jako 
„trofeum [po]wo/enne” wydo

byte z morza przez wojsko
wych nurków.

Śmigło z nader cennymi 
dla właściciela złomu aluminio

wymi łopatami zostało odkupio
ne po wygórowanej cenie i tra
fiło w depozyt Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, Zarządu 
Oddziału w Bytowie. Dzięki 
uprzejmości pana Piotra Lopa- 
lewskiego z Działu Gromadze
nia i Opracowania Zbiorów Mu
zeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie ustalono, że odna
lezione trójlopatowe śmigło 
o zmiennym skoku mogło po
chodzić z okresu drugiej wojny 
światowej z samolotu marki 
Messerschmitt Bf 109 (wersja 
G lub K) albo z samolotu marki 
Messerschmitt Bf 110 (wersja 
G). Stan zachowania śmigła 
pozwala na zaliczenie go do 
obiektów z grupy tzw. archeolo
gii lotniczej. Należy podkreślić, 
że jest to eksponat rzadki, kom
pletny i dobrze zachowany. Zo
stanie on oczyszczony i pokryty 
warstwą lakieru akrylowego, 
chroniącego przed korozją.

Piotr Milewski
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Ślad carskiego panowania

20 lipca 2005 r. w sercu 
warszawskiej Pragi, na rogu 
ulic Jagiellońskiej i Okrzei, spo
tkali się członkowie komisji, 
która miata zadecydować, czy 
znajdująca się tam kamienica 
„Pod Sowami” powinna zostać 
wpisana do rejestru zabytków. 
Ukończona w 1906 r., dziś 
skrajnie zdewastowana bu
dowla należy do najciekaw
szych i najwartościowszych 
warszawskich kamienic z po
czątku XX w. Uczestnicy komi
sji obejrzeli dom i jednomyślnie 
opowiedzieli się za objęciem 

zabytkowej czynszówki przy ul. 
Okrzei 26 prawną ochroną.

Bralem udział w oględzi
nach kamienicy „Pod Sowami” 
jako przedstawiciel Zespołu 
Opiekunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy „ZOK". 
W pewnym momencie zwróci
łem uwagę na niewielką tablicz
kę, znajdującą się na elewacji 
parteru kamienicy od strony ul. 
Jagiellońskiej. Pokryta białą far
bą emulsyjną, kwadratowa płyt
ka wyglądała na metalową. By
ła gładka, dość masywna 
i przykręcona do elewacji spo-

1. Tabliczka numerowa, zdjęta z elewacji kamienicy „Pod Sowami"; widoczne 
ślady po uderzeniach odłamków z 1944 r., a na dole - nazwisko właściciela 
odlewni, która wykonała tabliczkę i adres zakładu
2. Po 89 latach napisy i cyfry tabliczki zostawiły na ścianie elewacji wyraźny ślad

(zdjęcia: Janusz Sujecki) 

rymi śrubami. Przypuszczałem, 
że może to być stary, dawno 
zamalowany szyldzik jakiegoś 
warsztatu rzemieślniczego czy 
punktu usługowego.

Po zakończeniu oględzin 
wypożyczyłem drabinę i przy
stąpiłem do ostrożnego zdej
mowania tajemniczej tabliczki. 
Podważona lekko płytka wysu
nęła się nagle wraz z dwoma 
kolkami, pociągając za sobą 
strumień kurzu i fragmentów 
zmurszałego tynku. Okazało się 
wtedy, że trzymam w rękach ta
bliczkę z numerem policyjnym 
kamienicy, pochodzącą jeszcze 
z carskich czasów! Tabliczka 
została niegdyś zdjęta, odwró
cona napisami do ściany i po
nownie przykręcona.

W ozdobnej ramce znajdu
je się nazwa ulicy: nad nume
rem napis cyrylicą - „Moskow- 
skaja", pod numerem polska 
wersja - „Moskiewska”. Uwa
gę zwraca oryginalna, dobrze 
zachowana kolorystyka ta
bliczki, zgodna z ówczesnymi 
przepisami (tło granatowe, 
ramka, cyfry numeru policyjne
go i napisy - białe). Tabliczka 
numerowa, wykonana w 1906 r. 
(wysokość - 25,5 cm; podsta
wa - 25,3 cm) jest cynkowym 
odlewem. Pochodzi z wytwórni 

Józefa Poznańskiego przy ul. 
Długiej 43.

Tabliczka spełnia wymogi roz
porządzenia obowiązującego po 
upadku powstania styczniowego 
1863 r. i nakazującego, by szyldy 
oraz wszelkie napisy informacyj
ne wykonywane były także w języ
ku rosyjskim, przy czym napis ro
syjski musial być zawsze umiesz
czony jako pierwszy - nad pol
skim lub z jego lewej strony.

W 1916 r. przystąpiono do 
usuwania śladów carskiego pa
nowania w Warszawie. Zdarzało 
się, że właściciele posesji odta- 
mywali górne części tabliczek 
z rosyjską wersją nazwy ulicy al
bo zasłaniali je paskami blachy. 
W tym wypadku nie można było 
tak postąpić, gdyż sama nazwa 
ulicy uległa zmianie. Moskiew
ska stała się Jagiellońską. Wła
ściciel odkręcił więc tabliczkę, 
odwrócił ją napisami do ściany 
i kazał wymalować na odwrocie 
napis: „Jagiellońska 29”. Bar
dzo możliwe, że napis ten znaj
duje się nadal pod warstwami 
farby. Tabliczka przetrwała, gdyż 
wejście do kamienicy od strony 
ul. Jagiellońskiej zostało po woj
nie zlikwidowane. Nie wieszano 
więc tam nowych oznaczeń nu
merowych i nie interesowano 
się starymi. Po 89 latach tablicz
ka została zdjęta i wzbogaciła 
zbiory Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy.

Janusz Sujecki

Dwór polski - zjawisko historyczne i kulturowe

Niszczejący dwór w Czarnotulu na Kujawach

(fot. Maciej Rydel)

Maciej Rydel

W dniach 13-14 października 2005 r. w Pałacyku Zielińskich w Kiel
cach odbyto się kolejne, VIII seminarium naukowe „Dwór polski - 
zjawisko historyczne i kulturowe". Seminaria te, rozpoczęte w 1986 r., 

stały się ważnym wydarzeniem naukowym, doty
czącym zjawiska, jakim byt i jest dwór polski 
i związane z nim tradycje. Gospodarzem wszyst
kich spotkań jest kielecki oddział Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki. Na każde z seminariów przy
gotowanych jest na ogól 30 referatów i komuni
katów naukowych. Ponadto organizowana jest 
wycieczka trasą „od dworu do dworu" po woje
wództwie świętokrzyskim i sąsiadujących z nim 
mazowieckim i łódzkim.

Wszystkie referaty seminaryjne wydawane są 
drukiem. Stanowią one bardzo bogaty i cenny ma
teriał poznawczy. Dotyczą wszystkich aspektów ży
cia dworów, a więc ich lokalizacji, architektury, go
spodarki rolnej, roli kulturowej, specyficznej trady
cji, estetyki i obyczaju, a także odwzorowania dwo
ru w sztuce. W wielu wypadkach ratują pamięć 
o polskiej tożsamości, której świadomość w prze
rażającym tempie znika, czy to pod wpływem rodzimych działań zniszcze
nia, czy naśladowania obcych, niejednokrotnie prymitywnych wzorów.

Z kilkunastu tysięcy dworów istniejących w Polsce międzywojennej 
przetrwało do dziś niecałe trzy tysiące, w tym ponad dwa tysiące jest

w stanie ruiny, dalekiej przebudowy lub takiego ogołocenia (wycięcie 
parku, pozbawienie całej infrastruktury gospodarczej), że została jedy
nie zniekształcona skorupa. Z pozostałej liczby dworów, 28 resztówek 

jest w rękach dawnych właścicieli, około 60 zo
stało wykupionych po 1990 r. również przez pier
wotnych właścicieli, w tym kilkanaście odzyskało 
lub odzyskuje blask, dzięki olbrzymiemu wysiłko
wi i emocjonalnemu zaangażowaniu spadkobier
ców. W około trzydziestu są muzea, fragmenta
rycznie pokazujące życie dworu w wiekach od 
XVI do XX. Kilkanaście dworów trafiło w ręce 
światłych ludzi, miłośników tradycji i dzięki odbu
dowie stanowią one ośrodki kultywowania dwor
skiej kultury. Pozostałe niszczeją lub przejęte 
przez współczesnych barbarzyńców zatraciły ja
kikolwiek związek ze swoimi korzeniami. Nie ma 
natomiast w Polsce ani jednego dworu, który, bę
dąc w rękach dawnych właścicieli, stanowiłby 
o ciągłości zjawiska tak znamiennego dla pol
skiej tożsamości. Ani jeden z tych dworów nie ży- 
je z ziemi. Nie ma też w nich miejsca, gdzie gro

madziłoby się specjalistyczną dokumentację dotyczącą zjawiska dwo
rów, życia polskiej szlachty i ziemiaństwa. Dlatego tak ważne zadanie 
pełnią kieleckie seminaria.
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Spotkanie z książką

OCHRONA BUDOWLI 
DREWNIANYCH

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazała 

się w 2005 r. książka pod redakcją Emanu
ela Okonia Zabytkowe budowle drewniane 
i stolarka architektoniczna wobec współ
czesnych zagrożeń. Jak we wstępie do pu
blikacji zauważa Emanuel Okoń, chociaż 
drewno jako jeden z najstarszych używa
nych przez człowieka materiałów budowla
nych jest obecnie zastępowane nowocze
snymi technologiami, to „drewniane bu
dowle nadal stanowią niesłychanie istotny 
element krajobrazu kulturowego nie tylko na 
terenie Polski, ale i całego świata". Jednak 
drewno - to budulec nietrwały, podatny na 
działanie czynników biologicznych i nara
żony na niszczycielską działalność człowie
ka. Dlatego bardzo ważne jest rozwijanie 
ogólnych badań nad konserwacją drewna, 
jak i wypracowanie metod ochrony po
szczególnych drewnianych elementów.

W książce opublikowane zostały wy
powiedzi uczestników międzynarodowej 
konferencji poświęconej zagrożeniom bu
dowli drewnianych, która odbyła się w To
runiu w 1999 r. Poznajemy problematykę 
drewnianej architektury sakralnej i zabyt
kowych drewnianych budynków wiejskich. 
Dowiadujemy się, jak ważną rolę odgrywa 
analiza konstrukcji drewnianych w bada
niach architektonicznych substancji muro
wanych i o tym, że znaki montażowe mo
gą być źródłem wiedzy o warsztatach cie
sielskich. Dużo miejsca poświęcono w pu
blikacji tematyce datowania drewna bu
dowlanego metodą dendrochronologicz- 
ną. Ciekawie przedstawiono badania roli 
drewna w budownictwie średniowiecz
nym. Czytelników interesujących się histo
rią budownictwa na pewno zaciekawi pro
blematyka konserwacji więżb dachowych, 
boazerii, zabytkowej stolarki drzwiowej 
i okiennej. Ostatni rozdział książki chętnie 
przeczytają chyba wszyscy; dotyczy wad 
i zalet „nowych okien", jednoramowych, 
utwardzonych PCW - z problemem insta
lowania ich zamiast okien tradycyjnych - 
podyktowanego koniecznością lub modą, 
zetknęła się większość z nas.

Prezentowane w książce artykuły są 
opublikowane z tłumaczeniem na język 
niemiecki, ilustrowane zdjęciami i grafika
mi zabytkowych budowli, rysunkami i pla
nami elementów architektonicznych. Za
interesowani kupnem publikacji mogą 
kontaktować się z księgarnią Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika (87-100 Toruń, ul. 
Reja 25, tel. 0-56 611-42-98, 611-42-86, 
księgarnia internetowa: www.ksiegar- 
nia.uni.torun.pl). (ek)

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

miesięcznika są oczywiste:

•/ Zofia Matoń z Krakowa - Dziecko w malarstwie od XVI do końca XX wieku ze zbiorów polskich, katalog 
wystawy w Muzeum-Palacu w Wilanowie, Warszawa 2004
Andrzej Sośnierz z Katowic - Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów 
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Warszawa 2004 
Waldemar Czerwoniec z Pruszkowa - Marek Kwiatkowski, Mirosław Głogowski. Romuald M. Sołdek, 
Damazy Kwiatkowski, Pałac Prezydencki, Wydawnictwo MAK, Wrocław 2004

y Jarosław Marczak z Lodzi - Barbara Tondos, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna. Wydawnictwo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 2004

J Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką. Ośrodek 
KARTA i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005

• 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”.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

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”.
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Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 War
szawa, ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 02 1060 
0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy doko
nywać na blankietach przekazów pocztowych i ban
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nym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena pre
numeraty opłaconej na cały 2006 r. - 72 zł. Prenu
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dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informa
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41 w. 252 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez listono
szy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. 
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania 
lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na 
okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 3 1 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce 
zamieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty 
do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobie
rania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełnia
nia blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzempla
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wiać również za pośrednictwem stron internetowych 
(www. poczta. 1 u bł i n. p 1/gaze ty).
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‘ Spotkania w Internecie

W Tarnowie i okolicach

Tarnów - to miasto zarazem małopolskie, magnackie i ga
licyjskie. Małopolskie ze swoją gotycką katedrą i gotycko- 
-renesansowym ratuszem. Magnackie, gdy popatrzymy na 

ruiny zamku i pomniki nagrobne panów Tarnowskich. Gali
cyjskie, kiedy znajdziemy się na wielkim dworcu kolejowym 
albo kiedy mijamy monumentalne gmachy urzędów, a obok 
nich ukryte w ogrodach wille. Galicyjskie jednak głównie 
przez swą wielokulturowość, której ślady można oglądać do 
dzisiaj. Z pewnością nie mniej ciekawe są okolice Tarnowa 
- kraina łagodnych wzgórz, wiejskich kościołów nierzadko 
pamiętających czasy średniowiecza, małych sennych mia

steczek, które swój złoty okres już dawno pozostawiły za so
bą i wreszcie rozsianych po okolicznych wzniesieniach 
cmentarzy z czasów pierwszej światowej wojny. Niedługo 
po zakończeniu tej wojny Tarnów zaczął być kojarzony ra
czej z wielkim przemysłem niż z zabytkami i dopiero od nie
dawna widać wyraźny zwrot w stronę historii. Wydanych zo
stało wiele publikacji o dziejach i zabytkach miasta, w tym 
przede wszystkim wielotomowy Wielki Przewodnik, ciekawie 
prezentuje się również wizerunek Tarnowa w internecie.

Internetowa wizytówka Tarnowa - to przede wszystkim 
jeden duży, starannie zaprojektowany, oficjalny serwis inter
netowy miasta, umieszczony pod adresem www.tarnow.pl. 
Czytelników „Spotkań z Zabytkami" zainteresuje zapewne 
szczegółowy, bogato ilustrowany przewodnik historyczny po 
Tarnowie (adres głównej strony: www.tarnow.pl/historia). 
Pierwsze rozdziały internetowego przewodnika - to krótki 
zarys historii i kalendarium najważniejszych dat z dziejów 
miasta. Możemy tutaj zapoznać się z przeszłością Tarnowa 
począwszy od czasów prehistorycznych, prześledzić jego 
rozwój za czasów kolejnych właścicieli - Leliwitów, Tarnow
skich, Ostrogskich i Sanguszków oraz dalsze losy w epoce 
rozbiorów i w czasach najnowszych - w przemysłowej epo
ce międzywojennej i trudnych dla miasta latach niemieckiej 
okupacji. W serwisie znalazł się także zbiór legend opowia
dających o Tarnowie i okolicznych miejscowościach.

Dalsze strony zawierają dokładną prezentację tarnow
skich zabytków. Wirtualne zwiedzanie miasta rozpoczynamy 
od stojącego na środku rynku gmachu ratusza, przy okazji 
zapoznając się z ciekawszymi fragmentami ekspozycji 

mieszczącego się obecnie w ratuszu muzeum. Zaraz po 
wyjściu z ratusza udajemy się do tarnowskiej katedry. Opis 
świątyni oraz zgromadzonych w jej wnętrzu dziel sztuki po
dzielony został na kilka rozdziałów, dzięki czemu, mimo iz 
jest bardzo szczegółowy, pozostał przejrzysty. Tekst uzupeł
niają fotografie, brak natomiast schematycznego planu ka
tedry, przez co jej zwiedzanie może być nieco utrudnione. 
W dalszej części przewodnika znalazły się krótkie teksty po
święcone zaułkowi katedralnemu, przyrynkowym kamieni
com i ceglanej bimie - jedynemu ocalałemu fragmentowi 
tarnowskiej synagogi. Oprócz opisów na stronie umieszczo
ne zostato zdjęcie lotnicze Starego Miasta oraz dokładny 
plan, na którym zaznaczono opisywane obiekty. W kolej
nych rozdziałach poznamy mniej znane zabytki Tarnowa, 
położone już poza obrębem średniowiecznych murów. Od
wiedzimy m.in. dwa piękne, drewniane kościoły, stare, za
bytkowe cmentarze - katolicki i żydowski, podmiejskie pała
ce i dworki, tarnowski dworzec kolejowy, a na zakończenie 
ruiny wspaniałego niegdyś zamku na Górze św. Marcina. 
Osobne strony serwisu poświęcone zostały pomnikom.

Zwiedzając tarnowskie zabytki, możemy skorzystać z te
matycznych tras spacerowych, których propozycje umiesz
czono na stronach serwisu. Możemy przejść szlakiem tar
nowskiego renesansu, łączącym rezydencję na Górze św. 
Marcina z rynkiem i katedrą, nie mniej ciekawą, a przy tym 
znakomicie opisaną trasą zabytków żydowskich czy wresz
cie szlakiem poświęconym pamięci generała Józefa Bema, 
jednego z najsłynniejszych tarnowian. Do odwiedzenia za
praszają też tarnowskie muzea - krótki opis najcenniejszych

eksponatów i linki do stron internetowych znajdują się 
w działach „Muzea” i „Skarby muzeów”. Ciekawostką są 
zwłaszcza przedstawione na oddzielnej stronie fragmenty 
Panoramy Siedmiogrodzkiej, gromadzone przez tarnowskie 
Muzeum Okręgowe. Wizerunek dawnego Tarnowa uzupeł
nia kolekcja starych reklam i fotografii, na których możemy 
zobaczyć nawet jeżdżące niegdyś po ulicach miasta tram
waje.

Oprócz omówionego powyżej oficjalnego serwisu miej
skiego własne strony mają dwa tarnowskie muzea. Stronę 
Muzeum Diecezjalnego odnajdziemy pod adresem 
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www.wsd.tarnow.pl/muzeum. Niestety, mimo iż w zbiorach 
znajduje się wiele ciekawych i cennych dziet sztuki, a przede 
wszystkim znana galeria średniowiecznych obrazów i rzeźb, 
w intercede możemy zobaczyć zaledwie kilka eksponatów. 
Nie można także o nich za wiele przeczytać, pozostają jedy
nie podpisy pod fotografiami, a same zdjęcia również nie są 
najwyższej jakości. Nieco lepiej prezentuje się strona Mu
zeum Okręgowego (adres: www.muzeum.tarnow.pl). 
Wprawdzie układ treści i szata graficzna nie są zachwycają
ce, ale przynajmniej jest co poczytać i pooglądać. Na stro
nie zaprezentowane zostały wszystkie oddziały muzeum, 
także te mieszczące się w okolicznych miejscowościach, jak 
chociażby zameczek w Dębnie czy kolorowa zagroda w Za
lipiu. Szkoda jednak, że tak mato uwagi poświęcono 
umieszczonym tam stałym ekspozycjom. Więcej miejsca 
zajmują natomiast materiały związane z wystawami czaso
wymi, poświęcone archeologii i dziejom Tarnowa i okolic 
oraz historii i kulturze Żydów i Romów. Godny uwagi jest też 
dział „Biblioteka” - kolekcja ciekawych artykułów o historii 
Tamowa i postaciach związanych z miastem, oraz kilka tek
stów na temat tarnowskich zabytków. Wśród tych ostatnich 
znajdziemy takie perełki, jak choćby opis i zdjęcia drewnia
nego, krytego dachem mostu na rzece Białej, spalonego 
niestety w czasie działań wojennych w 1914 r.

Dużo większy porządek panuje na prywatnej stronie 
Marka Sztorca, poświęconej zabytkowym kościołom daw
nego województwa tarnowskiego, którą odnaleźć możemy 
pod adresem strony.tarman.pl/~masz. Główna część ser
wisu (dział „Kościoły”) - to opisy blisko stu świątyń z regio
nu tarnowskiego. Liczba ta zresztą stale rośnie, gdyż strona 
jest często aktualizowana. Oprócz kościołów starszych i sty
lowych znajdziemy tu także kilka ciekawych przykładów bu
downictwa sakralnego z okresu międzywojennego, a nawet 
z lat powojennych. Każdy z tekstów zawiera krótką historię

omawianego obiektu oraz dokładny opis architektury i wy
posażenia wnętrza, wzbogacony licznymi fotografiami. Na 
stronie znalazły się również notki biograficzne przybliżające 
sylwetki artystów związanych z opisywanymi zabytkami - 
architektów, autorów polichromii i rzeźb, w tym w szczegól
ności twórców pięknych pomników nagrobnych z tarnow
skiej katedry. Poruszanie się po stronach ułatwia alfabetycz
ny indeks miejscowości i znajdujących się w nich kościołów, 
a także wewnętrzne linki, umieszczone w tekście, umożliwia
jące bezpośrednie przejście do stron biograficznych albo 
odwiedziny w innym, znajdującym się w pobliżu kościele. 

Na stronach znalazł się też wykaz podstawowej literatury 
dotyczącej zabytków sakralnych okolic Tarnowa oraz zestaw 
linków do stron internetowych poszczególnych parafii, gdzie 
często można znaleźć dalsze informacje o zaprezentowa
nych świątyniach.

Spośród stron parafialnych na uwagę zasługuje 
zwłaszcza serwis parafii św. Mikołaja w Bochni (adres: 
www.mikolaj.bochnia.iap.pl). Jeden z działów tego ser
wisu - to szczegółowy przewodnik po kościele. Znajdzie
my tam krótki zarys historii bazyliki oraz dosyć szczegóło
we przedstawienie zgromadzonych w jej wnętrzu zabyt
ków. Przed rozpoczęciem zwiedzania warto zapoznać się 
z interaktywnym planem kościoła.

Więcej o ziemi bocheńskiej przeczytać można w prywat
nym serwisie republika.pl/bochenskie, którego autorem 
jest Janusz Paprota. W dwóch pierwszych rozdziałach zapo- 
znajemy się z historią i geografią regionu. Oprócz samej

Bochni omówione zostały także okoliczne miejscowości, 
m.in. Łapczyca, Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana. W dziale 
„Postacie” poznamy sylwetki ludzi związanych z ziemią bo
cheńską, wśród których znaleźli się: św. Kinga, hetman Sta
nisław Lubomirski oraz generałowie Jan Henryk Dąbrowski 
i Leopold Okulicki. Dział „Zabytki” przedstawia najcenniejsze 
pomniki architektury Bochni i okolic - zabytkowe kościoły 
i kaplice, zamek w Wiśniczu, dwór obronny w Wieruszycach 
oraz żołnierskie cmentarze z czasów pierwszej wojny świato
wej. Bardzo ciekawy jest dział „Galerie”, gdzie znalazło się 
wiele pięknych fotografii prezentujących najładniejsze zakąt
ki regionu. Obok lepiej znanych zabytków samej Bochni zo
baczymy tutaj stojące przy dawnych traktach, pokryte malo
wanymi płaskorzeźbami krzyże i kapliczki oraz charaktery
styczne dla okolic Wiśnicza wysokie kamienne kolumny. Nie 
zabrakło też zdjęć pokazujących okoliczne dwory i dworki 
oraz urokliwe drewniane kościółki. Dla tych, którzy chcieliby 
jeszcze lepiej poznać ziemię bocheńską przygotowano 
szczegółowe zestawienie bibliograficzne, a swoją dotych
czasową wiedzę sprawdzić można w teście krajoznawczym.

Patrząc na wzgórze nad Lipnicą, zakończmy wirtualną 
podróż po Tarnowie, Bochni i okolicach. Być może powróci
my jeszcze w te strony, wędrując szlakiem architektury 
drewnianej albo galicyjskich cmentarzy wojennych. Ale za
nim to nastąpi, może warto byłoby pomyśleć o odwiedzeniu 
tego rejonu nie tylko na ekranie komputera, wiemy przecież, 
że żaden choćby najlepszy opis i żadna fotografia tego nam 
nie zastąpią.

Hadrian Jakóbczak



Krzemieniec - miasto Słowackiego

(zdjęcia z wystawy „Krzemieniec - miasto Słowackiego w fotografii Jana 
Skłodowskiego", zorganizowanej w Muzeum Wychodźstwa Polskiego 

w Warszawie, sierpień-wrzesień 2005, z okazji dwustulecia Gimnazjum 
Wołyńskiego, przekształconego po kilku latach w Liceum Krzemienieckie)

Na pograniczu Podola i Wołynia, w długim jarze pomię
dzy Górami Krzemienieckimi malowniczo rozpostarto 

się niewielkie miasteczko Krzemieniec. Przez całe stulecia 
była to miejscowość wielonarodowa i wielokulturowa, cze
go świadectwem są znajdujące się tu świątynie i cmenta
rze różnych wyznań. Krzemieniec - to także miejsce uro
dzin i młodości przyszłego poety Juliusza Słowackiego. 
Dziś, mimo upływu lat i niesionych przez nie nieodwracal
nych zniszczeń oraz przemian, nadal odnajdziemy w Krze
mieńcu liczne znaki przeszłości, a na straży jego dawnej 
świetności wciąż stoją Góra Bony, kościół licealny i odno
wiony niedawno dworek Słowackich - muzeum poety.

1. Krzemieniec - widok miasta z Góry Krzyżowej
2.3. Dworek Słowackich - muzeum poety (2)
i fragment ekspozycji (3)
4. Schody przed kościołem licealnym
5. Widok na Górę Bony przez bramę liceum


