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Od redakcji
I A /iadomość, ogłoszona 13 lutego 2006 r. na Zamku Królewskim w Warszawie przez Ernsta van 
Ir V de Weteringa, kierownika zespołu badawczego Rembrandt Research Project, że znajdujące 
się w zamkowej kolekcji portrety „Starzec przy pulpicie” i „Dziewczyna w kapeluszu" są bezspor
nymi dziełami Rembrandta, była niezwykle oczekiwaną w Polsce informacją w Roku Rembrand- 
ta. Obrazy te, ofiarowane Zamkowi Królewskiemu w 1994 r. przez Profesor Karolinę Lanckoroń- 
ską, pochodzą z kolekcji Stanisława Augusta i należą, obok „Krajobrazu z miłosiernym Samaryta
ninem” Rembrandta i „Damy z gronostajem" Leonarda da Vinci (oba w zbiorach Muzeum Czarto
ryskich w Krakowie), do najcenniejszych dziel sztuki w Polsce.

Obrazów Rembrandta nigdy zresztą nie było u nas wiele. Z kolekcji króla Jana Kazimierza wy
mienia się kompozycję „Diana w kąpieli i Akteon" (obecnie w Museum Wasserburg Anholt). Ze 

zbiorów naszych Wazów pochodzą także: „Portret rabina” 
i „Portret mężczyzny w berecie z pertami", wywiezione z War
szawy przez Augusta II, gdy ten urządzał w Dreźnie galerię 
obrazów (obecnie w zbiorach Galerii Drezdeńskiej). Lecz, co 
ciekawe, dzielą Rembrandta nie przez wszystkich możnych 
mecenasów w minionych wiekach byty cenione aż tak wyso
ko, jak cenimy je dzisiaj. Jak piszą, przy okazji omawiania 
„Krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem”, Janusz Wałek 
i Dorota Dec w eseju zamieszczonym w katalogu wystawy 
„«Czasy! Ludzie! Ich dzieta!». Teatr obrazów księżnej Izabeli 
Czartoryskiej”, która odbyta się w 2001 r. w Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie, właścicielka tego obrazu: „scha

rakteryzowała malarza krótko, raczej nie przejawiając większej dla niego sympatii: “Rembrandt byt 
nadzwyczaj skąpym i łakomym a nawet dziwakiem*, i dalej: «Miat postać prostaka i brudno się 
nosi! i mieszkał*; na zakończenie dodaje: “Stawny Gerard Dow [Dou] byt jego uczniem*, z czego 
można wnioskować, iż o wiele wyżej stawiała dzieła tego ostatniego" (s. 59).

Pojedyncze prace Rembrandta znane są z kilku innych magnackich kolekcji. W rozsprzeda- 
wanym w 1823 r. zbiorze obrazów generała Aleksandra Chodkiewicza by ta, bliżej nam nieznana, 
„Gtowa starca” Rembrandta. W tym samym czasie w zbiorach artystycznych Józefa Kajetana 
Ossolińskiego „nazwisko samego mistrza spotykamy przy dziewięciu obrazach, z których 5 miał 
wykonać własnoręcznie: “Abraham i Hagar*, “Krajobraz z figurami*, «Glowa starca*, «Dwie głowy* 
i “Herod otoczony postaciami* (przy sprzedaży określony jako «Pitat*)" (Andrzej Ryszkiewicz, „Ko
lekcjonerzy i miłośnicy”, Warszawa 1981, s. 69). Z kolei w zbiorach dzikowskich znajdowały się: 
„Autoportret młodzieńczy” Rembrandta (obecnie uznany za dzieło z kręgu Rembrandta; zbiory 
J. Tarnowskiego, Warszawa) i jego słynny „Lisowczyk”, pochodzący z galerii króla Stanisława Au
gusta, sprzedany w 1910r. przez ówczesnego właściciela hr. Zdzisława Tarnowskiego amerykań
skiemu zbieraczowi H. C. Frickowi (obecnie, jako „Jeździec polski”, w posiadaniu Frick Collection 
w Nowym Jorku), a w paryskiej kolekcji Mikołaja Potockiego namalowany przez mistrza z Amster
damu „Portret brata”, legowany po bezpotomnej śmierci Mikołaja w 1921 r. do muzeum w Luw
rze (ostatnio nieuznawany za dzieło Rembrandta).

Takie przemieszczenia dziel sztuki nie przez wszystkich Polaków byty w pełni akceptowane. 
Za każdym razem, po informacji na temat sprzedaży lub legowania obrazów Rembrandta z pol
skich kolekcji do zbiorów zagranicznych, podnosił się alarm w prasie. Tak było też, kiedy znajdu
jące się u hrabiów Raczyńskich w Rogalinie obrazy uznawane wtedy za dzieła własne Rembrand
ta (dziś mu odpisane): „Portret młodzieńca" i „Chrystus z laską pielgrzyma” - na zawsze opuści
ły kolekcję. Pierwszy z nich wypożyczony został w 1911 r. na wystawę Rembrandtowską w Mau- 
ritshuis w Hadze, skąd już nie powrócił. Drugi, zakupiony przez Rogera Raczyńskiego w 1910 r. 
w Paryżu, jego spadkobiercy sprzedali w 1928 r. do kolekcji Julesa Bacha w Nowym Jorku (obec
nie jest ozdobą tamtejszego Metropolitan Museum of Art). Jak do tego doszło, próbował wyjaśnić 
na tamach „Wiadomościkonserwatorskich" (nr 5, 1929, s. 19) Jarosław Wojciechowskipisząc, że 
obraz ten „został wywieziony przez ś. p. Edwarda Raczyńskiego do Wiednia i zdeponowany 
w tamtejszem “Dorotęurn* jeszcze w r. 1914, wobec niebezpieczeństwa inwazji rosyjskiej w chwi
li wybuchu wojny światowej. Od tego czasu obraz wyżej wymieniony nie wrócił już do kraju, a w r. 
1928 został sprzedany do Ameryki przez sukcesorów ś. p. hr. Raczyńskiego. Wobec takiego sta
nu rzeczy rygory przewidziane w Dekrecie Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r., a na
stępnie w Rozporządzeniu Prezydenta Rzplitej z dn. 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami nie 
mogły mieć w danym wypadku zastosowania, ponieważ obiekt znajdował się zagranicą, jeszcze 
przed powstaniem państwa polskiego".

W tym numerze „Spotkań z Zabytkami", z okazji Roku Rembrandta, zamieszczamy dwa ar
tykuły - o graficznych powtórzeniach autoportretów Rembrandta pisze Hanna Widacka (s. 3), 
a o wspomnianych wyżej „tronies” (wizerunkach charakterystycznych typów ludzkich): „Starcu 
przy pulpicie” i „Dziewczynie w kapeluszu" - Antoni Ziemba (s. 6).



DD przeglądy 
poglądy

Zapadła decyzja o powołaniu Muzeum 
Historii Polski. Według Kazimierza M. 
Ujazdowskiego, ministra kultury i dzie
dzictwa narodowego, .nie będzie to 
muzeum statyczne, muzeum ekspona
tów prezentujących różne epoki w dzie
jach Polski. Myślimy o placówce narra
cyjnej i interaktywnej opowiadającej 
w komunikatywnych formach główne 
wątki dziejów Polski, niekoniecznie 
w myśl reguł obowiązujących dotąd 
w polskim świecie muzealniczym. [...] 
Muzeum Historii Polski nie zogniskuje 
się wokół jednego wydarzenia histo
rycznego, a nawet wokół jednej tematy
ki, tylko będzie musialo stworzyć nowo
czesne formy na prezentację wyjątko
wości polskiego doświadczenia histo
rycznego, od I Rzeczpospolitej po cza
sy współczesne. [...] Wierzę, że w ciągu 
dwóch lat placówka zostanie otwarta."

W kościele NMP w Poznaniu dzięki 
użyciu radaru ziemnego archeolodzy 
odkryli ślady kaplicy ufundowanej 
przez żonę Mieszka I - Dąbrówkę. Jest 
to prawdopodobnie pierwsza chrze
ścijańska świątynia powstała na zie
miach polskich. Hipoteza ta może 
mieć potwierdzenie w Kronice polsko- 
-śląskiej z XIII w., w której fundację po
znańskiej kaplicy wiązano właśnie 
z osobą Dąbrówki, ale całkowitą pew
ność przyniosą dopiero badania ar
cheologiczne. Trudno także ostatecz
nie określić kształt kaplicy - być może 
georadar pokazał pozostałości póź
niejszej romańskiej przebudowy, 
a pierwotna kaplica była rotundą.

Powróciły do Szczecina dwie cenne 
płaskorzeźby - „Niesienie Krzyża" 
i „Ukrzyżowanie” z dawnego ołtarza 
w kościele Mariackim we Wkryujściu 
koto Szczecina. Ołtarz, ufundowany 
około 1505-1510 r. przez księcia po
morskiego Bogusława X, powstał 
w warsztacie pomorskim i należy do 
najciekawszych zabytków późnośre
dniowiecznej sztuki na Pomorzu. W ko
ściele we Wkryujściu pozostawał do 
XVIII w., później trafił do zbiorów Po
morskiego Towarzystwa Historyczno- 
-Starożytniczego. Tuż przed pierwszą 
wojną światową płaskorzeźby ołtarza 
przeszły do szczecińskiego muzeum 
miejskiego. Od 1929 r. do końca dru
giej wojny światowej ołtarz znajdował 
się w zbiorach Pomorskiego Muzeum 
Krajowego. Pod koniec wojny Niemcy 
rozmontowali go i poszczególne pła
skorzeźby ukryli w różnych schowkach, 
których większość znalazła NKWD, 
a ich zawartość przewieziono do ZSRR. 
W1956 r. Moskwa zwróciła Polsce wie
le dziel sztuki wywiezionych w czasie 
wojny, a wśród nich niektóre części oł
tarza z Wkryujścia, ale płaskorzeźby 
„Niesienie Krzyża” i „Ukrzyżowanie” 
znajdowały się wówczas w zbiorach 
muzealnych w Rydze. W 1958 r. za

mieszczone zostały w rejestrze polskich 
strat wojennych i dopiero przed dwoma 
laty odnalazł je na Łotwie niemiecki me- 
diewista prof. Uwe Albrecht. Po jego 
odkryciu polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych doprowadziło do zwrotu 
obu cennych płaskorzeźb. Nieznany 
jest jeszcze los ostatniej brakującej 
części ołtarza z Wkryujścia - figury św. 
Piotra. Dzieło to nadal znajduje się na li
ście polskich strat wojennych.

Na terenie woj. lubelskiego czeka na 
nabywców kilkanaście pałacyków 
i dworów. Głównym ich atutem jest 
malownicze położenie - na ogól znaj
dują się w rozległych parkach ze sta
wami. Niestety, same budynki są prze
ważnie w bardzo złym stanie i wyma
gają generalnych remontów. Wśród 
oferowanych przez władze samorzą
dowe Lubelszczyzny obiektów są 
m.in.: osiemnastowieczny pałac w So
bieszynie, zbudowany w 1815 r. dwu
piętrowy dwór w Średniej Wsi, osiem
nastowieczny murowany dwór w Kru
pem, drewniany z początku XX w., nie
wielki dwór w Krynce, powstalyw 1795 r., 
dwukondygnacyjny zajazd w Wólce 
Leszczyńskiej kolo Chełma. Lokalne 
władze, decydujące o zagospodaro
waniu proponowanych do kupna 
obiektów, najchętniej przeznaczają je 
na cele edukacyjne, turystyczne, 
mieszkalne, gastronomiczne.

Dawny szpitalno-klasztorny kościół 
św. Macieja we Wrocławiu, wznoszony 
od XIV do XVI w., ma otrzymać nowe 
witraże. Po zniszczeniach wojennych 
w 1945 r. kościół został odbudowany 
w latach 1961-1966, jednak dopiero 
obecnie będzie przeprowadzona kom
pleksowa konserwacja maswerków 
okien, a dzięki witrażom autorstwa Be
aty Stankiewicz-Szczerbik wnętrze 
świątyni ma zyskać niepowtarzalny wy
strój. Mają to być witraże na wskroś 
nowoczesne, zarówno pod względem 
formy, jak i zastosowanych technolo
gii, ale z szacunkiem odnoszące się 
do zastanej formy architektonicznej 
i klimatu wnętrza świątyni. Projekty wi
traży Beaty Stankiewicz-Szczerbik oraz 
projekt wzorcowej konserwacji okien 
(wykonawca: pracownia „Witraże- 
-Oleszczuk”) w kościele św. Macieja 
byty tematem wystawy „Splendor fene- 
strarum", zorganizowanej w dniach od 
16 maja do 4 czerwca br. przez Mu
zeum Architektury we Wrocławiu.

Powstała Fundacja „Panteon Narodo
wy na Skałce". Jej fundatorzy - Polska 
Akademia Umiejętności i Klasztor Pau
linów w Krakowie na Skałce - w kwiet
niu br. z okazji inauguracji działalności 
fundacji zorganizowali konferencję, na 
której wygłoszone zostały następujące 
wykłady: Idea powołania Fundacji 
.Panteon Narodowy na Skałce" (prof, 
dr hab. Andrzej Białas, prezes PAU), 
Historia panteonów (prof, dr hab. Jerzy 
Wyrozumski, sekretarz generalny 
PAU), Edukacyjno-kulturowy wymiar 
działalności Fundacji (prof, dr hab. 
Ewa Okoń-Horodyńska) oraz Koncep

cja architektoniczna Panteonu (dr inż. 
Bogdan Podhalański).

Podczas remontu budynku starostwa 
powiatowego w Przemyślu konserwa
torzy odkryli freski z XVII w. Pierwsze 
ich fragmenty znalezione zostały 
w ubiegłym roku, obecnie natrafiono 
na inskrypcje. Wszystkie odsłonięte 
malowidła będą udostępnione pu
bliczności po zakończeniu prac kon
serwatorskich i zabezpieczeniu odkry
tych pod tynkami starostwa zabytków.

W ramach obchodzonego corocznie 18 
kwietnia Międzynarodowego Dnia Mu
zeów w wielu miastach naszego kraju 
odbyty się liczne imprezy noszące na
zwę „Noc Muzeów". Muzeum Narodo
we w Warszawie przygotowało cykl inte
resujących wykładów, m.in.: Fantazja - 
bajka, czyli Witkacy multimedialny, Sza
lone Zakopane, krótkie wykłady mono
graficzne na temat najciekawszych dziel 
sztuki znajdujących się w zbiorach tego 
muzeum. Wszyscy zainteresowani za
proszeni też zostali do bezpłatnego 
zwiedzenia galerii stałych i wystaw cza
sowych. W Muzeum Narodowym w Kra
kowie również odbyt się cykl wykładów, 
wszystkie miały wspólny tytuł Od prze
szłości do przyszłości. Nocne spotkania 
ze sztuką dawną i nowoczesną, udo
stępnione zostały bezpłatnie ekspozy
cje stale, emitowano unikatowe filmy 
o sztuce. W poszczególnych oddzia
łach krakowskiego muzeum przygoto
wano wiele atrakcyjnych spotkań, np. 
w Muzeum Książąt Czartoryskich odby
ła się instalacja według „Krajobrazu 
z miłosiernym Samarytaninem" - Noc 
z Rembrandtem. Na drodze do Jerycho. 
We Wrocławiu Muzeum Narodowe za
prosiło m.in. na wykłady: Spojrzenie 
w przód, spojrzenie w tyl, czyli japońska 
sztuka współczesna, Gabinety sztuki 
i osobliwości (XVII - pot. XIX w.) jako pro
totypy muzeów. Z kolei Muzeum Historii 
Miasta Lodzi zorganizowało bezpłatne 
zwiedzanie wnętrz Pałacu Poznańskich, 
gdzie mieści się siedziba muzeum, oraz 
obejrzenie wystaw stałych i czasowych.

W zamku w Malborku w czerwcu br. 
otwarta została niecodzienna wystawa 
„Imagines Potestatis. Insygnia i znaki 
władzy w Zakonie Krzyżackim i Króle
stwie Polskim”. Pretekstem do jej zor
ganizowania stała się 550. rocznica 
triumfalnego wjazdu króla Kazimierza 
Jagiellończyka do zamku malborskie- 
go. Ten historyczny moment zapocząt
kował ponad 300-letnie panowanie pol
skie na tych ziemiach. Na wystawie 
zgromadzone zostały unikatowe obiek
ty związane z władcami - insygnia wła
dzy, militaria, stroje i biżuteria, obrazy 
i grafiki przedstawiające królów pol
skich i wielkich mistrzów, pieczęcie i nu
mizmaty oraz zabytki sepulkralne i sa
kralne, przedmioty codziennego użyt
ku. Na malborską wystawę sprowadzo
ne zostały eksponaty, dotąd rozproszo
ne po całym świecie. Nieprzypadkowe 
jest także miejsce ekspozycji - w Pała
cu Wielkich Mistrzów, najznakomitsze 
obiekty ulokowano w Wielkim Refekta

rzu, który po ćwierćwieczu został udo
stępniony zwiedzającym. Wystawa bę
dzie czynna do 30 września 2007 r.

Willa Otradno w Sulejówku pod Warsza
wą ma zostać przekazana w ciągu pięciu 
lat Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskie
go; w tym czasie gmina musi znaleźć 
mieszkania dla siedmiu mieszkających 
tam rodzin. Otradno ma być częścią pla
nowanego kompleksu edukacyjno-mu- 
zealnego z odrestaurowanym dworkiem 
Milusin, zwróconym Fundacji w 2000 r„ 
i nowoczesnym budynkiem muzeum.

Dzięki m.in. wielkiemu zaangażowaniu 
poznańskiego Oddziału Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami w marcu br. od
byto się uroczyste odsłonięcie tablicy, 
upamiętniającej postać malarza Wa
cława Taranczewskiego (1903-1987) 
na budynku przy ul. Rybaki 13 w Po
znaniu, gdzie artysta długie lata miesz
kał. Twórcą tablicy z podobizną mala
rza jest artysta rzeźbiarz, wykładowca 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 
Wiesław Koronowski. Wacław Taran- 
czewski większość swego twórczego 
życia spędził właśnie w Poznaniu. Był 
znakomitym kolorystą, jego dekoracje 
zdobią wiele wielkopolskich kościo
łów. Jest autorem aranżacji wnętrza 
kościoła NMP na Ostrowie Tumskim, 
dekorował kościoły św. Małgorzaty, 
św. Anny oraz św. Marcina. Projekto
wał też witraże, m.in. dla poznańskiej 
katedry. Dla upamiętnienia odsłonięcia 
tablicy poświęconej artyście Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami - Oddział 
w Poznaniu wydało we współpracy 
z Biblioteką Raczyńskich publikację 
Wacław Taranczewski w Poznaniu.

Fundacja na Starej Pradze zorganizo
wała w Warszawie w dniach od 13 maja 
do 26 czerwca cztery spotkania poświę
cone tej warszawskiej dzielnicy i wysta
wę fotograficzną „Come by kombajn - 
fotografie miasta”. Tematami spotkań 
były: „Inność praska: układ przestrzen
ny i ogólny profil architektoniczny cen
tralnych dzielnic prawobrzeżnego cen
trum miasta od średniowiecza po czasy 
współczesne" (prowadzenie: dr Peter 
Martyn z Instytutu Sztuki PAN), „Domek 
Loretański na Pradze na tle analogicz
nych budowli w Polsce i Europie Środ
kowej” (prowadzenie: dr Michał War- 
dzyński z Instytutu Historii Sztuki Uni
wersytetu Warszawskiego), „Pamiątki 
żydowskiej Pragi" (prowadzenie: Jan 
Jagielski z Żydowskiego Instytutu Histo
rycznego), „Praska kamienica przełomu 
XIX i XX w.” (prowadzenie: Michał Kra- 
sucki z Oddziału Warszawskiego Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami).

W Muzeum Miedzi w Legnicy w maju br. 
otwarta została wystawa „Śląsk - perta 
w Koronie Czeskiej". Pokazano na niej 
m.in. obrazy i rzeźby, ukazujące związki 
kultury Czech i Śląska - około 200 obiek
tów z okresu gotyku, manieryzmu i baro
ku. Wystawie towarzyszyły konferencje 
naukowe oraz publikacja na temat 
wspólnych wpływów tych dwóch kultur.
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Fascynacja
własną powierzchownością 

czyli o autoportretach Rembrandta

HANNA WIDACKA

embrandt Harmenszon van Rijn (co oznacza:
Rembrandt, syn Harmena znad Renu) urodził 

się 15 lipca 1606 r. nieopodal Lejdy, jako dziewiąte 
dziecko młynarza zbożowego. Zmarł 4 października 
1669 r. w Amsterdamie, najprawdopodobniej jako ofiara 
nawrotu szalejącej zarazy, tej samej, która wcześniej za
brała mu najbliższe osoby - ukochaną i niezastąpioną 
Hendrickje oraz syna Tytusa z młodą żoną Magdaleną. 
W ciągu 63 lat życia artysta nie pozostawił żadnego 
dziennika lub wspomnień, a zachowanych ledwie siedem 
jego własnoręcznie zapisanych kartek do mecenasa Con- 
stantina Huygensa dotyczy wyłącznie spraw finansowych. 
Nic zatem dziwnego, że narosła wokół postaci artysty le
genda skutecznie zniekształciła jego prawdziwą sylwetkę.

Jako pierwszy zaczął tę legendę konstruować Filippo 
Baldinucci, wzorujący się na Vasarim florencki żywotopi- 
sarz artystów, autor pierwszej włoskiej biografii Rembrand
ta (1686), potraktowanej quasi-romantycznie. To Baldinuc
ci utrwalił mit o niechętnym ustosunkowaniu się odbiorców 
do słynnego „Wymarszu strzelców”, o abnegacji, niechluj
stwie i dziwactwach malarza, o powolności pracy cechują
cej artystę oraz o niechęci żywionej doń przez klientów. 
Z kolei inny biograf malarza, Arnold Houbraken, ugrunto
wał legendę o chciwości artysty oraz - chyba nie bez pew
nej racji - o awanturniczym sposobie życia, nasuwającym 
analogie z innym /’ enfant terrible - Caravaggiem.

Istotnie, Rembrandt nie był człowiekiem łatwym 
w obcowaniu. Kierował się raczej własnym temperamen
tem i sympatiami, niż powszechnie panującymi pogląda
mi. Przyjaźnił się z ludźmi o nie najlepszej opinii (np.

1. Michał Płoński, „Autoportret Rembrandta”, wg „Autoportretu” 
Rembrandta z 1637 r., akwaforta, ok. 1806 r.
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z cieszącymi się złą sławą aktorami, których portreto
wał), co zauważał niemiecki artysta i pisarz, Joachim von 
Sandrart, utrzymując, że Rembrandt „chociaż sam nie byt 
nicponiem [...], nie czynił tego, czego wymagał jego sta
tus, lecz zawsze otaczał się ludźmi z niższych sfer”. Inni 
współcześni utrzymywali jednak, iż Rembrandt właśnie 
był nicponiem z uwagi na swoje notoryczne krętactwa fi
nansowe i oszukiwanie wierzycieli, a także chytre i nie
uczciwe podbijanie cen własnych odbitek graficznych. 
Nie są to cechy sympatyczne, lecz trzeba pamiętać, że ar
tysta nigdy nie umiał panować nad własnymi finansami. 
Jako kupiec był wręcz nieudolnym amatorem - często 
kupował za duże pieniądze, by sprzedać za małe. Odno
siło się to nie tylko do licznie gromadzonych dzieł sztu
ki, lecz także do luksusowego domu - pałacu, jednego 
z największych w Amsterdamie, zakupionego przez Rem- 
brandta i jego żonę Saskię w 1639 r. za horrendalną 
wręcz kwotę 13 tysięcy guldenów. Późniejszy finansowy 
krach artysty i załamanie się jego kariery malarskiej były 
spowodowane bynajmniej nie deprecjacją „Straży noc
nej” (to wielkie płótno ogólnie podziwiano) i brakiem 
zamówień, lecz niefrasobliwym i - co gorsze - chronicz
nym zaleganiem z opłatą podatku (350 guldenów) od za
kupu wspomnianego domu od Christoffela Thijsa. Arty
sta pieniądze wydawał na zupełnie inne cele. Przez cale 
lata żył ponad stan. W końcu osaczyli go poborcy podat
kowi, ale nawet wtedy malarz nie znał swojego zadłuże
nia, gdyż nie prowadził takich rachunków. Ostateczne 
bankructwo przyszło w 1655 r., a za nim kompletna sa
motność w ubóstwie.

Psychika Rembrandta nie mogła pozostać obojętna na 
kolejne ciosy losu. Wspomniany Baldinucci zanotował np. 
- na podstawie informacji jednego ze studentów artysty - 
iż malarz był wówczas wyjątkowo zgorzkniały i nieprzy
jemny, wybuchowy i skłonny do pogardzania wszystkimi, 
a w dodatku arogancki i kapryśny. Wiadomo również, że 
wcześniej (1640-1641) dręczyła go melancholia, a ściślej 
mówiąc, nieco absurdalne urojenie o rzekomym rozmięk
czeniu kości; opiekujący się malarzem słynny doktor Tulp 
zanotował: „[Rembrandt] leżał w łóżku przez całą zimę, 
gdyż obawiał się, że jeśli zeń wstanie, to na pewno przyda
rzy mu się coś strasznego. Był też głęboko przekonany, że 
grozi mu nie tylko rozmiękczenie kości, czego do tej pory 
tak się obawiał, ale całkowity rozpad ciała”.

Wszystkie, nawet najdokładniej spisane biografie Rem
brandta pozostałyby jednak niepełne, gdyby nie jego auto
portrety. Malarskie - olejne na płótnie i desce - oblicza się 
na 62 obrazy, graficzne - na 28 akwafort, nie licząc rysun
ków. To bezprecedensowe zainteresowanie własną osobą 
jest tym bardziej godne uwagi, że w każdym dziele Rem
brandt widział siebie na nowo, unikając powtórzeń. Będąc 
przy tym daleki od narcyzmu, niemal eksperymentalnie re-

2. Richard Earlom, „Autoportret Rembrandta”, wg „Autoportretu” 
Rembrandta z 1659 r., mezzotinta, 1767 r.

jestrował w sposób beznamiętny swoją twarz, począwszy od 
lat młodzieńczych po dni ostatnie. Urodziwy nie był (wspo
mniany Baldinucci notował, że miał niebudzącą sympatii 
„brzydką i plebejską twarz”), czego nigdy zresztą nie ukry
wał. Dysponował przecież innymi sposobami, by uczynić ją 
co najmniej interesującą, niemal fascynującą, a innym razem 
tajemniczą i zmysłową. Swoje oblicze poddawał zabiegom 
reżyserskim: to rzucał cień na pół głowy, zatapiał w nim 
oczy lub włosy, w półcieniu zostawiał usta, niekiedy je roz
chylał, a w oku rozpalał błysk to ciekawości, to uwagi, to 
napięcia. Kiedy indziej po prostu wykrzywiał twarz w gro
teskowym uśmiechu. Takie są jego wizerunki młodzieńcze 
z lat dwudziestych XVII w. (np. „Autoportret” z Kassel, ok. 
1626 r., „Autoportret w pancerzu” z 1629 r., Haga).

Pierwsze lata amsterdamskie, uwieńczone małżeń
stwem z Saskią i najszczęśliwsze w życiu Rembrandta, za
znaczyły się pysznymi autoportretami w hełmach, w wiel
kich aksamitnych beretach, w fantazyjnych kapeluszach 
z piórami, w lśniących pancerzach lub tzw. obojczykach,
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3. Charles Townley, „Autoportret Rembrandta”, wg „Autoportretu” 
Rembrandta z ok. 1664 r., mezzotinta, 1777 r.

(grafiki w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

w kaftanach i drogocennych płaszczach (najbardziej zna
ny „Autoportret w pancerzu i złotym łańcuchu” z 1634 r., 
Florencja, Uffizzi). Artysta pokazywał się raz jako czaru
jący młody mężczyzna, raz jako wojownik holenderski, 
raz jako dostojnik orientalny. Świetny strój pozostał tak
że w wizerunkach własnych czterdziesto- i pięćdziesięcio
letniego Rembrandta, ukazujących go jako mężczyznę 
w sile wieku, doświadczonego przez los, emanującego 
stoickim spokojem i skupionego już tylko na byciu sobą 
(np. „Autoportret” z 1658 r., Nowy Jork, Frick Collec
tion). Autoportret ostatni, z 1668 r. (Kolonia, Wallraf Ri
chartz Museum), przedstawia malarza stojącego przed 
sztalugami i zwracającego ku widzowi nabrzmiałą twarz 
o spuchniętych powiekach, z wyszczerbionymi zębami; 
widniejący na niej uśmiech zakrawa na drwinę, a może na 
szyderstwo. Rembrandt, wyobrażony tu pod postacią De- 
mokryta lub Zeuksisa, „jest stary, odrażający, samotny 
i w nędzy” (Mieczysław Wallis, Autoportret, Warszawa 
1964, s. 74), ale świadomy swojej wielkości.

Autoportrety Rembrandta zawsze były kuszącym wy
zwaniem dla profesjonalnych rytowników, powielających je 
na różnym poziomie artystycznym w ciągu XVII-XIX w., 
w różnych technikach graficznych, z najlepszym efektem 
w mezzotincie i akwaforcie. Liczbę sztycharzy można 
ostrożnie określić na minimum 50. Najbardziej liczą się tu 
mistrzowie „sztuki czarnej”, czyli mezzotinty, szczególnie 
rozpowszechnionej w Holandii, Anglii, Niemczech i Austrii, 
jak up. Jacob Gole, Richard Earlom i Charles Townley, 
Johann Elias i Johann Gottfried Haidowie, Johann Peter 
Pichler i Franz Wrenck. W akwaforcie wizerunki Holendra 
reprodukowali m.in.: Stefano della Bella, Jan Joris (lub 
Georg) van der Vliet, Johannes Pieter de Frey, a z polskich 
artystów Michał Płoński i Kajetan Wincenty Kielisiński.

Akwaforta Michała Płońskiego (1778-1812), przed
wcześnie zmarłego na chorobę psychiczną u warszawskich 
bonifratrów ucznia Norblina, jest wzorowana na autopor
trecie Rembrandta z 1637 r. (olej na desce, Paryż, Luwr). 
Przedstawia artystę w berecie przyozdobionym łańcuchem, 
z kolczykiem w prawym uchu, z długimi włosami spadają
cymi na ramiona, w marszczonej koszuli z kołnierzykiem 
i w płaszczu. Usytuowane na tle architektury popiersie za
mknięto w owalu. Rycina weszła w skład albumu: Recueil 
de 19 planches etudes des figures dessinees d’apres nature d 
Amsterdam en 1802, et gravees spirituellement a 1’eau forte 
par M. Płoński, wydanego w Paryżu około 1806 r.

Mistrzowska mezzotinta Richarda Earłoma (1743- 
-1822), wydana u zasłużonego Johna Boydella w Londynie 
w 1767 r., reprodukuje wizerunek własny Rembrandta 
z 1659 r. (olej na płótnie, w 1906 r. własność księcia Buc- 
cleuch w Londynie, uprzednio księcia Montagu), odwró
cony w stosunku do pierwowzoru.

Z roku 1777 pochodzi mezzotinta Charlesa Townleya 
(1746-ok. 1800), powielająca „Autoportret Rembrandta” 
(ok. 1664 r., olej na płótnie, Florencja, Uffizzi). Autopsja 
obu wymienionych mezzotint, operujących plamą (a nie 
kreską, jak w akwaforcie), pozwala zrozumieć, dlaczego ta 
wyjątkowo malarska technika graficzna okazała się nieza
stąpiona w reprodukcji dzieł van Rijna, w tym także jego 
zapadających w pamięć autoportretów.

Polska jest raczej uboga w dzieła malarskie Rembrand
ta. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko: w krakow
skiej galerii obrazów Książąt Czartoryskich „Krajobraz 
z miłosiernym Samarytaninem” oraz przekazane w 1994 r. 
Polsce przez rodzinę Lanckorońskich dwa obrazy artysty 
z 1641 r. — „Dziewczyna w kapeluszu” i „Starzec przy pul
picie”, znane też pod tytułami „Żydowska narzeczona”, 
„Portret młodej kobiety” i „Ojciec żydowskiej narzeczo
nej”; dwa ostatnie znajdują się w Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Hanna Widacka
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Na początku Roku Rembrandtowskiego, 13 lutego 2006 r., na konferencji prasowej 
w Zamku Królewskim w Warszawie media zagraniczne i polskie ogłosiły werdykt w sprawie 

tzw. Rembrandtów Lanckorońskiej. Werdykt ten wydany został przez członków holendersko-polskiej 
komisji do badania dwóch obrazów wiązanych z Rembrandtem, wystawianych

w Galerii im. Lanckorońskich w Zamku Królewskim; komisji prezydowat prof. Ernst van de Wetering, 
szef Rembrandt Research Project (Amsterdam), instytutu badawczego, wydającego od 1982 r. 

Corpus of Rembrandt Painting. Van de Wetering, uznawany powszechnie za „pierwszego 
rembrandtologa” na świecie jest autorem znakomitej książki o mistrzu

(Rembrandt. The Painter at Work, Amsterdam-Berkeley 1997)
i współautorem wspomnianego Corpusu (t. I-IV, 1982-2005), a także słynnych wystaw 

(m.in. „Rembrandt: The Master and His Workshop”, Berlin-Amsterdam-Londyn 1991-1992; 
„Rembrandt by Himself”, Haga-Londyn 1999; „The Mystery of the Young Rembrandt”, 

Kassel-Amsterdam 2002; „Rembrandt: The Quest of a Genius”, Amsterdam-Berlin 2006).

Obrazy Rembrandta
z kolekcji Lanckorońskich

-y -y- y ANTONI ZIEMBA

\/\Z latach 2003-2006 trwała w Zamku Królewskim

’ ’w Warszawie intensywna praca nad reatrybucją 
i konserwacją dwóch obrazów przekazanych w darze 
przez hr. Karolinę Lanckorońską. Do połowy XX w. 
obrazy te - „Starzec przy pulpicie” i „Dziewczyna w ka
peluszu” (deski topolowe, ok. 105,5 x 76,5 cm, sygn. 
i dat. 1641) - przypisywane były Rembrandtowi, a po
tem znikły z pola widzenia historyków sztuki. Zajmo
wali się nimi Ernst van de Wetering, Martin Bijl (daw
ny główny konserwator Rijksmuseum w Amsterdamie) 
i Karin Groen z Amsterdamu (najwybitniejsza specja
listka od badań chemicznych nad spoiwami, pigmenta
mi i barwnikami stosowanymi przez Rembrandta), kon- 
serwatorki Joanna Czernichowska (Wydział Konserwa
cji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) i Regina 

Dmowska (Zamek Królewski w Warszawie), Antoni 
Ziemba i Grzegorz Janczarski (obaj z Muzeum Narodo
wego w Warszawie) oraz grono kustoszy i konserwato
rów z Zamku Królewskiego i Muzeum Narodowego 
w Warszawie, a także z Muzeum Czartoryskich w Kra
kowie.

Oba obrazy pochodzą z kolekcji hrabiów Kamecke 
w Berlinie, skąd kupione zostały w 1777 r. przez króla 
Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zapewne 
wtedy, około 1769-1777, dla uatrakcyjnienia sprzedaży 
zostały powiązane w parę jako pendants i w tym celu 
przycięte na krawędziach; wówczas też nadano im ro
mantyczne tytuły „Ojciec żydowskiej narzeczonej” i „Ży
dowska narzeczona”. Od spadkobierców króla kupił je 
w 1815 r. Kazimierz Rzewuski, a po nim odziedziczone 
zostały przez rodzinę hrabiów Lanckorońskich i znalazły 
się w Wiedniu, gdzie eksponowane były publicznie w pa
łacu Lanckorońskich od końca XIX w. Od drugiej wojny
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1.2. Rembrandt,
„Starzec przy pulpicie”, 1641, 
Galeria im. Lanckorońskich, 
Zamek Królewski w Warszawie; 
stan w trakcie konserwacji (1) 
i po konserwacji (2)

światowej kolekcja Lanckorońskich nie była wystawiana, 
najcenniejsze obiekty, ukryte w sejfie bankowym, pozo
stawały niedostępne dla badaczy i publiczności. W 1994 r. 
hr. Karolina Lanckorońska ofiarowała swą kolekcję Zam
kom Królewskim w Warszawie (obrazy szkół północ
nych) i Krakowie (obrazy włoskie).

Z atrybucją Rembrandtowi oba obrazy weszły do li
teratury rembrandtologicznej XIX-XX w. (W. Bode 
i C. Hofstede de Groot, 1901; C. Hofstede de Groot, 
1915; W. R. Valentiner, 1921; A. Bredius, 1935). Nie 
znając obrazów naocznie, a tylko z fotografii, ich au
tentyczność zakwestionował Horst Gerson (1969). Od 
tego czasu autorstwo Rembrandta uchodziło za wątpli
we, a obrazy nie weszły do Corpus of Rembrandt Pain
ting. W artykule z 1998 r. Antoni Ziemba uznał „Star

ca” za bardzo wybitne dzieło Rembrandta z 1641 r., 
zaś „Dziewczynę” za dzieło ucznia, zapewne Ferdinan- 
da Bola, wskazując zarazem na ślady jakiejś wcześniej
szej kompozycji pod obecną postacią (Ikonotheka, 
1998, s. 11-26; por. też: D. Juszczak i H. Małacho
wicz, Galeria Lanckorońskich, kat. Zamek Królewski, 
Warszawa 1998, nr 15-16). Podkreślił też znaczenie 
obu obrazów jako kulminacji tendencji iluzjonistycz- 
nych w twórczości samego Rembrandta około 1639- 
-1641 r. oraz jego ówczesnych uczniów. Obrazy stu
diowane były wtedy poprzez warstwę grubego, po
ciemniałego werniksu oraz warstwę przemalowań, któ
re silnie zniekształcały oba dzieła, zwłaszcza „Dziew
czynę”. Zapewne dlatego obrazy wzbudziły żywe, lecz 
raczej negatywne reakcje u wielu badaczy. I tak np.
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3.4. Rembrandt (i uczeń?), „Dziewczyna w kapeluszu”, 1641, Galeria im. Lanckorońskich, Zamek Królewski w Warszawie; 
stan w trakcie konserwacji (3) i po konserwacji (4)
5. Rembrandt, „Portret Agathy Bas”, 1641, The Royal Collection, Her Majesty The Queen Elisabeth II, Buckingham Palace, Londyn

(zdjęcia: 1,3- Maciej Bronarski; 2, 4- Andrzej Ring, Bartosz Tropiło; 5 - archiwum autora)

Riidiger Klessmann ostrożnie uznał „Starca” za dzieło 
Salomona Konincka, „Dziewczynę” zaś za obraz Samu
ela van Hoogstratena - dwóch uczniów Rembrandta. 
Grupa holenderskich muzealników ze stowarzyszenia 
CODART, bawiąca w Polsce na konferencji w 2004 r., 
z niemal pogardliwym lekceważeniem odniosła się do 
atrybucji obrazów Rembrandtowi i Bolowi, już wtedy 
popieranej przez wstępną opinię van de Weteringa. 
Oceny muzealników z CODART okazały się jednak 
fałszywe.

Wstępne rozpoznanie, dokonane przez Ernsta van 
de Weteringa w 2003 r., podkreślało rangę dzieła Rem
brandta w wypadku „Starca”, a w wypadku „Dziewczy
ny” skłaniał się on do tezy o pierwotnym autorstwie 
Rembrandta, który porzucił malowanie portretu kobie
cego (Wetering rozpoznał kształt głowy, wielkiej kryzy 
i układu ramion), na którym następnie wykonane zo
stało (czy przez samego Rembrandta - tego nie był 

pewny, choć się ku temu skłaniał) obecne tronie (stu
dium) pięknej dziewczyny. Intuicję Weteringa potwier
dziło zdjęcie werniksów z obu obrazów i dalsze jego 
studia nad nimi podczas kolejnych trzech pobytów 
w Warszawie.

O ile „Starzec” nie budził już wątpliwości atrybu- 
cyjnych i był dość dobrze zachowany (mimo powierz
chownych przemalowań), o tyle „Dziewczyna” okaza
ła się pełna przemalowań, uzupełnień i rekonstrukcji, 
zapewne wczesnodziewiętnastowiecznych, które miały 
zatuszować liczne ubytki, przetarcia i wykruszenia far
by. Naniesione zostały także po to, by optycznie zinte
grować ślady pierwotnego portretu kobiecego (zarów
no kontury kryzy i głowy, jak i podrysowanie czarną 
farbą pod korpusem), które uwidoczniły się w ciągu 
wieków w wyniku transparencji farb i uszkodzeń war
stwy malarskiej. Dlatego m.in. w tle po prawej stronie 
namalowano masywną kolumnę, grubą zielonkawą far-
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bą zamalowano tło, poprawiono sygnaturę, zapewne 
też wtedy naniesiono obszerne plamy cienia za figurą, 
po obu jej stronach, w dolnych częściach tła. Dla ujed
nolicenia efektu i wyrównania ubytków wprowadzono 
maskującą je warstwę laserunków na twarzy i plamy 
cienia na jej krawędziach, a w konsekwencji - dla dal
szego ujednolicenia - także na dłoniach. Silnie uzupeł
niono partię czerwonej sukni oraz złote łańcuchy. Za
pewne zrekonstruowano wtedy też profilowanie iluzyj- 
nej ramy i białe refleksy światła na niej (zgodne 
z kształtem widocznym na wczesnej kopii obrazu 
w Statens Museum for Kunst w Kopenhadze).

Przemalowania te zostały obecnie w znacznych par
tiach całkowicie zdjęte (np. kolumna) lub silnie zredu
kowane (ścienione) tam, gdzie istniała obawa, że całko
wite zdjęcie przemalowań odsłoni destrukt albo grozić 
będzie uszkodzeniem autentycznej warstwy malarskiej 
(część przemalowań wniknęła silnie w zagłębienia pier
wotnej, impastowej warstwy - np. na powierzchni twa
rzy). Ujawniło się oryginalne tło, szorstko malowane 
z wykorzystaniem koloru podmalowania (primuersel), 
typowe dla Rembrandta. Nabrało też głębi, przez co 
poprzez kontrast uwydatnił się efekt trompe-l’oeil - ilu- 
zyjnych ram obrazu. Twarz utraciła dawną, idealną 
urodę i pociągły kształt, nabierając pierwotnej mięsisto- 

ści. Zniknęły przemalowania na prawej perle i uszach. 
Cień leżący pod nosem cofnął się do anatomicznie lo
gicznego kształtu. Ujawnił się efekt świetlistego pobla
sku i miękkości aksamitnej tkaniny w kapeluszu. Czę
ściowe usunięcie (lub ścienienie) grubych przemalowań 
na sukni uczyniło jej materię bardziej lekką, plastyczną 
i logicznie oddającą płynność i giętkość tkaniny. W tej 
partii uwidocznił się efektowny rysunek (podrysowanie 
czarną farbą) Rembrandta pod suknię pierwotnego por
tretu kobiety. Pozostawiono jednak dość niezdarny 
kształt ogniw złotego łańcucha, ponieważ usunięcie 
przemalowań na lewym ogniwie ukazało niemal do
szczętne zniszczenie tej partii prawie do gruntu lub 
warstwy martwego koloru (pierwszej płaskiej, niewy- 
modelowanej warstwy malarskiej); zdecydowano się 
więc na pozostawienie dalszej części łańcucha w jego 
obecnym kształcie. Być może jest to kształt oryginalny 
(choć uzupełniony i przemalowany na powierzchni)
1 wtedy świadczyłby on o ostatecznym ukończeniu ob
razu w niektórych partiach nie przez Rembrandta, lecz 
jego ucznia.

Podsumowując: po oczyszczeniu i usunięciu głów
nych przemalowań, „Starzec” jawi się jako bezsporne, 
absolutnie wybitne dzieło Rembrandta. Jemu też 
przyznaje van de Wetering autorstwo zasadniczych 
partii „Dziewczyny”, podkreślając jej szczególny cha
rakter jedynego pełnego trompe-l’oeil w twórczości 
mistrza. Rembrandt bowiem od połowy lat trzydzie
stych XVII w. fascynował się iluzją przestrzenną, 
efektem łamania bariery lica obrazu oraz wychodze
nia elementów obrazu do widza, tworząc takie obra
zy, jak „Dziewczynka z pawiami” (1639, Rijksmu- 
seum, Amsterdam) czy „Portret Agathy Bas” (1641, 
Royal Collection, Londyn).

Oba obrazy z kolekcji Lanckorońskich eksponowane 
są obecnie na wystawie „Rembrandt: The Quest of 
a Genius” (Rembrandthuis, Amsterdam: 1 kwietnia -
2 lipca 2006; Gemaldegalerie, Berlin: 4 sierpnia - 5 li
stopada 2006), gdzie stanowią kluczowe eksponaty, ilu
strujące moment kulminacji iluzjonizmu w twórczości 
Rembrandta w latach 1639-1642, od którego potem - 
po okresie swoistego kryzysu artystycznego i zahamo
waniu produkcji obrazów - mistrz odszedł, by, jak 
twierdzi van de Wetering, autor koncepcji wystawy, 
szukać nowej formuły iluzjonizmu: już nie iluzji po
wierzchni i brył przedmiotów i ciał, lecz iluzji ich kon
systencji, ożywionej farbą wewnętrznej materii. Ta no
wa koncepcja iluzji w oeuvre Rembrandta jest niebywa
le intrygującym pomysłem i zgoła sensacyjnym przeło
mem w naszym rozumieniu poglądów Rembrandta na 
malarstwo i rzeczywistość.

Antoni Ziemba
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Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, działające w Warszawie 
w latach 1906-1944, szczególną troską otaczało siedziby królewskie,

TOWARZYSTWA
nad zbytkami zwłaszcza pod względem szeroko zakrojonych prac inwentaryzacyjnych. 

PRi^“o6<:i Prace te w ocenie potomnych zyskały określenia „nowatorskich”,

„imponujących” oraz „niezwykle cennych”.

Siedziby królewskie
w Warszawie

-r y- y- JANUSZ ONUFRUK

1 / ykonana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
V f Przeszłości dokumentacja dotycząca warszawskich sie
dzib królewskich wykorzystywana była praktycznie w bieżą
cych pracach budowlano-renowacyjnych tych zabytków 
oraz publikowana w opracowaniach naukowych, populary
zatorskich i upowszechniana na wystawach, wzbogacanych 
katalogami, przygotowanymi i wydawanymi przez organiza
torów. Do wystawy „Siedziby królewskie w Warszawie. Za
mek, Łazienki”, zorganizowanej w 1916 r. w siedzibie To
warzystwa, w Kamienicy Baryczków na Rynku Starego Mia
sta, materiał gromadzono niespełna dwa lata, a bardzo wy
soko oceniony merytorycznie katalog opracowali Alfred 
Lauterbach i Jarosław Wojciechowski. Niezależnie od poka
zanych na wystawie siedzib królewskich, jeszcze inne bu
dowle w Warszawie noszące to miano - pałace Kazimie
rzowski, Saski, Wilanowski oraz Zamek Ujazdowski - zna
lazły się w kręgu zainteresowań Towarzystwa.

Do 1915 r. Zamek Królewski i Łazienki były obiektami za
mkniętymi dla badań naukowych - w Zamku rezydowały wła
dze carskie, a Łazienki od 1817 r. stanowiły własność cesarską. 
Z kolei dostęp do pozostałych historycznych siedzib królew
skich był zwykle uniemożliwiany przez właścicieli lub użytkow
ników. W tym zakresie niewiele zmieniła przejściowa liberaliza
cja zaborczej polityki, wymuszona rewolucją 1905 r. Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości bacznie jednak obser
wowało poczynania władz carskich w siedzibach królewskich. 
Zabytki te były więc tematem inspirowanej przez Towarzystwo 
publicystyki prasowej, odczytów i wystaw plastycznych.

Utworzona w ramach Towarzystwa Komisja Starej War
szawy, z przewodniczącym Wincentym Trojanowskim, dbała 
o otoczenie siedzib królewskich. Aprobowana społecznie jej 
działalność owocowała współpracą z właścicielami staromiej
skich kamienic. W Łazienkach Komisja interweniowała 
w sprawie uszkodzonego przez wandali pomnika Jana III So
bieskiego. Domagano się od zaborcy i władz miasta zgody na 

naprawę pomnika i stałego nadzoru policyjnego w tym rejo
nie. Wiemy o tym z warszawskiej prasy. I choć nie były to 
wiadomości z pierwszych stron, to czytelnicy dowiadywali się 
o niszczeniu historycznych dzieł sztuki w Łazienkach (na 
przełomie 1910 i 1911 r. zniszczono plafon Bacciarellego 
w Pałacu na Wyspie, czemu nie zdołał zapobiec pracujący 
w Łazienkach Antoni Strzałecki, członek-założyciel TOnZP), 
o niszczycielskich robotach budowlano-adaptacyjnych 
w Zamku, a także o poprawnej renowacji obić ścian i mebli 
„stanisławowskich” w Łazienkach w 1914 r.

To rozpoznanie terenu, wspierane często prywatnymi kon
taktami, ułatwiło Towarzystwu przejęcie zabytków natych
miast po ewakuacji Rosjan z Warszawy w nocy z 4 na 5 sierp
nia 1915 r. Kiedy 5 sierpnia rano hr. Bogdan Hutten-Czapski 
przejmował w imieniu władz niemieckich Zamek Królewski, to 
na wewnętrznym dziedzińcu zabarykadowanego Zamku przy
jął go Kazimierz Skórewicz - kurator TOnZP; w Łazienkach 
funkcje kuratorów pełnili: Juliusz Kłos oraz Władysław Tatar
kiewicz. Towarzystwo wystąpiło do nowych władz okupacyj
nych o pozwolenie na opiekę nad Zamkiem. Niemcy wyrazili 
zgodę, w następstwie czego Zamek został wpisany do „Zesta
wu zabytków Guberni Warszawskiej”, wydanego jednak dopiero 
w 1918 r., ale z wykazem wywiezionych przez Rosjan zabytków 
zamkowych. Następna prośba Towarzystwa o zgodę na trans
port z Moskwy zabytków została jednak odrzucona, bo rzeko
mo dotyczyła „niemieckiego łupu wojennego”.

W tym samym czasie Jarosław Wojciechowski wyjednał 
zgodę Niemców na utworzenie w Zamku Pracowni Inwen
taryzacyjnej. Kierownikiem powstałej już w sierpniu Pracow
ni został z ramienia Towarzystwa Kazimierz Skórewicz, któ
ry miał do dyspozycji dziewięciu pracowników merytorycz
nych. Jej pracę finansowało początkowo TOnZP przy pomo
cy Kasy Naukowej im. Józefa Mianowskiego, a od końca 
1917 r. - Rada Regencyjna. Bratnią Pracownią w Łazienkach 
kierował Juliusz Kłos. Liczyła 14 osób, a finansowała ją tak
że Kasa Mianowskiego. Szefowie obu pracowni stworzyli 
wspaniałą atmosferę pracy i trafili na podatny grunt - ich 
pracownicy wykazywali zaangażowanie, aktywność, wręcz
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1. Łazienki Królewskie w Warszawie - Amfiteatr, 1919 r.entuzjazm przy podejmowaniu rozmaitych zadań. Kazimie
rzowi Skórewiczowi zarzucano wprawdzie chaos organiza
cyjny, wyrażający się brakiem respektowania planów zajęć. 
Podkreśla się jednak jego wielkie przywiązanie do wyników 
badań naukowych i stosowanie ich w praktyce. Z kolei o Ju
liuszu Kłosie na spotkaniu z okazji 70. rocznicy powstania 
TOnZP prof. Stanisław Lorentz powiedział m.in., że dla do
bra zabytków gotów był on zrobić wszystko - pójść na 
współpracę z każdym, nawet z Ministerstwem!

W obu Pracowniach Inwentaryzacyjnych dużo zdjęć wy
konywano własnymi siłami. W Łazienkach, zwłaszcza 
w drugiej połowie 1915 r., fotografował Juliusz Kłos ze 
Zdzisławem Kalinowskim. Juliusz Kłos pracował w Łazien
kach jeszcze za czasów carskich wraz ze Stanisławem Nofok- 
-Sowińskim, dokumentując Pałac i otoczenie. Stanisław No- 
fok-Sowiński w lipcu 1915 r. na zamówienie TOnZP uzu
pełniał inwentaryzację fotograficzną Pałacu w Wilanowie. 
Później, już pod okupacją niemiecką, Wilanów fotografo
wali Jan Kościesza-Jaworski i Henryk Poddębski.

Prace architektów, wykonywane w Pracowniach Inwenta
ryzacyjnych w Zamku i Łazienkach, wykorzystywane były na 
bieżąco. Na przełomie lat 1916-1917 materiały inwentaryza
cji pomiarowej Zamku wykorzystał Kazimierz Tołłoczko 
w Kaplicy Saskiej i Wieży Grodzkiej oraz w przybudówce 
Bramy Grodzkiej, a materiały zgromadzone przed 1916 r. 
przez Pracownię w Łazienkach wykorzystali w swoich pra
cach Władysław Tatarkiewicz i Władysław Tomkiewicz.

Dorobek inwentaryzacyjny TOnZP ilustrują zbiory Ar
chiwum Ikonograficznego, stworzonego w latach 1912- 
-1913 i kierowanego przez Bronisława Gembarzewskiego. 

Część zasobu Archiwum zachowała się szczęśliwie do na
szych czasów w Muzeum Narodowym w Warszawie. 
W tzw. Tekach Gembarzewskiego zebrane są rzuty, plany 
i rysunki techniczne, kolorowe plansze z rysunkami wypo
sażenia wnętrz oraz zdjęcia architektury zewnętrznej i wy
stroju wewnętrznego; są też nawet wycinki prasowe i rosyj
skie karty pocztowe gromadzone jako materiał ikonogra
ficzny dla siedzib królewskich sprzed 1915 r.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości swą 
opiekę nad zabytkami traktowało zawsze kompleksowo. 
W Łazienkach np. w kręgu jego zainteresowań znalazł się Pa
łac na Wyspie, ale również Biały Dom, Amfiteatr oraz inne 
historyczne budowle, a także Park Łazienkowski. Natych
miast po ustąpieniu Rosjan rozpoczęła się inwentaryzacja Pa
łacu. Wrzesień i październik 1915 r. był okresem wytężonej 
pracy inwentaryzacyjnej na obszarze całych Łazienek, a w ro
ku 1916 r. TOnZP wspierało miejskie plany przywrócenia 
dawnego wyglądu Parkowi Łazienkowskiemu. W roku na
stępnym zajęto się posągami dramaturgów na balustradzie 
Amfiteatru; prace konserwatorskie prowadził członek 
TOnZP - Jan Biernacki. Po zidentyfikowaniu i opisaniu 
rzeźb przez Aleksandra Kraushara i Władysława Tatarkiewi
cza Towarzystwo zaopiekowało się resztkami owych dzieł 
sztuki, przechowując je w Kamienicy Baryczków.

Wydarzenia polityczne w 1917 r. w Rosji ożywiły u nas 
społeczne działania na rzecz odzyskania kulturalnego mienia. 
Dla działalności TOnZP w siedzibach królewskich był to prio
rytet. Wspierano racje moralno-prawne w procesie rewindyka-
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2. Zamek Królewski w Warszawie, Wieża Zegarowa, 1916 r.
3. Pałac Saski w Warszawie, 1922 r.

(zdjęcia: 1,3 - Jan Kościesza-Jaworski, 2 - Juliusz Kłos; 
w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie)

cji, udostępniano materiały inwentaryzacyjne - własne i kół 
z terenu kraju i Rosji, korzystano z dorobku bratniego Towa
rzystwa w Moskwie, które założył Marian Morelowski.

Po odzyskaniu niepodległości zmieniła się rola Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Wiele jego funkcji 
przejęło państwo polskie. Towarzystwo stało się organem do
radczym i opiniodawczym, służącym wiedzą, doświadczeniem 
i fachowymi kadrami. W 1922 r. w opiece nad wnętrzami i za
bytkami siedzib królewskich zostało zastąpione przez Pań
stwowe Zbiory Sztuki, których kolejni dyrektorzy - Mieczy
sław Treter i Alfred Lauterbach byli członkami Towarzystwa, 
ale urzędowo reprezentowali już instytucję państwową.

Do końca 1927 r. kierownicze funkcje w państwowych 
instytucjach zarządzających pracami budowlano-renowa- 
cyjnymi w gmachach reprezentacyjnych RP pełnił Kazi
mierz Skórewicz; w latach dwudziestych osiągnął on naj
większe sukcesy, kierując Pracownią Architektoniczną 
w Zamku. Wykonane w tej Pracowni projekty budowlano- 
-konserwatorskie na podstawie rysunków inwentaryzacyj
nych Towarzystwa i ich realizację pozytywnie oceniła Ko
misja Opiniodawcza, powołana w styczniu 1924 r. przez 
Wydział Konserwatorski TOnZP.

Towarzystwo, wykorzystując rewindykowane z Rosji 
dzieła sztuki, dużo czasu poświęcało ich popularyzacji 
w prasie i na wystawach „u Baryczków”. Zalecało opraco
wanie zbiorów sztuki i planowało wydanie przewodników 
(również w językach obcych) po Zamku i Łazienkach oraz 

apelowało do społeczeństwa o gromadzenie pamiątek na
rodowych i przekazywanie darów dla historycznych siedzib 
królewskich, o ich odnowę i ochronę.

W maju 1922 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach zakoń
czone zostały prace nad organizacją „muzeum królewskiego” 
z rewindykowanych zbiorów. TOnZP realizację tego przedsię
wzięcia wsparło dokumentacyjnie i kadrowo. Powstał jednak 
problem ochrony i konserwacji zwróconych zabytków. Wy
dział Konserwatorski TOnZP zlecił wówczas Wacławowi Hu
sarskiemu opracowanie projektu regulaminu konserwacji za
bytków ruchomych. Kiedy po przeprowadzeniu najpilniej
szych prac budowlano-renowacyjnych Pałac na Wyspie zaczął 
odzyskiwać „styl stanisławowski”, w głosach opinii społecznej 
pojawiło się żądanie „odebrania Łazienek polityce i dyploma
cji”. Towarzystwo skutecznie poparło to żądanie.

Innym ważnym tematem w działalności TOnZP w Łazien
kach był park. Już w latach 1921-1924 Wydział Konserwator
ski TOnZP ogłosił trzy konkursy na temat rewaloryzacji par
ku, z założeniem, by projekty zatarły ślady działań carskich 
i połączyły park z miastem. W 1925 r. z inicjatywą regulacji 
parku wystąpił też prezydent RP Stanisław Wojciechowski, 
który otrzymane projekty przekazał do oceny TOnZP. Towa
rzystwo wspomagało opiniotwórczo również koncepcję po
rządkowania otoczenia Zamku Królewskiego - skarpy i pod
zamcza, Pałacu Saskiego i Zamku Ujazdowskiego. Doradzało 
też w sprawie renowacji Kolumny Zygmunta, przy której osta
tecznie zakończono prace w 1931 r.

W okresie Drugiej Rzeczypospolitej Towarzystwo Opie
ki nad Zabytkami Przeszłości popularyzowało restaurację Pa
łacu Saskiego i Zamku Ujazdowskiego w wersji oryginalnej. 
W wypadku Pałacu Saskiego założeniem pierwotnym był typ 
rezydencji „entre cour et jardin” (między dziedzińcem a ogro
dem). Budowla była jednak tak okaleczona architektonicznie, 
że TOnZP nie przydzieliło jej nawet w 1915 r. swego kurato
ra, ale gromadziło dokumentację „założenia saskiego”, 
a Aleksander Kraushar popularyzował dawną świetność tej 
rezydencji i ambitne plany jej królewskich gospodarzy.

W sprawie otoczenia Pałacu Saskiego - ogrodu i placu - 
Towarzystwo współpracowało z władzami miejskimi i resor
towymi. W latach 1921-1923 odrestaurowane zostały 
w Ogrodzie Saskim 23 posągi; pracowali przy tym członko
wie Towarzystwa - Jan Biernacki, Alfred Lauterbach, Zyg
munt Rokowski, Teofil Wiśniowski i Jarosław Wojciechow
ski. Nie udało się, niestety, zrealizować planu przywrócenia 
ogrodowi historycznego układu, o co osobiście zabiegał 
Aleksander Kraushar. Z kolei przy rozważaniu regulacji pl. 
Saskiego kością niezgody był sobór św. Aleksandra Newskie
go, wzniesiony przez Rosjan w latach 1894-1912. Towarzy
stwo, stając po stronie opinii społecznej, kategorycznie zażą
dało rozebrania świątyni; uczyniono to w latach 1924-1926. 
TOnZP ogłosiło wówczas konkurs architektoniczny pt. 
„Plac Saski jako Pomnik Bojowników o Niepodległość Oj
czyzny”. Spośród 46 prac najlepszy okazał się projekt Oska
ra Sosnowskiego, ale praca nie została zrealizowana.

Towarzystwo bardzo mocno zaangażowało się też 
w sprawę lokalizacji Grobu Nieznanego Żołnierza. Na 
przełomie lat 1924 i 1925 zaoferowało swoją pomoc orga
nizacyjną i konsultacyjną; od maja 1925 r. uczestniczyło
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w naradach Artystycznej Komisji Doradczej ds. Budowy 
Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wokół Zamku Ujazdowskiego zgłaszano wiele propozy
cji, działo się jednak niewiele. TOnZP traktowało sprawę od
budowy Zamku w wersji pierwotnej jako jedno z najpilniej
szych zadań w zakresie opieki nad zabytkami Warszawy. 
W realizacji tej idei mogły pomóc odnalezione w zbiorach 
Towarzystwa, a uważane dotąd za zaginione, osiemnasto
wieczne plany Ujazdowa, pokazane w 1937 r. na wystawie 
w Łazienkach, zorganizowanej przy wydatnym udziale 
TOnZP. W 1934 r. Jan Zachwatowicz przedstawił projekt 
odbudowy Zamku Ujazdowskiego, ale jego realizacja zakoń
czyła się tylko odtworzeniem Kanału Stanisława Augusta (Pia- 
seczyńskiego). Członkowie Towarzystwa, jako doradcy i kon
sultanci, popierali regulację Parku Ujazdowskiego, plan utwo
rzenia w zamku Muzeum Narodowego i koncepcję przezna
czenia zamku na rezydencję prezydenta RP.

W Pałacu Wilanowskim TOnZP miało ograniczone moż
liwości działania w zakresie inwentaryzacji. Pałac był rezyden
cją prywatną, w polskich rękach, i to uchroniło ten zabytek od 
rabunku i zniszczenia. Ale choć nie zniszczyły go działania wo
jenne, to zrobiły swoje doraźnie lokowane w nim sztaby i szpi
tale wojskowe. W archiwach Towarzystwa zachowało się kil
kanaście rysunków inwentaryzacyjnych z pierwszej połowy 
1918 r., dotyczących m.in. biurka Jana III Sobieskiego i komo
dy w stylu Ludwika XIV. Prowadzona była też w latach 1913- 
-1937 inwentaryzacja fotograficzna. Od 1918 r. przy pałaco
wych rzeźbach pracował Jan Biernacki, a Towarzystwo ofero
wało swą pomoc w czasowym przechowaniu najbardziej 
uszkodzonych eksponatów. W latach 1921-1923 z inicjatywy 
i z udziałem TOnZP działała Komisja ds. Wilanowa, nadzoru
jąca prace konserwatorskie i remontowe. W tym okresie Ty
moteusz Sawicki zalecił wykorzystanie obrazów Canaletta do 
restauracji Pałacu Wilanowskiego. TOnZP zaangażowało się 
także w spór o handel dziełami sztuki z pałacu. Swoje stano
wisko w tej sprawie przypłaciło dymisją wieloletniego sekreta
rza - Władysława Kłyszewskiego, ale proceder został ukróco
ny. Od 1929 r. działał w Wilanowie zreformowany Wydział II 
Historii Sztuki i Kultury TOnZP, a od 1930 r. członkowie To

warzystwa - Władysław Tatarkiewicz i Władysław Tomkie
wicz - pracowali w Komitecie Doradczym ds. Renowacji Pa
łacu i Konserwacji Zbiorów.

Wspomnijmy jeszcze troskę TOnZP o Pałac Kazimie
rzowski. Jej przejawem był fakt przechowywania w zbio
rach Towarzystwa marmurowych rzeźb i elementów archi
tektonicznych pałacu. Odzyskano je wiosną 1906 r. w oko
licznościach wręcz sensacyjnych - wydobywając z Wisły, 
gdzie przeleżały od „potopu” szwedzkiego. Jedną z wydo
bytych wówczas rzeźb była marmurowa rzeźba delfina, 
sprowadzona do Warszawy zapewne w 1637 r. w związku 
z upiększaniem siedzib królewskich z okazji ślubu Włady
sława IV z Cecylią Renatą.

W obliczu nadciągającej wojny Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości próbowało wykorzystać dla ochrony 
warszawskich siedzib królewskich możliwości swoich człon
ków, zajmujących często wysokie stanowiska w administracji 
państwowej, w nauce i kulturze, a nawet w wojsku. Niestety, 
apele Towarzystwa zostały uznane za przejaw panikarstwa! We 
wrześniu 1939 r. TOnZP było znów na swym statutowym, spo
łecznym stanowisku, zwłaszcza w Zamku Królewskim, Łazien
kach oraz w Wilanowie - tu na osobistą prośbę pani Beaty Bra- 
nickiej. Jeszcze do momentu kapitulacji Warszawy członkowie 
Towarzystwa uczestniczyli w akcjach ochrony zabytków. Do
piero w październiku TOnZP zeszło do podziemia. Na począt
ku listopada na konspiracyjnym zebraniu pod przewodnictwem 
Mariana Lalewicza w gmachu Wydziału Architektury Politech
niki Warszawskiej zdecydowano, że będzie się ratować wszyst
ko, co się tylko uda, i że Zamek Królewski będzie odbudowany!

Efekty konspiracyjnej opieki nad tymi zabytkami okaza
ły się zaskakująco bogate i wręcz bezcenne przy powojen
nej odbudowie większości historycznych siedzib królew
skich. Tragicznym wyjątkiem jest tylko Pałac Saski.

Janusz Onufruk

Artykuł jest fragmentem obszerniejszej pracy pod tym samym tytułem, 
przygotowanej przez autora na seminarium na Uniwersytecie Warszaw
skim pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Maternickiego; maszynopis 
pracy w bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie.
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Najstarsze bilety wstępu do muzeum należą do niezwykłych rzadkości 
i niczym nie przypominają tych, którymi posługujemy się dzisiaj.

W czasach PRL-u przez wiele lat funkcjonowały bilety w postaci małych 
kwitków, drukowanych na wąskiej, perforowanej, ciasno zwiniętej papierowej 

taśmie, a jedyne, co na nich się zmieniało, to cena przestemplowywana 
w rytm postępującej inflacji. Dopiero w ostatnich latach bilety do muzeum 

doczekały się należnego im miejsca wśród nowoczesnych nośników 
informacji. Są kolorowe i ciekawie zaprojektowane. Przy odrobinie szczęścia 

mogą nawet stać się małymi dziełami sztuki graficznej.
Warto się im przyjrzeć, bo przy dzisiejszym rozwoju techniki nie wiadomo, 

jak długo jeszcze pozostaną w użyciu.

Bilety do
\i ........

joment narodzin biletu wstępu do muzeum wy- 
>- JLdaje się trudny do uchwycenia. Jest jednak 
pewne, że zanim wymyślono taki właśnie bilet jego funk
cję pełnił powszechny w użyciu w XVIII w. bilet wizyto
wy (wizytówka). To na nim właściciele prywatnych ko
lekcji dzieł sztuki lub gabinetów osobliwości, w większo
ści zamienionych później w muzea, kreślili kilka słów do 
wybranych przez siebie gości, którym zdecydowali się po
kazać swoje zbiory. Był to więc raczej rodzaj zaproszenia, 
a nie biletu, na którym - pozostając przy najprostszych 
rozwiązaniach graficznych - poza nazwą muzeum lub ko
lekcji, powinna pojawić się cena określająca wysokość 
opłaty za wstęp i umożliwienie zobaczenia zbiorów.

Właściwe bilety weszły w użycie dopiero z chwilą 
utworzenia państwowych muzeów publicznych. Kiedy 15 
stycznia 1759 r. otwarto pierwszą taką placówkę - lon
dyńskie British Museum - Rada Powiernicza tej instytucji 
nie zapomniała o opublikowaniu statutu i przepisów 
zwiedzania muzeum. „Były one tak wykalkulowane, aby - 
w myśl zasady «odi profanum vulgus» - z dala trzymać 
tłum ciekawych. Trzeba było pisać specjalne podanie 
z prośbą o uzyskanie biletu wstępu. Procedura ta trwała 
około dwóch tygodni, ale szukanie protekcji mogło trwać 
wiele miesięcy. Wydawano po dziesięć biletów na godzinę, 
a oglądać zbiory można było jedynie z przewodnikiem” 
(Zdzisław Zygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do mu
zealnictwa, Warszawa 1982, s. 51). Trzeba też zaznaczyć, 
że w tym samym czasie bilety powszechnie stosowano 
w wielu krajach ówczesnej Europy przy organizowaniu 
różnego rodzaju wystaw publicznych.

muzeum
Także w Polsce, zanim powstały pierwsze muzea (Świą

tynia Sybilli księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach -
1801, Muzeum ks. Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie -
1802, Galeria Gotycka Stanisława Kostki Potockiego w Wi
lanowie - 1805 i inne), bilety sprzedawano niekiedy 
w związku z organizowanymi okazjonalnie pokazami dzieł 
sztuki i starożytnictwa. Spośród nich najbardziej bodaj spek
takularnym wydarzeniem końca XVIII w. była trzydniowa 
wystawa regaliów i klejnotów koronnych na Zamku Kró
lewskim na Wawelu w 1792 r. Jak skrupulatnie zanotowa
li współcześni, „«dnia 18 kwietnia r. 1792 [komisarze sej
mowi powołani do zinwentaryzowania skarbca] udali się na 
zamek i wszystek depozyt ze skarbca wyniesiony na sali 
w zamku na kilku stołach złożyli, które to klejnoty za bileta
mi [wydawanymi przez magistrat] wszystkim oglądać do
zwolone było. [...] Dnia 21 kwietnia rzeczy powyższe do 
skarbca na powrót wniesione i zapieczętowane zostały»” 
(Michał Rożek, Polskie koronacje i korony, Kraków 1987, 
s. 91). Jak wyglądały te bilety - trudno powiedzieć. Nie 
zbierano ich bowiem i nie przechowywano, tak jak nie zbie
rano biletów wizytowych, o których już pod koniec XIX w. 
pisano, że były w Polsce za czasów Stanisława Augusta „rze
czą pospolitą, ale nikt nie kolekcjonował podobnych świst
ków i dlatego są one [...] rzadkością” (Zygmunt Gloger, En
cyklopedia staropolska, wyd. IV, Warszawa 1978, s. 173).

W XIX w. forma klasycznych biletów upoważniających 
do wejścia na wystawę lub do muzeum upowszechniła się. 
Wypisywano je ręcznie, stemplowano lub drukowano na 
papierze i kartonikach, a informacje o nich zamieszczano 
w prasie i na afiszach. O biletach na odbywające się w la
tach 1821-1845 w Warszawie publiczne wystawy Płodów 
krajowego i rosyjskiego przemysłu informowano także 
w katalogach ekspozycji. Na przykład w objaśnieniu do ka
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talogu wystawy z 1845 r. czytamy, że „z mocy wyższego za
rządzenia, wstęp na Wystawy jest płatny po kop. sr. 10 (gr. 
20) od osoby, bilety sprzedają się tylko w Ratuszu [miejscu 
ekspozycji - WP] w Kassie urządzonej przy głównych scho
dach, gdzie za 10 kop. każda osoba otrzyma trzy bilety, róż
niące się kolorami i napisami, wskazującemi miejsce do któ
rego służą” (Anna M. Drexlerowa, Wystawy wytwórczości 
Królestwa Polskiego, Warszawa 1999, s. 356-357).

W Krakowie na zorganizowaną w 1853 r. wystawę ma
larstwa, z której dochód przeznaczono na cele dobroczyn
ne, sprzedawano dwa rodzaje biletów: abonamentowy 
(umożliwiający nabywcy wielokrotne zwiedzenie ekspozy
cji) - za 2 złote ryńskie (2 guldeny) i jednorazowy - za 15 
krajcarów. Natomiast wstęp na wystawy organizowane 
przez krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
był dla członków tej organizacji bezpłatny, ale każdorazo
wo, jak zapisano w statucie tej instytucji, „cenę wstępu na 
wystawę dla osób do Towarzystwa nienależących Dyrekcja 
oznacza” (Irena Skąpska-Swięcicka, Początki wystaw arty
stycznych w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 41, Kra
ków 1970, s. 39-40). Kiedy więc 10 grudnia 1854 r. otwar
to pierwszą wystawę krakowskiego TPSP w domu Larischa 
przy ul. Brackiej, bilety nabywało się przy wejściu do bu
dynku lub wcześniej w księgarni Józefa Czecha w Rynku 
Głównym nr 19, natomiast „akcjonariusze otrzymywali 
stały, bezpłatny bilet na wystawę” („Czas”, nr 280 
z 7 grudnia 1854 r.). Ceny biletów nie były więc stałe i, jak 
się zdaje, dość wysokie. Udzielający lekcji rysunków we 
własnym domu krakowski malarz Saturnin Swierzyński 
(członek TPSP) odnotował wśród swoich wydatków, że 28 
maja 1867 r. za „15 biletów na Wystawę Uczniom Rysun
ków” zapłacił „1 złotego ryńskiego [1 guldena] i SO centów” 
[50 krajcarów], czyli 10 krajcarów od osoby, co w porów
naniu z wydatkiem na katalog wystawy (4 krajcary) wyda- 
je się całkiem sporo (Saturnin Swierzyński, Spis obrazów 
przeze mnie malowanych jako też dochodów i wydatków 
malarskich i rysunkowych tudzież dochodów z lekcyi przeze 
mnie udzielanych, BN, rkpis, k. 38 verso).

Podobnie sprzedaż biletów na wystawy prowadzono 
też w innych miastach dawnej Rzeczypospolitej. Poznań
skie TPSP - organizator 9 wystaw malarstwa w latach 
1837-1857 - starało się utrzymać niezmienioną cenę bile
tów. Wynosiła ona (z wyjątkiem 1857 r., gdy ją obniżono) 
5 srebrnych groszy od osoby, ale „można było także wyku
pić abonament dla 1 osoby za 1 talara lub dla całej rodziny 
za 3 talary. W latach 1853, 1857 dla dzieci do lat 10 wstęp 
był wolny” (Magdalena Warkoczewska, Wystawy Towa
rzystwa Sztuk Pięknych w Poznaniu (1837-1857), Warsza
wa - Poznań 1991, s. 12). W Warszawie natomiast, gdzie 
od 1860 r. działało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 
wszystkim członkom Towarzystwa ustawa tej organizacji 
„przyznawała bezpłatny wstęp na wystawę wraz z żoną 
i dziećmi do lat dziesięciu” (Janina Wiercińska, Towarzy
stwo Zachęty Sztuk Pięknych. Początki organizacji, [w:] To
warzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - materiały z sesji, War
szawa 1993, s. 8). Tam, z woli zaborcy, obok polskiego 
obowiązywał również język rosyjski, bilety drukowano 
więc po polsku i po rosyjsku. Umieszczone na nich infor-

Muzeum Rzemieślnicze przy ul. Składowej 3 w Warszawie zosta
ło założone 1 stycznia 1894 r. z inicjatywy i ze składek grupy 
warszawskich bankierów, przemysłowców i filantropów z Hipoli
tem Wawelbergiem na czele. Jednym z najważniejszych zadań 
tej placówki było kształtowanie młodzieży rzemieślniczej w ry
sunku i wyrabianie w niej poczucia smaku artystycznego. „Zaraz 
na wejściu do sali głównej - czytamy w relacji opisującej wnętrza 
nowo otwartego muzeum - witają cię dwa krzyże grobowcowe, 
kowane w Niemczech, wytworne, w stylu barokowym [...]. Tuż
przy drzwiach stoi wielka 
skrzynia żelazna, ozdob
na; bogaty to utwór ślu
sarski XVII w. [Dalej] ko- 
lekcya marmurów krajo
wych, okazy rudy różne
go rodzaju, wiązania da
chów, miniatury kilku fa
bryk na gruncie rolnictwa 
rozwiniętych i wiele po
dobnych przedmiotów", 
a także licznie reprezen
towane wyroby galanterii 
ślusarskiej z dziedziny gi- 
serstwa, trajbownictwa, 
galwanoplastyki, bla- 
charstwa i tokarstwa;

BILET WEltCI*

do śol' kopjotóania wzorów. i modelów wydany

służy do dnia :Bgy

Bilet ten winien być okazanym na 
żądanie kierowników i służby.

i 00014

Muzeum rzemieślnik

Bilet wstępu do Muzeum 
Rzemieślniczego w Warszawie, 1899 r.

najmniej jest przykładów ze stolarstwa, zwłaszcza warszawskie
go, które powinno być lepiej wyeksponowane (Franciszek Ksa
wery Martynowski, Muzeum rzemieślnicze w Warszawie, „Prze
gląd Tygodniowy", 1894, nr 16 z 21 kwietnia, s. 181-182, nr 17 
z 28 kwietnia, s. 198-200). Jak czytamy w opublikowanym 
w miejscowej prasie sprawozdaniu z działalności Zarządu Mu
zeum za rok 1898: „Wsalach muzealnych zaznajomić się można 
[było] z rysunkiem ręcznym, graficznym, ornamentacyjnym, de
koracyjnym, architektonicznym i technicznym maszyn, a nadto 
malowaniem na drzewie i różnych materiałach, oraz modelowa
niem. Do sal rysunkowych w roku sprawozdawczym uczęszcza
ło mężczyzn 253, kobiet 126, razem 379 osób. Z wzorów i mo
deli muzealnych, w godzinach przeznaczonych na rysunki, korzy
stała młodzież niemal wszystkich rzemiosł, a nadto fotografowie, 
inżynierowie, mechanicy, rzeźbiarze, grawerowie, cyzelerowie 
itd. [...]. Od 1-go lutego r.b. [muzeum] otworzyło dwie nowe sa
le rysunkowe równolegle, w domu pod N° 3 przy ul. Składowej, 
w których jest 65 miejsc dla rysujących” (H. S. [=Henryk Sadow
ski], Muzeum rzemiosł, „Kurier Warszawski”, 1899, nr 63 
z 4 marca, s. 2).

macje były oszczędne, a opracowanie graficzne więcej niż 
skromne. Bilety przypominały wyglądem urzędowe pokwi
towania. Ale, jeśli nie podano na nich jakiejś ważnej infor
macji - np. w nazwie muzeum zapomniano podać nazwę 
miejscowości, jak na reprodukowanym tu dwustronnym 
bilecie „Muzeum rzemieślniczego” - mogą przynajmniej 
stanowić zachętę do poszukiwań, jakiego właściwie mu
zeum dotyczą. Dopiero na początku XX w. i w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego ten niepozorny kawa
łek papierka zaczął być bardziej dostrzegany przez zarządy 
i dyrekcje muzeów, a w konsekwencji także przez projek
tantów i grafików.

W PRL-u muzea miały odgrywać szczególną rolę eduka
cyjną, popularyzatorską i propagandową. Dyskutowano 
wówczas m.in. o stałych bezpłatnych wejściach do muzeów. 
Na przykład według Tadeusza Dobrowolskiego, współauto-
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1. Kartka pocztowa z planem zabudowań dawnego obozu KL Auschwitz 
oraz pieczątkami na odwrocie, wydawnictwo Państwowego Muzeum 
Martyrologii w Oświęcimiu (obecnie Państwowe Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau w Oświęcimiu), 1947 r.

ra monografii Muzealnictwo (Kraków 1947, s. 79-80): „Sta
łe wejścia bezpłatne przyzwyczajają pubłiczność cło wstępo
wania do muzeum, lecz gmach muzeum bywa częstokroć 
nadużywany jako lokal chroniący przed niepogodą, poczekal
nia, miejsce spotkań itp. [...]. Wobec zwycięstwa słusznej tezy 
o upowszechnieniu kultury w powojennej Polsce powinna 
jednak zwyciężyć zasada wolnego wstępu”. Dysku
sje te nie doprowadziły jednak do likwidacji biletów. Tam 
zaś, gdzie z oczywistych powodów opłata za zwiedzanie nie 
powinna być pobierana, upowszechniły się tzw. cegiełki.

W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMA-B) 
w Oświęcimiu, utworzonym na mocy ustawy sejmowej 
z 1947 r. na terenie największego nazistowskiego nie
mieckiego obozu koncentracyjnego (Konzentrationsla- 
ger) Auschwitz-Birkenau, funkcjonują one do dziś. I cho
ciaż wstęp do tego muzeum jest bezpłatny, to niektóre 
wczesne kartki pocztowe ostemplowane datownikiem ze 
słowem „KASA WSTĘPU” mogą być mylnie uznawane za 
bilety wstępu. Przykładem takiej pamiątki może być kart
ka pocztowa z plastycznie opracowanym planem zabudo
wań dawnego obozu (ił. 1), oznaczona na odwrocie kolej

nym numerem, pieczątką: „STOWARZYSZENIE / «Opie- 
ka nad Oświęcimiem» / KRAKÓW, UL. KRUPNICZA 5/4” 
i datownikiem w prostokątnej ramce: „Państw. Muzeum 
Martyrologii / w OŚWIĘCIMIU / 27. XI. 1948 / KASA 
WSTĘPU”. Według informacji uzyskanych w muzeum 
znajdujący się na tej karcie barwny plan byłego obozu KL 
Auschwitz wykonany został około 1947 r. przez pracow
nika muzeum Franciszka Tadeusza Wyszkowskiego, byłe
go więźnia KL Auschwitz. Oprócz takich pocztówek mu
zeum kolportowało też inne karty korespondencyjne 
(w zbiorach PMA-B znajdują się trzy tego rodzaju wydaw
nictwa z 1947 r. z wizerunkami: tzw. Budki Kaduka, 
głównej bramy KL Auschwitz i „Bramy Śmierci” w Brze
zince) oraz cegiełki z napisem „OFIARA / NA MUZEUM / 
W OŚWIĘCIMIU”, z których dochód przeznaczony był na 
rozwój i funkcjonowanie muzeum.

W czasach PRL-u w większości muzeów w Polsce za 
wstęp trzeba było jednak płacić, a odwiedzający kupowali 
zwykłe bilety. Były one drukowane w wielomilionowych 
nakładach na wąskiej, perforowanej, ciasno zwiniętej papie
rowej taśmie. Poza napisem „DO MUZEUM” (ił. 2) niewie
le różniły się od standardowo opracowanych biletów wej
ściowych do kin, teatrów, domów kultury, na wystawy, 
a także na różnego rodzaju imprezy rekreacyjne i sportowe.

Z czasem bilety wstępu do muzeum zaczęto zamawiać 
dla konkretnych placówek (il. 3) i wtedy pojawiły się na 
nich pierwsze akcenty graficzne związane z tymi obiektami. 
Zamawiane jednorazowo w dużych nakładach, musiały słu
żyć muzeom przez wiele lat, bez względu na postępującą in
flację i zmieniające się ceny. Nic więc dziwnego, że niekie
dy trzeba je było wielokrotnie przestemplowywać (il. 4). In
nym pomysłem na pokonywanie tego rodzaju trudności by
ło drukowanie „pustych” biletów, na które za pomocą kau
czukowego stempla nanoszono aktualną cenę.

W końcu znalazły się muzea, które na własną rękę chcia- 
ły uatrakcyjnić ten mały, po zakończeniu zwiedzania niko
mu już niepotrzebny, nagminnie niszczony papierek. Mu
zeum Ziemi Kłodzkiej już w 1984 r., kiedy tylko po gene
ralnym remoncie szerzej otworzyło podwoje, wprowadziło 
do użytku nietypowy, wielkoformatowy (9 x 19 cm) bilet 
z graficznym odwzorowaniem dawnego widoku miasta, 
a także z nazwą muzeum, ceną biletu, jego numerem i datą 
sprzedaży na pierwszej stronie (il. 5) oraz zwięzłą informa
cją o muzeum na odwrocie. Gdzie indziej próbowano prze
mycić na bilecie istotne dla muzeum dodatkowe informacje, 
np. w postaci drukowanego na odwrocie apelu do zwiedza
jących: „Zgłoś, przekaż lub sprzedaj do MUZEUM KOLEJ
NICTWA pamiątki z historii kolei”, jak na bilecie wstępu do 
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie (il. 6, 7).

Prawdziwa rewolucja w wyglądzie biletów zaczęła się 
jednak dopiero wtedy, kiedy dostrzeżono drzemiące 
w nich od lat marketingowe możliwości. Dzisiejsze bilety 
są atrakcyjnymi pamiątkami z odwiedzanych muzeów. 
Wielobarwne, starannie opracowane graficznie, często 
drukowane na lepszym papierze i zawierające dodatkowe 
informacje o muzeum, jego zbiorach oraz sponsorach - są 
coraz chętniej przechowywane i kolekcjonowane (okł. IV, 
il. 1-7). Nie odbiegają przy tym wcale od ogólnie uznanych
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BILET jednorazowego wstępu Bilet jednorazowego
u  .............i wstępu do Muzeum

DO MUZEUM Odcinek kontrolny
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Zachować dla kontroli <

Symb. KS-MOZ-7/4 - zam. 6031/P WH/Pń/C WD PZGK 3 • 6849/72

MUZEUM 
KOLEJNICTWA 
W WARSZAWIE

5

9

2. Bilet jednorazowego wstępu do Muzeum, 1974 r.
3-7. Bilety wstępu do: Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, 1979 r. (3), Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, 1999 r. (4), 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, 1987 r. (5), Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, 2002 r. - awers (6) i rewers (7)
8.9. Bilet wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego, 2006 r. - awers (8) i rewers (9)

BILET JEDNORAZOWEGO WSTĘPU

Nr 000889

KCOD2KO

ODCINEK KONTROLNY

Sale Skansen

Uwaga:
Przy publikowaniu fotografii 
lub publicznym odtwarzaniu 
filmów wykonanych 
w naszym Muzeum wymagane 
jest wymienienie źródła, 
czyli MUZEUM KOLEJNICTWA 
w Warszawie

Zgłoś, przekaz lub sprzedaj 
do MUZEUM KOLEJNICTWA 
pamiątki z historii kolei.

wystawowe i lokomotyw

BILET WSTĘPU
ULGOWY

cena

MM
MUZEUM OKRĘGOWE

za interesujące biletów do muzeów drukowanych w kra
jach o dłuższej tradycji muzealniczej (okł. IV, il. 8).

Czym może być współczesny bilet do muzeum - w naj
lepszym tego słowa rozumieniu - pokazali twórcy Mu
zeum Powstania Warszawskiego i ich sponsorzy. Bilety 
te (il. 8, 9) - mówi Anna Kotonowicz z Działu Prasowego 
muzeum — zostały wprowadzone do użytku 12 maja 2005 r. 
Pomysłodawcom zależało na tym, aby każdy bilet był wy
jątkowy, a zwiedzający mieli okazję poznania niezwykłych 
biografii uczestników Powstania Warszawskiego i jednocze
śnie otrzymania pamiątki z wizyty w Muzeum. Przygotowa

no serie biografii: “Kawalerowie Orderu Virtuti Militari» 
oraz «Kobiety w Powstaniu Warszawskim», w tym między 
innymi życiorysy: Bolesława Kontryma, Stanisława Jan
kowskiego, Andrzeja Romockiego, Ewy Konopackiej. Bilety 
z biogramami Powstańców Warszawskich zostały zaprojek
towane, wydrukowane i nieodpłatnie przekazane dla Mu
zeum przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych 
S. A. Dotychczas ukazało się 20 biogramów (wersji biletów), 
w nakładzie 250 tysięcy sztuk”.

Wojciech Przybyszewski
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gna Śladami Napoleona Ordy

J
est to ciąg dalszy przeglądu dworów 
i pałaców z terenu Litwy, zamiesz
czonego w nr. 6, 2006 „Spotkań 
z Zabytkami”. Tamte wiązały się ze 

wspomnieniami Józefa Weyssenhoffa, 
te z rysunkami Napoleona Ordy.

Na zachód od Poniewieża leży 
miejscowość Burbiszki (Burbiskiai), 
w której znajduje się ciekawy dwór, 
mieszczący obecnie muzeum regio
nalne (uwaga, miejscowość o tej sa
mej nazwie jest w rejonie Onikszty, 
Anyksciai). Od XIV w. do 1941 r. 
właścicielami Burbiszek byli Bażeń- 
scy, wywodzący się z Pomorza. Dwór 
Bażeńskich w Burbiszkach na przeło-

1. Dwór w Burbiszkach
2. Dwór w trakcie 
remontu w Przyjaźni
3. Dworek w Świętorzeczu
4. Patac w Żejmach
5.6. Zamek w Siesikach
- na rysunku Napoleona 
Ordy, ok. 1870 (5)
i obecnie (6)

mie XIX i XX w. stanowił ważny 
ośrodek kultury oraz miejsce spotkań 
intelektualistów i artystów. Ostatnim 
właścicielem majątku był Michał Ba- 
żeński, brat Emilii, żony Kornela 
Makuszyńskiego.

Pierwotny, drewniany dwór spło
nął prawdopodobnie przed pierwszą 
wojną światową. Na nowy dom 
mieszkalny, który uzyskał wystrój 
neogotycki, przebudowana została na 
początku XX w. kamienna oficyna. 

Jest to budowla nieregularna, z czte- 
rokolumnowym portykiem przed 
wejściem i dwukondygnacyjną basztą 
od południa, zwieńczoną krenelażem.

Dwór usytuowany jest w 28-hek- 
tarowym parku, założonym w XIX w. 
Są tu stawy, mostki i rzeźby autorstwa 
Kazimierza Ułańskiego z Poniewieża 
(ucznia Konstantego Laszczki). 
Przed dworem stoi rzeźba, wykonana 
w 1911 r. przez tego artystę, a przed
stawiająca Adama Mickiewicza; po

mnik wystawił Michał Bażeński, wiel
ki miłośnik poezji Mickiewicza.

Dwór w Burbiszkach wraz z par
kiem jest znakomicie utrzymany, 
gdyż od 1999 r. działa w nim mu
zeum majątku i rodziny Bażeńskich, 
która na jego urządzenie przekazała 
swoje zbiory.

W miejscowości Przyjaźń (Vidi- 
skes) znajduje się dwór zbudowany 
w pierwszej połowie XIX w. dla ro
dziny Kamińskich. Był drewniany,
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trzynastoosiowy, z murowanym ko- 
rynckim portykiem w wielkim po
rządku i dwoma ryzalitami alkierzo
wymi. Obecnie trwa remont, w trak
cie którego południowa część dworu 
odbudowywana jest w cegle.

W Świętorzeczu (Sventupe), leżą
cym na wysokim wzniesieniu nad 
rzeką Świętą, znajduje się dwór zbu
dowany w końcu XIX w. dla rodziny 
Komarów. Dziś mieści się w nim biu
ro jakiejś firmy, która nie zadbała 
o otaczający dwór park.

Jadąc w kierunku Kowna, możemy 
dotrzeć do pałacu w Zejmach (Zeimai), 
który został zbudowany w 1787 r. 
dla biskupa Józefa Kossakowskiego. 
Generalny remont budowli przepro
wadził w 1907 r. Zygmunt Kossakow
ski, który też był ostatnim jej właścicie
lem do 1941 r. Pałac zdobi czteroko- 
lumnowy portyk w jońskim porządku, 
zwieńczony schodkowym frontonem, 
natomiast w elewacji ogrodowej 
w 1907 r. zbudowano schody prowa
dzące na pierwsze piętro, przypomi
nające schody z przedwojennej Ko
złówki w Lubelskiem. Po drugiej woj
nie światowej w pałacu mieściła się 
szkoła. Obecnie budynek stoi pusty, 
zabity deskami.

W Siesikach (Siesikai) znajduje 
się zamek Dowgiałłów, którzy 
w 1745 r. kupili go od Radziwiłłów. 
Początki zamku sięgają XVI w.,
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7.8. Pałac 
„Belweder” 
w Średnikach 
- na rysunku 
Napoleona Ordy, 
ok. 1870 (7) 
i obecnie (8)
9. Dwór 
w Wielonie

(zdjęcia: Maciej 
Rydel)

w latach 1820-1830 przebudowany 
został dla Dominika Dowgiałły, któ
ry był autorem projektu przebudo
wy i sam ją nadzorował. Zamek jest 
przepięknie położony nad jeziorem. 
Pierwotnie miał cztery wieże na na-

czyło pieniędzy tylko na naprawę 
dachu i koszenie trawnika.

Na północnym brzegu Niemna, 
na wysokiej skarpie przepięknej pra- 
doliny rzeki rozłożonych jest kilka 
pałaców i dworów. Znany jest wyko-

przejęły władze litewskie, mieściła się 
w nim szkoła, a po drugiej wojnie 
światowej gospodarstwo rolnicze. 
Od kilku lat zdewastowany pałac 
świeci pustkami, choć wmurowana 
w ścianę tablica dumnie głosi, że zo
stał odremontowany ze środków rzą
dowych w 1985 r. Obok pałacu stoi 
również zdewastowany, acz bardzo 
ciekawy neogotycki spichlerz.

W miejscowości Wielona (Veliu- 
ona) nieopodal „Belwederu”, też na 
wysokiej skarpie pradoliny Niemna, 
znajduje się uroczy, klasycystyczny 
dwór. Zbudował go z modrzewia 
w pierwszej ćwierci XIX w. Michał 
Zaleski. Po nim włości przejęli 
spadkobiercy: syn Zenon, wnuk 
Gabriel i prawnuk Marian. Obecnie 
w dworze mieści się muzeum regio
nalne.

Sytuacja dawnych rezydencji na 
Litwie bardzo przypomina sytuację 
tego rodzaju zabytków w Polsce. 
Większości dworów istniejących do 
1939 r. dziś już nie ma. Nieliczne 
mieszczą muzea regionalne, pojedyn
cze oddano przedwojennym właści
cielom, pozostałe stoją puste i zde
wastowane. Widać, tak jak i w Pol
sce, bezradność wobec spuścizny hi
storycznej.

różach i otoczony był z trzech stron 
fosą. Ostatnim dziedzicem Siesik był 
Oskar Dowgiałło; po drugiej wojnie 
światowej Dowgiałłowie mieszkali 
w Sopocie. Dzisiaj zamek w Siesi- 
kach stoi dostojnie, choć smutno, 
zabity deskami. Wygląda na to, że 
jakiemuś prywatnemu nabywcy star- 

nany przez Napoleona Ordę rysu
nek pałacu zwanego „Belwederem” 
w miejscowości Średniki (Seredzius). 
Pałac powstał w połowie XIX w. dla 
Kleofasa Burby, marszałka szlachty 
powiatu poniewieskiego. Jest to bu
dowla neorenesansowa w typie willi 
włoskiej. Po 1921 r., kiedy pałac 

Maciej Rydel

Informacje historyczne o omówionych dwo
rach i pałacach pochodzą z: Grzegorz Rąkow- 
ski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kul
tury na Litwie, Burchard Edition, Warszawa 
1999 oraz Tomasz Krzywicki, Litwa, przewod
nik, OW „Rewasz”, Pruszków 2005.
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Malowniczy Kalnik

N
iedaleko Morąga w woj. war
mińsko-mazurskim położona 
jest godna odwiedzenia przez 
miłośników zabytków wieś Kalnik. 

Pierwotnie była to wieś czynszowa, lo
kowana w latach 1320-1331 na obsza
rze 80 włók. Jej nazwa niemiecka Kah- 
lau świadczy, że pierwsi osadnicy 
przybyli tu z rejonu Górnych Niemiec 
(miejscowość Kahlau leży w Saksonii- 
Anhalt). Parafia w Kalniku mogła zo
stać założona w latach 1327-1331, 
jednak pierwsza wzmianka o niej po
chodzi z 1426 r. Kościół był początko
wo filią parafii w Morągu. W połowie 
XVI w. świątynię przejęli protestanci. 
W latach 1579-1690 była tu z kolei fi
lia parafii w Strużynie. W XVIII w. 
wybudowano nowy kościół, który 
przetrwał do dziś. W XVIII w. okolica 
Kalnika objęta została akcją osadnic
twa „szkatułkowego” (dochody osad
nictwa wpływały wprost do szkatuły 
władcy, a nie do skarbu państwowe
go). W tym czasie część mieszkańców 
wsi i okolicy stanowiła ludność polska, 
co było m.in. powodem prowadzenia 
nabożeństw w języku polskim. Z cza
sem nastąpiła jej germanizacja, a nabo
żeństwa zlikwidowano. W XVI w. 
w Kalniku (podobnie jak w okolicz
nych wsiach) osiedlono przybyszów 
z Holandii, również oni z czasem zger- 
manizowali się.

Kalnik był ciężko doświadczany 
w trakcie wojen polsko-krzyżackich 
czy polsko-szwedzkich. Szczęśliwie, 
znalazł się poza zasięgiem walk toczo
nych podczas bitwy wojsk napoleoń
skich z wojskami rosyjskimi i pruski
mi pod Morągiem, która rozegrała się 
25 stycznia 1807 r. W 1782 r. liczba 
domów we wsi wynosiła 76, 
a w 1858 r. już 120 i mieszkało w niej 
810 osób. Intensywny rozwój wsi 
w drugiej połowie XIX i na początku 
XX w. uległ zahamowaniu, o czym 
świadczy liczba ludności w 1939 r. - 
821 mieszkańców.

Na początku 1945 r. niedaleko 
Kalnika toczyły się zacięte walki mię
dzy wojskami sowieckimi i hitlerow-

1. Kalnik - pocztówka z 1904 r. z kolekcji Soni Solarz-Taciak i Piotra W. Taciaka, wydana przez 
Alberta Kwandta z Morąga; widoczne są: „Gasthaus Wiese”, szkolą i kościół oraz ulica wiejska

skimi. Po zakończeniu wojny przez 
krótki okres wieś nosiła nazwę Kale- 
wo (do 1946 r.). Wówczas zaczęli 
przybywać tutaj nowi osadnicy, 
wśród których były rodziny wywo
dzące się z terenów centralnej Polski. 
Po 1947 r. do wsi przybyły również 
rodziny ukraińskie, przesiedlone 
przymusowo z terenu Polski Połu
dniowo-Wschodniej w ramach Akcji 
„Wisła”. W Kalniku nie pozostała 
natomiast żadna rodzina autochto
niczna, wszystkie opuściły wieś 
w czasie działań wojennych lub przy
musowego wysiedlenia po wojnie. 
W początkowym okresie powojen
nym we wsi było około 130 gospo
darstw, potem ich liczba zaczęła się 
zmniejszać. Dziś wieś liczy 468 
mieszkańców (stan na styczeń 2006 r.), 
jest tu m.in. szkoła podstawowa, bi
blioteka, parafia katolicka oraz kilka 
sklepów.

Obecny kościół w Kalniku, po
wstały na miejscu poprzedniej świą
tyni, zbudowali ewangelicy w latach 
1730-1738. Jest to skromna baroko
wa budowla, jednonawowa, bez wie
ży, przykryta dachem naczółkowym. 
We wnętrzu znajduje się pozbawiony 

dekoracji rzeźbiarskich ołtarz o kon
strukcji architektonicznej. Po bokach 
ma po trzy wysunięte kolumny o ko- 
rynckich głowicach, wspierające gie- 
rowane belkowanie, na którym 
wspiera się łuk odcinkowy. Między 
kolumnami umieszczono współcze
sne przedstawienie malarskie o tema
tyce religijnej. Pierwotnie był tu oł
tarz „ambonowy”, z którego ksiądz 
ewangelicki głosił kazania. Takie roz
wiązanie było spotykane w innych 
świątyniach na tym terenie, np. 
w Chojniku, Włodowie czy Książni- 
ku. Obecny ołtarz pochodzi z baro
kowego kościoła w Grądkach, skąd 
został przeniesiony najprawdopo
dobniej na przełomie 1945 i 1946 r. 
Z kolei ambona jest zapewne częścią 
dawnego ołtarza kalnickiego. Zacho
wał się również prospekt organowy 
z XVIII w.

W przedsionku świątyni warto 
zwrócić uwagę na kamienną chrzciel
nicę z czasów przedreformacyjnych, 
prawdopodobnie najstarszy zabytek 
we wsi, oraz na umieszczoną tu wtór
nie metalową sygnaturkę z datą 
1730, która w przeszłości górowała 
nad świątynią.
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Przed kościołem znajduje się wol
no stojąca, drewniana dzwonnica. 
Pierwotnie dzwonnica była konstruk
cji słupowej (z 1764 r.), z daszkiem 
dwuspadowym i dwoma dzwonami 
z 1616 i 1626 r. Obecna powstała naj
prawdopodobniej po 1945 r., umiesz
czono na niej trzy dzwony z lat: 1786 
(fundowany przez Filipa Ottona 
Doenhoffa, odlany w Królewcu przez 
Christiana Augusta Copinusa), 1891 
(odlany w Gdańsku przez Jeana Col- 
liera), 1918 (jedyny stalowy dzwon na 
wieży, sygnowany jedynie datą 1918). 
Wszystkie dzwony pochodzą z innych 
świątyń, najstarszy - z kościoła 
w Grądkach (lub w Kwitajnach).

Po 1945 r. utworzono w Kalniku 
parafię rzymskokatolicką pod we
zwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej. 
W końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. 
kościół został odnowiony. Nową tra
dycją w życiu wsi są odbywające się 
w lipcu każdego roku pielgrzymki do 
świątyni.

Niezwykłym symbolem odrębności 
ziemi morąskiej były w przeszłości 
cmentarze, na których utrwalił się spe
cyficzny typ drewnianych nagrobków 
w kształcie słupów i stalli, u góry obi
tych blachą. Niewykluczone, że te 
drewniane nagrobki mogły być daw
niej popularne w całych Prusach 
Wschodnich, jednak pod koniec XIX w. 
uznane zostały za specyficzne dla tere
nów ziemi morąskiej i wschodnich te
renów Prus, zamieszkanych przez lud
ność litewską tzw. Małej Litwy (obec
nie Neringa na Mierzei Kurońskiej). 
Najbardziej spektakularny przykład ta

kiego pomnika znajdował się właśnie 
na starym cmentarzu wokół kościoła 
w Kalniku. Był to pomnik grobowy 
Fryderyka Matterny (1793-1864 r.), 
jeden z ostatnich przykładów tego typu 
nagrobków, bowiem coraz powszech
niejsze zaczęły stawać się w owym cza
sie krzyże żeliwne czy kowalskie oraz 
metalowe ogrodzenia wokół grobów. 
Kalnicki słup nagrobny był ozdobiony 
snycerką przez ludowych artystów, 
m.in. motywami kwiatów i roślin, któ
re dodatkowo podkreślano przez po
malowanie. O jego znaczeniu świadczy 
fakt, że w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego został odrestaurowany. 
Niestety, w latach 1945-1950, podczas 
prac „porządkowych” cmentarz przy
kościelny został zniszczony, można jed
nak spotkać jeszcze ślady dawnych na
grobków. Są to m.in. granitowe pod
stawy krzyży żeliwnych oraz ogrodzeń 
metalowych, wtórnie wykorzystane ja
ko np. ogrodzenie krzyża koło kościo
ła. Natomiast w centrum wsi zachowa
ło się efektowne secesyjne ogrodzenie 
krzyża przy drodze na nowy cmentarz. 
Obecny krzyż jest już trzecim, ustawio
nym w tym miejscu po 1945 r.; ogro
dzenie też może pochodzić z innego 
okolicznego cmentarza (np. z Kwitajn).

Niedaleko kościoła znajduje się 
dawna pastorówka, a obecnie plebania, 
pochodząca z drugiej połowy XVIII w.

Najciekawszymi zabytkami wsi są 
zachowane do dziś podcieniowe domy 
ryglowe (w tzw. stylu nadwiślańskim), 
charakterystyczne dla architektury te
go regionu, dawnego Oberlandu, ob
szaru położonego na zachód od rzeki

2. Fragment zabudowy wsi obecnie, 
widoczny dom nr 43
3.4. Dom podcieniowy nr 73 z 1827 lub 1821 r., 
stan w 1999 r. (3) i fragment jego wnętrza 
w 2000 r. (4)

(zdjęcia: Sonia Solarz-Taciak i Piotr W. Taciak)

Pasłęki, obecnie leżącego na terenie 
woj. warmińsko-mazurskiego oraz 
wschodniej części woj. pomorskiego 
(polska literatura nazywa go Prusami 
Górnymi, Powiślem lub rzadziej Pogó
rzem). Są to budynki o konstrukcji zrę
bowej z wysuniętą częścią z podcie
niem (zwanym wystawką), podpartym 
ozdobnymi słupami. Ściany wystawek 
mają efektowną konstrukcję, w której 
cegły poukładane są we wzory geome
tryczne między krokwiami. Kalenica 
dachu domu oraz wystawki mają jed
nakowy poziom. Pod podcieniem 
znajdowało się reprezentacyjne wej
ście, a sama wystawka mogła służyć 
np. do przechowywania zboża.

Domy te należały do zamożnych 
gospodarzy i zapewniały wysoki, jak na 
tamte czasy, poziom życia. Stosowana 
w nich kamienna podmurówka ograni
czała podsiąkanie wilgoci, ściany 
z drewnianych bali zapewniały ciepło 
i trwałość. Początkowo pokrycie dachu 
stanowiła trzcina (zapewniająca dobre 
warunki termiczne i trwałość do 40-50 
lat), później stosowano dachówki. 
Układ wnętrza domu był następujący: 
z głównego wejścia wchodziło się do 
sieni. Stąd można było wejść do „czar
nej kuchni”, izby gościnnej oraz kolej
nej izby, zajmowanej w przeszłości np. 
przez starych rodziców na dożywociu.

Najstarszy dom podcieniowy znaj
dujący się w Kalniku (nr 73), niestety, 
jest już ruiną. W sierpniu 2005 r. roze
brano walący się od kilku lat dach, tak 
że o dawnej świetności świadczy tylko 
podcień. Był to szczególnie ciekawy 
budynek, ponieważ został zbudowany 
przez znanego cieślę Grahna w 1827 r. 
(lub 1821 r.), co zostało upamiętnio
ne inskrypcją, umieszczoną na krokwi 
podpartej słupami. Dom ten miał cha
rakterystyczne dla dzieł tego cieśli 
ozdobne zastrzały słupów i misternie 
powycinane balustrady ganku. Do 
okresu dwudziestolecia międzywojen
nego był pokryty strzechą, którą póź
niej zastąpiono dachówką ceramiczną. 
Szczególnie przykre jest, że nieza-
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mieszkany od około dwudziestu lat 
popadał w nieuchronną ruinę, mimo 
że użytkowane są przez cały czas są
siednie budynki gospodarcze. Być mo
że znajdzie się jeszcze osoba gotowa 
uratować ten zabytek.

Ze względu na swoją urodę oraz 
stan zachowania na uwagę zasługuje 
również dom nr 43. Znajduje się on 
przy bocznej, nieutwardzonej drodze 
wiejskiej, okalającej wieś. Budynek 
ten pochodzi prawdopodobnie z po
łowy XIX w., położony jest po pra
wej stronie drogi. Jest zamieszkany, 
przez co jego stan jest znacznie lep
szy. We wsi przetrwał jeszcze jeden 
dom podcieniowy (nr 65), ale został 
on w dużej mierze pozbawiony swo
ich walorów, ponieważ przed około 
trzydziestu laty zabudowano podcień, 
otynkowano go i oszalowano (!).

W Kalniku znajdują się też inne, 
liczne zabudowania pochodzące z po
łowy XIX i przełomu XIX i XX w. 
(w tym drewniane domy konstrukcji 
ryglowej), niektóre łączące pod jednym 
dachem funkcje mieszkalne i gospodar
cze. Warto zwrócić uwagę na liczne 
drewniane werandy, których część zo
stała przebudowana, ale część prze
trwała w prawie niezmienionym stanie. 
Charakterystyczny dla kalnickich gan
ków jest występujący w zdobieniach 
motyw koła, świadczący poniekąd 
o ich seryjnym powstawaniu, widać też 
wpływy architektury dwudziestolecia 
międzywojennego, zwłaszcza popular
ne wówczas motywy trójkąta.

Domy murowane w Kalniku po
chodzą w dużej mierze z pierwszej 
połowy XX w., charakteryzują się 
okazałością, niestety, wiele spusto
szeń w ich wyglądzie uczyniła wymia
na stolarki okiennej i zastosowane 
w ostatnich latach ocieplenia ścian. 
Z drugiej połowy XIX w. pochodzi 
budynek szkoły, w którym od 1967 
do 2005 r. znajdowała się biblioteka 
oraz mieszkania. Pierwotnie szkoła, 
podobnie jak wiele innych budynków 
wiejskich, miała drewnianą, bogato 
zdobioną werandę, która w połowie 
lat pięćdziesiątych XX w. została ro
zebrana.

W Kalniku zachował się też w do
brym stanie pomnik mieszkańców 
poległych w pierwszej wojnie świato
wej, który został odsłonięty w 1921 r. 
Do pomnika prowadzi kilkunasto
metrowa aleja dębowa.

W przeszłości głównym punktem 
życia towarzyskiego wsi, obok ko
ścioła, była gospoda. W centrum 
w końcu XIX i w pierwszej połowie 
XX w. działał tu „Gasthaus Wiese”, 
umieszczany często na starych pocz
tówkach. Budynek gospody począt
kowo był parterowy, najprawdopo
dobniej w latach dwudziestych został 
podwyższony. W latach sześćdziesią
tych został rozebrany, a na jego miej
scu wybudowano siedzibę Ochotni
czej Straży Pożarnej. Mimo zmiany 
funkcji życie towarzyskie toczy się tu 
jak przed stu laty...

W centrum wsi usytuowana jest 
dawna kuźnia. Zachował się również 
dawny sklep mięsny, pochodzący 
najprawdopodobniej z okresu dwu
dziestolecia międzywojennego. Nie 
przetrwała natomiast dawna mle
czarnia z przełomu XIX i XX w., ro
zebrana została w pierwszej połowie 
lat pięćdziesiątych XX w.

Sonia Solarz-Taciak 
Piotr W. Taciak
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Cerkiew w Zubowicach

W
śród zachowanych drew
nianych cerkwi w okolicach 
Zamościa najbardziej inte
resująca pod względem przestrzen

nym jest grupa świątyń trójkopuło- 
wych. Zabytki te przetrwały głównie 
na południowych obrzeżach obecne
go województwa lubelskiego; przed 
pierwszą wojną światową tereny te 
należały do zaboru austriackiego. 
Nieco bliżej Zamościa - w Tyszow
cach i Zubowicach znajdowały się 
dwie cerkwie tego typu; po rozbio
rach znalazły się one na terenie zabo- 

nawy w stosunku do babińca i pre
zbiterium. W późniejszych realiza
cjach w tej grupie wszystkie trzy czę
ści są już bardziej zrównoważone.

Zbudowana z drewna sosnowego 
cerkiew w Zubowicach, ze ścianami 
w konstrukcji wieńcowej, orientowa
na, trzyczęściowa, ma kwadratowy 
babiniec, kwadratową nawę i trój- 
bocznie zakończone prezbiterium. 
Wszystkie te części przekryte są 
ośmiobocznymi kopułami na tambu- 
rach, górą zakończonymi pozornymi 
latarniami w cebulastym kształcie. 

W niższych partiach całość obiega za
daszenie, wsparte na wysuniętych bel
kach, tzw. rysiach. Taka dynamiczna 
forma, w połączeniu z otaczającym 
starodrzewem, nadaje obiektowi bar
dzo malowniczy wygląd.

Jak większość budynków, tak i cer
kiew w Zubowicach po wybudowaniu 
podlegała w czasie różnym przeobra
żeniom, zarówno w użytkowaniu, jak 
i w jej utrzymaniu. W 1874 r. pier
wotnie greckokatolicka świątynia zo
stała zamieniona na prawosławną. Po 
zakończeniu pierwszej wojny świato-

1. Plan cerkwi w Zubowicach:
1 - babiniec, 2 - nawa, 3 - prezbiterium, 4 - zakrystia

2. Widok cerkwi od strony północno-wschodniej - stan z początku 
XX w. (wg Kazimierz Ruski, Budownictwo /udowe w okolicach 
Zamościa, „Ziemia”, nr 20,1912)
3. Widok od strony północno-zachodniej, 
stan obecny
4.5. Fragmenty wnętrza cerkwi
- prezbiterium (4) i kopula nawy (5)

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

ru rosyjskiego. Później świątynie te 
stały się świadectwem integralności 
lokalnego obszaru kulturowego daw
nej Rzeczypospolitej, który został po
dzielony arbitralnie ustalonymi gra
nicami. Cerkiew w Tyszowcach nie 
zachowała się, przetrwała natomiast 
wzniesiona w końcu XVIII w. cer
kiew w Zubowicach. Należy ona do 
najstarszych wschodnich świątyń 
trójkopułowych. Starsza od niej jest 
tylko cerkiew w Hrebennem z końca 
XVII w. Charakterystyczną cechą 
tych wcześniejszych cerkwi są wyższe
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wej, od 1918 r. stała się kościołem 
rzymskokatolickim, przy którym 
w 1938 r. erygowano parafię. W tych 
wszystkich okresach dokonano licz
nych remontów, w połączeniu ze 
zmianami materiałowymi i wyposaże
niowymi. Największe jednak prze
kształcenia nastąpiły po drugiej woj
nie światowej. W 1951 r. przy pół
nocnej ścianie prezbiterium dostawio
no pomieszczenie przeznaczone na za
krystię. W 1963 r. gontowe pokrycie 
kopuł zastąpiono blaszanym, później 
ściany zewnętrze oszalowane zostały 
deskami. Również wnętrze cerkwi 
wyłożono drewnianą boazerią.

Wszystkie przeprowadzone pra
ce, być może uzasadnione przy ich 
podejmowaniu, przyczyniły się do 

zmiany pierwotnego wyglądu świąty
ni. Wielkie straty od czasu wybudo
wania obiekt poniósł w wyposażeniu 
wnętrza, które uległo zupełnemu za
traceniu, i to pierwotne z cerkwi 
greckokatolickiej, jak i późniejsze. 
Podczas pierwszej wojny światowej 
elementy wyposażenia z okresu pra
wosławnego zostały wywiezione lub 
rozproszone, gdy ludność tego wy
znania opuściła teren dotąd zamiesz
kiwany. Wyposażenie skompletowa
ne w okresie międzywojennym, po
chodzące z innych obiektów sakral
nych, też się nie zachowało. Z kolei 
po drugiej wojnie światowej wystrój 
dawnej cerkwi kształtowany był za 
pomocą obrazów i rzeźb zamawia
nych u miejscowych twórców oraz 

artystów z bardziej odległych stron, 
np. z Podkarpacia. Opracowane 
w ten sposób wnętrze nie było zgod
ne z cerkiewnym charakterem obiek
tu. Największe prace przy urządzaniu 
tego wnętrza podjęto pod koniec 
ubiegłego wieku. Wykonane one zo
stały przez artystów ludowych 
z Ukrainy, którzy wykorzystali rzeź
by i obrazy z poprzedniego wyposa
żenia, ale osiągnięty przez nich efekt 
plastyczny wyraził się w pewnym 
zbliżeniu do sztuki cerkiewnej.

W granicach dawnego cmentarza 
cerkiewnego w Zubowicach, w jego 
południowo-zachodniej części znaj
duje się drewniana dzwonnica 
z 1777 r. (data ta wycięta jest w nad- 
prożu nad drzwiami wejściowymi). 
Zbudowana na planie kwadratu, 
dwukondygnacyjna, w konstrukcji 
słupowo-ramowej ma dach namioto
wy, dawniej pokryty gontem, póź
niej zastąpiony blachą. Ściany z ze
wnątrz oszalowane są deskami. 
W dolnej kondygnacji całość obiega 
zadaszenie, wsparte na słupach z za
strzałami.

Stan zachowania cerkwi i dzwon
nicy w Zubowicach jest dobry. Pod 
wykonaną w ostatnich latach struk
turą zabezpieczającą oba obiekty kry- 
je się oryginalna substancja z czasów 
ich budowy, obecnie niestety niewi
doczna w pełni, zawsze jednak moż
liwa do ponownego odkrycia.

Stanisław Grzelachowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Stary browar

N
a początku XX w. przemysł 
piwowarski na ziemiach pol
skich był reprezentowany 
głównie na terenach zaborów pruskie

go i austriackiego. Wschodnia Polska, 
w tym położone na lewym brzegu Bu
gu Południowe Podlasie, należała do 
regionów słabo uprzemysłowionych. 
Obecność na tych terenach stuletnie
go kompleksu browarnego w Sarna
kach - niewielkiej miejscowości 
z przeszło stuletnim epizodem miej
skim (1754-1869) - jest wyjątkiem.

Tradycji piwowarskich w tej miej
scowości należy się doszukiwać w tu
tejszym folwarku, gdzie wyrabiano pi
wo na użytek własny właścicieli mia
sta. Z 1830 r. pochodzi informacja 
o browarze, który przedstawiano ja
ko: „zabudowanie ciągle i długie drew
niane, a w części murowane, mieszczą
ce w sobie browar piwny, młyn koński, 
gorzelnię, ozdownię suszarnię [suszar
nię słodu - przyp. aut.]”. Dopiero 
w 1874 r. wybudowano browar 
o charakterze przemysłowym. Począt
kowo wyrabiano w nim piwo słodo
we, którego rynkiem zbytu była naj
bliższa okolica. Niewielki, drewniany 
kompleks wytwórczy został zlicyto
wany w 1902 r., a w jego posiadanie 
wszedł Józef Szummer. Prymitywne 
zabudowania i wyposażenie nie gwa
rantowały rozwoju produkcji. Nowy 
właściciel rozpoczął więc wkrótce bu
dowę nowoczesnego obiektu o znacz
nej kubaturze, wyróżniającego się na 
tle drewnianej osady.

Zachowane do dziś ceglane, nie- 
otynkowane budynki stanowią przy
kład typowej architektury przemysło
wej z przełomu XIX i XX w., prace 
budowlane ukończone zostały w 1905 r. 
Kilka lat później Szummer nabył 30 ha 
ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie 
browaru, tworząc w ten sposób kom
pleks rolno-przetwórczy. Pod wpły
wem browaru przez dziesięciolecia 
kształtował się okoliczny krajobraz - 
pola obsiewano jęczmieniem do pro
dukcji piwa, a na łąkach powstały dwa 
stawy, służące do pozyskiwania lodu 
na potrzeby chłodzenia piwa.

Centralną część kompleksu prze
mysłowego stanowi wysoka wieża su
szarni słodu, pokryta dwuspadowym 
dachem. Wieńczy ją charakterystyczny, 
ozdobny komin, niegdyś przykryty me
talowym kapeluszem okapu. Najlepiej 
zachowaną część browaru stanowi su
szarnia, która nigdy nie zmieniała swe
go przeznaczenia. Składa się z dwóch 
wydzielonych w układzie pionowym 
elementów: pierwszy - to oryginalna 
drewniana klatka schodowa, służąca 
do ręcznego transportu mokrego sło
du, drugi - to pion technologiczny nad 
piecem, podzielony na dwie kondygna
cje metalowymi siatkami, na których 
rozsypywano wilgotne ziarno. Pośrod
ku siatek znajdują się otwory, którymi 
zsypywano podsuszony słód na niższe 
poziomy. W suszarni zachowały się 
również instalacje mieszalników ślima

Browar Parowy
M Siiinsi

Pocxta: Sarnaki, tel. 7 
woj. Lubelskie

„SARNAKI"
poleca piwa: JASNE i CIEMNE

1. Józef Szummer, budowniczy i właściciel browaru
w Sarnakach
2. Reklama browaru zamieszczona w prasie, lata trzydzieste XX w.
3. Etykieta piwa produkowanego w browarze Sarnaki, lata 
czterdzieste XX w.

kowych, które dopiero w latach sześć
dziesiątych XX w. zastąpiły ciężką pra
cę człowieka w wysokiej temperaturze 
75 st. C. Drugi wysoki komin wznosi 
się nad budynkiem warzelni. Jeszcze 
kilka lat temu w browarze można było 
oglądać potężne kotły, tzw. warki. Jed
nak obecny właściciel kompleksu 
sprzedał je na złom. Warzelnia, obszer
ne pomieszczenie o wysokości około 
7 m, znajduje się dziś w najgorszym sta
nie ze względu na zniszczenia dachu. 
Na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych nad głównym 
korpusem browaru wymieniono więź- 
bę i pokrycie dachu. Prace te, niestety, 
nie objęły warzelni.

Pierwotne wyposażenie browaru 
nie przetrwało do dziś. Latem 1915 r., 
przy okazji masowej ewakuacji wojsk 
i administracji carskiej, większość ma
szyn wywieziono w głąb Rosji. Po 
wkroczeniu Niemców, którzy rozpo
częli swoją obecność od zarekwirowa
nia zapasów słodu, browar zaprzestał 
produkcji aż do 1918 r. Zniszczenia 
dawały znać o sobie niemal przez cały 
okres międzywojenny: prawie do koń
ca lat trzydziestych wytwarzano jedy
nie czwartą część wcześniejszej pro
dukcji słodu. Dużo łaskawsza okazała 
się kolejna wojna, nie powodując 
w funkcjonowaniu browaru większych 
szkód. Niemcy, znani z zamiłowania
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do piwa, wprzęgli zakład w tryby go
spodarki wojennej, nadając mu status 
przedsiębiorstwa priorytetowego. Do
piero wycofując się w 1944 r., podpa
lili należącą do browaru lokomobilę 
i wysadzili jeden kocioł warzelny.

Powojenne losy naznaczone są czę
stymi zmianami zarządcy. Początko
wo browar trafił w dzierżawę spół
dzielni wiejskiej z pobliskiego Platero
wa, a po śmierci żony właściciela 
przeszedł pod zarząd komisaryczny, 
by w 1950 r. poprzez upaństwowienie 
podzielić losy innych zakładów prze
mysłowych w PRL. Kolejne kilka lat 
działalności pod egidą specjalistów 
z Warszawskich Zakładów Piwowar- 
sko-Słodowniczych zakończyło prze
kazanie w ręce lokalnych zakładów 
spożywczych w Siedlcach i Łosicach.

Na początku lat sześćdziesiątych 
XX w. w sąsiedztwie wybudowano 
przetwórnię owocowo-warzywną, 
która stała się oczkiem w głowie ów
czesnych władz. Browar, odtąd pozo
stający w cieniu zakładu warzywni
czego, w tym czasie dysponował dość 
tradycyjnym wyposażeniem. Jeszcze 
podówczas stosowano lód ze stawów 
do chłodzenia piwa w leżakowni, go
rącą brzeczkę piwną chłodzono na 
otwartej tacy chłodniczej, a zacier 
w kadziach zaciernych mieszano ręcz
nymi wiosłami. Bardzo uciążliwą pra
cę stanowił ręczny transport słodu na 
najwyższą kondygnację suszarni.

Znaczne ożywienie w zakresie mo
dernizacji miało miejsce w drugiej po
łowie lat sześćdziesiątych. Wymienia
no dawne urządzenia na używany 
sprzęt z innych browarów. Te wszyst
kie usprawnienia spowodowały, że po 
kilku latach Sarnaki osiągnęły rekor
dowy poziom produkcji w wysokości 
24 tys. hl rocznie. Mimo to browar 
cały ten czas znajdował się w grupie 
najmniejszych w kraju.

W 1972 r. nastąpiła kolejna nieko
rzystna reorganizacja. W jej efekcie 
browar trafił pod zarząd Spółdzielni 
Ogrodniczej w Siedlcach, stając się naj
prawdopodobniej jedynym zakładem 
przemysłowym o tym profilu w gestii 
spółdzielni. Nic dziwnego, że udzia
łowcy i zarząd spoglądali w jego kie
runku z zakłopotaniem i ostatecznie 
podjęli decyzję o zamknięciu. Ostatnia 
partia piwa została wyprodukowana 
w styczniu 1975 r. Nieczynne zabudo
wania adaptowano na magazyny, de
montując przy okazji większość specja
listycznego sprzętu piwowarskiego.

Mimo zabiegów, jakie podejmowa
no już w latach siedemdziesiątych XX w. 
obiekt nie został wpisany do rejestru za
bytków. Od 1992 r. ten ciekawy i orygi
nalny na skalę regionalną zabytek prze
mysłowy pozostaje własnością prywat
ną. Wydaje się, że właściciel nie jest 
w stanie finansowo podołać jego utrzy
maniu i konserwacji. Starania o wpisa
nie browaru do rejestru, dzięki czemu 

istniałaby możliwość ubiegania się o po
moc finansową państwa przy konserwa
cji tego obiektu, spełzły na niczym. 
A przecież na słabo uprzemysłowionym 
Podlasiu browar zajmował stałe miejsce 
w krajobrazie gospodarczym. Decydo
wały o tym specyficzny rodzaj produkcji 
i długoletnia tradycja. Mimo że nieczyn
ny (na teren browarny można się dostać 
pytając o zgodę właścicieli w sąsiedniej 
przetwórni), nadal jest to obiekt cha
rakterystyczny i wyróżniający się na tle 
innych zabytków. Czy jest możliwa re
stytucja działalności browaru? Nie nale
ży tego wykluczać, zważywszy na fakt 
wysokiej oceny produktów wytwarza
nych tradycyjnymi metodami. Dla po
tencjalnych inwestorów, którzy chcieli- 
by stary browar wykorzystać w celach 
hotelowych, rekreacyjnych, oryginal
ność stanowi zarówno szansę, jak 
i trudność. Jak pokazuje przykład starej 
papierni w Konstancinie pod Warsza
wą, umieszczenie w niebanalnych za
budowaniach hotelu czy centrum kon
ferencyjnego nadałoby im rozgłos 
i rozpoznawalny znak firmowy, ale 
adaptacja obiektu przemysłowego na 
taki cel stanowi nie lada wyzwanie pro
jektowe, organizacyjne i finansowe. 
Pozostaje jednak żywić nadzieję, że 
trudności te uda się pokonać, a tym sa
mym ocalić wyjątkowy we wschodniej 
Polsce zabytek.

Rafał Zubkowicz 
Janusz Wiktor Nowosielski
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Lampa bezpieczeństwa Davy'ego
7'7’bieżącym roku przypada 190. 

\ Y / rocznica zastosowania w kopal- 
V V niach lampy bezpieczeństwa. 

Wymyślona w 1815 r. lampa, zwana 
lampą Davy’ego, jest jednym z najważ
niejszych wynalazków w przemyśle gór
niczym, a użyta w angielskich kopalniach 
w następnym roku służy górnikom do 
dnia dzisiejszego.

Angielski uczony Humphry Davy, 
badając zjawiska cieplne, zauważył, że 
płomień palącego się gazu nie przecho
dzi przez wąską metalową rurkę. Davy 
tłumaczył to zjawisko schłodzeniem 
płomienia przez rurkę, która dobrze 
przewodzi ciepło i dzięki temu nie 
podtrzymuje palenia. Uczony doświad
czalnie przekonał się, że metalowa siat
ka, która nie jest niczym innym jak po
łączeniem dużej liczby krótkich rurek, 
również nie przepuszcza płomienia pa
lącego się gazu. Przy dalszych bada
niach doszedł do wniosku, że można 
byłoby metalową siatką otoczyć pło
mień lampki górniczej i w ten sposób 
zrobić ją bezpieczną w użyciu w angiel
skich kopalniach gazowych. Davy nie 
przypuszczał, że jego wynalazek jest 
epokowy, a rozwinięty w proste ulep
szenia techniczne stworzy lampę nie 
tylko bezpieczną, ale i wskazującą pro
centową zawartość niebezpiecznych 
gazów w podziemiach kopalni.

W kopalniach węglowych powie
trze, którym oddycha górnik pod zie
mią, prawie nie różni się od powietrza 
atmosferycznego, a jego skład utrzymy- * i 

Sir Humphry Davy 
urodził się w 1778 r. 
w Penzance w hrab
stwie Cornwall w An
glii. Byl profesorem 
Królewskiego In
stytutu oraz preze
sem Akademii Kró
lewskiej w Londy
nie. Zmartw 1829 r. 
w Genewie. Po
czątkowo intereso
wał się chirurgią

i aptekarstwem, w okresie późniejszym zainte
resował się chemią. Badał wpływ prądu elek
trycznego na związki chemiczne, odkrył sód, 
potas oraz bar. Badał również zjawiska ciepl
ne, starając się wytłumaczyć je zasadą ruchu 
cząsteczek materii.

wany jest przez odpowiednią technikę 
przewietrzania kopalni. Związane 
z przewietrzaniem maszyny i urządze
nia wentylacyjne doprowadzają powie
trze o parametrach zbliżonych do skła
du powietrza atmosferycznego do doło
wych wyrobisk kopalni. Brak odpo
wiedniego przewietrzania lub szczegól
ne okoliczności, takie jak np. pożar po
kładów węgla, są przyczyną zmiany 
składu powietrza. W kopalniach węglo
wych zachodzi ciągły proces utleniania 
się zasobów węgla, zwany cichym spa
laniem. Proces ten powoduje wydziela
nie się znacznej ilości dwutlenku węgla 
(CO2), który powstaje również podczas 
gnicia górniczych obudów drewnia
nych. Dawniej występowanie tego gazu 
w powietrzu kopalnianym wiązało się 
ze świeceniem lampami palącymi się 
światłem odkrytym.

Dwutlenek węgla zaliczany jest do 
gazów duszących, niebezpiecznych dla 
człowieka. Będąc cięższym od powie
trza, gromadzi się przy spągu wyrobisk 
wypierając tlen. Jeżeli ilość tlenu spad- 
nie do 12%, a zawartość dwutlenku 
węgla wzrośnie powyżej 8%, to po kil
ku minutach przebywania człowieka 
w takiej atmosferze następuje śmierć. 
Równie niebezpiecznym dla górnika 
gazem, mającym jeszcze własności wy
buchowe jest metan (CH4), zwany ga
zem kopalnianym, piorunującym lub 
błotnym. Metan jest o połowę lżejszy 
od powietrza. W powietrzu atmosfe
rycznym w ilości od 5,5 do 14% zapa
lony wybucha w sposób eksplozyjny. 
Optimum dla eksplozji - to 9,53% za
wartości metanu, wówczas podczas 
procesu spalania wybuchowi towarzy
szy temperatura około 2650 °C. Tem
peratura ta jest powodem 9,7-krotnego 
powiększenia objętości gazu, który 
tworzy niebezpieczną, niszczącą falę 
powietrzną.

Do tzw. kopalni gazowych, czyli 
wydzielających metan, należały kopal
nie: angielskie, francuskie, belgijskie, 
karwińskie, a w Polsce rybnickie. 
W niektórych kopalniach metan, po
dobnie jak dwutlenek węgla, wydoby
wa się bardzo intensywnie z tzw. fuka- 
czy, czyli ze szczelin skalnych, w któ
rych zgromadziły się duże ilości gazu. 
Katastrofy górnicze związane z wybu

chami metanu zdarzają się do dnia dzi
siejszego, mimo olbrzymiego postępu 
techniki.

Zwiedzając kopalnię soli w Wielicz
ce, można zobaczyć manekiny historycz
nych postaci, tzw. pokutników. Byli to 
skazańcy, którzy aby uniknąć wyroków 
śmierci, ubierani w nasycone wodą pele
ryny wypalali pochodniami zgromadzo
ny w stropach wyrobisk metan. Jeżeli po
kutnik natrafił na wybuchową mieszani
nę metanu, jego pokuta była spełniona, 
jeżeli udało mu się wypalić metan w ko
palni, był wolny.

Od 1816 r. do badania nadmiernej 
zawartości metanu w powietrzu służy
ły lampy Davy’ego. Najstarsze z nich 
zbudowane były ze zbiornika oleju 
z centrycznie umocowanym bawełnia
nym knotem. Do zbiornika przyśrubo
wany był długi cylinder z mosiężnej 
drucianej siatki, o gęstości 121 otwo
rów na 1 cm2, zamknięty od góry mie
dzianą blachą. Siatka otoczona była 
metalowymi prętami, mocowanymi do 
blaszanego daszka, na którym znajdo-
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1. Lampa Davy’ego
2. Lampa Clanny
3. Lampa Marsauta
4. Lampa Wolfa
5. Lampa Pielera
6. Współczesna lampa wskaźnikowa

(zdjęcia: 2-6 - Anna Lester; lampy 
na fot. 2,5.6 w zbiorach Romana Kloska, 

na fot. 3, 4 w zbiorach Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu)

wał się hak służący do zawieszania 
i noszenia łampy. Długi, wykonany 
z siatki cylinder, służył do obserwacji 
płomienia lampy, który wraz ze wzro
stem zawartości gazu w powietrzu wy
dłużał się, ostrzegając przed niebezpie
czeństwem. Oprócz zalet lampa miała 
również wady. Zasłonięty siatką pło
mień dawał tylko '/s siły światła w sto
sunku do światła odkrytego płomienia 
lampy. I co ciekawe, liczba wypadków 
w angielskich kopalniach zamiast zma
leć, po wprowadzeniu lampy zwięk
szyła się. Przyczyną tego był wzrost za
ufania górników do lampy, która jedy
nie ostrzegała o niebezpieczeństwie, 
a nie eliminowała go. Przy silnym prą
dzie powietrza skośny płomień roz
grzewał do białości siatkę, co mogło 
doprowadzić do wybuchu gazu. Nie
szczęśliwe wypadki powodowała też 
dostępność płomienia po odkręceniu 
siatki lampy, wykorzystywana np. przy 
paleniu tytoniu.

Wady lampy Davy’ego spowodo
wały powstanie wielu pomysłów ulep
szających. W 1839 r. poprawiono jej 
konstrukcję poprzez dodanie w dolnej 
części szklanego cylindra, który otaczał 
płomień. Lampa Clanny, bo tak nazwa
no lampę bezpieczeństwa ze szklanym 

kloszem, dawała więcej światła. Zna
cząco zwiększyła bezpieczeństwo użyt
kownika lampa Marsauta, wymyślona 
w 1871 r. Miała podwójny kosz z sia
tek drucianych, otoczony blaszanym 
płaszczem z otworami. Usprawnienie 
to zwiększało odporność lampy na po
dmuchy powietrza, a podwójny kosz 
stanowił podwójne zabezpieczenie 
przed przedostaniem się płomienia na 
zewnątrz siatek. W 1882 r. wdrożona 
została do użytkowania lampa Wolfa, 
w której paliwem była łatwo palna 
benzyna. Pozwoliło to na zastosowa
nie w lampie zapalniczki. W lampie tej 
wprowadzono również magnetyczny 
zamek, uniemożliwiający otwieranie 
jej pod ziemią oraz przyrząd do uno
szenia i opuszczania knota. Rozwiąza
nia budowy zapalniczek i zamków - 
to największa liczba zróżnicowanych 
konstrukcji w lampach bezpieczeń
stwa, jednak podstawę ich konstrukcji 
stanowiło zawsze zastosowanie gęstej 
metalowej siatki drucianej.

Klasycznym paliwem lamp Da
vy’ego był olej, ale były też lampy za
silane acetylenem wytwarzanym z kar
bidu, spirytusem, a najczęściej benzy
ną. Do lamp spirytusowych należy bar
dzo rzadko dziś spotykana lampa bez-

— TO TEŻ SĄ ZABYTKI 

pieczeństwa, zwana od swego wyna
lazcy lampą Pielera, używana w kopal
niach od 1883 do 1930 r. Zastosowa
nie przez Pielera jako napędu spirytu
su pozwoliło na bardzo dokładne 
określenie zawartości metanu już przy 
minimalnym występowaniu w powie
trzu kopalnianym. Takich pomiarów 
nie można było dokonać przy lampach 
napędzanych olejem, karbidem czy 
benzyną. Lampa ta miała jednak rów
nież wady - mdły spirytusowy pło
mień nie oświetlał mroku kopalni, 
a użycie tylko jednej siatki groziło za
paleniem się metanu. Tego typu wad 
nie miała lampa Wolfa, ale napędzana 
benzyną była mniej dokładna od „pie- 
lerki” i wskazywała zawartość metanu 
w powietrzu dopiero od 1%. Badanie 
metanu w powietrzu kopalnianym za 
pomocą lampy bezpieczeństwa polega
ło na tym, że lampę unosiło się jak naj
bliżej stropu wyrobiska, gdzie groma
dzi się metan. W lampie Wolfa, jeżeli 
przyćmiony płomień otoczony był au
reolą i nie sięgał do połowy wysokości 
szkła, powietrze zawierało około 1% 
metanu, przy 2% zawartości metanu 
aureola sięgała do połowy wysokości 
szkła, przy 3% - do górnej jego krawę
dzi, a 4% metanu powodowało, że au
reola wypełniała siatkę lampy. Jeżeli 
w lampie następował wybuch metanu, 
znaczyło to, że jego zawartość w po
wietrzu przekroczyła 5%.

Od powstania lampy Davy’ego do 
czasów współczesnych odnotowano 
ponad 330 opatentowanych konstruk
cji dotyczących lampy bezpieczeństwa. 
Obecnie produkowane lampy nie są 
nazywane lampami bezpieczeństwa, 
tylko lampami wskaźnikowymi i służą 
do wykrywania nadmiernej zawartości 
dwutlenku węgla w powietrzu kopal
nianym; do badania zawartości metanu 
używane są metanomierze. Dwutlenek 
węgla gromadzi się w kopalniach przy 
dolnej części wyrobiska, dlatego 
lampę, w której wysokość płomienia 
ustala się na ¥4 wysokości szklanego cy
lindra, opuszcza się jak najniżej spągu; 
przy 4-5% zawartości dwutlenku węgla 
lampa gaśnie.

Lampy wskaźnikowe produkowane 
są w Polsce przez Zakład Telemechani
ki Górniczej „Elektrometal” S.A. 
w Cieszynie. Napędzane są benzyną, 
a ich konstrukcja zbliżona jest do kon
strukcji lampy Wolfa.

Tadeusz Loster

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2006 29



Z WIZYTĄ W MUZEUM -

Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku

W
śród placówek kulturalnych 
Słupska szczególnie ważną ro
lę odgrywa Muzeum Pomorza 
Środkowego. Należy ono do tych insty

tucji, które poprzez swoje działania są 
dostrzegalne na szerszym, ogólnopol
skim forum. Istnieje od 1965 r., kiedy 
po wieloletniej odbudowie na potrzeby 
muzealne przekazany został Zamek 
Książąt Pomorskich. Stał się on siedzibą 
placówki okręgowej, powstałej z muze
ów regionalnych w Koszalinie i Słup
sku; oddzielnie, jako okręgowe, zaczęły 
funkcjonować z chwilą reformy admini
stracyjnej od 1975 r.

„Włości” Muzeum Pomorza Środ
kowego w Słupsku - to malowniczy ze
spół zabytkowych budowli, zlokalizo
wanych na południowym krańcu loka
cyjnego, średniowiecznego miasta. Pod
stawową siedzibą jest zamek, budowla 
średniowieczna, wpisana w system 
obronny miasta i przebudowana na re
zydencję książęcą w duchu renesansu. 
Tu znajdują się zbiory i ekspozycje dzia
łu sztuki dawnej i działu sztuki współ
czesnej. Stałe ekspozycje prezentują 
sztukę Pomorza Środkowego od XIV 
po wiek XVIII i pamiątki związane 
z pomorską dynastią książęcą Gryfitów. 
Do najciekawszych należy kolekcja sa
kralnej rzeźby średniowiecznej, frag
menty ołtarza darłowskiego, biżuteria 
i pogrzebowe szaty książęce, medale, 
sarkofagi ostatnich przedstawicieli tego 
rodu - księżnej Anny i jej syna Ernesta 
Bogusława, kolekcja wyrobów konwi- 
sarskich ze szczególnym uwzględnie
niem wyrobów rzemieślników słup
skich. Na zbiory działu sztuki współcze
snej składa się malarstwo, rzeźba i gra
fika artystów polskich od XIX w. do 
współczesności, w tym dzieła Jana Ma
tejki, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczew
skiego, Tadeusza Makowskiego, Hen
ryka Stażewskiego. Najcenniejszą ko
lekcją jest największy w Polsce zbiór 
prac Stanisława Ignacego Witkiewicza - 
Witkacego, której część prezentowana 
jest na stałej ekspozycji. Na zamku po
nadto organizuje się wystawy czasowe,

sesje naukowe, koncerty i różnego typu 
imprezy kulturalne.

Bezpośrednio z zamkiem sąsiaduje 
średniowieczny młyn zamkowy, w któ
rym prezentowane są zbiory działu et
nograficznego - wystawy poświęcone 
kulturze materialnej i duchowej miej
scowej ludności kaszubskiej oraz ludno
ści osiadłej tu po 1945 r. Ponadto wła
sność muzeum stanowią: tzw. dworek - 
siedziba dyrekcji, administracji i biblio
teki z kolekcją starodruków i cennym 
zespołem map oraz miejska Brama 
Młyńska z XV w., w której mieszczą się 
pracownie konserwatorskie.

Na pobliskim Rynku Rybackim 
znajduje się przeniesiony z innego miej
sca spichlerz Richtera. Oprócz części 
magazynowej funkcjonuje w nim ma
lownicza herbaciarnia, dzierżawiona 
przez osobę prywatną. W sezonie let
nim Rynek Rybacki tętni życiem. Pod 
nazwą „Jarmark Gryfitów” co niedziela 
odbywają się kiermasze staroci, wyro
bów ludowych, książek, ciekawostek 
oraz różnorodne prezentacje i imprezy 
masowe. W tym roku, 2 lipca, słupski 
oddział TOnZ dla uczczenia 100-lecia

1. Zamek Książąt Pomorskich w Stupsku, 
pocz. XVI w. - siedziba Muzeum Pomorza 
Środkowego 

powstania Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości organizuje wraz 
z Muzeum Pomorza Środkowego i od
działem Polskiego Towarzystwa Histo
rycznego kilka imprez, m.in. kiermasz 
wydawnictw TOnZ.

Muzeum słupskie finansowane jest 
za pośrednictwem Urzędu Marszałkow
skiego w Gdańsku ze środków samorzą
dowych. Otrzymane pieniądze pozwa
lają pokryć wydatki związane z utrzy
maniem użytkowanych obiektów oraz 
na płace pracowników. Jest to około 
50% budżetu, jakim dysponuje instytu
cja w ciągu roku. Skąd więc pozostałe 
50%, z których pokrywa się wydatki na 
zakupy, działalność merytoryczną i po
pularyzatorską? Do tradycyjnych źró
deł tzw. dochodów muzeów należą 
opłaty za wstęp oraz ze sprzedaży wła
snych wydawnictw. Pozyskiwane w ten 
sposób środki są stosunkowo niewiel
kie, a w odniesieniu do wydawnictw 
stanowią tylko częściowy zwrot ponie-
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sionych kosztów. Rozbudowała się na
tomiast znacznie sfera innych usług 
świadczonych przez muzea oraz odpłat
ne użyczanie zasobów muzealnych 
w postaci pomieszczeń, pracowni, usług 
specjalistycznych (oprowadzanie, lek
cje, ekspertyzy itp.). W Sali Rycerskiej 
słupskiego zamku można organizować 
odpłatnie różne imprezy, w piwnicy 
ulokowała się prywatna restauracja, in
ne pomieszczenia wydzierżawił bursz- 
tynnik. Niewielkie dochody przynosi 
też wydzierżawianie elektrowni wod
nej, działającej w dawnym młynie zam
kowym.

Już od lat funkcjonuje system dotacji 
celowych, którymi dysponują: Minister
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go, samorządy różnego szczebla, a także 
rozmaite fundacje. Wcale niemałe kwo
ty uzyskują też muzea od darczyńców 
rekrutujących się ze świata biznesu, od 

instytucji bankowych, towarzystw ubez
pieczeniowych, bogatych zakładów go
spodarczych itp. Dzięki dotacjom oraz 
sponsorom placówki muzealne mogą 
chociaż w części realizować swoje pod
stawowe zadania statutowe - powięk
szać zbiory, organizować wystawy, wy
dawać publikacje. Na przykład słupskie 
muzeum w 2005 r. za niebagatelną 
kwotę, ponad pół miliona złotych, do
konało zakupu cennego zespołu rękopi
sów, korespondencji i 14 portretów 
Witkacego, związanych z rodziną Lesz
czyńskich z Krakowa. W połowie trans
akcję sfinansowało Ministerstwo Kultu
ry, pozostałą część Urząd Marszałkow
ski w Gdańsku i prezydent Słupska. 
Dzięki Fundacji Batorego do zbiorów 
muzeum przekazany został m.in. medal 
księcia Ernesta Bogusława Croya, klub 
Rotary sfinansował zakup kolejnego 
dzieła do kolekcji Witkacego i rysun-

2.3. Fragment ekspozycji słupskiego muzeum; 
cynowe sarkofagi księżnej Anny de Croy i jej 
syna Ernesta Bogusława, ok. 1660-1663 r. (2) 
oraz praca Stanisława Ignacego Witkiewicza
- Witkacego w zbiorach muzeum, „Portret 
Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej”, 1933 (3)
4. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
- chałupa Alberta Kliicka 

ków Rafała Malczewskiego, Deutsche 
Bank wyasygnował 10 tys. euro na za
kup obrazu Maxa Pechsteina. Niemal 
każda wystawa, organizowana lub pre
zentowana w muzeum, współfinanso
wana jest przez sponsorów. W bieżą
cym roku dzięki Urzędowi Marszał
kowskiemu i Fundacji Współpracy Pol
sko-Niemieckiej można było zaprezen
tować w Frankisches Freilandsmuseum 
w Bad Windsheim wystawę pt. „Histo
ria Pomorza zapisana na szklanych ne
gatywach i archiwalnych mapach ze 
zbiorów Muzeum Pomorza Środkowe
go w Słupsku”. Transport prawie każdej 
wystawy asekuruje nieodpłatnie uzbro
jona asysta Firmy „Jantar”. Dzięki roz
maitej pomocy finansowej muzeum każ
dego roku organizuje dwie konferencje 
naukowe wraz z publikowaniem mate
riałów pokonferencyjnych. Ostatnia 
konferencja, „Żydzi na Pomorzu Za
chodnim w XIX i XX wieku i ich sąsie- 
dzi. Prusko-niemiecki patriotyzm. Ho
locaust. Miejsce w społeczeństwie socja
listycznym”, odbyła się w maju bieżące
go roku. Łącznie w ciągu roku muzeum 
wspierane jest przez około 150 sponso
rów, dzięki którym może ono sprawnie 
funkcjonować i pełnić funkcję placówki 
kulturalnej i naukowej.
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Z chwilą wejścia Polski do Unii Eu
ropejskiej otworzyły się szerokie możli
wości korzystania ze środków unijnych. 
Wprawdzie mechanizm ich pozyskiwa
nia jest niejednokrotnie dość skompli
kowany, ale wraz ze zdobywanym do
świadczeniem w tym zakresie znacznie 
zwiększają się możliwości realizacji mu
zealnych zadań, w tym również inwe
stycyjnych. Największe planowane in
westycje Muzeum Pomorza Środkowe
go zlokalizowane są poza Słupskiem. 
Sukcesywnie rozbudowuje się oddział 
słupskiego muzeum - Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach. Obecnie skan
sen ten realizuje dwie ważne inwestycje. 
Pierwsza z nich jest już na ukończeniu 
i polega na rekonstrukcji dziewiętnasto
wiecznej chałupy z Wierzchocina 
z przeznaczeniem na potrzeby tury
styczne (karczma, hotel, restauracja). 
Druga, finansowana w znacznej części 
ze środków unijnych, a także samorzą
du woj. pomorskiego i Ministerstwa 
Kultury, nosi nazwę Centrum Edukacji 
Słowińskiej. Ma to być ośrodek funk
cjonujący przez cały rok, a do jego za
dań będzie należało gromadzenie mate
riałów dotyczących Słowińców, propa
gowanie kultury słowińskiej, organizo
wanie szkoleń i kursów ginących zawo
dów oraz innego typu działań zmierza
jących do uaktywnienia okolicznej lud
ności. W tym celu rekonstruuje się cha
łupę Anny Koetsch, remontuje i ada
ptuje budynek dawnej szkoły i sąsiedni 
budynek gospodarczy.

Całkowicie nowe zadanie inwesty
cyjne słupskiego muzeum wiąże się

z „Krainą w Kratę” - tym regionem zie
mi słupskiej, gdzie występuje duża kon
centracja budownictwa ryglowego, sta
nowiącego wielką atrakcję dla tury
stów. Muzeum Pomorza Środkowego 
w wyniku darowizny dokonanej przez 
wójta gminy słupskiej stało się właści
cielem zabytkowej, dziewiętnastowiecz
nej zagrody Albrechta we wsi Swołowo. 
Jest ona interesującym przykładem ze
społu budynków bogatego gospodarza, 
dlatego też zdecydowano się na odtwo
rzenie zabytkowych wnętrz mieszkal
nych i gospodarczych, tworząc tam eks
pozycje muzealne. Opracowany został 
projekt, zakładający, że na bazie tej za
grody powstanie ponadto ośrodek dają
cy szerokie możliwości animacji i roz
woju regionu. Będzie tu można organi
zować konferencje i szkolenia w zakre
sie regionalizmu, warsztaty związane

5. Mieszkańcy Słupska 
na „Jarmarku Gryfitów” w 2004 r.

(zdjęcia: 1,2,4 - Zbigniew Suliga,
5 - Edward Wojtowicz, 3 - archiwum Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku)

z rękodzielnictwem wiejskim, przeglądy 
zespołów folklorystycznych i wiele in
nych przedsięwzięć. Projekt został po
zytywnie zaopiniowany przez eksper
tów ministerialnych i wojewódzkich, 
a jego realizacja ma być zakończona 
w 2008 r.

Stanisław Szpilewski
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku otrzymało 
I Nagrodę w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Ro
ku „Sybilla 2005” za dokonania z zakresu konserwa
cji - fumigację i impregnację zabytkowych obiektów 
drewnianych w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Spotkanie z książką
ZŁOTNICTWO SŁUPSKIE

Ambicją słupskiego oddziału TOnZ jest sukcesywne wydawanie co naj
mniej jednej publikacji rocznie poświęconej zabytkom. I tak w końcu 
2005 r. ukazała się praca dr. Jacka Kriegseisena pt. Ztotnictwo słupskie od 

początku XV/ wieku do 1945 roku. Ma ona charakter pionierski, ponieważ po 
raz pierwszy zebrano wszelkie dostępne informacje zawarte w nielicznych 
i trudno dostępnych publikacjach na temat działalności złotników słup
skich, uzupełniając je danymi uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych 
przez autora badań źródłowych. Jest tym cenniejsza, że dotyczy terenów 
i problematyki traktowanej przez badaczy po macoszemu. 
Praca z konieczności ma charakter szkicu, nie wyczerpuje te
matu i powinna zachęcać innych naukowców do jej uzupełnia
nia, jak również do podejmowania kolejnych badań z zakresu 
historii sztuki, ale już w obecnym kształcie na pewno będzie 
dobrze służyć interesującym się historią Pomorza muzealni
kom i kolekcjonerom.

Jacek Kriegseisen przedstawia zarys historii zlotnictwa 
stupskiego, poczynając od najstarszej wzmianki o istnieniu 
w Stupsku złotnika w 1521 r„ do 1945 r. Miasto to nie należa
ło do liczących się ośrodków złotniczych. Nie ma też pewno
ści, czy istniał tu kiedykolwiek odrębny cech złotniczy, a rze
mieślnicy zajmujący się tą dziedziną należeli do innych ce
chów bądź do cechu złotników w innym mieście. W dziejach 

miasta zaznaczyła się jednak ich działalność, w tym m.in. na potrzeby ko
ścioła i dworu książęcego. Niezmiernie istotnym uzupełnieniem pracy jest 
wykaz imienny złotników czynnych w Słupsku do 1945 r., z podaniem źró
dła ich występowania.

Autor podejmuje też bardzo ważną próbę powiązania konkretnych 
przedmiotów, nielicznie zachowanych lub znanych z literatury, z nazwiska
mi poszczególnych wykonawców, weryfikując dotychczasowe ustalenia. 
Przedstawia w formie rysunkowej znaki występujące na obiektach: wyko

nawców, miejskie (Stupska i Sławna) i pozostałe, oraz za
mieszcza zdjęcia obiektów.

Publikacja wyposażona jest w przypisy, obszerną bibliogra
fię z podaniem źródeł archiwalnych, ikonograficznych, literatu
ry i czasopism. Zamieszczone zdjęcia, mimo ich archiwalnego 
charakteru, prezentują dobrze przedstawiane obiekty. Praca 
napisana jest językiem klarownym, pozbawionym pseudonau
kowej hermetyczności i skierowanym do każdego czytelnika.

Wydawnictwa TOnZ Oddział Stupsk współfinansowane są 
przez samorząd słupski. Można je nabyć m.in. w siedzibie ZG 
TOnZ, 00-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1, tel. (0-22) 629-62-26, 
e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl; w siedzibie ZO TOnZ, 
76-200 Stupsk, ul. S. Jaracza 6, tel. (0-59) 842-64-34, 
e-mail: sozslupsk@wp.pl. (sts)
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Alberti, Dossi i bogowie
Kto by przypuszczał, iż słynny Leone 

Battista Alberti (1404-1472), poważ
ny florencki architekt i teoretyk sztu

ki, parał się układaniem dowcipnych mitolo
gicznych historyjek. A jednak. W jednej 
z nich, zatytułowanej Virtus, opowiada, jak 
to do pałacu bogów przychodzi Cnota, by 
poskarżyć się Jowiszowi na złe traktowanie 
jej przez bogów i Fortunę. Czeka bezsku
tecznie cały miesiąc u wrót 
pałacu, podczas gdy bo
gowie zajęci są powodo
waniem rozkwitania ogór
ków i malowaniem skrzydeł 
motyli. Na koniec Merkury 
odprawia głęboko rozcza
rowaną Cnotę, oświadcza
jąc, że Jowisz nie ma za
miaru kłócić się z Fortuną.

Temat ten podniecił 
do tego stopnia ferraryj- 
skiego artystę Dossa Do- 
ssiego, że stworzył on ma
larskie arcydzieło. Nie 
ograniczył się wyłącznie 
do zilustrowania wersji Al- 
bertiego. Akcja obrazu 
„Jowisz, Merkury i Cnota", 
obecnego dziś w wawel
skiej sali Pod Planetami, 
rozgrywa się na obłoku. 
Za plecami siedzącego za 
sztalugą brodatego Jowi
sza, który położył u swych 
stóp pioruny i zajął się malowaniem na 
płótnie motyli, przysiadł właśnie, niemal 
zupełnie obnażony, Merkury, palcem przy
łożonym do ust dający znać klęczącej za 
nim dziewczynie, udekorowanej girlanda
mi, iż nie należy przeszkadzać malarzowi 
w pracy. Żaden obraz w zbiorach zamko
wych na Wawelu nie może się poszczycić 
tak bogatą bibliografią. Uczonych europej
skich i amerykańskich pobudzały do wy
powiedzi piękno form, a przede wszystkim 
intrygująca fabuła, zasób symbolicznych 
treści, niedających się jednoznacznie zin
terpretować.

Giovanni di Niccoló de Lutero, zwany 
Dosso Dossi (14867-1542), przez słynnego 
Ariosta zaliczany do dziewięciu najwybit
niejszych artystów tamtych czasów, świetny 
kolorysta, byt malarzem nastrojowego pej
zażu i scen mitologicznych. Od 1514'r. po
zostawał na usługach księcia Ferrary Alfon

sa I d’Este, dla którego malował obrazy, 
projektował arrasy i dekoracje uroczystości 
dworskich. Tworzył też freski. Obraz „Jo
wisz, Merkury i Cnota" wykonał w latach 
dwudziestych XVI w. Dzieło idealnie łączy 
typowe dla artysty pierwiastki „romantycz
ne” z rzymskim klasycyzmem, widocznym 
w postaciach bóstw. Imponująca skala 
przedsięwzięcia, bogata tematyka mitolo

giczna i wirtuozeria techniczna wskazują, iż 
zleceniodawcą byt książę Alfons.

Z czasem, w pierwszej połowie XVII w., 
obraz znalazł się w kolekcji księcia Lodovica 
Widmanna w jego weneckim pałacu Can- 
ciano. Po raz ostatni w Wenecji był odnoto
wany w 1857 r., w kolekcji wdowy po Miche
langelo Barbinim. Później stal się własno
ścią Daniela Penthera, znanego wiedeńskie
go malarza i kolekcjonera. Po jego śmierci 
płótno zostało w 1888 r. wystawione na au
kcji, gdzie nabył je Karol Lanckoroński. Na 
fotografii Sali Włoskiej w jego wiedeńskim 
pałacu zajmuje eksponowane miejsce. Inte
resujące są późniejsze losy dzieła, ujawnio
ne przez Joannę Winiewicz-Wolską. Po na- 
jeździe hitlerowskim na Polskę, jesienią 
1939 r. kolekcja Lanckorońskich została 
przejęta przez władze austriackie. Obraz, 
wraz z jedenastoma innymi zarezerwowany
mi dla Hitlera, został okresowo zdeponowa

ny w Immendorf, a w 1942 r. znalazł się po
nownie w wiedeńskim pałacu. Wtedy też 
brano pod uwagę możliwość przekazania 
go, wraz z częścią innych eksponatów, do 
Gdańska. W następnym roku dzieło zostało 
zabezpieczone w zamku Steyersberg. Prze
jęte z końcem wojny przez Amerykanów, 
okresowo umieszczone w Monachium, 
w lipcu 1947 r. zostało zwrócone Lancko- 

rońskim, którzy przecho
wali je, wraz z większą 
częścią swej kolekcji, 
w zamku Hohenems, przy 
granicy z Liechtensteinem. 
W 1951 r. Antoni Lancko
roński, na życzenie Ottona 
Demusa, głównego kon
serwatora, przekazał obraz 
do Kunsthistorisches Mu
seum w Wiedniu, w zamian 
za co uzyskał zgodę na 
wywiezienie rodzinnej ko
lekcji do Szwajcarii. Tak 
więc byt to dar, lecz dar 
wymuszony.

W latach 1999-2000 
obraz „Jowisz, Merkury 
i Cnota” uczestniczył 
w wielkiej monograficznej 
wystawie Dossa, pokazy
wanej w Ferrarze, Nowym 
Jorku i Los Angeles, gdzie 
został uznany za jeden 
z najcenniejszych ekspo

natów. Triumfalny powrót dzieła do Austrii 
byt zarazem końcem jego „wiedeńskiej” 
kariery. Wiosną 1999 r. otrzymaliśmy na 
Wawelu wiadomość od prof. Karoliny 
Lanckorońskiej, że działająca w Wiedniu 
jej adwokatka, dr Johanna Kammerlander, 
podjęta właśnie, z własnej inicjatywy, sta
rania o odzyskanie obrazu. Z wielkim opty
mizmem zachęcała nas do szykowania dla 
niego miejsca w zamku. Proces sądowy 
zakończył się pomyślnie. W czerwcu 2000 r. 
obraz, wraz ze słynną wczesnobizantyń- 
ską gemmą i kilkoma okazami starogrec- 
kiej ceramiki, na życzenie pani Lanckoroń
skiej wzbogacił zbiory Zamku Królewskie
go na Wawelu. Rok później pani Kammer
lander, obywatelka austriacka, została od
znaczona w Sali Poselskiej Srebrnym Krzy
żem Zasługi dla Rzeczypospolitej.

Kazimierz Kuczman

Dosso Dossi, „Jowisz, Merkury i Cnota”, lata dwudzieste XVI w„ olej na płótnie, 
111,5 x 150 cm

(fot. Stanisław Michta, w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)
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Warszawa z powieści 
Bolesława Prusa

B
olesław Prus, przez wiele lat 
związany z Warszawą, był wni
kliwym obserwatorem miasta. 
W drukowanych w „Kurierze War

szawskim” Kronikach tygodniowych 
opisywał i komentował wszystkie, je
go zdaniem, warte tego wydarzenia, 
odbywające się w stolicy. Najwięk
szym literackim obrazem Warszawy 
stała się jego powieść Lalka, drukowa
na początkowo w „Kurierze Codzien
nym” od 1887 do 1889 r.; pierwsze 
wydanie książkowe opublikowane zo
stało w 1890 r. nakładem Gebethnera 
i Wolffa. Warszawa ukazana została 
w powieści z punktu widzenia dwóch 
narratorów: Stanisław Wokulski 
przedstawia współczesne miasto jako 
mieszkaniec kamienicy przy jego 
głównej ulicy - Krakowskim Przed
mieściu, gdzie mieści się jego sklep, 
natomiast Ignacy Rzecki w Pamiętni
ku starego subiekta cofa się do prze
szłości Warszawy. Poznajemy zarów
no reprezentacyjne miejsca stolicy: 
ogrody Łazienkowski, Saski, Bota
niczny, Pole Mokotowskie, gdzie od
bywały się wyścigi konne, jak i dziel
nicę biedoty - Powiśle.

Nic dziwnego, że książka Prusa 
stała się inspiracją do urządzenia wy
stawy. O takiej ekspozycji myślano od 
dawna w kręgu warszawskich muzeal
ników. Wreszcie w 2006 r. przygoto
wało ją Muzeum Literatury im. Ada
ma Mickiewicza w Warszawie wraz 
z Muzeum Historycznym m.st. War
szawy i Państwowym Archiwum m.st. 
Warszawy. Otwarta została w marcu 
br. pod tytułem „Warszawa Lalki Bo
lesława Prusa”; powstała według sce
nariusza kustosz Grażyny Grocho- 
wiak, scenografii Witolda Błażejew
skiego i przy współpracy Andrzeja 
Sołtana, Małgorzaty Górzyńskiej oraz 
Ewy Orlińskiej-Mianowskiej.

To druga w dziejach Muzeum Li
teratury im. Adama Mickiewicza wy
stawa związana z twórczością Bolesła
wa Prusa; urządzona tu w 1962 r. 

„Oficyna Bolesława Prusa” była mo
nografią twórczości pisarza. Jak 
twierdzi dyrektor muzeum, Janusz 
Odrowąż-Pieniążek, nad miejscem 
tym „unosi się duch wielkiego Adama 
i romantyzmu”, tym większa zasługa 
placówki, że zdecydowała się użyczyć 
miejsca dla przedstawienia czołowego 
dzieła polskiego pozytywizmu.

Ideą zorganizowania wystawy 
„Warszawa Lalki Bolesława Prusa” 
było pokazanie stolicy lat siedem

sta z 1886 r. sporządzony na zlecenie 
ówczesnego generał-gubernatora So
kratesa Starynkiewicza oraz fotografie 
z epoki (np. kościoła popijarskiego 
przy ul. Długiej, wojsk carskich na 
Placu Saskim - te zdjęcia wykonał Ka
rol Beyer). Tu też znajduje się praw
dziwy rarytas - fragment rękopisu 
Lalki (nie zachował się w całości), jej 
pierwsze wydanie w „Kurierze Co
dziennym”, pierwsze wydanie książ
kowe z 1890 r. i jubileuszowe z 1897 r.

dziesiątych XIX w. oczami bohate
rów powieści oraz przybliżenie zwie
dzającym rzeczywistości historycznej, 
z której obserwacji powstała książka. 
Chociaż ekspozycja przywołuje opi
sane w powieści fragmenty miasta 
i towarzyszące im przedmioty, nie 
jest, oczywiście, obrazem całej War
szawy ani nie odzwierciedla całego 
obrazu miasta zawartego w Lalce.

Na potrzeby wystawy zaaranżowa
nych zostało sześć sal muzealnych, 
w każdej umieszczono odpowiedni 
cytat z powieści. Przechodząc z sali do 
sali, spacerujemy po dziewiętnasto
wiecznej Warszawie. Najpierw oglą
damy panoramę stolicy lat siedem
dziesiątych XIX w. - drzeworyt Adol
fa Kozarskiego według fotografii 
Konrada Brandla z 1875 r., plan mia

1. Okładka katalogu wystawy
2. Fragment rękopisu Lalki z portretem autora
3-6. Fragmenty ekspozycji: panorama 
Warszawy (3), sklep Wokulskiego (4), 
sala poświęcona filantropii (5) 
i salonik Izabeli Łęckiej (6)

(zdjęcia: Anna Kowalska, 
ze zbiorów Muzeum Literatury 

im. Adama Mickiewicza w Warszawie)

(na 50-lecie urodzin Prusa). W kolej
nej sali odtworzony został sklep Wo
kulskiego. W atmosferę powieści 
przenosi nas kantor sklepowy i kasa 
rejestrująca z drugiej połowy XIX w., 
przy niej leżą rachunki z tego okresu, 
a witryna sklepowa wypełniona jest 
przedmiotami galanteryjnymi i za
bawkami. Obok zegarków z pozytyw
ką, rękawiczek, wachlarzy, tiulowego 
szala jest tu dużo lalek porcelano-
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ni zamieszczone zostało wyposażenie 
pralni z drugiej połowy XIX w., 
a z okna studentów, dokuczających 
baronowej Krzeszowskiej, zwisa na 
sznurku ludzka czaszka! Od następ
nej sali oddziela zwiedzających mała 
klatka schodowa z widokami Starów
ki; w tej części Warszawy dorastał 
Rzecki. Spacer kończy się na Powi
ślu. Tu widzimy sceny rodzajowe 
z życia najuboższych mieszkańców 
stolicy, żebraków, Żydów, tu rów

nież pojawia się mundur oficera car
skiej policji. Wystawę kończy cytat 
z powieści, ukazujący Wokulskiego 
jako kolejną marionetkę, wbrew wła
snej woli wmanipulowaną w układ 
społecznych powiązań i wzajemnych 
zależności ówczesnej stolicy.

Eksponaty zgromadzone na wy
stawie pochodzą z aż 15 placówek 
muzealnych Warszawy (m.in. z Mu
zeum Narodowego, Techniki, Te
atralnego, Niepodległości) i z Mu
zeum Sztuki w Łodzi.

Wystawę można zwiedzać do 15 
sierpnia br.; na jesieni ekspozycja, 
z nieco zmienionym scenariuszem, bę
dzie prezentowana w Państwowym 
Muzeum A. S. Puszkina w Moskwie.

wych, pochodzących z prywatnej ko
lekcji Marka Sosenki z Krakowa. 
Wraz z manekinami, ubranymi w ko
stiumy z epoki, zabawki te przywołu
ją skojarzenia z tytułem powieści.

Kolejna sala poświęcona została 
filantropii, którą autor często opisy
wał w książce (choćby pamiętne sce
ny kwest). Są tu dyplomy Prusa - 
członka towarzystw dobroczynnych, 
stoi welocyped z 1870-1889 r., na 

którym chętnie przemierzano wów
czas Warszawę, a rysunki Franciszka 
Kostrzewskiego, reprodukowane 
z czasopism warszawskich, wprowa
dzają w klimat sprzed dwóch stuleci. 
Następnie trafiamy do salonu arysto- 
kratki Izabeli Łęckiej, gdzie znajdują 
się dziewiętnastowieczne meble 
i „obowiązkowa” srebrna zastawa 
stołowa. Stąd przenosimy się do ka
mienicy Łęckich. Na podwórku-stud- 

Dlatego szczególnie młodzież odwie
dzająca stolicę podczas wakacji po
winna włączyć w plany pobytu wizy
tę... w „Warszawie Lalki Bolesława 
Prusa”. Naprawdę nie można stracić 
takiej okazji, to przykład popularyza
cji wiedzy na wysokim poziomie. 
Warto dodać, że „Spotkania z Zabyt
kami” są jednym z patronów medial
nych wystawy.

Ewa A. Kamińska
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Światowe dzieła, słynne kolekcje

O
d 1992 r. działa w Bonn Cen
trum Wystaw Artystycznych 
Republiki Federalnej Nie
miec, odpowiednik Centre Pompi

dou w Paryżu. Ta należąca do euro
pejskiej czołówki instytucja kultural
na objęta jest państwowym mecena
tem i zajmuje się organizowaniem 
krajowych oraz międzynarodowych 
wystaw z zakresu sztuki, architektu
ry, nauki, techniki. Do tej pory odby
ło się w Bonn ponad 125 ekspozycji. 
W ramach cyklu „Wielkie zbiory” 
prezentowane były kolekcje tak zna
komitych placówek muzealnych, jak 
Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku (1993 r.), Ermitaż w Sankt Pe
tersburgu (1997 r.), Muzeum Naro
dowe w Tokio (2000 r.).

Od 19 listopada 2005 do 19 mar
ca br. czynna była w bońskiej Kunst- 

-und Ausstellungshalle wystawa „Ba
rok w Watykanie - sztuka i kultura 
w Rzymie papieży 1572-1676”. Eks
pozycja ta powstała przy współpracy 
z Muzeami Watykańskimi i Waty
kańską Biblioteką Apostolską. Zgro
madzono na niej ponad 350 dzieł, 
reprezentujących barok w Rzymie 
papieży, będącym w tym okresie naj
ważniejszym ośrodkiem życia du
chowego i kulturalnego w Europie. 
Centralne miejsce na wystawie zajął 
5-metrowej wysokości model kopuły 
bazyliki św. Piotra, wykonany w li
powym drewnie przez Michała 
Anioła (!). Czasy rozkwitu sztuki, 
nauki i techniki w Rzymie w XVI- 
-XVII w. ukazane zostały przez wy
selekcjonowaną prezentację obra
zów, rzeźb, wyposażenia prywat
nych papieskich apartamentów, ry-
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noczonymi otwarta zostanie wielka 
wystawa dzieł sztuki i architektury, 
pochodzących z wszystkich pięciu 
muzeów Fundacji Guggenheima 
w Nowym Jorku. Muzea, będące 
pod zarządem tej Fundacji, znajdują 
się w Nowym Jorku, Las Vegas, We
necji, Bilbao oraz w Berlinie, a ich 
zbiory skupiają się na gromadzeniu 
dzieł sztuki modernizmu oraz wybit
nych artystów współczesnych. Mają 
np. wspaniałe kolekcje Wasyla Kan- 
dinsky’ego, Paula Klee, Pieta Mon
driana, Pabla Picassa. Na wystawie 
w Kunst-und Ausstellungshalle 
w Bonn - czynnej od 21 lipca 2006

1. Model kopuły bazyliki św. Piotra w Rzymie, eksponowany na wystawie
„Barok w Watykanie - sztuka i kultura w Rzymie papieży 1572-1676”
2.3. Fragment wnętrza wystawy „Xi’an? Cesarska potęga w przedmiotach pogrzebowych
i skarbach sakralnych dawnej stolicy Chin” (2) i jeden z eksponatów - „Muzykant”, 
rzeźba terakotowa, 221-206 p.n.e. (3)
4.5. Obrazy eksponowane na wystawie dziel sztuki i architektury pochodzących z muzeów 
Fundacji Guggenheima w Nowym Jorku - Edouard Manet, „Przed lustrem”, 1876 (4) 
oraz Pablo Picasso, „Fernanda z czarną mantylą”, 1905-1906 (5)

sunków architektonicznych, przy
rządów naukowych.

W kwietniu br. otwarta została 
kolejna wystawa - „Xi’an? Cesarska 
potęga w przedmiotach pogrzebo
wych i skarbach sakralnych dawnej 
stolicy Chin”, zorganizowana przez 
bońskie Centrum Wystaw Artystycz
nych przy współpracy z chińskimi 
instytucjami kulturalnymi. Wystawa 
ta będzie czynna do 23 lipca br., 
a zaraz po jej zamknięciu nastąpi in
ne, doniosłe wydarzenie muzealne - 
po raz pierwszy poza Stanami Zjed

do 7 stycznia 2007 r. - będzie moż
na zobaczyć 200 wybitnych dzieł, re
prezentujących kolekcje tych muze
ów. Uzupełnieniem wystawy ma być 
ekspozycja modeli i projektów kon
kursowych na budynki muzealne 
Fundacji Guggenheima.

Biorąc pod uwagę fakt, że co 
roku bońskie Centrum Wystaw Ar
tystycznych odwiedza ponad 
1,3 min osób, można przyjąć, że 
obie te atrakcyjne wystawy przy
ciągną do Bonn jeszcze więcej go
ści. (Ib)

----------------------------------------ROZMAITOŚCI

Spotkanie z książką

GRABIEŻ I RESTYTUCJA POLSKICH 
DÓBR KULTURY

W 2003 r. nakładem poznańskiego Domu Wydawni
czego Harasimowicz ukazała się książka Dariusza 
Matelskiego Problemy restytucji polskich dóbr kultury od 

czasów nowożytnych do współczesnych (omówiona 
szerzej w nr. 8, 2004 „Spotkań z Zabytkami"). Publikacja 
została bardzo dobrze przyjęta; w 2003 r. przyznano jej 
Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, a w 2004 r. Kato
licki Uniwersytet Lubelski uhonorował ją Nagrodą im. Ire
ny i Franciszka Skowyrów. Książka cieszyła się dużą po
pularnością i została szybko 
sprzedana. W 2006 r., tym ra
zem nakładem krakowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, opublikowane zosta
ło drugie, poszerzone, dwuto
mowe wydanie, zatytułowane 
Grabież i restytucja polskich 
dóbr kultury od czasów nowo
żytnych do współczesnych. 
Pierwsza część książki składa 
się z siedmiu rozdziałów. Poru
szone w nich zostały m.in. za
gadnienia prawodawstwa mię
dzynarodowego, a także grabieży polskich dóbr kultury 
w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1795 r.), 
w czasie zaborów i w latach Drugiej Rzeczypospolitej, 
a także w okresie okupacji niemieckiej, słowackiej, ra
dzieckiej i litewskiej. Dużo miejsca autor poświęcił pro
blematyce restytucji polskich dóbr kultury w okresie Pol
ski Ludowej (1945-1989) i Trzeciej Rzeczypospolitej (od 
1989 r.).

W drugim tomie zamieszczony został obszerny 
aneks, a w nim przedruk najciekawszych dokumentów 
dotyczących zagadnień tytułowych. Opublikowanych tu 
zostało w całości 180 rozporządzeń, traktatów, umów, 
pism ambasad, wystąpień, wniosków i protokołów: od 
polsko-rosyjskiego traktatu rozejmowego zawartego 
w Andruszowie 30 stycznia 1667 r., po umowę 
z 7 czerwca 2005 r. o współpracy między Instytutem Pa
mięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu a Federalnym Urzędem do spraw 
Dokumentów Służb Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej.

Wolumin ten zawiera ponadto spis 34 map i 315 
zdjęć (opublikowanych w tomie I), słownik podstawo
wych pojęć archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, 
podsumowanie w języku angielskim, niemieckim i rosyj
skim, indeks osobowy, nazw geograficznych i rzeczowy.

Imponująca jest umieszczona w publikacji obszer
na bibliografia z podaniem źródeł archiwalnych, biblio
tecznych, muzealnych, drukowanych, wspomnień i pa
miętników, prasy i czasopism (również z powołaniem na 
„Spotkania z Zabytkami”), inwentarzy, katalogów i prze
wodników, encyklopedii, słowników i opracowań. Pierw
sze wydanie książki, z 2003 r„ też zawierało bibliografię, 
ale tylko źródeł cytowanych.

Publikacja dedykowana została prof. Karolowi Es
treicherowi jr. w setną rocznicę urodzin i zaczyna się du
żym, osobistym cytatem z jego dzienników. Warto przy
toczyć też słowa Dariusza Matelskiego, który pisze 
m.in.: „Polska nie przesądzając kwestii praw własności 
utraconych przed wiekami oraz podczas pierwszej i dru
giej wojny światowej dóbr kultury - realizuje przede 
wszystkim koncepcję -światowego dziedzictwa kultury* - 
polegającą na wspólnej trosce o zachowane skarby oraz 
ich udostępnianie (również w formie ekspozycji) szero
kim kręgom odbiorców".

Czytelników zainteresowanych poruszonymi tu pro
blemami namawiamy do jak najszybszego zakupu publi
kacji. Można ją nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie (30-011 Kraków, Plac Szcze
pański 4, tel. 0-12 422-66-16, fax 0-12 423-12-55). (ek)
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Zabytki i prawo Ochrona zabytków sakralnych

W' połowie grudnia 2005 r. 
w Collegium Marianum 
w Pelplinie odbyta się pierwsza 

w kraju narada szkoleniowa po
święcona prawno-organizacyj
nym aspektom ochrony zabytków 
sakralnych na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 
Program narady, adresowany 
głównie do rządców obiektów sa
kralnych i zabytków sztuki kościel
nej, wzbudził wielkie zaintereso
wanie proboszczów parafii i księ
ży administratorów z woj. pomor
skiego i Diecezji Pelplińskiej.

Obie strony przedsięwzięcia 
- władze rządowe i kościelne - 
uznały, że przyjęta forma współ
pracy - polegająca na prezentacji 
zasad ochrony zabytków sakral
nych w świetle prawa krajowego 
i norm kościelnych, a także wy
mianie poglądów na te kwestie - 
jest wyrazem praktycznego wy
pełniania zapisu art. 25 ust. 
1 Konkordatu między Stolicą 
Apostolską i Rzeczpospolitą Pol
ską, podpisanego w Warszawie 
dnia 28 lipca 1993 r. Przepis ten 
stanowi: „W każdej diecezji komi
sja powołana przez biskupa die
cezjalnego będzie współpraco
wać z właściwymi władzami pań
stwowymi w celu ochrony znajdu
jących się w obiektach sakralnych 
i kościelnych dóbr kultury o ogól
nonarodowym znaczeniu oraz do
kumentów archiwalnych o warto
ści historycznej i artystycznej" (Dz. U. 
z 1998 r„ Nr 51, poz. 318).

Głównym celem edukacyj
nym narady była wykładnia 
przepisów prawa krajowego 
i norm kościelnych określają
cych zasady organizacji ochro
ny zabytków sakralnych w wy
padku konfliktu zbrojnego i za
grożeń o charakterze kryzyso
wym. Praktyczna strona takiego 
sformułowania celu polegała na 
wskazaniu rządcom obiektów 
sakralnych określonych w prze
pisach etapów ochrony zabyt
ków zasad oraz sposobu po
stępowania i procedur obowią
zujących przy opracowaniu wy
maganego dokumentu plani
stycznego, ujmującego całość 
istotnych kwestii dotyczących 
zabytków sztuki kościelnej pod
legających ochronie w sytu
acjach szczególnych zagrożeń.

Do tematyki narady wpro
wadzono ponadto kwestie 
ochrony informacji niejawnych, 
związane ze sporządzaniem 
planów, zapoznano również jej 
uczestników z głównymi zagro
żeniami dla zabytków na obsza
rze województwa pomorskiego.

Określenie omawianej pro
blematyki mianem nowej czy 
stosunkowo nowej należy trakto
wać dosłownie w odniesieniu do 
przepisów prawa krajowego. Po 
pierwsze dlatego, że obowiązu
jąca Ustawa o ochronie zabyt
ków i opiece nad zabytkami, sta
nowiąca kompleksową regula
cję zagadnień ochrony zabyt
ków w Polsce, została uchwalo
na 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 
z 2003 r„ Nr 162, poz. 1568 
z późniejszymi zmianami). Po 
drugie - ustawa w art. 88 ust. 
2 upoważniła ministra właściwe
go do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego do wy
dania Rozporządzenia Ministra 
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kry
zysowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
212, poz. 2153). Wyjątkowe zna
czenie tego aktu wykonawczego 
polega na stworzeniu spójnego 
systemu ochrony zabytków 
w sytuacjach szczególnych za
grożeń oraz opisaniu zasad jego 
funkcjonowania i procedur po
stępowania przy sporządzaniu 
obligatoryjnych dokumentów 
planistycznych, a także realizacji 
zadań ochronno-ratowniczych 
przez określone podmioty i or
gany, będące adresatami po
stanowień.

Warto w tym miejscu zazna
czyć, że przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa krajowe
go nie odnoszą się wprost do za
bytków sakralnych. Wszakże 
ważną przesłanką w tej mierze 
jest cytowany wyżej przepis art. 
25 ust. 1 Konkordatu, jak również 
Normy postępowania w spra
wach sztuki kościelnej, wydane 
przez Konferencję Episkopatu 
Polski dnia 25 stycznia 1973 r., 
które obowiązują od 1 kwietnia 
1973 r. w całym kraju (zob: [ks. 
prof.] Janusz St. Pasierb, Ochro
na zabytków sztuki kościelnej, 
Warszawa 1995 r., s. 180-189) 
Należy ponadto dodać, że moc 
obowiązująca Norm... została 
potwierdzona pismem Sekreta
riatu Episkopatu Polski z dnia 15 
stycznia 1993 r., skierowanym 
do Ośrodka Ochrony Zbiorów 
Publicznych.

Definicje pojęcia i celu 
ochrony zabytków w sytuacjach 
zagrożeń zawarte są w § 1 ust. 
1 cytowanego rozporządzenia 
ministra kultury który stanowi: 
„ochrona zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kry
zysowych polega na planowa

niu, przygotowaniu i realizacji 
przedsięwzięć zapobiegaw
czych, dokumentacyjnych, za
bezpieczających, ratowniczych 
i konserwatorskich, mających na 
celu ich uratowanie przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub zaginięciem". Rozporzą
dzenie nie definiuje natomiast 
określenia zabytek ani też nie 
precyzuje, jakie zabytki podle
gają ochronie, ponieważ kwe
stie te reguluje cytowana już 
Ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.

W zakresie spraw dotyczą
cych ochrony zabytków wojewo
dę reprezentuje i działa w jego 
imieniu na obszarze wojewódz
twa wojewódzki konserwator. 
Prowadzi on również, przy po
mocy specjalistów Wojewódz-

Roman Mucha, „Cerkiew Chrztu
Pańskiego w Korczminie”, 
linoryt 2004

kiego Urzędu Ochrony Zabyt
ków, ewidencję i dokumentację 
wszystkich zabytków wpisanych 
do rejestru. Odpowiednią ewi
dencję zabytków na użytek wła
ściwych organów diecezjalnych 
i administratorów kościelnych 
przewidują również Normy..., 
które w § 5 określają, iż „Celem 
zabezpieczenia dziel sztuki i za
bytków kultury przed kradzieżami 
Diecezjalne i Zakonne Referaty 
wypracowują formy i sposoby ich 
inwentaryzacji oraz podadzą 
wzory dokumentacyjne służące 
sporządzeniu ich ewidencji". Od
powiedzialnymi za ustalenie sta
nu zasobu zabytków sakralnych 
i przygotowanie ich dokumenta
cji przepisy czynią administrato
rów parafii i rządców kościołów.

Zarówno przepisy prawa kra
jowego powszechnego obowią
zywania (ustawa bądź rozporzą
dzenie wydane z upoważnienia 
ustawowego), jak i postanowienia 
zawarte w Normach... Konferencji 
Episkopatu Polski zawierają wiele 

zbieżnych dyspozycji. Zgodne są 
przede wszystkim co do zasady, 
że najcenniejszych sakralnych 
zabytków należy strzec i otaczać 
je pieczołowitą ochroną. Przykła
danie należytej troski do ochrony 
zabytków sakralnych ze strony or
ganów państwowych i władzy ko
ścielnej w okresie pokoju stanowi 
ważną dyspozycję do ukształto
wania spójnego systemu postę
powania w wypadku zagrożeń 
tych zabytków sytuacjami kryzy
sowymi. W rozporządzeniu (§ 
3 ust. 2) identyfikuje się je jako 
pożary, powodzie, ulewy lub zala
nia z innych przyczyn, wichury - 
ich źródłem są najczęściej klęski 
żywiołowe i kataklizmy pochodze
nia naturalnego. Wymienia się też 
katastrofy budowlane, awarie 
techniczne lub chemiczne - zja
wiska mogące wystąpić we 
współczesnej cywilizacji technicz
nej. Trzecią grupę zjawisk kryzy
sowych stanowią zdarzenia bę
dące m.in. wynikiem konfliktów 
społecznych i cywilizacyjnych - 
należą do nich: demonstracje 
i rozruchy uliczne, akty rabunku 
lub wandalizmu, ataki terrory
styczne, a także konflikty zbrojne.

Ochronę zabytków w razie 
szczególnych zagrożeń prowa
dzi się w czterech etapach, 
określonych w § 1 ust. 2 przed
miotowego rozporządzenia mi
nistra kultury. Poszczególne 
etapy ochrony zabytków są re
alizowane w odpowiednim stop
niu gotowości, wprowadzanym 
przez właściwe organy zarzą
dzania kryzysowego.

Pierwszy etap - zapobiega
nie i prowadzenie prac przygo
towawczych - ma miejsce 
w czasie poprzedzającym wy
stąpienie konfliktu zbrojnego 
lub sytuacji kryzysowej i odpo
wiada fazie zapobiegania 
w działaniu zespołów reagowa
nia kryzysowego. Etap drugi - 
podwyższenie gotowości - 
wprowadza się w okresie nara
stania bezpośredniego zagro
żenia i przypada na fazę przy
gotowania. Etap trzeci - reago
wanie - z którym mamy do czy
nienia w czasie wystąpienia sy
tuacji kryzysowej lub konfliktu 
zbrojnego jest odpowiednikiem 
fazy reagowania. Wreszcie 
czwarty etap - zabezpieczenie 
i dokumentowanie - następuje 
po ustąpieniu konfliktu zbrojne
go lub sytuacji kryzysowej, 
a działania z nim związane przy
padają na fazę odbudowy w re
agowaniu kryzysowym. W każ
dym z tych etapów przepisy roz
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porządzenia określają zadania 
administracji odpowiedniego 
stopnia i kierowników jednostek 
organizacyjnych posiadających 
zabytki.

Szczególna rola w organiza
cji i kierowaniu realizacją przed
sięwzięć w zakresie ochrony za
bytków przypada rządcom 
obiektów sakralnych wraz z in
nymi kierownikami jednostek or
ganizacyjnych (np. dyrektorami 
muzeów czy bibliotek). W świe
tle przepisów można ich przy
porządkować do grupy kierow
ników jednostek organizacyj
nych posiadających zabytki lub 
zarządzających nimi, co w rozu
mieniu norm kościelnych daje 
się utożsamić z proboszczem 
jako administratorem parafii lub 
rządcą kościoła. Dotyczy to 
w pierwszej kolejności rządców 
obiektów sakralnych, które na 
mocy ustawy zostały wpisane 
do rejestru zabytków, uznane za 
pomnik historii bądź też za park 
kulturowy lub są objęte ochroną 
konserwatorską w miejscowym 
planie zagospodarowania. Cho
dzi zatem o podmioty kierujące 
i organizujące ochronę najcen
niejszych zabytków budownic
twa i dzieł architektury sakralnej 
oraz sztuki kościelnej, które sta
nowią o kulturowej tożsamości 
dziedzictwa narodowego.

Z normy prawnej, zobowią
zującej wszystkich kierowników 
jednostek organizacyjnych oraz 
poszczególne organy admini
stracji publicznej do czynnego 
udziału w przedsięwzięciach 
dotyczących ochrony zabytków, 
można wyprowadzić kilka za
sad, które określają węzłowe 

sprawy do uwzględnienia przez 
ogół wykonawców. Należą do 
nich:
• zasada zgodności działań - 
podmiotów i organów ochrony 
zabytków oraz organów zarzą
dzania kryzysowego i jednostek 
ratownictwa funkcjonujących 
w systemie obrony cywilnej;
• zasada kompleksowości 
i podmiotowości - polegająca 
na uwzględnieniu w ochronie 
zabytków wszystkich zadań na
łożonych na ogół wykonawców 
(na poziomie kierowników jed
nostek organizacyjnych), orga
ny administracji publicznej, za
rządzania kryzysowego, a także 
obrony cywilnej oraz bezpo
średniej, podmiotowej odpowie
dzialności za ich wykonanie;
• zasada jednolitości i ciągłości 
planowania - stanowiąca pod
stawę strategii i organizacji 
ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych, stąd też wymaga
jąca szerszego omówienia.

Dokumentem określającym 
zamiar i sposób działania właści
ciela lub odpowiedniego stopnia 
organu administracji w sytuacji 
realnego zagrożenia jest plan 
ochrony zabytków. W wypadku 
sporządzania planu ochrony 
obiektu sakralnego rządca ko
ścioła czy administrator parafii 
kieruje się - jak podkreślono wy
żej - wskazaniami rozporządze
nia odnoszącymi się do kierow
ników jednostek organizacyj
nych. Jednak nie bez znaczenia 
jest konstatacja, że każdy obiekt 
zabytkowy, a zwłaszcza zabytki 
sakralne, wyróżniają indywidual
ne cechy formy architektonicz

nej, zewnętrznych elementów 
zdobniczych czy też bogactwo 
wyposażenia wnętrza. Właściwo
ści te świadczą o niepowtarzal
nym charakterze obiektu, po
dobnie jak jego usytuowanie 
w konkretnym otoczeniu prze
strzennym może powodować 
określone zagrożenia. Powstaje 
zatem konieczność dostosowa
nia uniwersalnych przepisów 
rozporządzenia, określających 
dyspozycje, typowe rozwiązania 
organizacyjne oraz przykładowe 
wzory dokumentów i formularzy 
- do cech i uwarunkowań ze
wnętrznych oraz przewidywa
nych realnych zagrożeń konkret
nego zabytku sakralnego. Któż, 
poza administratorem czy rząd
cą, mógłby dokonać tego bar
dziej odpowiedzialnie i z większą 
troską?

Podstawowym dokumen
tem, będącym określoną kon
cepcją działania kierownika jed
nostki organizacyjnej (admini
stratora parafii, rządcy kościo
ła) i odpowiedniego stopnia or
ganu administracji publicznej 
jest plan ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego 
lub sytuacji kryzysowych. 
W planie tym, sporządzanym 
odrębnie dla zabytków nieru
chomych i zabytków rucho
mych, ujmuje się w szczególno
ści: stan zasobu (w którym 
określa się zabytki podlegające 
ochronie), realne zagrożenia 
chronionego obiektu (jakie, ich 
skala, prognozowane oddziały
wanie i przewidywane skutki), 
zamiar działania (główne czyn
ności i przedsięwzięcia, które 
należy wykonać w poszczegól

nych etapach w odniesieniu do 
wniosków z analizy stanu chro
nionego zasobu i stopnia jego 
zagrożenia), sposób realizacji 
(określenie wykonawców, ich 
organizacji, sposobu działania, 
środków technicznych i mate
riałów przewidzianych do reali
zacji zadań przygotowawczych, 
zabezpieczających i ratowni
czych), niezbędne sity i środki 
(zbiorcze określenie możliwości 
własnych i niezbędnych po
trzeb), czas wykonania plano
wanych przedsięwzięć (określe
nie czasu realizacji poszczegól
nych przedsięwzięć i czynno
ści), koszty wykonania przed
sięwzięć (kalkulacja). Ponadto 
w planie zamieszcza się: infor
macje dotyczące koordynowa
nia i zarządzania ochroną w po
szczególnych etapach (jakie 
podmioty współdziałają, kto ko
ordynuje), wykaz osób upraw
nionych cło podejmowania de
cyzji i kierowania ochroną oraz 
schemat przepływu informacji 
(łączności) na poszczególnych 
stopniach zarządzania.

Dodatkowego komentarza 
wymaga kwestia przedsięwzięć 
związanych z ukryciem i zabez
pieczeniem zabytków rucho
mych, które zostały opisane 
w pkt 6 i 7 Instrukcji..., stanowią
cej załącznik do rozporządze
nia. Założono tu trzy możliwe 
warianty postępowania: 1) ukry
cie i zabezpieczenie cennych 
zabytków ruchomych w obrębie 
nieruchomości jednostki organi
zacyjnej; 2) rozśrodkowanie za
bytków ruchomych do miejsc 
ukrycia i zabezpieczenia w tej 
samej miejscowości; 3) ewaku-

Spotkanie z książką
FOTOGRAFIE ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH

W marcu br. na tamach „Spotkań z Zabytkami” omówiona zo
stała pierwsza część katalogu wydanego w 2004 r. przez 
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy - Powstanie styczniowe 

i zesłańcy syberyjscy, przedstawiającego fotografie powstań
ców styczniowych. W 2005 r. ukazała się druga jego część, 
opracowana przez Elżbietę Kamińską, zawierająca reprodukcje 
zdjęć zesłańców syberyjskich. Pomysłodawcą wydania dwuczę
ściowego zbioru fotografii powstańców i zesłańców syberyj
skich byt wieloletni dyrektor muzeum Janusz Durko.

Na wstępie omawianej publikacji autorka opisała drogę na ze
słanie i miejsca pobytu na Syberii uczestników powstania 
styczniowego 1863 r. (Irkuck, z którego pochodzi najwię
cej fotografii, Usole, Siwakową, Darasuń, Okręg Nerczyń- 
ski, Jakucję, Tunkę). Zamieszczony dalej katalog zawie
ra 200 fotografii, na których zaprezentowano około 700 
portretów; pokazano je bez względu na stan zachowa
nia. Kilkadziesiąt fotografii pochodzi ze zbiorów prywat
nych, m.in. Andrzeja Jakóbkiewicza, Tadeusza Zagór
skiego, Władysława Nalęcza-Korzeniowskiego (skazane
go na katorgę w 1864 r., zmarłego i pochowanego 
w Tomsku).

Największa część prezentowanej kolekcji oznako
wana została stemplem „Fr Gawroński". Wiąże się 
z tym ciekawa historia. We Lwowie w 1913 r. miała od

być się wystawa z okazji 50. rocznicy wybuchu powstania stycz
niowego. Franciszek Gawroński, lwowski dziennikarz, otrzymat 
zdjęcia z przeznaczeniem na ekspozycję od byłego zesłańca Au
gusta Kręckiego, który nie chciał sygnować zbioru swoim nazwi
skiem. Po wystawie zbiór fotografii uległ częściowemu zniszcze
niu i rozproszeniu. Nie sprostowano jednak sygnatury. Część 
zdjęć kupiło Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i teraz mamy 
możliwość obejrzeć ich reprodukcje. Każdą fotografię opatrzono 
szczegółowym podpisem, m.in. krótką notą biograficzną przed
stawionej postaci wraz z opisem jej losów po zesłaniu.

Drugim wielkim zbiorem reprodukcji w albumie jest 
„Fotografia syberyjska” - to określenie umowne, ponie
waż mianem tym określono zdjęcia zesłańców z okresu 
patriotycznych manifestacji poprzedzających powstanie 
styczniowe (skazanych na wygnanie do europejskiej 
części Rosji), zdjęcia powstańców i ich rodzin wykonane 
tuż przed wyjazdem, w czasie pobytu na Syberii i po po
wrocie. Są to zarówno fotografie pojedyncze, jak i grupo
we, a także zdjęcia miast i widoków syberyjskich. Kata
log uzupełnia indeks osób występujących na fotogra
fiach, spis zakładów fotograficznych i fotografów.

Publikację można nabyć w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy (00-272 Warszawa, ul. Rynek Starego 
Miasta 28/42, tel. 022 831-94-91). (ek)

Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy
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ację zabytków ruchomych do 
specjalnie przygotowanych 
schronów lub ukrycie w innej 
miejscowości W wypadku cen
nych ruchomych zabytków sa
kralnych zalecane jest stosowa
nie wariantu pierwszego. 
W praktyce oznacza to ukrycie 
i zabezpieczenie zabytków 
w obiekcie sakralnym i najbliż
szym jego otoczeniu oraz przy
jęcie proponowanych przedsię
wzięć określonych dla tego wa
riantu w Instrukcji...

Procedura uzgodnienia 
i zatwierdzania planu ochrony 
zabytków jednostki organiza
cyjnej (parafii, kościoła) wynika 
z § 4 ust. 1 rozporządzenia 
i wiąże administratora parafii 
lub rządcę kościoła. Plan 
ochrony zabytkowego obiektu 
sakralnego należy uzgodnić 
z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, a następnie, w zależ
ności od właściwości miejsco
wego organu administracji sa
morządowej, przedstawia się 
go do zatwierdzenia wójtowi 
gminy lub burmistrzowi, prezy
dentowi miasta. Plan ochrony 
zabytków jednostki organiza
cyjnej, w tym parafii lub kościo
ła - zgodnie z przepisem 
§ 5 ust. 2 pkt 1 - wykonuje się 
w 3 egzemplarzach, z których 
pierwszy pozostaje u wykonaw
cy, drugi przekazuje się właści
wemu organowi obrony cywil
nej, a trzeci odpowiedniemu or
ganowi ochrony zabytków na 
obszarze województwa.

Kazimierz Niciński

Szanowna 
Redakcjo!

■ Z ogromnym 
'Lś * 1 zainteresowaniem 

przeczytałem arty
kuł prof. Ryszarda Bykowskiego 
„Setna rocznica powstania Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości" („Spotkania z Zabytkami", 
nr 4, 2006). Nie zdawałem sobie 
sprawy, że właśnie w tym roku przy
pada piękna, okrągła rocznica 
utworzenia tego zacnego i zasłużo
nego dla kultury polskiej Towarzy
stwa. Niezwłocznie też, zainspiro
wany apelem ogłoszonym przez re
dakcję „Spotkań z Zabytkami", za
brałem się do poszukiwań w moich 
kolekcjonerskich szpargałach śla
dów przeszłości tej organizacji. I oto 
efekt - oryginalny druk Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
(potwierdzenie wpłaty), z którego 
wynika, że członek zwyczajny Towa
rzystwa Marcin Kopiec 20 stycznia 
1915 r. wniósł w Warszawie składkę 
na rzecz TOnZP za rok 1915 w wy
sokości jednego rubla. Na doku
mencie znajduje się m.in. faksymile 
podpisu prezesa TOnZP Edwarda 
Krasińskiego oraz pieczątka o tre
ści: „TOWARZYSTWO OPIEKI NAD 
ZABYTKAMI PRZESZŁOŚCI / Stare 
Miasto 32. Tel 99-88". Ten niewiel
kich rozmiarów (8,3 x 13.6 cm), 
z pozoru mało znaczący doku
ment, ale ujawniający nazwisko 
i imię człowieka, który mimo tru
dów okupacji rosyjskiej w czasie 
pierwszej wojny światowej zdecy
dował się dokonać wpłaty na cele 
wyższe - na kulturę polską, jest 
moim darem dla Towarzystwa 
z okazji jubileuszu.
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Uroczystość odbyła się z wielkim 
rozmachem, a jubilat dostał wiele 
życzeń, które nadeszły z różnych 
rejonów dawnej Rzeczypospolitej. 
„Kurier Warszawski" (w numerze 
16, wydanie z 16 stycznia 1899 r.) 
pisał: „Onegdaj obchodził dwu- 
dziestopięciolecie nieprzerwanej 
pracy w tutejszym Towarzystwie 
gazowym p. Marcin Kopiec, kasjer 
gazowni przy ul. Ludnej. Jubilat jest 
znany w kolach przemysłowych, 
a poniekąd literackich, jako znaw
ca stosunków Górnego Ślązka, 
z którego jest rodem". Obszerniej
sza informacja o Marcinie Kopcu 
pojawiła się w wydawanej w Opolu 
„Gazecie Opolskiej" (wydanie 
z 3 stycznia 1899 r.), w której pod
kreślono dążenie jubilata do odro
dzenia narodowego oraz ogromną

Zapewne takich osób, jak Mar
cin Kopiec, opłacających składki 
w czasie wojny nie było wiele, 
a trzeba pamiętać, że działalność 
TOnZP w dużej mierze opierała się 
na składkach członkowskich. Kim 
więc był Marcin Kopiec, członek 
zwyczajny Towarzystwa?

Z posiadanych przeze mnie 
dokumentów wynika, że był on ka
sjerem w Warszawskich Zakładach 
Gazowych. W1899 r. obchodził ju
bileusz 25-lecia pracy w zawodzie. 

jego aktywność na rzecz polskości 
Śląska.

Marcin Kopiec byt też zaanga
żowany [...] w ufundowanie feretronu 
i dwóch chorągwi do kościoła św. 
Trójcy na warszawskim Solcu. Opis 
uroczystości poświęcenia tych da
rów daje „Kurier Warszawski" (wyda
nie z 25 stycznia 1899 r.): „Zeszłej 
niedzieli, o godzinie 9-tej zrana, ze
brali się w obrębie fabryki fundatoro- 
wie-robotnicy i ich żony, oraz oficjali
ści tegoż zakładu i ponieśli uroczy
ście sztandar i feretron do kościoła 
św. Trójcy. Solenne nabożeństwo 
w kościele parafialnym odprawił ks. 
Wolański w asystencji ks. Nowakow
skiego i ks. Chodubskiego, poczem 
ks. Chodubski dokonał poświęcenia 
darów". Interesujący w tej relacji jest 
opis darów (ciekawe, czy jeszcze 
istniejących?): „Chorągiew w formie 
sztandaru wykończono z białej mory. 
Po jednej stronie znajduje się ma
lowniczy obraz Matki Boskiej Nie
ustającej Pomocy z Dzieciątkiem na 
ręku, a pod nim żółtym jedwabiem 
wyszyty napis: «O! Matko Boska Nie
ustającej Pomocy! Módl się za na- 
mi». Po drugiej stronie: monogram 
N. M. Panny, upiękniony zlotem i pe
rełkami, a pod nim napis: «Od 
współpracowników zakładu gazo
wego, 1899»”.

VV 1912 r. Marcin Kopiec, wraz 
ze swoim sędziwym kolegą Janem 
Wielickim, członkiem wielu towa
rzystw katolickich, wziął udział 
w XXIII Kongresie Eucharystycznym 
w Wiedniu. 0 tym, jak wielkie wraże
nie wywarta na nim ta wizyta świad
czą fragmenty jego listu do matki: 
„[...] o godzinie 11 przed połu
dniem mieliśmy audiencję w gabi
necie Cesarskim. Poszło nam tak

Spotkanie z książką
SPACERKIEM PO WILANOWIE

Pracownia Działań Edukacyjnych, działająca w warszawskim Mu- 
zeum-Patacu w Wilanowie, podjęła kolejną inicjatywę skierowa
ną do dzieci i młodzieży. To wydana w br. seria publikacji Spacer

kiem po Wilanowie, składająca się z trzech książeczek: W ogrodzie 
Króla Jana, Malownicze miejsca, Wędrówka wzdłuż jeziora. Autorką 
koncepcji serii jest Maria Zielińska, tekstu - Ewa Czownicka, rysun
ków - Anna Michalska.

Treść wszystkich zeszytów skupia się wokół założenia pataco- 
wo-ogrodowego w Wilanowie. Każda książeczka koncen
truje się na wybranym obszarze ogrodu, urządzo
nym w innym stylu sztuki ogrodowej. Opisy
wany obszar zaznaczony jest na załą
czonym planie. Pierwsza książeczka - 
W ogrodzie Króla Jana poświęcona zo
stała najstarszej części ogrodu przylega
jącej do pałacu, urządzonej w stylu baro
kowym. Drugi zeszyt - Malownicze miejsca 
- opisuje południową część ogrodu urzą
dzoną w stylu angielsko-chińskim. W obu 
zeszytach szczegółowo opisano rosnące 
w ogrodzie rośliny, a narratorem historii jest 
jedno z najstarszych rosnących tu drzew. Trze
cia książeczka - Wędrówka wzdłuż jeziora 
przedstawia część ogrodu rozciągającą się 

wzdłuż Jeziora Wilanowskiego i charakterystyczne dla niej obiek
ty: Pompownię, Wodowskaz, Altanę Chińską, Most Rzymski, 
sztuczną wyspę.

Dla czytelników przeznaczonych zostało wiele rozmaitych za
dań, rozwijających wyobraźnię i inspirujących do samodzielnych 
badań nad historią ogrodu i Pałacu Wilanowskiego. Trzeba np. na
rysować portrety pary królewskiej (wizerunki Sobieskiego i Mary
sieńki są częstym ozdobnikiem zeszytów, więc nie powinno to spra

wić trudności), należy odgadnąć, które fragmenty reprodu
kowanych obrazów zostały umieszczone na margi

nesach, znaleźć w labiryncie ogrodu drogę, 
narysować rosnące tu kwiaty, pokolo

rować liście zgodnie z wybraną porą 
roku, połączyć rysunki zamieszkują

cych ogród zwierząt z symbolami ich 
naturalnych obszarów występowania,

rozwiązać rebusy i krzyżówki. W zamiesz
czonych w zeszytach słowniczkach obja

śnione zostały trudniejsze wyrazy.
Takie przedsięwzięcia popularyzator

skie, cenne ze względu na odbiorcę, należy 
popierać i upowszechniać. Omówioną serię 

książeczek można kupić w muzealnym kiosku 
w Muzeum-Pafacu w Wilanowie, (ek)
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gładko, tak dobrze aniśmy się niespodzie- 
wali. Przyboczny sekretarz Cesarza jest 
Polak. Rozmawialiśmy tylko po polsku. By
liśmy we frakach, bytem w nowej koszuli, 
w białym krawacie i białych rękawiczkach. 
Byliśmy podobni do patryarchów. Bardzo 
się tam ucieszyli - takich prezentów 
cesarz jeszcze nie otrzymał od nikogo”. 
Jak wynika z dalszej relacji oraz z innych 
dokumentów znajdujących się w moim 
posiadaniu, cesarz otrzymał w prezencie 
książkę Marcina Kopca „Król Sobieski na 
Śląsku w kościołach w drodze pod Wie
deń. Opowiadanie historyczne", której 
pierwsze wydanie, według opisu w karcie 
inwentarzowej Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, ukazało się w Mikołowie ok. 
1914 r., a drugie - tamże w 1920 r.

Nie mniejsze wrażenie od wizyty w ga
binetach cesarza Franciszka Józefa I wy
warło na Marcinie Kopcu spotkanie ze 
służbą papieską: „W burgu cesarskim 
obok komnat N. Pana zamieszkał delegat 
papieski. Myśmy już nie poszli do biskupa 
[Józefa] Pelczara z drugą książką prze
znaczoną dla Ojca Świętego [Piusa X], ale 
sekretarze cesarscy pokazali nam okno, 
w którym zamieszkał delegat Ojca Święte
go. Tam też podążyliśmy. Służba, szam- 
belanowie, dygnitarze z medalami, w bia
łych liberiach - pełno służby, wojska na 
każdym kroku. Nikt nas nie zatrzymywał. 
A gdyśmy przyszli na pokoje delegata, tam 
dopiero przyboczny szambelan Ojca 
Świętego przystąpił do nas [i] rozmawiał - 
oglądał nasze dzieła, zachwycał się, 
a w końcu oznajmił nam, że książki wręczy 
delegatowi, który je Ojcu Świętemu zawie
zie Na marginesie tej relacji warto dodać, 
że jeden z jej bohaterów, biskup Józef Pel
czar, 91 lat później został kanonizowany 
przez papieża Jana Pawła II. [...].

W1917 r. Marcin Kopiec pełnił funkcję 
wiceprezesa Wydziału Opieki Sierot Archi- 
konfraterni Literackiej w Warszawie, a także 
współpracował z Muzeum Narodowym 
Miasta Stołecznego Warszawy. We wrze
śniu tego roku podarował powyższej insty
tucji m.in. dwie klisze trawione z wyobraże
niem Matki Boskiej Opactwa Rudzkiego na 
Śląsku, Matki Boskiej Gliwickiej, fotografie 
związku robotników w ziemi Raciborskiej 
[...] oraz akta Jana Wincentego Kietlińskie- 
go. Za przekazane dary osobiście Marcino
wi Kopcowi podziękował w liście, datowa
nym 19 września 1917 r., dyrektor Muzeum 
Narodowego Bronisław Gembarzewski, hi
storyk wojskowości, muzeolog, malarz.

Mimo szczupłości znajdujących się 
w moim posiadaniu materiałów dotyczą
cych Marcina Kopca wylania się z nich 
wizerunek człowieka z pasją, społeczni
ka i patrioty. To z takich ludzi składało się 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości, to dzięki nim przetrwało ono 
najcięższe chwile - lata Wielkiej Wojny.

Bogdan Turski 
Szczecin

Od redakcji
Dziękujemy za pozytywną odpowiedź na 
nasz apel oraz za nadesłane informacje; 
pokwitowanie przekażemy do zbiorów 
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

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

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
jr • rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 

J z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)
• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2003 i 2004 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

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

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

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

I / Małgorzata Lechowicz z Lodzi - Dariusz Matelski, Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od 
I czasów nowożytnych do współczesnych, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
| Kraków 2006

Z Bogumił Michoń z Tarnowa Opolskiego - Roman Mirowski, Kościoły drewniane najbardziej 
J polskie, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2005

Z Alicja Mężyk z Ostrowca Świętokrzyskiego - Małgorzata Dubrowska, Medaliony i plakiety, 
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005

Z Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Reja w Piotrkowie Trybunalskim - Zamki Śląska w malarstwie 
i rysunku Zbigniewa Szczepanka, Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2005
Z Bogdan Szepetowski z Gryfic - Aleksander Jankowski - Średniowieczne malarstwo ścienne na 
Śląsku u progu reformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 2005

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

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
kowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym 
miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenume
raty opłaconej na cały 2006 r. - 72 zł. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery 
z lat 2000-2004 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są 
w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26, 0-22 621-62-41 
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 31 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
rze są doręczane do miejsca zamieszkania prenume
ratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zama
wiać również za pośrednictwem stron internetowych 
(www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV kwar
tał 2006 r. przyjmowane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” moż
na nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Nauko
wej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmie
ście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), 
Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, 
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Agrykoli 1), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na te
renie całego kraju.
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Visitor Admission Ticket

1C
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w Warszawi(

■ 1905
2005

1. Bilet wstępu do parku na terenie Muzeum-Patacu 
w Wilanowie, 2000 r.

2. Bilet wstępu na wystawę „Transalpinum. 
Od Giorgiona i Durera do Tycjana i Rubensa” 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, 2004 r.

3. Bilet wstępu do Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, 
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 2004 r.
4. Bilet wstępu do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska 
w Kowarach, 2005 r.

5. Bilet wstępu na Zamek Królewski w Warszawie, 2005 r.

6-7. Bilet wstępu na wystawę „Wawel Zaginiony” 
na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie, 2006 r.
- awers (6), rewers (7)

8. Bilet wstępu do muzeum zamkowego w Leeds, 
Wielka Brytania, 2004 r.

BILET WSTĘPU 
ULGOWY

22/05/20C4
15:28:35
Sen Castle
£11.00
Castle Entry’JTifcie:

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
| ul Zamkowa 9 58-530 Kowary tel (0-75) 75 222 42

, e-mail poczta@park-miruatur com www park-mmiatur com

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie 
State Rooms

Prywatne Apartamenty Królewskie 
Royal Private Apartments

Skarbiec Koronny i Zbrojownia 
Crown Treasury and Armoury 

Sztuka Wschodu 
Oriental Art

Wawel Zaginiony 
Exhibition "The Lost Wawel"

STULECIE ODZYSKANIA WAWELU 
DLA NARODU POLSKIEGO

MUZEUM
w

WILANOWIE

Bilety do muzeum
(zob. artykuł na s. 14)

0040859
Akwizycja wycieczek: tel. 42 07 9S

us
GSM

M

ROYAL CASTLE IN WARSAW

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE

K KRÓLEWSKI N.

Ijgł Smocza Jama
IF| Dragon’s Den

Wystawa czasowa 
Temporary exhibition

data / date N


