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Od redakcji
księdze jubileuszowej poświęconej Stanisławowi Lorentzowi (1899-1991), zasłużone

mu badaczowi sztuki i wieloletniemu dyrektorowi Muzeum Narodowego w Warszawie 
(„Przeszłość przyszłości... Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Lorentza 
w setną rocznicę urodzin", Warszawa 1999), wśród wielu zamieszczonych tam tekstów jest 
też artykuł Ruty Janoniene zatytułowany „Wbrew barierom - listowna więź między Sta
nisławem Lorentzem i Vlad asem Dremą”, zaczynający się od stów: „Historia sztuki i ochro
ny zabytków dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego interesuje tak polskich, jak i litew
skich naukowców, ponieważ sztuka i architektura tego niezwykle ciekawego obszaru kultu
rowego stanowi dla obu narodów ważne dziedzictwo artystyczne” (s. 267). Nie jest tajemni
cą, że prof. Stanisław Lorentz, byty konserwator zabytków województwa wileńskiego i nowo

gródzkiego, jak mało który z polskich naukowców w czasach 
PRL-u badaniami tymi byt żywotnie zainteresowany. 4 listopada 
1975 r. pisał z Warszawy do wilnianina Vladasa Dremy (1910-1995), 
badacza sztuki i muzealnika o nieocenionych zasługach dla kultury 
litewskiej: „Z wielką serdecznością zawsze myślę o Wilnie i jego za
bytkach i cieszę się ze wszystkich osiągnięć, jakie Państwo teraz 
macie w pracach nad historią sztuki i zabezpieczeniem zabytków 
wileńskich” („Vladas Drema. Laiśkai - Stanisław Lorentz. Listy", Vil
nius 1998, s. 207). Drema zaś w korespondencji z Lorentzem dzię
kował profesorowi za to zainteresowanie: „Dla mnie osobiście sta
nowi wielką radość i pewien zaszczyt, iż Szanowny Pan Profesor 
udziela nie mniej uwagi i pieczołowitej ochrony również i dziełom 
sztuki powstałej na Litwie” (tamże, s. 195). A trzeba pamiętać, że 

wszystko to działo się w czasach, kiedy „polscy badacze sztuki z wielkim trudem mogli po
jechać na Litwę, zaś wyjazd do Polski dla naukowców litewskich był prawie utopią” (tamże, 
„Słowo wstępne”, s. 7).

Dziś nie tylko naukowcy, ale i zwyczajni turyści bez przeszkód mogą odwiedzać oba kra
je. Litwini przyjeżdżają więc do Polski, Polacy w ciągu kilku godzin docierają na Litwę. A za
bytki? Te, które widzieliśmy w Wilnie podczas wyjazdu promującego czerwcowy numer 
„Spotkań z Zabytkami”, wystawiają ich opiekunom dobre świadectwo. Przez wiele lat zanie
dbywane, a nawet niszczone, teraz - po transformacji ustrojowej - poddawane są renowa
cji. Pracy zostało jeszcze wiele. Wilno powoli przygotowuje się do roli kulturalnej stolicy Eu
ropy, którą ma zostać w 2009 r. Życzymy więc powodzenia w przywracaniu świetności litew
skim zabytkom.

A co przynosi najnowszy numer naszego miesięcznika? Wśród artykułów szczególnie 
polecamy opowieść o odzyskanych po blisko stu latach dla spuścizny Józefa Chełmońskie
go czterech obrazach mistrza polskiego pejzażu („Odnalezione obrazy Józefa Chełmoń
skiego”, s. 11). Wracamy też do tematu pałacu w Wierzbiczanach (por. artykuł „Willa włoska 
nad Wisłą", „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 2006), a to dlatego, że - jak donoszą nam wprost 
z Wierzbiczan - nie sprawdziły się przewidywania autora wspomnianego artykułu i popada
jący w ruinę pałac ma nowego, polskiego właściciela, a prace konserwatorskie przy zabyt
ku już się rozpoczęty („Neorenesans w Wierzbiczanach”, s. 20). Czy uda się dwór w miej
scowości Zameczek kolo Radomia, wzniesiony według projektu Franciszka Marii Lanciego, 
otoczyć harmonizującym z zabytkiem ogrodzeniem („Na ratunek Lanciemu", s. 24) - tego 
niestety nie wiemy. Jesteśmy natomiast przekonani, że opublikowane w bieżącym numerze 
cztery pozornie niezwiązane ze sobą artykuły („Dwie rocznice", s. 3, „Krzyż z hali kotłów”, 
s. 22, „Pamiątki czasu wojny", s. 26 i „Dotknąć muzeum", s. 28) wzbudzą zainteresowanie 
czytelników nie tylko ze względu na sierpniowe rocznice.

Za miesiąc, w dniach 16-17 września 2006 r., już po raz kolejny będziemy obchodzić 
w Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD 2006). Tegoroczne tematy tego święta to: „ Tra
dycje społeczności lokalnych", „Różnorodność kulturowa w regionach" i „Śladami wielkich 
twórców kultury”. We wszystkich województwach będą organizowane imprezy kulturalno- 
-edukacyjne, których celem jest podniesienie w społeczeństwie świadomości historycznej 
i znajomości polskiej kultury. Tradycyjnie tematyka Europejskich Dni Dziedzictwa znajdzie 
też swoje odbicie w treści wrześniowego numeru „Spotkań z Zabytkami”. Zanim to jednak 
nastąpi wiadomości na temat przygotowań do obchodów EDD 2006 w Polsce, i samego 
programu, można znaleźć na poświęconej im internetowej stronie: www.edd.com.pl. 
Szczegółowe informacje możliwe są także do uzyskania od organizatora obchodów, którym, 
jak co roku, jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, ul. Szwoleżerów 9, 
00-464 Warszawa, tel. (022) 622-60-92, 628-48-41; adres internetowy: info@kobidz.pl lub 
mwielgosz@kobidz.pl.

Nakład: 8000 egz.



fi fj przeglądy
“ “ poglądy

Rozstrzygnięty został Konkurs na 
Wydarzenie Muzealne Roku - „Sy- 
billa 2005". Konkurs ten, ogłoszo
ny w 1980 r. przez ministra kultury, 
stanowi ważne forum promocji 
i wymiany doświadczeń dla muze
alników z całej Polski, Grand Prix 
w konkursie „Sybilla 2005” otrzy
mało Muzeum Narodowe w Po
znaniu za publikację Galena Ata
nazego Raczyńskiego. Z kolei 
pierwszymi nagrodami, przyzna
wanymi w dziesięciu kategoriach, 
zostały uhonorowane: Muzeum 
Narodowe w Krakowie za wystawę 
„Wokół Wita Stwosza” oraz otwar
cie Galerii Sztuki Polskiej XX wieku 
po remoncie i modernizacji, Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie 
za wystawę stalą „Pradzieje 
i wczesne średniowiecze Małopol
ski”, Zamek Królewski w Warsza
wie za wystawę „Za Ojczyznę i Na
ród. 300 lat Orderu Orla Białego", 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
za wystawę „Sztuka drewna”, Mu
zeum Historyczne Miasta Gdań
ska za wystawę „Zegary gdań
skie”, Muzeum Okręgowe w Tar
nowie za publikację Polegli w Gali
cji Zachodniej 1914-1915, Pań
stwowe Muzeum Auschwitz-Birke
nau za program edukacyjny „Pa
mięć, Świadomość, Odpowie
dzialność - powstanie Międzyna
rodowego Centrum Edukacji o Au
schwitz i Holokauście”, Muzeum 
Pomorza Środkowego w Stupsku 
za dokonania z zakresu konserwa
cji - fumigację i impregnację za
bytkowych obiektów drewnianych 
w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klu
kach (zob. artykuł w „Spotkaniach 
z Zabytkami", nr 7, 2006, s. 30). 
Ponadto przyznano dziesięć na
gród drugich, jedenaście trzecich 
oraz osiemnaście wyróżnień.

W dniach od 8 do 10 czerwca br. 
na zamku w Janowcu kolo Puław 
odbyła się pod patronatem Gene
ralnego Konserwatora Zabytków 
konferencja naukowa pt. „Trwała 
ruina - problemy utrzymania 
i adaptacji”. Wśród wygłoszonych 
licznych referatów znalazły się 
m.in.: Granice adaptacji trwałych 
- zabytkowych ruin (Bohdan Ry
maszewski), Ruina zamku toruń
skiego w 40 lat po jej konserwacji 
(Jan Tajchman), Trwała ruina - 
zasady i praktyka (Iga Malawska), 
Kościół w Trzęsaczu - 150 lat 
zmagań z morzem o zachowanie 
średniowiecznej świątyni (Tomasz 
Wolender), Trwała ruina polskich 
dworów. Systemy konserwator

skie wobec kondycji polskiej ar
chitektury rezydencjonalnej (An
drzej Siwek). Wszystkie wystąpie
nia na konferencji wzbogaciły 
wiedzę uczestników z zakresu 
problematyki zachowania, kon
serwacji i adaptacji zabytkowych, 
historycznych ruin.

Społeczny Komitet Opieki nad Za
bytkami Cmentarza Ewangelicko- 
-Augsburskiego w Warszawie, 
działający w ramach Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, 27 kwietnia 
2006 r. podsumował pięcioletnią 
kadencję. Podstawowym zada
niem Komitetu jest prowadzenie 
prac konserwatorskich na zabyt
kowym cmentarzu, utworzonym 
w 1792 r., bogatym w wiele pomni
ków o dużej wartości artystycznej. 
Coraz trudniej zdobyć fundusze 
na tę działalność, coraz trudniej 
pozyskać darczyńców wśród in
stytucji i fundacji. Pomimo tych 
trudności w latach 2001 -2005 uda
ło się zgromadzić fundusze z 12 
instytucji i od wielu osób prywat
nych, w łącznej kwocie ponad mi
liona złotych, w tym 271 tys. zł na 
pielęgnację zabytkowego drzewo
stanu i 135 tys. zl zebranych przez 
kwestarzy na corocznych zbiór
kach organizowanych z okazji 
Święta Zmarłych. Zgromadzone 
fundusze pozwoliły wykonać pełną 
konserwację 39 obiektów, czę
ściową konserwację 38 obiektów 
oraz male naprawy 19 obiektów. 
Ponadto na połowie cmentarza 
przeprowadzono prace pielęgna
cyjne drzewostanu, uporządkowa
no blisko 60 placów grobowych, 
usuwając samosiejki i zielsko. Pro
wadzono także działalność publi
cystyczną i informacyjną, syste
matycznie uzupełniano dokumen
tację historyczną i konserwator
ską. Na przewodniczącego Komi
tetu ponownie wybrano Witolda 
Strausa, a na wiceprzewodniczą
cych Tadeusza Rudkowskiego 
i Marię Chmiel.

Pierwszy w Polsce sklep samo
obsługowy, tzw. Supersam 
w Warszawie, który powstał 
w 1962 r. według projektu archi
tektów Jerzego Hryniewieckiego 
oraz Ewy i Macieja Krasińskich, 
czeka na rozbiórkę. Warszawski 
SARP sporządził listę obiektów, 
które określają tożsamość miasta 
i stanowią dziedzictwo kultury 
współczesnej. Wśród tych obiek
tów znalazł się także „Super
sam”, ale nie uchroniło go to od 
decyzji podjętej przez właściciela 
- Spółdzielnię Spożywców o ko
nieczności wyburzenia budynku 
z powodu fatalnego stanu tech
nicznego. Nie pomogły też prote
sty mieszkańców Warszawy, 

apelujących o pozostawienie 
obiektu, z którym czują się emo
cjonalnie związani. „Supersam" 
został zamknięty i przeznaczony 
do rozbiórki. Spółdzielnia Spo
żywców złożyła Politechnice War
szawskiej propozycję przekaza
nia dokumentacji hali „Supersa
mu" oraz elementów, które po 
rozbiórce budynku będzie można 
wykorzystać przy jego ewentual
nej rekonstrukcji.

Z informacji Regionalnego Biura 
Łącznikowego Wywiadu Celnego 
Światowej Organizacji Cel wyni
ka, że wśród ośmiu krajów Euro
py Środkowo-Wschodniej Polska 
zajmuje pierwsze miejsce pod 
względem liczby ujawnionych 
prób przemytu zabytków i dzieł 
sztuki. Przemytowi dóbr kultury 
sprzyja chłonny rynek sztuki, mo
da na kolekcjonowanie, ale także 
rozwój Internetu. Na internetowej 
aukcji można wystawić dowolny 
obiekt i sprzedać go nabywcy na 
drugiej półkuli. Biorąc pod uwagę 
poziom zamożności mieszkań
ców np. USA czy Niemiec oraz 
fakt, że ceny zabytków za granicą 
są wyższe niż u nas, zagrożenie 
dla polskiego dziedzictwa jest du
że. Najlepszą gwarancją bezpie
czeństwa w tym względzie jest 
wpis do rejestru zabytków oraz 
możliwość szybkiej restytucji 
obiektów przemyconych do inne
go państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. Widoczne są też już 
pozytywne efekty porozumienia, 
zawartego w 2004 r. przez Gene
ralnego Konserwatora Zabytków, 
szefa Służby Celnej oraz komen
dantów głównych Straży Granicz
nej i policji. Użyteczny jest rów
nież internetowy katalog skra
dzionych zabytków, prowadzony 
przez Ośrodek Ochrony Zbiorów 
Publicznych.

Jak co roku, w dniach 21-22 
września odbędzie się VII edycja 
Polsko-Niemieckiej Konferencji 
ANTIKON „Architektura ryglowa 
- wspólne dziedzictwo". Tym ra
zem jej głównym tematem bę
dzie drewniany detal architekto
niczny, stolarka i snycerka. Ma 
być przeprowadzona podróż stu
dyjna, sesja inauguracyjna, se
sje tematyczne, wystawy oraz 
zwiedzanie zabytkowego zespo
łu zabudowań w niemieckim Ro
thenklempenow. Konferencja 
ANTIKON - to polsko-niemieckie 
spotkanie na temat wspólnego 
dziedzictwa kulturowego na Po
morzu Zachodnim, dyskusja 
o problemach ratowania, ochro
ny, popularyzacji i wykorzystania 
obiektów architektury ryglowej 
w Europie i na świecie.

W Zielonej Górze w gmachu Mu
zeum Ziemi Lubuskiej zostało 
otwarte jedyne w Polsce Muzeum 
Wina. Aranżacja nowej ekspozycji 
stała się możliwa dzięki pomocy 
Deutsches Weinbaummuseum 
w Oppenheim nad Renem, które 
podarowało zielonogórskiej pla
cówce ponad 50 urządzeń, zwią
zanych z produkcją wina i uprawą 
winorośli. Wystawa ukazuje zarów
no pracę na winnicy, jak i w piwni
cy winiarskiej, zaprezentowany 
jest zatem cały proces produkcji 
wina. Ponadto sporo miejsca po
święcono tematowi wina w sztuce. 
Zwiedzający mogą zobaczyć bo
gaty zbiór prac ukazujących wi- 
niarstwo w Zielonej Górze i jej oko
licach. Osobną grupę eksponatów 
stanowi kolekcja szkła artystycz
nego i użytkowego oraz naczyń 
związanych z kulturą picia wina. 
Plansze edukacyjne przedstawiają 
proces produkcji wina, rozmiesz
czenie winnic w Zielonej Górze 
pod koniec XIX w. oraz znaczenie 
wina dla kultury europejskiej.

W Domu Uphagena w Gdańsku 
czynna jest wystawa „Gdańskie ka
mienice mieszczańskie”, pomyśla
na jako ekspozycja dydaktyczna, 
przewidziana do prezentacji w kilku 
miastach Polski i Niemiec. Pierw
sze, wielkoformatowe fotografie 
oraz makiety ukazują rozwój kamie
nicy mieszczańskiej w Gdańsku od 
średniowiecza aż do początku XIX w. 
Osobną część ekspozycji stanowi 
prezentacja wnętrza domów, ich 
poszczególnych pomieszczeń oraz 
wystroju. Wiele miejsca poświęco
no też problemowi domów czyn
szowych, które licznie występowały 
w Gdańsku w dobie nowożytnej. 
Wystawa wpisana została w har
monogram wydarzeń towarzyszą
cych II Światowemu Zjazdowi 
Gdańszczan, czynna będzie do 
połowy marca 2007 r. Jej organiza
torami są: Muzeum Historyczne 
Miasta Gdańska oraz Herder Insti- 
tut w Marburgu w Niemczech.

Tzw. Domek Mauretański na war
szawskim Mokotowie doczekał 
się generalnego remontu. Stara
nia o jego podjęcie trwały ponad 
20 lat. Budynek ten powstał 
w XVIII w. i jest dziełem znanego 
architekta Szymona Bogumiła 
Zuga. Sto lat później przebudo
wał go Henryk Marconi, również 
słynny budowniczy. Ostatnie 
większe prace konserwatorskie 
w Domku Mauretańskim przepro
wadzono w latach osiemdziesią
tych ubiegłego wieku. Teraz wy
mienione ma być wszystko - od 
okien po dach.
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Dwie rocznice
RYSZARD BRYKOWSKI

L hyba żaden okres z dziejów polskiego oręża nie 
X^ viest tak dobrze znany polskiemu społeczeństwu, 
jak wojny toczone od buntu Bohdana Chmielnickiego 
(1648) po utratę na rzecz Turcji (1672) Kamieńca Po
dolskiego i całego Podola. Zawdzięczamy to wielkiej 
historycznej wizji Henryka Sienkiewicza, pisanej „ku 
pokrzepieniu serc” polskich, w latach narodowej nie
woli. Epos Sienkiewiczowski stał się szybko podczas 
zaborów obowiązkową wręcz lekturą nie tylko inteli
genckich warstw społeczeństwa polskiego, ale docierał 
„pod strzechy” wiejskich chat i zaścianków szlachec
kich. Pod tym względem nic się nie zmieniło w następ
nych dziesięcioleciach - w czasie obu wojen świato
wych i wciśniętego pomiędzy nie - niepodległego bytu 
Tej, co „nie zginęła póki my żyjemy”. Siedząc na kar
tach Trylogii losy głównych bohaterów na tle wielkich 
ówczesnych wydarzeń historycznych, kolejne pokole
nia uczyły się patriotyzmu oraz służby dla ojczyzny 
i poznawały, czym jest ich odwrotność - prywata 
i zdrada.

Kościół rzymskokatolicki w Polsce przypomniał 
niedawno o dwóch wielkich wydarzeniach minionego

1. Jan Bensheimer, 
„Oblężenie Jasnej 
Góry w 1655 r. 
przez wojska 
szwedzkie”, 1659 r., 
miedzioryt

2. „Matka
Boska 
Częstochowska”, 
obraz
z sanktuarium
oo. paulinów 
na Jasnej Górze 
w Częstochowie
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3. Julian Fałat, „Pielgrzymi 
u podnóża Jasnej Góry
w następnym roku po 
«Cudzie nad Wistą»”, 1921 r., 
akwarela, Zbiory Sztuki 
Wotywnej na Jasnej Górze

4. Józef Szolc-Wolfowicz, 
„Matka Boska Łaskawa”, 
kopia obrazu w Bazylice 
Metropolitalnej obrządku 
łacińskiego we Lwowie
5. Jan Matejko, „Śluby 
Jana Kazimierza”, 
fragment obrazu, 1893 r., 
w zbiorach Muzeum 
Narodowego
we Wrocławiu

(ilustracje: 1 - wg Jerzy 
Ktoczowski, „Dzieje 

chrześcijaństwa polskiego", 
1.1, Paryż 1987, s. 160;

2, 4- archiwum; 3-wg 
„Bogurodzica Wschodu 
i Zachodu", Jasna Góra 

1996, s. 33, il. 25;
5-wg Stanisław Witkiewicz, 

„Matejko", Lwów 1912, 
il. 252)

czasu - o zwycięskiej obronie Jasnej Góry (19 XI - 27 
XII 1655) i o ślubach króla Jan Kazimierza w katedrze 
lwowskiej (1 IV 1656). Wydarzenia te kształtowały 
w następnych wiekach świadomość religijną i postawy 
patriotyczne polskiego narodu, które przetrwały 
w wielu powstańczych pokoleniach - od Konfederacji 
Barskiej, poprzez lata wielkich zrywów niepodległo
ściowych i „Cudu nad Wisłą” (15 VIII 1920), aż do 
strajku robotników w Stoczni Gdańskiej i narodzin 
„Solidarności”.

W lipcu 1655 r. armia szwedzka, licząca 40 tys. 
żołnierzy, jedna z najlepszych armii ówczesnej Euro
py, przekroczyła granice Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, która od ośmiu lat toczyła ze zmiennym 
szczęściem wojnę z Kozakami, Tatarami, wspomaga
jącymi ich Turkami oraz ponownie (od 1654 r.) 
z Moskwą. Wschodnie obszary kraju były zniszczone, 
północne zajęte przez Szwedów i Moskwę (Wilno). 
Kraj ogarniało zmęczenie i zniechęcenie, do głosu do
chodziła prywata i zdrada. Pod Ujściem 25 lipca wiel
kopolskie pospolite ruszenie, dowodzone przez 
Krzysztofa Opalińskiego, wojewodę poznańskiego, 
oddało się pod „protekcję” szwedzką. Na Litwie Ja
nusz Radziwiłł, wielki hetman litewski i wojewoda 
wileński, wypowiedział Unię Polsko-Litewską i na
wiązał współpracę ze szwedzkim królem Karolem 
Gustawem. Szwedzi zajęli Poznań, Warszawę, po 
walce skapitulował Kraków; wojska Stefana Czar
nieckiego opuściły miasto, ale wbrew umowie regi-
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menty piesze zostały podstępnie rozbrojone. Wojska 
koronne poniosły klęskę w potyczkach ze Szwedami 
pod Żarnowcem i Wojniczem, po czym podporząd
kowały się Szwedom. Król Jan Kazimierz opuścił 
wraz z nielicznym otoczeniem kraj, udając się na 
Śląsk Opolski (należący wówczas do Wazów).

I oto, w tak trudnej sytuacji, ojciec Augustyn 
Kordecki, przeor jasnogórskiego klasztoru pauli
nów, odmówił wpuszczenia szwedzkiej załogi. Dzie- 
sięciotysięczny korpus szwedzkiego generała oraz li
cząca około 180 żołnierzy i szlachty załoga klaszto
ru stanęły naprzeciw siebie. Wprawdzie klasztor był 
nowocześnie ufortyfikowany, ale jego los wydawał 
się przesądzony. Po 49 dniach ostrzeliwań i sztur
mów Szwedzi odeszli spod Jasnej Góry. Z oblegają
cych niebawem sami stali się otoczeni. Na wieść 
o oblężeniu jasnogórskiego klasztoru chłopi zorga
nizowali partyzanckie oddziały, które utrudniły 
kontakty wojska szwedzkiego z zapleczem; wojska 
koronne opuściły Szwedów. W Koronie zaczęły ro
snąć w siłę oddziały Stefana Czarnieckiego, a na Li
twie Paweł Sapieha, wojewoda witebski, zebrał

szlachtę i wojsko. Bronił się daleki Gdańsk, a góra
le wyparli Szwedów z Podkarpacia i ze zdobytego 
przez nich Nowego Sącza. Otwartą podkarpacką 
drogą podążył do wolnego Lwowa król Jan Kazi
mierz. Zmieniło się teatrum wojenne dzięki bez
przykładnej obronie Jasnej Góry.

1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz w otoczeniu 
dostojników duchownych i świeckich, szlachty, woj
ska i mieszczan lwowskich złożył w katedrze lwow
skiej przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej uroczy
ste ślubowanie: „Wielka Boga-Czlowieka Matko 
i Panno Najświętsza! Ja Jan Kazimierz z laski Twego 
Syna, Króla królów, Pana mego i z Twego miłosierdzia 
król, padłszy do stóp Twoich najświętszych, tę oto 
konfederację czynię: Ciebie za Patronkę moją i za Kró
lową państw moich dzisiaj obieram. Siebie i Królestwo 
moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pru
skie, Mazowieckie, Zmudzkie, Inflanckie i Czernihow- 
skie etc. etc., wojsko obojga narodów i lud cały, Two
jej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomo
cy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa 
mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę. [...] 
Przyrzekam też w mojem i ludów moich imieniu To
bie Najświętsza Panno i Synowi Twojemu, że cześć 
Waszą i chwalę przenajświętszą zawsze z wielką usil- 
nością pomnażać i utrzymywać będę [...]. Postaram 
się też, aby lud królestwa mego od niesprawiedliwych 
ciężarów i ucisków byl uwolniony [...]”*.

Obraz Najświętszej Panny Marii Łaskawej, zwanej 
Domagaliczowską, namalował we Lwowie w 1598 r. 
Józef Szolc-Wolfowicz, członek cechu lwowskich 
malarzy. Obraz ten niebawem zawiesił na wschodniej 
ścianie prezbiterium katedry Wojciech Domagalicz, 
ławnik lwowski, zięć Józefa Szolc-Wolfowicza, na 
pamiątkę zmarłej córki, a jego syn Jan Domagalicz, 
adwokat królewski, wzniósł w 1644 r. w tym miejscu 
kaplicę dla słynącego już łaskami obrazu. Na począt
ku lat sześćdziesiątych XVIII w., na polecenie arcybi
skupa Hieronima Sierakowskiego, obraz przeniesio
no do ołtarza głównego w katedrze, zaś kaplicę roze
brano. Obecnie obraz Najświętszej Panny Marii Ła
skawej znajduje się w archikatedrze w Lubaczowie, 
a jego kopia w katedrze lwowskiej.

Cudowna obrona Jasnej Góry oraz ślubowanie Ja
na Kazimierza w katedrze lwowskiej - oba te tak bar
dzo doniosłe wydarzenia w dziejach Polski zaowoco
wały specyficzną patriotyczną religijnością narodu 
polskiego.

Ryszard Brykowski

* Tekst ślubowania opracowany został po łacinie, stąd późniejsze je
go tłumaczenia różnią się w niektórych sformułowaniach, np. „lud cały” 
- „pospólstwo wszystkie”.
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Zbudowana w latach 1828-1869 przez Prusaków twierdza poligonalna 
w Poznaniu miała znaczący wpływ na rozwój urbanistyczny miasta, 

a zastosowane w niej nowatorskie rozwiązania były wzorcem 
dla twierdz realizowanych później.

Poznańska
twierdza poligonalna

“ y~ PRZEMYSŁAW MAĆKOWIAK

^ongres wiedeński w 1815 r. zakończy! epokę wojen na- 
% poleońskich i usankcjonował nowy podział terytorial- 
% ny dawnych ziem polskich. W Wielkopolsce powsta- 

w. ło Wielkie Księstwo Poznańskie, którego granica 
wschodnia przebiegała zaledwie około 60 km od Poznania. 
Z tego też względu zmieniło się znaczenie strategiczne mia
sta, które teraz znalazło się w bezpośredniej bliskości granicy 
rosyjskiej. W wypadku ewentualnego konfliktu z sąsiednim 
mocarstwem stolica prowincji leżała na najkrótszej drodze 
między Berlinem, Warszawą i Moskwą. Mimo przyjaznych 
kontaktów rosyjsko-pruskich, oba państwa rozpoczęły budo
wę systemu umocnień.

Jednym z głównych rzeczników realizacji twierdzy 
w Poznaniu był gen. Karl von Grolman (1777-1843), peł
niący w latach 1815-1819 funkcję szefa Sztabu Generalne
go. Wskazywał wiele powodów jej budowy, dominowały 
jednak przede wszystkim względy strategiczne, mające za 
zadanie zabezpieczenie granicy w wypadku ewentualnej 
wojny z Rosją. Pierwsze szkice umocnień sporządził Grol
man prawdopodobnie już w 1816 r. Później nad planami 
pracował ppłk Seydl, a następnie mjr Johann Brese (1787- 
-1878). Wstępny projekt autorstwa Bresego powstał 
w 1827 r., natomiast szczegółowy jest sygnowany datą 23 

marca 1828 r. W tym ostatnim, zatwierdzonym 14 kwiet
nia 1828 r. przez Fryderyka Wilhelma III najwyższym roz
porządzeniem gabinetowym, występują już wszystkie ele
menty zrealizowanego później systemu obronnego twier
dzy: duży fort na Wzgórzu Winiarskim, umocnienia ota
czające miasto oraz dzieła na prawym brzegu Warty. Nie
co zmodyfikowany projekt król zaakceptował 14 sierpnia, 
natomiast szczegółowy uzgadniano jeszcze prawie siedem 
miesięcy i zatwierdzono go dopiero 21 lutego 1829 r., już 
po wykonaniu pierwszych prac ziemnych.

Umocnienia Poznania zostały zaprojektowane według za
łożeń szkoły nowopruskiej, stanowiącej odmianę systemu 
poligonalnego. Jego zasadniczym elementem był wał główny 
o narysie wieloboku (poligonu), pełniący funkcję stanowiska 
do prowadzenia ognia obrony dalekiej. Do obrony bliskiej 
i skrzydłowej budowano kaponiery, droga kryta natomiast 
miała narys piły. Charakterystyczne było także stosowanie 
wielozadaniowych redit-kaponier, osłanianych ziemnymi lu
netami. Największą zaletą tego systemu była możliwość ela
stycznego dostosowywania obwodu obronnego do warun
ków terenowych. Za jej twórców uważa się gen. Johanna von 
Brese-Winiary, gen. Moritza von Prittwitz und Gaffron 
(1795-1885) oraz gen. Ernsta von Aster (1778-1855).

Dyrektorem budowy twierdzy w Poznaniu został kpt. 
Moritz von Prittwitz und Gaffron. Prace w terenie rozpoczę-



1. Panorama Poznania z prawego brzegu Warty według rysunku 
Juliusa von Minutoli z 1838 r. z widoczną Reditą Koszarową 
(Kernwerk) na Wzgórzu Winiarskim; fragment dwuobrazkowej 
pocztówki z okoto 1915 r. (w zbiorach Przemysława Maćkowiaka)

larów, limit roczny wydatków określono w wysokości 
300 tys. Jej realizacja była skomplikowanym przedsię
wzięciem logistycznym, wymagającym odpowiedniej 
organizacji robót. Ważna była sprawna koordynacja 
dostaw znacznych ilości materiałów budowlanych, 
w tym przede wszystkim cegły. W rejonie miasta znaj
dowały się pokłady dobrej gliny i z tego też względu 
uruchomiono w początkowym okresie cegielnie na 
Wierzbaku, na Ratajach i w Zabikowie. Korzystano 
także z usług innych cegielni, często znacznie oddalo
nych od Poznania, tak jak np. Gorzów Wielkopolski. 
Wykorzystywano przy tym transport wodny.

Prace przy fortyfikacjach przerwano na wieść 
o wybuchu w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. po
wstania listopadowego w Królestwie Polskim. Rząd 
w Berlinie obawiał się przeniesienia walk na teren 
Prus i dlatego podjęto decyzję o przystosowaniu do 
obrony nieukończonych dzieł umocnieniami polo- 
wymi. Najbardziej zaawansowana była wówczas re
alizacja Redity Koszarowej, powstającej na planie

2. Twierdza poligonalna w Poznaniu według stanu z końca XIX w. 
(w nawiasach nazwy nadane w 1864 r.):
Dzieła główne: 1 - Fort Winiary, 2 - Przyczółek Mostowy (Fort Roon), 3 - Cytadela Tumska, 
4 - Kawalier Katedralny, 5 - Dzieło Katedralne II, 6 - Reduta Katedralna (Fort Radziwiłł), 
7 - Luneta Katedralna (Fort Steinacker), 8 - Występ Zachodni, Środkowy oraz Wschodni, 
9 - Fort Reformatów (Prittwitz und Gaffron), 10 - Kawalier Cybiński (Aster), 11 - Luneta 
Cybińska (Aster), 12 - Fort św. Rocha (Rauch), 13 - Kawalier I (Boyen), 14 - Bastion I (Róder), 
15 - Kawalier II (Witzleben), 16 - Bastion II (Brunneck), 17 - Kawalier III (Rohr),
18 - Bastion III (Grolman), 19 - Kawalier IV (Strotha), 20 - Bastion IV (Colomb), 21 - Kawalier V 
(Stockhausen), 22 - Bastion V (Tietzen), 23 - Kawalier VI (Bonin), 24 - Bastion VI (Waldersee), 
25 - Narożnik, 26 - Kawalier Magazynowy, 27 - Luneta Cegielni (Waldersee),
28 - Fort św. Wojciecha (Hake); bramy: A - Brama Szelągowska, B - Brama Bydgoska, 
C - Brama Warszawska, D - Brama Kaliska, E - Brama Warciana, F - Furta Grobelna, 
G - Brama Dębińska, H - Brama Wildecka, I - Brama Rycerska, J - Brama Kolejowa, 
K - Brama Berlińska, L - Brama Królewska, Ł - Brama Młyńska, M - Brama Cmentarna; 
budowle hydrotechniczne: a - Wielka Śluza, b - Wielka Tama, c - Tama Berdychowska, 
d - Kanał Odpływowy I, e - Kanał Odpływowy II, f - Przelew I, g - Przelew II, h - Śluza 
Katedralna, i - Śluza Cybińska, j - Śluza Grobelna, k - Akwedukt Bogdanki, I - Mała Śluza 
(Rysunek na podkładzie z fragmentu dziewięciopolowego planu Poznania i okolic z okoto 
1898 r. ze zbiorów Geheimes Staatsarchiv PreuBischer Kulturbesitz w Berlin-Dahlem, 
oprać. Przemysław Maćkowiak)

3. Fort Winiary
1 - Redita Koszarowa (Kernwerk), 2 - estakada Malej Śluzy, 3 - Reduta I,
4 - Reduta II, 5 - Rawelin 1,6 - Bastion I (Johann), 7 - Rawelin II, 8 - Bastion II (Leopold), 
9- Rawelin III, 10 - Bastion III (Ludwig), 11 - Rawelin IV, 12 - Reduta IV, 13 - Reduta III, 
14 - estakada Wielkiej Śluzy
(Rysunek na podkładzie ze zdjęcia lotniczego z 1954 r. ze zbiorów Zarządu Geografii 
Wojskowej w Warszawie, oprać. Przemysław Maćkowiak)

pięcioboku z obszernym dziedzińcem wewnętrznym. Two
rzył ją otoczony od zewnątrz fosą trójskrzydłowy budynek 
koszar obronnych oraz od strony miasta - dwa pomocnicze 
budynki magazynowe z kaponierą główną i bramą wjazdo
wą pomiędzy nimi. Wiadomo, że na przełomie 1830 i 1831 r. 
prace murarskie były najbardziej zaawansowane przy skrzy
dle zachodnim koszar, kaponiera główna jeszcze nie istnia
ła. Tempo prac znacząco zwiększyło się po upadku powsta
nia. W końcu 1831 r. budynki podciągnięto do trzeciej 
kondygnacji, tak że rok później uruchomiono w koszarach 
centralne ogrzewanie powietrzem. Do użytku reditę odda
no w 1834 r.

to od wytyczenia narysu dziel na Wzgórzu Winiarskim. 
Pierwsze roboty ziemne zainaugurowano 23 czerwca, kopiąc 
fosę Redity Koszarowej (Kernwerk) Fortu Winiary na stoku 
od strony miasta. Obszar redity (skazamatowanej budowli 
stanowiącej śródszaniec - ośrodek obronny dzieła) nie był za
budowany, jednak dalsza realizacja fortu wymagała przenie
sienia dwóch wsi leżących na tym terenie. Winiary i Bonin 
translokowano w rejon Solacza do 1830 r. Pod koniec 1828 r. 
przy budowie pracowało już 895 osób i 283 zaprzęgi. W dal
szych latach liczba zatrudnionych systematycznie się zwięk
szała. Koszt budowy twierdzy szacowano na 3,5 miliona ta

Budowę wielkiego obwodu Fortu Winiary rozpoczęto 
prawdopodobnie już w 1830 r. Jego głównym elementem 
był ziemny wał oraz obustronnie oskarpowana sucha fosa 
z drogą krytą z blokhauzami i placami broni. Od strony pół
nocnej obwód tworzyły cztery kurtyny osłaniane czterema 
rawelinami z kaponierami grodzowymi oraz trzema bastio
nami, natomiast od południa - cztery odcinki podwójnych 
wałów oraz cztery reduty. Raweliny zrealizowano na planie 
trójkąta z bateriami moździerzy w czołowym narożu oraz 
bateriami barkowymi dla dział, przy czym drugi oraz trzeci 
wyposażono w półkoliste redity. Pięcioboczne bastiony mia
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ły natomiast redity krzyżowe osłonięte lunetowymi wałami, 
reduty powstały na planie czworoboku. W pobliżu Bastionu 
II usytuowano Bramę Polną. Zasadnicze prace przy budowie 
dzieł obwodu zakończono w 1839 r., a murowaną przeciw- 
skarpę zrealizowano do 1842 r.

Równocześnie z budową Fortu Winiary prowadzono 
także prace na innych odcinkach planowanego obwodu 
obronnego. Powiązane z nim śluzy na Warcie i Wierzbaku, 
osłonięte przyczółkami mostowymi, umożliwiały podto- 
pienie przedpola od strony miasta. Już w marcu 1829 r. 
przystąpiono do przełożenia koryta Warty bliżej Wzgórza 
Winiarskiego i realizacji Wielkiej Śluzy. W dniu 22 paź
dziernika 1832 r. wody rzeki popłynęły nowym łożyskiem, 
a osiem dni później Brese uroczyście założył zwornik 
w sklepieniu śluzy. Budowla ta, pełniąca także funkcję mo
stu, zapewniała komunikację między Fortem Winiary 
i umocnieniami prawobrzeżnymi, z jej kazamat można by
ło natomiast prowadzić ostrzał wzdłuż rzeki. Śluzę osłaniał 
pięcioboczny Przyczółek Mostowy z reditą na planie pro
stokąta, z zaokrąglonymi narożami oraz lunetowym ziem
nym wałem i wodną fosą. W 1832 r. rozpoczęto także sy
panie Wielkiej Tamy przegradzającej stare koryto rzeki 
i łączącej śluzę z powstającymi umocnieniami Ostrowa 
Tumskiego. W murze między grodzą i estakadą usytuowa
no Bramę Szelągowską.

Prace przy Małej Śluzie na Wierzbaku podjęto w 1832 r. 
Ta długa, skazamatowana grodzą z umieszczoną w niej Bra
mą Cmentarną łączyła się z Fortem Winiary estakadą i by
ła osłaniana od południa przyczółkiem - Fortem św. Woj
ciecha. Fort ten był wyposażony w okrągłą reditę, tzw. Nie
bieską Wieżę, osłoniętą ziemnym wałem z kaponierą i bate
rią moździerzy w narożu czołowym oraz bateriami barko
wymi dla dział. Realizację śluzy i przyczółka zakończono 
prawdopodobnie w 1837 r. Na zachód od niego powstała 
w latach 1837-1838 w dolinie Wierzbaka na Przepadku Lu
neta Cegielni, z prostokątną reditą i wydłużoną szyją. Osła
niała Kawalier Magazynowy, zbudowany w latach 1836- 
-1838 za kościołem garnizonowym (Karmelitów Bosych) 
na Wzgórzu św. Wojciecha. Między nim a Fortem św. Woj
ciecha usytuowano Bramę Młyńską.

W pierwszym etapie realizacji twierdzy poligonalnej 
prowadzono także prace na Ostrowie Tumskim i na Wzgó
rzu Reformatów. W celu ich usprawnienia sprowadzono 
z Berlina pompę napędzaną maszyną parową o mocy 
4 KM, jednak koszty eksploatacji okazały się bardzo duże. 
Pierwszym wznoszonym dziełem był sypany od 1832 r. Ka
walier Katedralny. Cztery lata później rozpoczęto budowę 
pięciobocznej Lunety Katedralnej, z nietypową reditą na 
planie kwadratu ze ściętymi narożami. Kontynuowano tak
że modernizację systemu wodnego, przystosowującego go 
do celów militarnych. Do 1839 r. powstała Śluza Katedral
na, umożliwiająca spiętrzenie wód Cybiny i pełniąca także 
funkcję mostu łączącego Ostrów Tumski i Śródkę. Budowę 
fortu na Wzgórzu Reformatów planowano w 1834 r., jed
nak wytyczne Ministerstwa Wojny nakazywały położenie 
nacisku na dokończenie realizowanych już dzieł, zapewnia
jące im uzyskanie pełnej sprawności bojowej. Z tego też 
względu pomiary pod fort przeprowadzono dopiero w na
stępnym roku, natomiast kopanie fundamentów dwa lata 
później. W 1838 r. położono fundamentowanie Bramy 
Bydgoskiej, usytuowanej między Fortem Reformatów

4. Rozbiórka Bramy Berlińskiej w 1901 r., pocztówka z okoto 1901 r. 
(w zbiorach Przemysława Maćkowiaka)
5. Zaadaptowany na pub blokhauz Bastionu IV (Colomb), 2003 r.

(fot. 5 - Przemysław Maćkowiak)

a Śluzą Katedralną, rok później rozpoczęto prace przy For
cie św. Rocha i Kawalierze Cybińskim. Oba prawobrzeżne 
forty były bardzo podobne. Ich redity na planie niepełnej 
elipsy z dziedzińcem wewnętrznym zostały osłonięte wałem 
oraz fosą. Dzieła wyposażono m.in. w skazamatowane ba
terie moździerzy w narożu czołowym oraz kaponiery bar
kowe. Droga kryta otrzymała charakterystyczny narys piły.

W trakcie wznoszenia twierdzy trwała dyskusja nad jej 
kształtem, kwestionująca m.in. sens budowy tak rozległego 
założenia. Nie miało to jednak większego wpływu na dalsze 
prace i 1 października 1834 r. Fryderyk Wilhelm III, nieco 
na wyrost, zakwalifikował Poznań do twierdz II klasy, uzna
jąc powstałe dzieła za zdolne do samodzielnej obrony. 
Wszystkie ukończone budowle uzbrojono, komendantem 
twierdzy mianowano gen. Georga von Hofmanna, natomiast 
majorem twierdzy - kpt. Petersona. Ogłoszenie Poznania 
twierdzą zaniepokoiło Rosję i dla uniknięcia ewentualnych 
zadrażnień wizytację umocnień przeprowadził carski fortyfi- 
kator gen. Iwan Dahn. W 1839 r. uznano, że wszystkie za
sadnicze prace zostały zrealizowane, mimo że budowa części 
umocnień prawobrzeżnych dopiero się rozpoczęła.

W dniu 16 marca 1839 r. Fryderyk Wilhelm III podjął 
decyzję o budowie lewobrzeżnych umocnień otaczających 
miasto. Projekt umocnień wokółmiejskich, opracowany 
przez Bresego 1 lutego 1840 r., zatwierdzono 16 lipca. Ich 
wieloboczny narys z jednej strony sięgał do Warty, z dru
giej do Kawaliera Magazynowego. Miasto zamierzano oto
czyć wałem z fosą oraz sześcioma fortami i sześcioma ka- 
walierami (nadszańcami). Komunikację zapewniało pięć 
bram, z czego cztery na wylotach głównych arterii (później 
zrealizowano jeszcze dwie dodatkowe). Na przedstoku 
znajdowała się droga kryta, częściowo o narysie piły, 
z blokhauzami i placami broni.

Najważniejszą funkcję w systemie obronnym pełniły 
forty nazywane bastionami, usytuowane na osi kurtyn. Po
siadały one redity dwojakiego rodzaju: mniejsze na planie 
prostokąta z zaokrąglonymi narożami oraz większe na pla
nie podkowy. Jedne i drugie osłaniały lunetowe wały z ba
terią moździerzy w narożu czołowym. Pierwotny projekt 
zakładał układ naprzemienny dzieł, jednak trudne warun
ki terenowe w pobliżu Warty spowodowały, że tylko Ba
stion III i V otrzymały redity podkowiaste. Między bastio
nami na styku kurtyn powstały kawaliery. Fosa obwodu 
była broniona przez redity oraz skazamatowane baterie 
skrzydłowe (jedynie Bastiony I i II ich nie miały, a VI tyl
ko jedną). Była ona sucha, jedynie od Kawaliera I do III 
oraz od Bastionu VI do Kawaliera Magazynowego wypeł
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niała ją woda. Dodatkowo dzieła wzdłuż pierwszego od
cinka osłaniał ziemny przedwał. Z umocnieniami związane 
były także budowle hydrotechniczne. W Kawalierze I po
wstała Śluza Grobelna, regulująca poziom Strugi Karmeli- 
tańskiej, natomiast nad fosą Narożnika (Saillant) zrealizo
wano Akwedukt Bogdanki.

Pierwsze prace przy budowie obwodu rozpoczęto 
w lipcu 1840 r., kopiąc fundamenty Bastionu III. W 1841 r. 
budowano już sąsiedni Kawalier III z Bramą Wildecką. 
Lata czterdzieste XIX w. - to czas realizacji „górnej 
twierdzy”, zachodniego odcinka umocnień od Bastionu

III do V, przerwany na krótko wydarzeniami Wiosny Lu
dów 1848 r. Do budowy dzieł na odcinku południowym 
przystąpiono na przełomie lat czterdziestych i pięćdzie
siątych. Zasadnicze prace nad obwodem zakończono 
w 1860 r., kiedy to wytyczono ul. Wałową, biegnącą 
wzdłuż fortyfikacji od strony miasta.

Szczególnie starannie opracowano architektonicznie 
bramy miejskie wbudowane w kawaliery. Wśród nich wy
różniała się jednoprzelotowa Brama Dębińska w Kawalie
rze II, zrealizowana około 1855 r. Projekt według pomy
słu Fryderyka Wilhelma IV opracował Friedrich August 
Stiller (1800-1865). Dominowały w niej delikatne formy 
angielskiego gotyku, szczególnie w elewacji od strony mia
sta, ozdobionej piaskowcowymi maswerkami oraz profila
mi. W niszy nad przejazdem umieszczono rzeźbę św. Jerze
go dłuta Ludwiga Stiirmera. Pozostałe bramy główne mia
ły charakter monumentalny, a ich surowe formy nawiązy
wały do motywów normandzkich. Zwieńczone zostały ar- 
kadkowymi fryzami, krenelażami oraz ceglanymi wieżycz
kami, przejazdy były półkoliste. Podstawowy budulec sta
nowiła cegła, jedynie elewacje trójprzelotowej Bramy Wil- 
deckiej w Kawalierze III, realizowanej od 1841 r., wyko
nano z polnych kamieni. Trójprzelotowa Brama Berlińska 
w Kawalierze V powstała w latach 1843-1849, natomiast 
jednoprzelotowa Brama Królewska w Kawalierze VI po 
1849 r. Niewielka Furta Grobelna w Kawalierze I prowa
dziła do przeprawy promowej, łączącej Groblę z Miastecz
kiem. Po otwarciu linii kolejowej Poznań-Wrocław 
w 1856 r., przebiegającej na zachód od obwałowań, zbu
dowano w 1867 r. bocznicę prowadzącą przez Bramę Ko

lejową przy Bastionie IV do magazynów artyleryjskich. 
Bramy te jednak nie wystarczały ze względu na nasilający 
się ruch między wnętrzem twierdzy a przedmieściami oraz 
dworcem kolejowym. Już w latach 1867-1869 przebudo
wano Bramę Berlińską na czteroprzelotową, natomiast 
w latach 1881-1882 powstała w Kawalierze III czteroprze- 
lotowa Brama Rycerska.

W drugim etapie budowy twierdzy kontynuowano tak
że prace na prawym brzegu Warty. Dokończono do 1845 r. 
Fort Reformatów oraz Fort św. Rocha, a także zrealizowa
no między nimi kurtynowy wał z usytuowanym pośrodku 

Kawalierem Cybińskim. Po 1845 r. 
powstała sprzężona z nim Luneta Cy- 
bińska, wyposażona w prostokątną re- 
ditę, osłoniętą wałem oraz przedwa- 
łem. W północnym odcinku kurtyny 
usytuowano Śluzę Cybińską.

Na prawym brzegu Warty zrealizo
wano cztery bramy. Budowę Bramy 
Bydgoskiej rozpoczęto już w 1838 r., 
Brama Warszawska powstała do 1845 r., 
a Brama Kaliska do 1849 r. Charakte
rystyczne dla jednoprzelotowych bram 
prawobrzeżnych było ujęcie przejaz
dów okrągłymi (Warszawska, Bydgo
ska) lub wielobocznymi (Kaliska) basz
tami. Najprostszą formę miała zreali
zowana pod koniec lat czterdziestych 
Brama Warciana. Później, po wprowa
dzeniu w obręb umocnień w 1872 r. li
nii kolejowej do Bydgoszczy oraz To

runia i osłonięciu jej trzema Występami (Cremaillere) po
wstała jeszcze jedna, prosta brama kolejowa.

Na Ostrowie do 1862 r. zrealizowano Cytadelę Tum
ską, umożliwiającą obronę okrężną. W jej skład weszły za
równo stare dzieła powstałe w pierwszym etapie budowy: 
Kawalier Katedralny oraz Śluza Katedralna, jak i nowe: 
Dzieło Katedralne II oraz Reduta Katedralna (Dzieło Kate
dralne I). Wszystkie obiekty połączono wałami oraz oto
czono przeciwpowodziowymi kanałami odpływowymi 
Warty. Redutę zrealizowano do 1857 r. w postaci okrągłej 
redity z niewielkim dziedzińcem wewnętrznym, otoczonej 
wałem o narysie pięciokąta foremnego oraz fosą. Ze 
względu na swoją formę oraz użyty materiał nazywana by
ła też Czerwoną Wieżą.

W tym czasie zrealizowano także pięć Wojennych Maga
zynów Prochu: dwa w Forcie Winiary, po jednym na terenie 
Kawaliera Katedralnego, Bastionu I oraz za Narożnikiem. 
W latach późniejszych kilkakrotnie je zmodernizowano.

W 1860 r. Poznań ogłoszono twierdzą I klasy. W 1864 r. 
Wilhelm I nadał dziełom nazwy upamiętniające pruskich 
wojskowych związanych z Poznaniem. Znaleźli się wśród 
nich zarówno dowódcy V Korpusu Armii, ministrowie woj
ny, jak i budowniczowie poznańskiej twierdzy. Nazwy te 
miały przede wszystkim podkreślać „niemieckość” Pozna
nia i utrwalać ścisły związek prowincji z Prusami. Wcze
śniej, bo już w 1857 r., dla uhonorowania 50-lecia służby 
wojskowej Bresego trzem bastionom wielkiego obwodu 
Fortu Winiary nadano nazwy: Johann, Leopold i Ludwig, 
będące imionami projektanta twierdzy. Otrzymał on także 
szlachectwo i tytułował się von Brese-Winiary.
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W trakcie realizacji twierdzy obiekty wojskowe powsta
ły również na terenie miasta. Z ciekawszych można wy
mienić gmach Intendentury Królewskiej (1843-1847) zlo
kalizowany przy Bramie Berlińskiej, Arsenał Artyleryjski 
(1868-1870) w miejscu zburzonego klasztoru dominika
nów, koszary huzarów (około 1850) przy ul. Magazyno
wej, lazaret (około 1850) przy ul. Królewskiej oraz kosza
ry (1874-1876) przy ulicach Małej Rycerskiej i Artyleryj
skiej. Dowództwo V Korpusu Armii mieściło się początko
wo w budynku przy Al. Wilhelmowskich (1834-1838), 
a od 1889 r. w okazałym gmachu przy pl. Działowym. Ko
mendanturę Królewską (1844-1846) usytuowano przy pl. 
Wilhelmowskim.

Oficjalnie budowę twierdzy poligonalnej zakończono 
w 1869 r.

W latach sześćdziesiątych XIX w. nastąpił gwałtowny 
rozwój artylerii oraz broni strzeleckiej, w wyniku którego 
około 1870 r. wprowadzono do powszechnego użycia dzia
ła o gwintowanej lufie ładowane odtylcowo. Cechowała je 
znacznie większa donośność oraz celność strzału niż w wy
padku dział gładkolufowych. W 1881 r. we Francji skonstru
owano gwintowane moździerze 22 cm, w 1883 r. Hiram Ste
vens Maxim zbudował karabin maszynowy. Masowo zaczę
to stosować karabin powtarzalny - można tu wymienić kon
strukcje braci Mauser (1884) oraz Ferdynanda Mannlichera 
(1886). Wynaleziono także nowe materiały wybuchowe, 
m.in. proch bezdymny, który stosowany w takiej samej ilo
ści, jak proch czarny, dawał trzy razy więcej energii. Na dal
szy rozwój fortyfikacji miały również ogromny wpływ do
świadczenia wojny francusko-pruskiej 1870-1871. Wykazały 
one, że twierdze tego typu, jak zrealizowana w Poznaniu, są 
przestarzałe. Opracowano wówczas nowatorską koncepcję 
fortyfikacji - system fortowy ześrodkowany, oparty na pier
ścieniu samodzielnych dzieł przystosowanych do obrony 
okrężnej. Decyzję o modernizacji poznańskiej twierdzy pod
jęto rozporządzeniem gabinetowym w dniu 24 czerwca 1872 r. 
i miała ona polegać na budowie pierścienia fortów oddalo
nych od centrum o około 4-5 km. Realizację umocnień prze
prowadzono w dwóch etapach w latach 1876-1883 oraz 
1887-1896 i powstało wtedy osiemnaście fortów wraz z in
frastrukturą.

Z tego też względu znaczenie militarne umocnień poli
gonalnych coraz bardziej malało. Dzieła twierdzy moder
nizowano oraz uzupełniano, zwiększając doraźnie ich war
tość bojową. Na początku lat siedemdziesiątych XIX w. 
zbudowano Wojenny Magazyn Prochu za Kawalierem Cy- 
bińskim oraz Kaponierę Kolejową do obrony wykopu linii 
kolejowej do Torunia. Specjalne Laboratoria Artyleryjskie 
powstały w 1872 r. w Kawalierze Cybińskim, w 1874 r. 
w Kawalierze IV oraz w pierwszej połowie lat siedemdzie
siątych w Forcie Winiary. Około 1882 r. zbudowano sta
nowiska dla dział na ciężkich łożach typu nadbrzeżnego. 
Raweliny II i III Fortu Winiary otrzymały działa 21 cm, na
tomiast Reduty II i IV - 15 cm. Podwójne stanowisko dla 
długolufowych dział 15 cm umieszczono na wale w pobli
żu Fortu Reformatów. W 1888 r. reditę Lunety Katedral
nej zastąpiono schronem artyleryjskim.

Ograniczenia budowlane związane z przestarzałymi 
poligonalnymi umocnieniami wewnętrznego pierścienia 
twierdzy uniemożliwiały rozwój miasta. W ostatniej 
ćwierci XIX w. znacząco pogorszyły się warunki mieszka

niowe oraz sanitarne, co w konsekwencji spowodowało 
niechęć do osiedlania się napływowej ludności niemiec
kiej. Z tego też względu w latach dziewięćdziesiątych wła
dze miejskie rozpoczęły starania o likwidację całości 
umocnień lub ich części. Skutek odniosły one dopiero 
w 1902 r., kiedy to cesarz Wilhelm II podczas wizyty 
w Poznaniu, rozporządzeniem gabinetowym z 3 września 
podjął decyzję o zniesieniu rdzenia na lewym brzegu War
ty. Sankcjonowała ona stan faktyczny, gdyż już od 1892 r. 
zasypywano fosę od Kawaliera III do IV, w 1894 r. posze
rzono Bramę Królewską, następnie Bramę Cmentarną, 
Bramę Szelągowską oraz w 1901 r. rozebrano Bramę Ber
lińską. Początkowo prace były prowadzone przede 
wszystkim na zachodnim odcinku umocnień, gdyż w tym 
rejonie planowano realizację Ringu wraz z reprezentacyj
ną Dzielnicą Zamkową. Projekt zagospodarowania tere
nów pofortecznych opracował w 1903 r. wybitny urbani
sta Josef Stubben (1845-1936) z rozmachem godnym za
mysłu uczynienia z miasta „stolicy niemieckiego wscho
du”. Do 1912 r. rozebrano odcinek umocnień od Kawa
liera I do Fortu św. Wojciecha. Pozostawiono jedynie re
ditę Bastionu III, blokhauz Bastionu IV oraz Kaponierę 
Kolejową. W gestii wojska pozostawiono umocnienia pra
wobrzeżne oraz Fort Winiary.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęła 
się rozbiórka umocnień prawobrzeżnych. Prowadzono ją 
w latach 1919-1927 w ramach robót publicznych łagodzą
cych duże bezrobocie. Pozostawiono jedynie redity Wa
rowni Marcinkowskiego (Fortu św. Rocha), Warowni Re
formatów (Fortu Reformatów), Warowni Radziwiłła (Re
duty Katedralnej), Warowni Czecha (Przyczółka Mosto
wego), Bramę Kaliską oraz zachodni przyczółek Śluzy Ka
tedralnej. Przeznaczono je dla potrzeb wojska, podobnie 
jak lewobrzeżną reditę Warowni Przemysława (Bastionu 
III) oraz Cytadelę (Fort Winiary).

W trakcie walk w lutym 1945 r. uszkodzeniu uległy 
wszystkie zachowane obiekty, wykorzystane przez wojska 
niemieckie do obrony Festung Posen. Po ustaniu działań 
wojennych podjęto decyzję o całkowitej rozbiórce fortyfi
kacji, nie uwzględniając ich wartości zabytkowej. Z jednej 
strony spowodowało to dążenie do zniesienia umocnień 
utożsamianych z zaborcą, z drugiej chęć pozyskania tanie
go materiału do odbudowy miasta. Rozbiórkę Fortu Wi
niary uzasadniano, że „Cytadela była zawsze dla Poznania 
synonimem pruskiego panowania”. Dopiero w 1966 r., 
kiedy większość ceglanych elementów dzieła została roze
brana, postanowiono objąć je ochroną konserwatorską.

Poznańska twierdza poligonalna była jednym z najcie
kawszych i największych dziewiętnastowiecznych zespo
łów budowli militarnych w Europie, wyróżniającym się za
równo walorami architektonicznymi, jak i obronnymi. Do 
czasów dzisiejszych zachowały się tylko skromne relikty 
umocnień: fragmenty Fortu Winiary, zachodni przyczółek 
Śluzy Katedralnej na Ostrowie Tumskim, blokhauz Bastio
nu IV przy ul. Powstańców Wielkopolskich, fragment Ka- 
poniery Kolejowej pod rondem Kaponiera oraz redita 
Przyczółka Mostowego na terenie Elektrociepłowni Po- 
znań-Garbary. Ślady umocnień można także dostrzec 
w układzie ulic, część terenów pofortecznych - to obecne 
tereny zielone.

Przemysław Maćkowiak
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Spod pędzla Józefa Chełmońskiego wyszło niecałe trzysta obrazów, nie wliczając szkiców
i studiów olejnych. Okazało się to dużo mniej niż dotychczas przypuszczano; szczególnie 

przeceniano dwunastoletni paryski okres twórczości malarza. Spośród dwustu pięćdziesięciu 
zidentyfikowanych obrazów Chełmońskiego, ponad potowa - to dzieła zaginione, jednak los nie 

nazbyt łaskawy dla artysty zdaje się wspaniałomyślny dla jego dziedzictwa artystycznego. 

Odnalezione obrazy
Józefa Chełmońskiego

TADEUSZ MATUSZCZAK

A / ciągu ostatnich dwóch lat udało się odzyskać dla 
d \/spuścizny Chełmońskiego cztery obrazy uznawane 
" ’dotąd za zaginione, w salach wystawowych pojawiły 
się niemal sto lat temu. Pierwszy z tych obrazów wypły
nął wiosną 2004 r. Było to płótno namalowane przez 
Chełmońskiego w 1891 r. i nosiło tytuł „Droga przez las” 
lub „Dukt leśny”. Prosto z pracowni obraz trafił na pre

stiżową Internationale Kunst-ausstellung w Berlinie 
w 1891 r. Katalog wystawy informował, że płótno stano
wi własność M. Anczewskiej w Warszawie. Anczewscy 
byli zaprzyjaźnieni z rodziną malarza. Prowadzili począt
kowo sklepik z cukierkami przy ul. Królewskiej, a z bie
giem czasu doszli do dobrze prosperującej firmy. Po po
wrocie artysty z Paryża w 1887 r. M. Anczewska była już 
wdową. Nabyła w tym okresie kilka prac Chełmońskiego, 
ratując go tymi zakupami z biedy.

1. „Droga przez las”, olej na płótnie, 67,5 x 94,5 cm, sygnowany u dotu po prawej: JOZEF CHEŁMOŃSK11891", własność prywatna
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W 1907 r. obraz był eksponowany na największej (za 
życia malarza) wystawie dzieł Chełmońskiego zorganizo
wanej w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w War
szawie i wtedy stanowił już własność J. Szmolkego. Wy
stawa ta była ostatnią publiczną prezentacją „Drogi przez 
las”. Od tej pory los płótna pozostawał nieznany.

Gdy obraz wyszedł na światło dzienne, jego ostatni 
właściciel wspominał, że to znakomite dzieło nabył jesz
cze jego dziadek, Antoni Krasnodębski, założyciel znanej 
warszawskiej firmy kamieniarskiej (mieszczącej się przy 
ul. Dzikiej).

Tradycja rodzinna Chełmońskich utrzymuje, że „Dro
ga przez las”, malowana w pracowni w skromnym dwor
ku w Kuklówce koło Grodziska Mazowieckiego, przed
stawia leśną drogę prowadzącą przez las radziejowicki.

Co jeszcze interesujące - obraz o tym samym motywie 
znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krako
wie. Jest on jednak trochę mniejszy (59 x 81 cm) i opa
trzony datą powstania o cztery lata wcześniejszą.

Rok później, wiosną 2005 r. wyszedł ze sfery mroku 
drugi obraz Chełmońskiego pt. „Rzeczułka” lub „Struga 
leśna”. Został on namalowany późnym latem lub nawet 
jesienią w 1895 r. i tegoż samego roku został pokazany 
publiczności w warszawskiej „Zachęcie”. Podobnie jak 
„Droga przez las”, płótno to uświetniło „Wystawę Dzieł 
Chełmońskiego” w 1907 r. również w „Zachęcie”. 1 co 
ciekawe, było wtedy także w posiadaniu J. Szmolkego. 
I również był to ostatni ślad po obrazie. I co już prawie 

niewiarygodne, następnie trafił do kolekcji Antoniego 
Krasnodębskiego i z innej już linii jego potomków powró
cił do dostępnej spuścizny Chełmońskiego. A co dodatko
wo frapujące, to fakt, że oba te następujące rok po roku 
ujawnienia okazały się całkowicie niezależne.

Warto jeszcze dodać, że w trakcie trwania wystawy 
w 1907 r. zarząd Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
zdecydował o sfotografowaniu eksponowanych dzieł 
Chełmońskiego, a wykonane wtedy duże szklane klisze 
zachowały się w zbiorach Muzeum Narodowego w War
szawie. Fotografie z tych kliszy dodatkowo potwierdzają 
identyfikację obu odnalezionych obrazów.

Można domniemywać, że motyw do „Rzeczułki” zna
lazł Chełmoński w okolicach Sobieni Szlacheckich. Wła
śnie tutaj, trochę poniżej Góry Kalwarii, Wisła płynie ma
lowniczym zakolem, niekiedy rozdwajając nurt, tworząc 
odnogi cży starorzecza.

Początek roku 2006 ujawnił „Wnętrze chaty na Pole
siu”. Obraz był malowany przez Chełmońskiego w jego 
pracowni w Kuklówce w 1909 r. Motyw do płótna został 
wypatrzony przez artystę w jednej z chat na Polesiu piń
skim. Było to w 1908 r., podczas letnich wakacji spędza
nych u zaprzyjaźnionej, znanej i zasłużonej rodziny Skir- 
muntów w jej majątkach w Porzeczu i Mołodowie, leżą
cych niedaleko Pińska. Wtedy też powstały rysunkowe 
szkice do tego obrazu. Dwa z nich znajdują się obecnie 
w zbiorach Muzeum w Żyrardowie; jeden z nich - to 
wersja zrealizowana w obrazie.
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2. „Rzeczułka”, olej na płótnie, 68,7 x 109,2 cm, 
sygnowany u dołu po lewej: „JOZEF CHEŁMOŃSK11895”, 
własność prywatna

3.4. „Wnętrze chaty na Polesiu”, szkic do obrazu, 
ołówek na papierze, 24 x 31,8 cm, 1908 (3)
i olej na płótnie, 81 x 116 cm, sygnowany u dołu po lewej: 
, JOZEF CHEŁMOŃSK11909", własność prywatna (4)

Wkrótce po namalowaniu „Wnętrze chaty na Polesiu” 
zaprezentowano w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięk
nych w Warszawie, skąd zakupił go Stefan Dziewulski 
(1876-1941), adwokat, prawnik, ekonomista, polityk. 
Był postacią znaną w warszawskim świecie naukowym 
i finansowym, wytrawnym bibliofilem i kolekcjonerem. 
W jego kolekcji znajdowały się jeszcze trzy inne prace 

Chełmońskiego, m.in. takie arcydzieło, jak „Kuropatwy” 
z 1891 r. (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie). Dziewulski był jedną z osób, które wygło
siły mowę pożegnalną na pogrzebie Chełmońskiego 
w Ojrzanowie, 8 kwietnia 1914 r.

Latem 1927 r. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie przygotowało pierwszą po śmierci malarza
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ważną „Wystawę Dzieł Józefa Chełmońskiego”. 
W przewodniku po wystawie obraz został opisany jako: 
„Wnętrze chaty na Polesiu”, olej, 1909, własność: Stefan 
Dziewulski. Było to ostatnie udostępnienie szerszemu 
gronu odbiorców tego dzieła. Przez następnych niemal 
osiemdziesiąt lat jego losy pozostają nierozpoznane.

Czwarty obraz „Stóg na Pińszczyźnie” - to nie tyle 
dzieło odnalezione, bo o jego istnieniu w Stanach Zjedno
czonych było mi wiadomo z poszukiwań dzieł Chełmoń
skiego w kolekcjach amerykańskich, prowadzonych prze
ze mnie w latach 1981-1982. Jest to raczej powrót płót
na w rodzinne strony. Obraz powstał w 1899 r., a motyw 
znalazł Chełmoński w trakcie swojej letniej wędrówki po 
Pińszczyźnie tegoż samego roku.

Maria hr. Górska z Woli Pękoszewskiej, leżącej 
w sąsiedztwie dworku malarza, w swoim pięknym i mą
drym dzienniku (wydanym w 1997 r.) pod datą 1 stycz
nia 1900 r. zanotowała: „Kupiłam za 300 rs od Cheł
mońskiego widok z Pińszczyzny: w szeroko rozlanym 
Styrze przegląda się jasne niebo i stóg, na którym stoi 
bocian”. W marcu 1900 r. obraz został zaprezentowa
ny w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warsza
wie, a w końcu tegoż roku na wystawie inaugurującej 
działalność nowego gmachu „Zachęty”. Później był 
jeszcze pokazany w 1907 r. na wystawie dzieł Cheł
mońskiego w „Zachęcie”. Katalog podał jako właścicie
la obrazu Ludwika Górskiego (1865-1931), syna Marii 
hr. Górskiej.

5. „Stóg na Pińszczyźnie”, olej na płótnie, 56,1 x 91,6 cm, 
sygnowany u dołu po lewej: „JOZEF CHEŁMOŃSKI 1 1899”, 
własność prywatna

(zdjęcia: Teresa Żóltowska-Huszcza, udostępnione do druku 
przez Fundację im. Józefa Chełmońskiego)

Wszystko wskazuje na to, że Ludwik Górski zmuszo
ny był obraz sprzedać. Niestety, nie wiadomo ani kiedy to 
nastąpiło, ani kto był jego nabywcą.

Obraz wypłynął dopiero w nowojorskim domu aukcyj
nym „Parke-Bernet Eighty-Four”, gdzie na aukcji 8 paź
dziernika 1974 r. został zakupiony przez Zofię i Stanisła
wa Jordanowskich, znanych nowojorskich kolekcjone
rów sztuki polskiej. W 1975 r. Jordanowscy sprzedali 
„Stóg na Pińszczyźnie” Barbarze Piaseckiej-Johnson, do 
jej wspaniałych zbiorów, gromadzonych na Jasnej Polanie 
w Princeton, w stanie New Jersey. Od czasu, gdy Barba
ra Piasecka-Johnson zaangażowała się w działalność cha
rytatywną na rzecz dzieci z autyzmem, organizuje ona, 
z zasobów własnej kolekcji, aukcje dobroczynne „Sztuka 
na rzecz autyzmu”, a uzyskany dochód przeznacza na 
walkę z tym schorzeniem. Ostatnia taka aukcja odbyła się 
w jej posiadłości na Jasnej Polanie 26 września 2004 r. 
Na niej to został wystawiony „Stóg na Pińszczyźnie” i po 
krótkiej licytacji zakupiony przez obecnego właściciela.

Mały olejny szkic (8,9 x 20,9 cm) do tego obrazu znaj
duje się w zbiorach prywatnych w Warszawie. Pochodzi 
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ze znanej międzywojennej kolekcji warszawskiego lekarza 
Ludwika Bryndza-Nackiego. Z kolei w szkicowniku 
Chełmońskiego z lat 1898-1906, będącego w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie, na awersie kartki 
dziewiątej obejrzeć można szkic ołówkowy „Stogu na 
Pińszczyźnie”.

W 1900 r. Chełmoński namalował drugą wersję obra
zu, noszącą tytuł „Wylew”. Dzieło to, dzisiaj zaginione 
(w międzywojniu w kolekcji dra Samuela Goldflama 
w Warszawie), a znane jedynie z zachowanej dokumenta
cji fotograficznej, było dużo większe (77 x 123 cm) od 
pierwszej wersji, a dopracowaniem i większą liczbą szcze
gółów sprawia wrażenie bardziej akademickiego.

„Stóg na Pińszczyźnie” należy niewątpliwie do naj
bardziej doskonałych w swojej prostocie, krajobrazo
wych dzieł Chełmońskiego. Dlatego cieszy fakt, że no
wy właściciel wspaniałomyślnie przekazał obraz w de
pozyt Domowi Pracy Twórczej w pałacu w Radziejo
wicach. W murach byłej rodowej siedziby Krasińskich 
ma również siedzibę Fundacja im. Józefa Chełmoń
skiego - opiekun spuścizny po malarzu, co z pewnością 
nie było bez znaczenia dla depozytariusza. Pałac w Ra
dziejowicach jest również miejscem, gdzie można po
dziwiać największą stałą ekspozycję dzieł Chełmoń
skiego, na którą składają się depozyty osób prywat
nych oraz muzeów.

Radziejowice leżą nieopodal Kuklówki, a zawiązana 
przyjaźń malarza z rodziną Krasińskich owocowała licz
nymi jego pobytami w pałacu. Tu w 1898 r. namalował 
Chełmoński znany obraz „Łabędzie w parku w Radziejo
wicach” z widocznym w tle pałacem. Dzisiaj dzieło to 
(depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie) można 
oglądać w radziejowickiej galerii prac artysty.

Fundacja im. Józefa Chełmońskiego powstała 
w 2001 r. z inspiracji Jerzego Waldorffa. Nie byłoby jej 
jednak i jej wielopłaszczyznowego działania, gdyby nie 
nieoceniona aktywność Bogumiła Mrówczyńskiego, 
długoletniego dyrektora Domu Pracy Twórczej w Ra
dziejowicach. To on był także współpomysłodawcą, 
aby odzyskany dla spuścizny Chełmońskiego obraz 
„Droga przez las” został zaprezentowany na specjalnie 
zaaranżowanej wystawie, na której wyeksponowanemu 
dziełu towarzyszyły materiały dokumentacyjne dopo
wiadające jego historię. Każdy z następnych odnalezio
nych obrazów doczekał się wystawy o podobnej idei 
przewodniej; wszystkim wystawom towarzyszyły bi
bliofilsko wydane opracowania dzieł. Obraz „Stóg na 
Pińszczyźnie” będzie zaprezentowany w Radziejowi
cach latem tego roku.

Fundacja im. Józefa Chełmońskiego, w porozumie
niu z właścicielem dworku w Kuklówce - prawnukiem 
malarza, zajmie się odtworzeniem na strychu dworku 
pracowni artysty. Czynione są także starania o zapew
nienie odpowiedniej opieki konserwatorskiej listom, ry
sunkom, fotografiom, wycinkom prasowym oraz va- 
riom, zgromadzonym przez Chełmońskiego i jego naj
bliższych. Fundacja nie koncentruje się jednak wyłącz
nie na opiece i popularyzowaniu spuścizny po malarzu. 
Od początku istnienia angażuje się w wydarzenia arty
styczne i kulturalne organizowane przez radziejowicki 
Dom Pracy Twórczej. Do statutowych zadań Fundacji 
należy także upowszechnianie wiedzy o innych związa
nych z ziemią radziejowicką wydarzeniach i twórcach 
kultury.

Tadeusz Matuszczak

Spotkanie z książką

BIBLIOFILSKIE MONOGRAFIE

W Domu Pracy Twórczej w pałacu w Radziejowicach mieści się 
siedziba Fundacji im. Józefa Chełmońskiego, opiekującej się 
spuścizną po malarzu. W 2004 r„ z okazji 90. rocznicy śmierci arty

sty, z inicjatywy Fundacji została otwarta wystawa obrazów Cheł
mońskiego, pochodzących z prywatnych kolekcji. W ślad za wysta
wą, nakładem Fundacji i Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, 
wydana została książeczka Józef Chełmoński w kolek
cjach prywatnych, w której opublikowano re
produkcje obrazów eksponowa
nych na wystawie. Wyboru obra
zów i ich opisu dokonał autor za
mieszczonego wyżej artykułu, Ta
deusz Matuszczak. Każdy obraz 
został opatrzony krótką metryczką; 
reprodukcjom towarzyszą wiersze 
(wybrane przez Wojciecha Siemio
na), utrzymane w klimacie uchwyco
nym na obrazach, autorstwa m.in. 
Bronisławy Ostrowskiej, Tadeusza Ró
żewicza, Leopolda Staffa, Adama Mic
kiewicza, Jana Ożoga, Antoniego Mal
czewskiego. W 2005 r. nakładem tego samego wydawcy ukazała się 
kolejna książeczka pióra Tadeusza Matuszczaka, zatytułowana Jó
zef Chełmoński „Rzeczułka’’, wydana z okazji prezentacji w radziejo- 
wickim pałacu odnalezionego w 2005 r. (po 98 latach) obrazu pod 
tym tytułem. Warto dodać, że motyw rzeki znalazł się jeszcze na 

trzech opisanych w książeczce płótnach malarza: „Noc księżyco
wa”, „Nad Wisłą”, „Wisła". W bieżącym roku mamy okazję poznać 
ostatnią, jak dotychczas, z książeczek Tadeusza Matuszczaka z tej 
serii - Józef Chełmoński - „Wnętrze chaty na Polesiu", nie tylko opi
sującą obraz odnaleziony po 79 latach, ale zawierającą też szkice 
do tego obrazu. Wszystkie te wydawnictwa przyczyniają się do spo

pularyzowania mniej znanych dziel, do głębszego po
znania twórczości Chełmońskiego. Staran

ne reprodukcje obrazów w pełni 
oddają trafność zapisanych 
w drugiej publikacji słów Tade
usza Matuszczaka o warsztacie 
malarza: „Chełmoński, odrzuca

jąc malowniczą atrakcyjność kra
jobrazowego motywu, realizuje 
swoją ideę pejzażu »czystego« - 
skromnego i ojczystego, a przeto 
tym bardziej predestynowanego do 
uwznioślenia poprzez podniesienie 
go do rangi dzieła sztuki”. Opatrzone 
wyczerpującą bibliografią, notami 

biograficznymi omawianych postaci i przypisami publikacje z pew
nością wzbogacą biblioteczkę miłośników polskiego malarstwa. 
Książeczki można nabyć w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach 
(96-325 Radziejowice, ul. Sienkiewicza 4, tel. 0-46 857-71-75, e-mail: 
palac@palacradziejowice. pl). (ek)
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'okól jednego zabytku

Książę Adam Jerzy Czartoryski 
w paryskim atelier Nadara

„Fotograf jest dla nas zawsze tym, do 
którego trzeba się wspinać na piąte piętro, 
do szklanej klatki: u Nadara, pod numerem 
113 na ulicy Saint-Lazare, przechodzicie 
przez parter do salonu pełnego obrazów 
Gustava Dore, przez który wchodzicie do 
uroczego salonu: to laboratorium Nadara" - 
tak anonimowy autor, redaktor pi
sma ,,L’Artiste” opisuje w 1856 r. ate
lier Felixa Tournachon Nadara w Pa
ryżu, które mniej więcej w tym czasie 
odwiedzi! książę Adam Czartoryski.

Nadar by! ówcześnie bezsprzecz
nie największym fotografem-portreci- 
stą. Autor słynnych wizerunków Char- 
lesa Baudelaire'a, mtodej Sarah Ber
nard i starej George Sand, otworzy! 
swoje pierwsze studio fotograficzne 
w 1854 r. w Paryżu, właśnie na ulicy 
Saint-Lazare, niemalże naprzeciwko 
słynnego dworca kolejowego, który 
nieco później tak chętnie malować bę
dą impresjoniści. Zyskawszy miano 
fotografa-artysty, który za pomocą 
zróżnicowanego źródła światła, cieka
wych póz i mimiki modela fotografo
wał jego psychikę, a nie tylko fizycz- 
ność, Nadar przyciągnął do swojego 
salonu stawy epoki, pragnące przej
rzeć się w tym uważnym zwierciadle. 
To dzięki niemu znamy aparycje Aleksan
dra Dumasa czy Gerarda de Nen/ala.

Szczególnie ważnym i bliskim 
sercu modelem był dla niego książę 
Adam Jerzy Czartoryski. Byt bowiem 
Nadar, jak wielu jemu współcze
snych Francuzów, polskim patriotą. 
Jeszcze w latach czterdziestych XIX w. 
zaprzyjaźnił się z mato znanym lito
grafem Karolem d’Anelle, pót-Fran- 
cuzem, pót-Polakiem, który opowia
dał mu o niedoli Polaków pozbawio
nych ojczyzny. Kiedy w marcu 1848 r. utwo
rzony został oddział 500 polskich żołnierzy, 
do którego dołączyło 200 francuskich 
ochotników, d’Anelle wyruszył do Polski 
walczyć o jej wolność. Nadar podążył wraz 
z nim - z przyjaciółmi i bratem Adrienem. 
Żołnierze zatrzymani zostali w twierdzy 
w Magdeburgu, następnie uwięzieni w Esle- 
ben w Saksonii i zmuszeni do pracy w ko
palni węgla kamiennego. Uwolnieni po kilku 
miesiącach, wrócili na piechotę do Paryża 
w czerwcu tego samego roku. Warto do
dać, że całą tę podróż odbył Nadar z fałszy
wym paszportem, w którym widniała spo
lszczona wersja jego nazwiska „ Turnaczew- 
ski", oraz że po powrocie do Francji długo 
jeszcze nosił polską czapkę na znak soli
darności z ujarzmionym narodem. Z pew
nością dlatego, kilka lat później, podczas 
sesji portretowej, książę Czartoryski popro
szony o wpis do Złotej księgi Nadara, zo
stawił w niej zapis: „żołnierzowi, który chcial 
walczyć o niepodległość państwa opusz
czonego przez wszystkich".

Książę Czartoryski fotografował się kil
kakrotnie. W kolekcji fotograficznej Biblio
teki Polskiej w Paryżu znajdują się także 
fotografie z synami, wykonane niedługo 
przed śmiercią księcia w równie nobliwym 
atelier Meyer & Pierson. Atelier Nadara 
odwiedził najprawdopodobniej pomiędzy

1856 a 1859 r. Były to najlepsze lata dla 
kreacji fotograficznej Felixa Tournachon 
Nadara, który stal się już dojrzałym arty
stą, a nie wszedł jeszcze w fotograficzną 
rutynę komercjalnego fotografa lat sześć
dziesiątych. Były to jednocześnie ostatnie 
lata życia księcia, jednej z najważniej
szych postaci polskiej sceny politycznej, 
najpierw jako przyjaciela i doradcy cara 
Aleksandra I, współtwórcy Królestwa Pol
skiego, a później, po przyjeździe w 1833 r. 
do Francji, głowy polskiego stronnictwa 
konserwatywnego, zwanego od nazwy je
go paryskiej rezydencji Hotel Lambert. Na 
zdjęciu ukazany został jako dostojny ary
stokrata, w ciemnym płaszczu z aksamit
nym kołnierzem, z dłońmi splecionymi 
i złożonymi na kolanach. Jego twarz jest 
poważna i skupiona, a wzrok skierowany 
w obiektyw. Nie bez powodu Nadar uwa
żał ten portret za jeden z najbardziej uda
nych.

W tym okresie twórczości fotograf wy
konywał dwa, trzy portrety dziennie. Miał 
więc czas na rozmowę z modelem, na usta
wianie kilku póz, z których później wybierał 
najlepszą. Nie była to powszechnie stoso
wana praktyka w pierwszych latach portretu 
fotograficznego, zanim wynaleziony został 

format carte de visite (fotografia 
o wymiarach około 10x6 cm, nakle
jona na tekturkę, opracowana 
w 1854 r. przez Eugene Disderi) i za
nim możliwe było kupno gotowych 
uczulonych szklanych płyt fotogra
ficznych oraz przygotowanych wcze
śniej odczynników. W paryskim mu
zeum d’Orsay przechowywana jest 
nieco inna niż ta znajdująca się w Bi
bliotece Polskiej wersja portretu 
Czartoryskiego. W tych samych zbio
rach znajduje się także negatyw do 
tej odbitki, wykonany na płycie szkla
nej techniką mokrego kolodionu. 
Obie odbitki - a także inna, przecho
wywana we francuskiej bibliotece na
rodowej - wykonane zostały na pa
pierze solnym. Jest to szczególny ro
dzaj papieru fotograficznego. Wyna
leziony został już w 1840 r. przez Wil
liama Henry Fox Talbota, uznawane
go m.in. za wynalazcę negatywu. Pa
pier solny, na co wskazuje sama na
zwa, jest to papier uwrażliwiony 
przez chlorek sodu (sól kuchenną), 
a następnie pokryty warstwą azotanu 
srebra. Naświetlony wymaga długie
go wywoływania na słońcu. Charak
teryzuje się głęboką matowością 
oraz pięknym, brązowoztotym odcie
niem. Używany byt do około 1860 r., 
kiedy wyparł go dużo bardziej stabil
ny chemicznie papier albuminowy. 
Sam Nadar, już wtedy, kiedy został 

wykonany portret Czartoryskiego, używał 
równocześnie papieru albuminowego.

Odbitka przechowywana w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu ma wymiary 26 x 19,5 cm 
i jest z pewnością odbitką warsztatową. Nie 
została bowiem przycięta ani nie widać na 
niej śladów retuszu. Nie ma także podpisu, 
jaki zwykt umieszczać Nadar na wykona
nych przez siebie portretach. Tego typu od
bitki są rzadkie i bardzo cenne. Możemy się 
jedynie domyślać, jak trafiła do zbiorów pa
ryskiej kolekcji polskich osobistości. Książę 
Czartoryski wśród swoich mnogich obo
wiązków pełnił także funkcję prezesa Towa
rzystwa Historyczno-Literackiego, z którego 
inicjatywy powstała w 1838 r. Biblioteka Pol
ska. W związku z tym w zbiorach Biblioteki 
znajduje się wiele pamiątek i archiwaliów 
dotyczących księcia. Prawdopodobnie 
wraz z nimi wpłynęła do zbiorów owa foto
grafia.

Małgorzata Maria Grąbczewska

(fotografia ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu)
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Rokitno
przywracana świetność

Z
 boku głównego szlaku komu
nikacyjnego z Warszawy do 
Poznania, przy krawędzi trój
kąta Pruszków-Błonie-Grodzisk Ma

zowiecki, leży Rokitno. Jest to nie
wielka wieś, w której uwagę przyku
wa monumentalna bryła kościoła. 
Wyniosła świątynia, usytuowana 
wśród pól, to znane przed wiekami 
sanktuarium maryjne, którego daw
na świetność jest obecnie przywraca
na po długim okresie zapomnienia.

Parafia w Rokitnie należy do naj
starszych na Mazowszu. Już w 1297 r. 
wieś otrzymała od księcia mazowiec
kiego Bolesława przywileje immuni
tetowe, uwalniające od wszelkich cię
żarów krajowych, a zapis z 1333 r. 
zaświadczał o istnieniu tu dwóch ko
ściołów: w Rokitnie Dolnym pod 
wezwaniem św. Wojciecha oraz Gór
nym - św. Jakuba. Te oba drewniane 
kościoły istniały jeszcze w 1603 r. 
Pod koniec XVII w. nastąpiło połą
czenie parafii i z fundacji kolatora 
i proboszcza, dziedzica pobliskiej wsi 
Swięcice, późniejszego biskupa po
znańskiego Mikołaja Święcickiego, 
rozpoczęto budowę obecnej, muro
wanej świątyni na miejscu dotychcza
sowego kościoła św. Jakuba. Główny 
etap budowy według projektu Toma
sza I Bellottiego i pod jego kierow
nictwem trwał od 1701 do 1709 r.; 
prace kamieniarskie wykonał w 1704 r. 
Faustyn Carra. Szybką i całkowitą re
alizację dzieła uniemożliwiły wojny 
szwedzkie, wygnanie biskupa Świę
cickiego z kraju przez Augusta II, je
go śmierć w Wiedniu w 1707 r., 
śmierć Bellottiego w 1712 r. oraz 
trudności w odzyskaniu kosztowno
ści zapisanych testamentem przez 
fundatora na rzecz budowy świątyni. 
Nieukończony kościół oddano do 
użytku w 1714 r., a wznowienie prac 
nastąpiło w 1729 r.; sklepienia wy
konał w 1772 r. budowniczy Domi
nik Rubonow. W 1797 r. odbyła się 
konsekracja i kościół otrzymał we-

1. Kościół w Rokitnie, widok od północnego wschodu, rysunek Aleksandra Majerskiego, 1918 r. 
(wg „Rocznika Muzeum Narodowego w Warszawie”, 1968)

zwanie św. Jakuba Apostoła. Wszyst
kie prace budowlane zakończone zo
stały dopiero w latach 1883-1886 
według projektu architekta Konstan
tego Wojciechowskiego. Położono 
wówczas nowe dachy, tynki ze
wnętrzne i wzniesiono pierwotnie za
projektowane wieże. W 1892 r. wy
murowano dolny kościół, który był 
już zaprojektowany przez Bellottie
go, ale z braku środków nie doszło 
wcześniej do realizacji.

Krwawe działania wojenne w tym 
rejonie w 1914 r. doprowadziły ko
ściół do ruiny. W wyniku zbombar
dowania zawaliły się sklepienia i po
rozbijane zostały mury. Do odbudo
wy trwającej kilkanaście lat przystą
piono po zakończeniu działań wojen
nych pod nadzorem architekta Kon
stantego Jakimowicza, późniejszego 
Dyrektora Odbudowy Kraju. Nie 
zrekonstruowano jednak górnych 
kondygnacji wież. Nie ominęły ko
ścioła również skutki działań w cza
sie kolejnej wojny. W 1939 r. mury 
zostały uszkodzone pociskami artyle
ryjskimi; odrestaurowano je już 
w 1943 r. W 1945 r., w czasie od
wrotu wojsk niemieckich radziecki 
czołg strącił jedną z wież kościoła 

i uszkodził dach. W ciągu następnych 
lat kolejni proboszczowie kontynu
owali dzieło odbudowy świątyni.

Kościół w Rokitnie jest budowlą 
orientowaną, założoną na planie pro
stokąta, o korpusie centralnym na 
planie krzyża greckiego z krótkimi 
i szerokimi ramionami. Między nimi 
usytuowane są cztery kwadratowe ka
plice. Od wschodu do ramienia krzy
ża przylega prezbiterium o szerokości 
nawy z zakrystią i skarbcem po bo
kach. Po przeciwnej stronie natomiast 
dostawione jest płytkie przęsło z chó
rem muzycznym między wieżami.

Główny akcent trójdzielnej fasady 
stanowi mieszcząca się w zryzalito- 
wanej części środkowej wysoka arka
dowa wnęka z wielkim oknem za
mkniętym odcinkowo. Poniżej okna, 
ponad płytką kruchtą wejściową, 
nadbudowana została w latach 1883- 
-1886 loggia o dwóch parach ko
lumn, dźwigających krótki odcinek 
belkowania. Centralny akcent stano
wi umieszczony w niej kamienny po
sąg Matki Boskiej Łaskawej. Rzeźba 
ta, wraz z figurami rzymskich mę
czenników Pryma i Felicjana, została 
wykonana w latach 1762-1763 
w warsztacie Jana Jerzego Plerscha
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dla warszawskiego kościoła pijarów 
(obecnie katedra połowa WP). Po 
przemianowaniu w 1834 r. przez 
władze carskie kościoła na cerkiew 
figury te usunięto. Proboszcz ks. Sę- 
dziakowski, mocno zaangażowany 
w dzieło dokończenia budowy, zaku
pił je w 1880 r. Rzeźby żołnierzy- 
-męczenników umieszczone zostały 
po kilku latach w zwieńczeniu fasa
dy, po obu stronach trójkątnego 
szczytu z sygnaturką. Do obecnych 
czasów dotrwała tylko rzeźba św. 
Pryma po lewej stronie tympanonu.

Fasada i wieże rozczłonkowane są 
jońskimi pilastrami podtrzymującymi 
belkowanie, nad którym znajduje się 
attykowy pas muru, zamknięty od gó
ry gzymsem. Elewacje boczne mają ra
mowe podziały, natomiast elewacje

transeptu i prezbiterium ujęte są w pa
ry pilastrów toskańskich. Projekt Kon
stantego Wojciechowskiego nie został 
zrealizowany w całości - zakładał bo
wiem bogatszą artykulację elewacji 
bocznych i tylnej oraz wypełnienie 
tympanonu w fasadzie płaskorzeźbą.

Niezwykle interesująco prezentuje 
się wnętrze kościoła. Kaplice otwarte 
są do ramion krzyża arkadami, ponad 
którymi umieszczone zostały otwory 
empor łączących się przejściami. 
Otwory te o zróżnicowanych kształ
tach (stojące owale w transepcie, 
a w nawie półowale zamknięte górą 

prostokątnie) wkraczają w strefę bel
kowania. Filary skrzyżowania, filary 
tęczy i naroża korpusu opięte są 
zdwojonymi, uskokowymi pilastrami 
kompozytowymi, które podtrzymują 
przełamujące się belkowanie z wydat
nym gzymsem, łączące się z belkowa
niem murowanych kolumnowych oł
tarzy bocznych w ramionach transep
tu oraz ołtarza głównego.

Jednym z najciekawszych elemen
tów wnętrza kościoła w Rokitnie jest 
ołtarz główny. Ma on formę monu
mentalnego, wielokolumnowego pa
rawanu o wklęsłej linii rzutu, założo-

2. Projekt przebudowy kościoła, wykonany 
przez arch. Konstantego Wojciechowskiego, 
1883 r. (wg Jan Hinz, Szkice architektoniczne 
krajowych dziel sztuki, Warszawa 1889)
3. Kościół w Rokitnie obecnie
4.5. Wnętrze kościoła - ołtarz główny (4) oraz 
widok na filar w skrzyżowaniu transeptu (5)

(zdjęcia: 3-5 - Maria Smoleń)

nego na odcinku koła. Takie rozwią
zania będą powszechne w Polsce do
piero w połowie XVIII w. Trzeba 
podkreślić, że ołtarz główny jest tu 
identyczny stylowo z całym wnę
trzem kościoła. Wymiary kolumn 
i ich kompozytowe kapitele są analo
giczne do pilastrów w nawie, a bel
kowanie ołtarza łączy się na tej samej 
wysokości w jedną całość z belkowa
niem nawy i ołtarzy w transepcie.

Czołowy badacz zagadnień związ
ków sztuki polskiej i włoskiej, prof. 
Mariusz Karpowicz, wskazuje na na
wiązania planu kościoła i formy pół
okrągło założonego ołtarza do rzym
skiego kościoła S. Carlo ai Catinari 
architekta Rosato Rosatiego (pierw
sza połowa XVII w.), a genezę kon
cepcji rozwiązania wnętrza z galeria
mi wzdłuż naw bocznych o kolistych 
otworach wychodzących na nawę 
główną upatruje w sztuce weneckiej. 
Zastosowanie na filarach wnętrza 
licznych uskoków w narożach wpły
wa wydatnie na zmiękczenie rysunku 
ścian i gzymsów, co w połączeniu 
z zaprojektowanymi różnymi kształ
tami otworów empor tworzy rozwią
zanie o efekcie malowniczym, prze
ciwstawiającym się nurtowi architek-
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Tomasz I Bellotti pochodzi! z Valsoldy, 
leżącej na pograniczu wlosko-szwajcar- 
skim, w okolicach jeziora Como. Urodzi! 
się 7 lutego 1656 r. (Mariusz Karpowicz, 
Artisti Valsoldesiin Polonia nel ‘600 e‘700, 
Menaggio 1996). By! bratankiem Józefa 
Szymona Bellottiego, nadwornego ar
chitekta Michata Korybuta i Jana III. 
W Warszawie pojawi! się w latach dzie
więćdziesiątych XVII w., a w okresie 
1701-1709 kierowa! budową kościoła 
w Rokitnie. W1707 r. ufundował srebrne 
wotum ze swoim profilowym wizerun
kiem w modlitewnej pozie. W 1712 r. 
Bellotti wzmiankowany byt w aktach 
miejskich z tytułem królewskiego in
spektora budowlanego. W tym samym 
roku zmart na zarazę (4 sierpnia 1712 r.), 
która zdziesiątkowała ludność Warsza
wy. Pochowany został w warszawskim 
kościele teatynów przy ul. Długiej, który 
obecnie już nie istnieje. 

tury Józefa Szymona Bellottiego 
i Tylmana z Gameren - powściągli
wej, linearnej, płaskiej, o ramowych, 
geometrycznych podziałach. Auto
rem tak awangardowych, jak na po
czątek XVIII w., rozwiązań w koście
le w Rokitnie był Tomasz Bellotti.

W ołtarzu głównym kościoła 
znajduje się otoczony kultem obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kata
log Zabytków Sztuki w Polsce określa 
jego powstanie na koniec XVI w., 
choć są też opinie o znacznie star
szym pochodzeniu. Obraz namalo
wany jest temperą na desce, a okrywa 
go osiemnastowieczna rokokowa su
kienka z blachy srebrnej, złocona, 
wypełniająca również całe tło.

W kościele jest sześć ołtarzy bocz
nych. Dwa z nich, w ramionach tran- 

septu, są ołtarzami kolumnowymi, 
jednolitymi stylowo z ołtarzem głów
nym i pilastrami wnętrza. Umiesz
czone w nich obrazy ujęte są po bo
kach dwoma parami kolumn kompo
zytowych: w prawym - „Gloria św. 
Jakuba”, z trzeciej ćwierci XVIII w., 
autorstwa Szymona Czechowicza, 
a w lewym - „Św. Antoni Padewski”, 
z drugiej połowy XVIII w., przypisy
wany Franciszkowi Smuglewiczowi.

Od 1987 r. opiekę nad kościołem 
w Rokitnie sprawuje zgromadzenie 
księży orionistów. Od tego czasu do
konano wymiany dachu, wszystkich 
okien, konserwacji obrazów, figur 
aniołów w ołtarzu, malowania wnę
trza, remontu i udostępnienia pod
ziemi kościoła, renowacji organów, 
remontu systemu odwadniającego 
oraz restauracji części zabytkowego 
ogrodzenia przed kościołem. Obec
nie trwa renowacja elewacji tylnej. 
Na dalsze prace restauratorskie czeka 
jeszcze dzwonnica, budynek plebanii 
oraz pozostała część ogrodzenia tere
nu kościoła.

W 2004 r. dekretem prymasa Jó
zefa Glempa kościół został podnie
siony do rangi sanktuarium diecezjal
nego i zatwierdzono tytuł cudowne
go wizerunku jako „Prymasowskiej 
Wspomożycielki”, a rok później do
konano koronacji obrazu.

Obecnie kościół w Rokitnie przy
ciąga wzrok odnowioną bryłą oraz 
odrestaurowanym wnętrzem. Wart 
jest odwiedzenia nie tylko przez piel
grzymów jako sanktuarium, lecz 
również przez miłośników sztuki ze 
względu na wysokie walory arty
styczne. W pełni zasługuje na podję
cie pogłębionych badań i osobną, 
wyczerpującą monografię.

Maria Smoleń
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Neorenesans w Wierzbiczanach

P
ałac w Wierzbiczanach niedale
ko Inowrocławia wybudowany 
został w latach 1845-1846 we
dług projektu niemieckiego architek

ta Friedricha Augusta Stillera dla ro
dziny von Roy. Pierwotnie w skład 
całego zespołu pałacowo-parkowego 
oprócz willi wchodził dziewiętnasto
wieczny domek myśliwski, murowa
ny śrutownik z siłownią wiatrową 
i kuźnia z końca XIX w. W parku 
w latach trzydziestych XX w. wybu
dowana została kaplica, w której po
chowano szczątki ostatniej właści
cielki - Anny Wiktorii von Harnier; 
w okresie powojennym kaplica i gro
bowiec zostały zdewastowane i do
szczętnie zniszczone.

Pierwsza wzmianka o Wierzbi
czanach pojawiła się już na początku 
XIV w., w związku ze spotkaniem 
króla Kazimierza III Wielkiego 
z Wielkim Mistrzem Zakonu Krzy
żackiego Ludolfem Kónig von Watt- 
zau, podczas którego nastąpiło prze
jęcie odzyskanych przez Polskę Ku
jaw i ziemi dobrzyńskiej z rąk Krzy
żaków. W ciągu kilku wieków istnie
nia miejscowości dobra wierzbiczań- 
skie należały do kilku rodów zie
miańskich. Pierwszymi właścicielami 
Wierzbiczan byli członkowie rodzi
ny Krotoski. Wojciech z Leszczy- 
ców, pochodzący z Krotoszyna, 
kasztelan śremski, nabył Wierzbicza- 
ny drogą nadania przez biskupa wro
cławskiego, w zamian za wieś 
Dźwierzno. Po Wojciechu przejął 
wieś jego syn Jakób, również piastu
jący funkcję kasztelana śremskiego. 
Potomkowie rodu Krotoski, później
si Krotowscy, byli posiadaczami 
Wierzbiczan w XV i na początku 
XVI w. Następnym właścicielem zo
stał sędzia sądu ziemskiego Joannis 
Ruszinowski, który nabył Wierzbi- 
czany przed 1583 r. Wówczas wieś 
liczyła 23 włóki, a mieszkało w niej 
dziesięciu zagrodników. Majątek 
przechodził w ręce kolejnych rodów 
ziemiańskich i szlacheckich. W XVIII w. 
nabyli go pochodzący z ziemi gostyń
skiej Szczawińscy herbu Prawdzie. 
Następnie, drogą podziałów rodzin
nych, Wierzbiczany przeszły na wła

sność rodu Garczyńskich poprzez 
ożenek Anny Szczawińskiej ze Stani
sławem Garczyńskim, pełniącym 
funkcję kasztelana bydgoskiego 
w 1720 r., w 1726 r. kasztelana ino
wrocławskiego oraz starosty ino- 
włodzkiego. Po śmierci kolejnego po
tomka, Jakóba Garczyńskiego, mają
tek przeszedł w 1776 r. w ręce puł- 
kownika-lejtnanta i dowódcy regi
mentu huzarów Garnizonu Inowro
cław - Johanna Adama Fryderyka 
von Szekely. Od niego zakupił Wierz
biczany w 1790 r. kapitan Eberhard 
Schóning. Po śmierci Schóninga wła
ścicielką została wdowa po nim, któ
ra później wyszła za Carla Lawrenza. 
W 1839 r. zdewastowane dobra 
wierzbiczańskie poddane zostały 
przymusowej sprzedaży. Zakupili je 
bracia Ryszard i Herrmann von Roy. 
Pochodzili oni z rodu szwajcarskie
go, który przeniósł się na teren Prus 
Zachodnich i województwa poznań
skiego w XVIII w.; pierwotnie ród 
legitymował się herbem Trzy Kłosy, 
a po nobilitacji, od 1861 r. herbem 
własnym Roy. Bracia w roku 1847 
podzielili cały majątek na dwie czę
ści i Ryszard otrzymał Wierzbiczany, 
Ostrowo i folwark Szyjki, a Herr
mann wieś Gąski oraz folwarki 
Szrubsk i Bielawy. W 1861 r. Ry
szard von Roy odkupił część należą
cą do jego brata i cała posiadłość po-

1. Pałac w Wierzbiczanach, elewacja 
wschodnia, litografia wg rysunku Heinricha 
Litzmanna, wyk. Thomas Hartmann (w: Die 
Landische Wohnsitze, Schlóser und Residenz 
der Ritterschaftlischen in der Preussischen 
Monarchie, Berlin (b. d.)

2. Widok pałacu od strony północnej, wieża
z przybudówkami, stan przed podjęciem prac 
remontowo-konserwatorskich, maj 2006 r.

3. Elewacja wschodnia pałacu 
przed podjęciem prac, maj 2006 r.

nownie znalazła się w rękach jedne
go właściciela. W tamtym czasie ma
jątek liczył około 10 tys. mórg (oko
ło 5600 ha), w tym około 7 tys. 
mórg ziemi ornej i 2300 mórg łąk 
i pastwisk. Następnym właścicielem 
posiadłości była znana od XI w., 
spokrewniona prawie ze wszystkimi 
rodami królewskimi Europy rodzina 
von Schlichting. Od początku XX w. 
do zakończenia wojny Wierzbiczany 
znajdowały się w rękach rodziny von 
Harnier. Wówczas dobra należące 
do tej rodziny liczyły około 785 ha.

Inicjatorami realizacji założenia 
pałacowo-parkowego w Wierzbicza
nach byli Ryszard i Herrmann von 
Roy. Idea budowy pałacu powstała 
krótko po nabyciu przez braci posia
dłości, a zamiar ten został zrealizowa
ny - o czym już była mowa na począt
ku - w latach 1845-1846 według pro-
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jektu architekta berlińskiego Friedri
cha Augusta Stillera, ucznia znanego 
konserwatora i architekta Karla Frie
dricha Schinkla. Stiller był projektan
tem monumentalnych obiektów uży
teczności publicznej w stolicy Niemiec 
i innych krajach europejskich. Z jego 
osobą należy wiązać m.in. budynki 
Muzeum Narodowego w Sztokhol
mie, Uniwersytetu w Królewcu, Aka
demii Nauki w Budapeszcie. Zapro
jektował także kilka założeń pałaco

wych na terenie Wielkopolski, np. 
w Jarocinie, Margeńskiej Wsi, Łęce 
Wielkiej oraz na Śląsku: w Strzelcach 
i Mysłakowicach. Jego autorstwa jest 
również ratusz w Skwierzynie. Stiller 
dokonał przebudowy gotyckiego ko
ścioła w Gębicach. Według jego kon
cepcji wybudowano dwa mosty 
w miejscowości Mosty Tczewskie.

Pałac w Wierzbiczanach zaprojek
tował Stiller w stylu neorenesanso- 
wym. Styl ten na terenie Polski wy

kształcił nowy typ rezydencji wiej
skiej - willę włoską naśladującą wło
skie domy z okresu wczesnego rene
sansu. Pałac w Wierzbiczanach jest 
modyfikacją tego typu rezydencji. 
Jest on budynkiem dwukondygnacyj
nym z wieżą, pełniącą pierwotnie 
funkcję komunikacyjną. Początkowo 
w skład budynku wchodziła jedno
kondygnacyjna kapliczka, założona 
na planie półokręgu, zlokalizowana 
w narożu północno-wschodnim. 
W 1860 r. kapliczka jeszcze istniała, 
a została prawdopodobnie usunięta 
podczas zmian wprowadzonych przez 
kolejnych właścicieli, którzy przejęli 
obiekt pod koniec XIX w. Horyzon
talny układ architektury, prosta for
ma pałacu, złożona z dwóch prosto- 
padłościennych brył oraz kapliczki 
i wieży, stanowiącej dominantę archi
tektoniczną, a zarazem punkt wido
kowy, symetrycznie umieszczony ażu
rowy taras, łączący pałac z roman
tycznym parkiem angielskim, a także 
boniowanie wzbogacające elewację - 
dowodzą neorenesansowego charak
teru architektury.

Powierzenie projektu pałacu 
w małej miejscowości na Kujawach 
tak znanemu i docenianemu archi
tektowi świadczy o rozmachu przed
sięwzięcia, podjętego przez nowych 
właścicieli majątku. Potwierdza to
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4. Wsporniki pod balkonem w elewacji 
zachodniej patacu, maj 2006 r.

(zdjęcia: 2-4 - Monika Pawłowska)

realizacja wielkiej rezydencji w no
wym, dopiero rodzącym się stylu. 
Nabycie przez braci von Roy wła
sności ziemskiej liczącej 5,6 tys. ha 
i budowa wspaniałego założenia pa- 
łacowo-parkowego dowodzi niezbi
cie aspiracji i starań o nobilitację ro
du, czego zwieńczeniem było naby
cie herbu własnego von Roy.

Zmiana właścicieli dóbr, która 
nastąpiła pod koniec XIX w., wpły
nęła na zmianę pierwotnej formy 
i charakteru zabytku. W rękach ro
dziny von Harnier pałac został prze
budowany. Usunięta została wów
czas prawdopodobnie jednokondy
gnacyjna kapliczka, poszerzono 
otwory okienne, wymieniono stolar
kę okienną. W okresie powojennym 
dokonano kolejnych zmian zarówno 
w bryle, elewacjach, jak i we wnętrzu 
pałacu. Dobudowano od zachodu 
podpiwniczony niewielki aneks, pod
czas tynkowania elewacji uproszczo
no detal architektoniczny, we wnę
trzach podzielono pomieszczenia po
przez wprowadzenie cienkich ścia
nek działowych. Pałac, a z nim rów
nież romantyczny park, utraciły nie 
tylko swój pierwotny wygląd, ale 
przede wszystkim urok. Obecnie 
trwają starania o przywrócenie całe
mu założeniu dawnych wartości. 
Obiekt w rękach prywatnych podda
ny został kompleksowym działaniom 
konserwatorskim, mającym na celu 
odtworzenie oryginalnego układu 
parku, jak też rekonstrukcję pierwot
nej formy architektonicznej pałacu.

Monika Pawłowska

z hali kotłów

C
o ma wspólnego blisko dzie
więćdziesięcioletni nagrobek 
na Starych Powązkach z otwar
tym niedawno Muzeum Powstania 

Warszawskiego? Wbrew pozorom, 
bardzo dużo. Niezwykły pomnik na
grobny Piotra Lędziakowskiego 
w kwaterze 220 jest jednym z najczę
ściej opisywanych zabytków war
szawskich Starych Powązek. Wyróż
nia go oryginalna forma krzyża, wy
konanego z połączonych ze sobą ka
wałków stalowych belek z mnóstwem 
ponabijanych nitów. W przewodni
kach po cmentarzu znajdziemy infor
mację, że to kompozycja z szyn tram
wajowych. Nic bardziej błędnego. 
Krzyż powstał z fragmentów uszko
dzonej podczas wybuchu konstrukcji.

Piotr Lędziakowski był pracowni
kiem elektrowni Tramwajów War
szawskich przy ul. Przyokopowej 28 
na Woli. Uruchomiony w lutym 1908 r. 
zakład zasilał w prąd sieć tramwajów 
w mieście. Wyposażono go w sześć 
wytwarzających parę kotłów firmy 
Fitzner i Famper z Sosnowca. Pod 
koniec pierwszej wojny światowej 
w elektrowni doszło do katastrofy. 
13 kwietnia 1917 r. wybuchł główny 
kocioł, zabijając Piotra Lędziakow
skiego. Mężczyzna miał 41 lat. Osie
rocił żonę i troje dzieci. Spowodowa
ne eksplozją zniszczenia były tak du
że (uszkodzeniu uległy pozostałe ko
tły), że na sześć tygodni stanęły 
w Warszawie tramwaje. Przyczynę 
wybuchu eksperci upatrywali 
w „zmęczeniu materiału”. Zmarłemu 
tragicznie pracownikowi przedsię
biorstwo ufundowało jedyny w swo
im rodzaju pomnik nagrobny. Do 
wykonania krzyża posłużyły odpo
wiednio wycięte fragmenty konstruk
cji hali kotłów, choć mogą to być 
również elementy stalowego szkiele
tu samego kotła. Krzyż ustawiono na 
niewielkim postumencie z kamieni. 
Słupki wokół grobu - to zabetonowa
ne szyny tramwajowe, a rozwieszone 
między nimi łańcuchy - jak się do-

1. Nagrobek Piotra Lędziakowskiego 
na Starych Powązkach w Warszawie

2. Muzeum Powstania Warszawskiego
- jedyny zachowany kocioł w dawnej hali 
kotłów elektrowni tramwajowej

(zdjęcia: Tomasz Urzykowski)

brze przyjrzeć - są kawałkami jakiejś 
maszynerii, prawdopodobnie taśmo
ciągu służącego do napełniania wę
glem kotłów w elektrowni.

Elektrownia dostarczała prąd do 
sieci tramwajowej do wybuchu Po
wstania Warszawskiego. Na fabrykę 
prądu spadły wówczas bomby. Znisz
czony zakład po wojnie nie odzyskał 
już dawnej funkcji. Stał się wielką ko
tłownią dla okolicznych zakładów 
przemysłowych na Woli. Gorąca wo
da płynęła stąd m.in. do sąsiedniej fa
bryki lamp im. Róży Luksemburg. 
Ogień w kotłach wygaszono ostatecz
nie w 1983 r. Potem gospodarz elek
trowni - Stołeczne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej - wykorzystywa
ło jej hale jako magazyny.

I tu dochodzimy do odpowiedzi 
na postawione na wstępie pytanie. 
Od niedawna w murach starej elek
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trowni tramwajowej znajduje się 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Pierwszą ekspozycję otwarto 31 lip- 
ca 2004 r. w przebudowanej do tego 
celu hali maszyn. Przylegającą do 
niej dużo większą halę kotłów, 
w której 89 lat temu nastąpiła kata
strofa, udostępniono zwiedzającym 
3 maja 2006 r. Umieszczono w niej 
kino, powstańczy kanał i rekon
strukcję amerykańskiego bombowca 
„Liberator”, z którego dokonywano 
zrzutów broni i żywności dla walczą
cej Warszawy. Kotły usunięto z hali 
dwa lata wcześniej. Rozebrano 
wszystkie poza jednym. Zgodnie 
z zaleceniem wojewódzkiego kon
serwatora zabytków pozostał jako 
pamiątka historii elektrowni. Na je
go metalowych częściach można od
czytać nazwę firmy: Erste Machinen 
Fabriks z Brna. Kocioł ten nie był 
jednak świadkiem tragicznego 
w skutkach wybuchu - powstał na 
początku lat dwudziestych XX w., 
w dobudowanej po katastrofie no
wej części hali.

Dzieje budynku elektrowni i wy
darzenie z 1917 r. zainspirowały dy
rekcję Muzeum Powstania Warszaw
skiego. Ponieważ nagrobek Piotra 
Lędziakowskiego od dawna był 
opuszczony, a z pordzewiałego krzy
ża odpadały kawałki metalu, zdecy
dowano się sfinansować remont za
bytku. Dyrektor muzeum Jan Ołda- 
kowski tłumaczy: „To również nasze 
dziedzictwo. Na cmentarzu stoi frag
ment naszego budynku. Czujemy 
emocjonalny związek z człowiekiem, 
który w nim zginął”.

Renowacji pomnika podjął się 
Bogusław Kornecki, szef pracowni 
konserwatorskiej Społecznego Ko
mitetu Opieki nad Starymi Powąz
kami. Pomógł mu inny znany kon
serwator z Powązek - Jerzy Niewia
domski - przywracający dawny 
blask zabytkom z metalu. Wczesną 

wiosną tego roku nagrobek całko
wicie rozebrano i przewieziono do 
pracowni naprzeciwko cmentarza. 
W połowie maja ten oryginalny po
mnik wrócił odrestaurowany na 
swoje miejsce.

Tomasz Urzykowski

Spotkanie z książką

W numerze 1 z 2005 r. „Spotkań z Zabytka
mi” omówiona została książka Zamki Po
morza, Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku 

Zbigniewa Szczepanka, wydana w 2004 r. przez 
gdańskie wydawnictwo Tower Press. Zbigniew 
Szczepanek, gdyński malarz akwarelista, podjął 
się stworzenia kolekcji obrazów i rysunków, do
kumentujących ważniejsze polskie zamki. 
W 2005 r. ukazała się kolejna praca tego auto
ra, wydana również przez Tower Press, zatytuło
wana Zamki Śląska w malarstwie i rysunku Zbi
gniewa Szczepanka. W albumie opublikowa
nych zostało ponad sto prac rysunkowych ilu
strujących 37 śląskich zamków, od tak znanych, 
jak zamki w Będzinie, Bolkowie, Książu czy Ole
śnicy, po obiekty rzadziej opisywane (np. Czo- 
cha, Świny) lub zupełnie zapomniane (Rajsko, 
Gryf). We wstępie Zbigniew Szczepanek wyja-

ZAMKI ŚLĄSKA

śnia, jak rozumie pojęcie Śląska - jest to obszar 
leżący w granicach obecnych województw ślą
skiego, opolskiego i dolnośląskiego. Album 
przedstawia tylko zamki obronne, wyjątkowo, 
również ze względu na obronny charakter, opi
sany został kościół św. Jana Ewangelisty 
w Paczkowie. Publikację opracowano według 
klucza: najpierw krótki opis miejscowości, 
w których znajdują się zamki (prezentowanych 
alfabetycznie) w języku polskim, niemieckim 
i angielskim, następnie ilustracje obiektów.

Śląsk jest najbardziej obfitującym w zamki 
regionem Polski. Są to budowle rozmaitej 
wielkości, wzniesione z różnych materiałów 
(nawet bazaltu), w różnych stylach architekto
nicznych, wiele z nich prezentuje się w dal
szym ciągu okazale, inne są, niestety, zanie
dbane. Widać, że region Śląska jest bliski au

torowi. Akwarele i rysunki Zbigniewa Szcze
panka oddają piękno opisanych obiektów. 
Dodatkowym walorem albumu jest podjęta 
przez autora próba rekonstrukcji wizualnej 
wielu zamków z czasów ich największej świet
ności, szkoda tylko, że brakuje wyraźnego 
rozróżnienia między pracami, które odzwier
ciedlają obecny widok obiektu i tymi, które po
wstały w wyobraźni autora.

Wkrótce ukażą się kolejne albumy ilustra
cji Zbigniewa Szczepanka, tym razem doku
mentujące regiony Wielkopolski, Małopolski 
i Mazowsza, a także Kresów. Dotychczas wy
dane publikacje autora można nabyć w Wy
dawnictwie Tower Press (80-464 Gdańsk, ul. 
Leszczyńskich 9, tel. 0-58 349-80-00, e-mail: 
press@towerpress.com.pl; www.towerpress.com.pl). 
(ek)
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a™ Na ratunek Lanciemu
W

 miejscowości Zameczek, 17 km 
na północny zachód od Rado
mia, znajduje się dwór projek
tu Franciszka Marii Lanciego, zbudo

wany około 1850 r. Wokół dworu za
chowały się pozostałości dawnego par
ku krajobrazowego.

Dwór ten niezmiernie rzadko 
wspominany jest w kontekście twór
czości Lanciego. Dowód potwierdzają
cy jego autorstwo znajduje się w Archi
wum Państwowym w Radomiu. Jest to 
dokument lustracji Zameczka, która 
odbyła się w 1861 r. W dokumencie 
tym w spisie budowli w Zameczku na 
pierwszym miejscu wymieniono: 
„Dwór - pałac (architekt Franciszek 
Maria Land): sienie, 14 pokoi z posadz
kami, podwójne okna, piwnice, 6 skle
pionych suteryn, 2 pokoje służbowe (ce
gła, gont). Szacunek Dyrekcji Ubezpie
czeń -2140 rubli, stan dobry”.

Dwór został zbudowany na osi zało
żenia parkowego, na planie wydłużone
go prostokąta. Jest parterowy, murowa
ny, na wysokich, kolebkowo sklepio
nych piwnicach; dwutraktowy, jedena- 
stoosiowy, kryty czterospadowym da
chem (pierwotnie gontowym, obecnie 
blaszanym), z szeregiem lukarn (pier
wotnie świetlików) w dłuższych elewa
cjach. Od frontu (północ) ma elegancki 
czterokolumnowy joński portyk, zwień
czony tympanonem, od strony ogrodo
wej - płytki trójosiowy ryzalit z arkado
wym wyjściem na taras. Ryzalit i we
wnętrzna ściana portyku są opilastrowa- 
ne. Elewacje są gładkie, ujęte w gzymsy: 
cokołowy oraz wieńczący, naroża bo- 
niowane. Elewacje szczytowe są syme
tryczne, z gankami zwieńczonymi trój
kątnymi szczytami. Ganek wschodni, 
w którym znajduje się zejście do piwnic, 
zdobią strzeliste neogotyckie okna 
i neogotycki fryz - elementy charaktery
styczne dla stylu Lanciego. Ganek za
chodni ma charakter neoromański 
i mieści klatkę schodową z betonowymi, 
współcześnie wylanymi schodami.

Historia majątku Zameczek jest do
syć dobrze udokumentowana i sięga po
czątków XIV w. Pierwszy właściciel, Pa
weł z Podlodowa herbu Janina, wybu
dował zamek na naturalnej wyspie po
między odnogami rzeki Radomki, zwa
nej wówczas Radomierzą. W 1333 r. za
łożył w pobliżu pierwszą miejscowość 
Przytyk, która zyskała liczne przywileje 
dzięki zasługom wnoszonym przez ro

dzinę Podlodowskich na rzecz Króle
stwa Polskiego. Znaczenie pierwszego 
Przytyka znacznie zmalało w połowie 
XV w., kiedy Jan Podlodowski, kaszte
lan żarnowiecki i dworzanin na dworze 
Kazimierza Jagiellończyka, założył dru
gie miasto o tej samej nazwie. Rozciąga
ło się ono na 630 morgach, na zachód 
od pierwszego Przytyka, przy trakcie 
Warszawa-Kraków. Nowo założonemu 
miastu król nadał w 1488 r. prawo or
ganizacji jarmarków „na św. Wita i św. 
Mikołaja” oraz targów w każdy ponie
działek, które odbywają się do dzisiaj. 
Na początku XVI w. przytyckie dobra 
Podlodowskich obejmowały m.in. miej
scowości: Studzienice, Oblas, Suków, 
Sukowską Wolę, Jarosławiec, Cerekiew, 
Zakrzew i Wolę Zakrzewską.

Najbardziej znaną przedstawicielką 
rodu Podlodowskich była Dorota, żo
na poety Jana Kochanowskiego. Ich 
ślub odbył się w 1570 r., prawdopo
dobnie w Przytyku. Dorota była córką 
Stanisława Lupy Podlodowskiego, stol
nika sandomierskiego oraz posła na 
sejm za panowania Zygmunta Augusta. 
Na sejmach: piotrkowskim w 1547 r. 
oraz warszawskim w 1548 r. Lupa wy
stępował przeciwko małżeństwu Zyg
munta Augusta z Barbarą Radziwiłłów
ną. Lupa Podlodowski miał też trzech 
synów: Grzegorza - starostę radom
skiego w latach 1568-1579, Jakuba - 
podskarbiego królewskiego, oraz Jana 
- dziedzica pobliskiego Zakrzewa.

Siedziba Podlodowskich nosiła po
czątkowo nazwę Ostrów. Zabudowa
nia kasztelu usytuowane były kilkaset 
metrów na południe od istniejącego 
obecnie dworu, jednak nigdy nie były 
tu prowadzone wykopaliska archeolo
giczne. Sam Przytyk pozostawał w ro
dzinie Podlodowskich do 1731 r., jed
nak już wcześniej poszczególne części 
majątku przeszły w inne ręce. W 1645 r. 
dziedziczką Ostrowa została Anna 
Wojsławska. W 1736 r. Ostrów otrzy
mał w zastawie Stanisław Kwaśniewski 
herbu Nałęcz, pułkownik królewski. 
Następnie majątek wraz z wsiami 
pańszczyźnianymi Suków i Sukowską 
Wola przeszedł w posiadanie rodziny 
Tarłów, od których w latach 1801- 
-1804 odkupił go Ignacy Dzianott. Na
był on od braci: Jana Ewangelisty i Ka
zimierza 1/3 dóbr Ostrowa, a w 1808 r. 
od Joachima i Joanny Kochanowskich 
dokupił kolejną 1/3 dóbr.

Ignacy Dzianott był pierwszym hi
potecznym właścicielem całego Ostro
wa, zwanego już wówczas Zamecz
kiem. Po jego śmierci w 1824 r. w Za
meczku zamieszkiwał syn Konstanty 
Dzianott (1805-1868), ożeniony 
z Franciszką Krasowską z Wyśmierzyc. 
To za jego życia powstał dwór projektu 
Lanciego. Po śmierci Konstantego Za
meczek odziedziczyli synowie: Stani
sław i Władysław, którzy w 1871 r. 
sprzedali go Ignacemu de Goerscht 
Drużbackiemu. W 1876 r. właścicielem 
Zameczka został hrabia Włodzimierz 
Lubieniecki herbu Rola, z katolickiej 
gałęzi rodu Lubienieckich, który 
w 1868 r. ożenił się z Felicją Drużbac- 
ką, córką Ignacego de Goerschta. W rę
kach Lubienieckich majątek pozostał 
do reformy rolnej w 1945 r., chociaż 
kryzys gospodarczy lat trzydziestych 
znacznie pogorszył jego stan finansowy.

W czasie drugiej wojny światowej 
w Zameczku Niemcy ulokowali głów
ną kwaterę Luftwaffe i plac ćwiczeń. 
We dworze mieściła się siedziba do
wódcy. Na terenie majątku, na podmu
rówce z żydowskich nagrobków z przy- 
tyckiego kirkutu Niemcy wybudowali 
stajnię. W tym samym czasie Zameczek 
wielokrotnie odwiedzał major Henryk 
Dobrzański „Hubal”, stryjeczny brat 
właściciela majątku. Rodzina Lubie
nieckich aż do nadejścia Rosjan także 
przebywała we dworze.

Przechodząca Armia Czerwona 
splądrowała Zameczek. Zniszczeń do
pełniła okoliczna ludność, rozkradając 
pozostałe we dworze meble i inne pa
miątki. Jednak dwór nigdy nie popadł 
w całkowitą ruinę.

W czasie reformy rolnej 72 ha ma
jątku rozparcelowano wśród 64 koloni
stów, a zagajniki włączono do nadle
śnictwa Oblas. Na pozostałej „resztów- 
ce”, wynoszącej 146 ha, powstało 
w 1945 r. Państwowe Gospodarstwo 
Rolne, przemianowane w 1962 r. na 
Wojewódzki Zakład Unasienniania 
Zwierząt. W najbliższym sąsiedztwie pa
łacu zbudowano bloki mieszkalne, nisz
cząc przy tym część parku i dawny pod
jazd. We dworze mieściły się biura, a od 
końca lat siedemdziesiątych - Ośrodek 
Szkolenia Rolniczego. Z przedwojen
nych zabudowań gospodarczych do dziś 
zachowała się stodoła, przebudowana 
obora oraz jednopiętrowy spichlerz. 
W 1955 r. rozebrano młyn i poniemiec-
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ką stajnię. W wyniku procesów wolno
rynkowych dwór z parkiem przeszedł 
w posiadanie gminy Przytyk, a w 1999 r. 
w drodze przetargu został zakupiony 
przez prywatnych właścicieli, którzy 
urządzili w Zameczku centrum konfe- 
rencyjno-bankietowe.

W 1972 r. dwór został wpisany do 
rejestru zabytków. Na przełomie lat sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. 
przeprowadzono remont budynku, po
łączony z jego adaptacją na cele szkole
niowo-konferencyjne. Wymieniono sto
larkę okienną i drzwiową, dużą część 
konstrukcji dachu oraz jego pokrycie, 
część stropów i podłóg. W dachu 
w miejscu świetlików wykonano lukar- 
ny i urządzono na poddaszu pokoje 
noclegowe. Naprawiono tynki ze
wnętrzne i wewnętrzne. Rozebrano we
wnętrzne ścianki działowe w konstruk
cji pruskiego muru i zastąpiono je muro
wanymi z pełnej cegły. W 1983 r. do re
jestru zabytków wpisano również park.

Obecnie dwór został gruntownie 
zmodernizowany. Najbliższe otoczenie 
budynku stanowią wypielęgnowane 
trawniki, krzewy i kępy kwiatów. Nie

stety, z zabytkowym dworem w strasz
liwy sposób kontrastuje ohydne ogro
dzenie z kolorowych kamieni, metalo
wych sztachet i wmontowanych gdzie
niegdzie kół od wozów drabiniastych 
(!), w dodatku ustawione kilka metrów 
od fasady. Szokuje fakt, że wojewódzki 
konserwator zabytków w Radomiu wy
dal zgodę na wybudowanie tego archi
tektonicznego potwora.

W podobnym stylu jak ogrodzenie 
urządzono, niestety, również wnętrze 
dworu. Nie zachowano nic z dawnego 
wystroju. Ściany reprezentacyjnych 
pomieszczeń na parterze pokryto wzo
rzystymi tapetami, które rażą tandet- 
nością i krzykliwym efekciarstwem. 
Przytłacza nadmiar jarmarcznych ko
lorów, ozdób i wzorów. Stoły dla go
ści weselnych pokrywają tkaniny z su
permarketu, z podobnych tkanin uszy
te zostały zasłony. Całości tego kiczo- 
wato-biesiadnego obrazu dopełniają 
krzesła pseudoludwiki, plastikowe 
sztukaterie na sufitach, a w niszach sa
lonu (pomalowanych żółtą farbą olej
ną!) zamiast posągów - palmy niczym 
z PRL-owskiego pensjonatu. Obecni 

właściciele rozebrali 
również zachowany 
piec z biało-niebieskich 
holenderskich kafli, 
które jednak przecho
wują i deklarują, że je
śli znajdzie się odpo
wiedni fachowiec, 
chętnie złożą go z po
wrotem. Zmieniono 
także częściowo układ 
wnętrz, m.in. wybu
rzono ścianę pomiędzy 
sienią a salonem.

Naruszono również 
zabytkową substancję 
parku. Pierwotnie park 
zajmował 4,5 ha, po 
wybudowaniu bloków 
mieszkalnych pozostało 
2,7 ha. Od wschodu 
ograniczała go aleja li
powa, przechodząca na

północy w grabową, zamkniętą domi
nantą - stojącą do dziś figurką Matki 
Boskiej, wystawioną przez Zofię i Jerze
go Lubienieckich. W kierunku wschód- 
-zachód biegły dwie aleje, obsadzone 
głównie klonami. Pomiędzy nimi pozo
stawiono stare dęby. Część południową 
zajmował trawnik z widokiem na rów
ninę Radomki. Obecnie przed połu
dniową elewacją dworu odtworzono 
klomb, chociaż znacznie mniejszy niż 
przed wojną. W jego centrum ustawio
no kiczowatą gipsową fontannę, wokół 
ułożono równie kiczowate alejki z ko
cich łbów. Pomiędzy starodrzewem zbu
dowano bezstylową drewnianą altanę. 
Trwa również wycinka drzew. Częścio
wo zatracono dawny układ parku, 
w którym pomiędzy swojskimi lipami 
i klonami rosły niegdyś rzadkie okazy 
drzew orientalnych.

Na poddaszu dworu mieści się 
obecnie kilka skromnych pokoi nocle
gowych. Właściciele zamierzają jednak 
dobudować na terenie parku oddzielny 
pawilon na co najmniej 50 miejsc. Na
leży dołożyć wszelkich starań, aby bu
dynek ten nie zniszczył do końca zabyt
kowego układu parku, a przede wszyst
kim, aby przed jego wybudowaniem 
przeprowadzić badania archeologiczne.

Wiele zabytkowych obiektów ku
pionych przez prywatne osoby niszcze
je. Dwór w Zameczku jest w znakomi
tym stanie technicznym i tętni życiem. 
Obecni właściciele włożyli w jego re
staurację naprawdę dużo własnego wy
siłku i pieniędzy. Szkoda, że zabrakło 
im gustu i szacunku dla tego zabytku.

Magdalena Jankowska
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Pamiątki czasu wojny

W
szystkie przedstawione w tym 
tekście przedmioty, o różnej 
wartości artystycznej, łączą 
się z osobą Henryka Tomiczka (1917- 

-2001). Będąc jeńcem wojennym 
(Kriegsgefangener), spędził w obozach 
jenieckich pięć i pół roku. Jako żoł
nierz 20. Pułku Piechoty 6. Dywizji 
Piechoty Ziemi Krakowskiej dostał się 
do niewoli pod Oświęcimiem 5 wrze
śnia 1939 r. Przeszedł przez obozy 
przejściowe w Raciborzu (Erholung), 
Kuźni Raciborskiej (Arbeitsdientstla- 
ger), Łambinowicach (Lamsdorf), 
a później (do listopada 1939) przeby
wał w oflagu Izehoe (koło granicy 
duńskiej), gdzie jako podchorąży 
z cenzusem (absolwent Szkoły Pod
chorążych Rezerwy w Łobzowie pod 
Krakowem) otrzymał numer jeniecki 
751/X A, następnie trafił do stalagu 
(podchorążych - niem. Fahnrich - 
traktowano bądź jako podoficerów, 
bądź jako szeregowych) w Neubran- 
denburgu (II A) i w końcu do oflagu 
Woldenberg (II C).

Największej wartości artystycznej 
obiekt - to portret Henryka Tomicz
ka, pochodzący właśnie z Neubran- 
denburga. Wykonany sepiowym 
ołówkiem rysunek ten zaskakuje fine
zją kreski i wiernością w oddaniu ry
sów portretowanego. Z całą pewno
ścią był dziełem zawodowego artysty. 
Jak wynika z podpisu, był nim Fran
cuz, Arnold Pienne, który oprócz swe
go imienia i nazwiska dodał w opisie: 
„fait au Stalag II A, N[eubrandenburg], 
le 14 mai 1941” - wśród obecnie 
funkcjonujących we Francji artystów 
figuruje zresztą artiste peintre Annick 
Pienne, ale ewentualnego stopnia po
krewieństwa nie udało się, jak do tej 
pory, ustalić. Inny znany portret pod
chorążego Tomiczka powstał jeszcze 
w 1940 r. Jego autorem był podpisa
ny na pracy „Kassabian”, o którym, 
niestety, nic nie wiadomo. Wykonana 
pastelową kredką praca ta odbiega 
znacznie poziomem artystycznym od 
poprzednio opisanej.

Nieodzownym „atrybutem” każ
dego jeńca był jego numer jeniecki, 
a także specjalna fotografia z tym 
właśnie numerem. Stosunkowo duży 
(40 x 60 mm) identyfikator z mięk

kiego metalu miał charakterystyczny 
kształt. Była to podwójna blaszka 
z określeniem rodzaju obozu (cyfra 
rzymska oznaczała okręg wojskowy, 
a litera - miejsce internowania), 
w którym nastąpiła rejestracja oraz 
numerem jeńca. Przecięcia pośrodku 
umożliwiały jej złamanie w wypadku 
śmierci właściciela - dla przykładu 
przedstawiamy na zdjęciu identyfika
tor innego woldenberczyka, Ludwika 
Karnkowskiego (1919-1993; nr je
niecki 562/IX A), gdyż „blaszka” 
Henryka Tomiczka zaginęła.

Najprawdopodobniej już z okresu 
pobytu w Woldenbergu pochodzą 
dwa sygnety, których posiadaczem 
był Henryk Tomiczek. Różnią się 
dość znacznie motywami dekoracyj
nymi, kształtem, a nawet wielkością. 
Większy, czyli „grubszy” z nich uzy
skał ciekawą formę kartusza z wień
cami po bokach i nacięciami „w łu
skę” na zewnętrznej stronie owalu 
pierścienia. Na nieco zagłębionej 
płaszczyźnie tarczy wyryto znak zo
diakalny właściciela - schematyczny 
rysunek raka. Drugi, o wiele skrom
niejszy i bardziej geometryczny 
w kształcie zdobi wypukło rzeźbiony 
element drutu kolczastego na płasko 
ukształtowanej centralnej płaszczyź
nie pierścienia. Wiadomo, że sygnety 
tego typu wykonywał w obozie wol- 
denberskim porucznik Kazimierz 
Paszkowski (nr jeniecki 932/IX B). 
Jako materiału używano przedwojen
nych polskich monet srebrnych, 
o trzech nominałach: dwu-, pięcio- 
i dziesięciozłotowych (dwuzłotówka, 
zwana niekiedy „blondynką” była, 
jak się zdaje, najpopularniejszą 
z nich), na których rewersie rzeźbiarz 
Antoni Madeyski (1862-1939) umie
ścił profil głowy kobiety-królowej na 
tle aureoli z kłosów zboża (idealizo
wany portret Wandy Syrokomskiej- 
-Petrażyckiej). Wiele przemawia za 
tym, że i w tym wypadku skorzystano 
z tego typu materiału, i że sygnety 
wyszły z „pracowni” por. Paszkow
skiego.

Z osobą Henryka Tomiczka łączą 
się też inne ciekawe przedmioty. 
Chodzi m.in. o dziesięć (siedem du
żych i trzy małe) guzików z jego

munduru (z orzełkami w koronie na 
„awersie”). Na wewnętrznej stronie 
dużych widnieją wybite napisy: 
„N/S Masywny”, pod nimi: „L. M”, 
a poniżej uszka: „Alpacca". 7 innego 
typu guzika, ale o podobnej wielko
ści, wypiłowano samego orła, co wy
magało benedyktyńskiej wręcz cier
pliwości. Z mosiężnej blachy zrobio
no natomiast cyfrę „2” oraz trzy lite
ry: „SPR” w owalnym dekoracyjnym 
obramieniu z gwiazdką w dolnej czę
ści (ten skrót - to oczywiście Szkoła 
Podchorążych Rezerwy), a z niklo
wej blaszki wykonano ręcznie orzeł
ka na furażerkę. Inną ciekawostką 
jest trójkątna odznaka z napisem 
„YMCA Sports" - w obozach jeniec
kich odbywały się liczne imprezy 
sportowe, a w Woldenbergu zorga
nizowano nawet Olimpiadę (1944). 
Na odwrocie odznaki, w kółku 
z agrafką do przypinania wybito ma
łymi literami: „Sporrong & Co”, 
a poniżej: „Stockholm”. Frontowa 
część odznaki była dwubarwna - 
czerwone obramienie, a w środku 
(również na trójkątnym, ale pobielo
nym tle) ów dwuczęściowy napis, 
przedzielony dwukrotnie drutem 
kolczastym.

Jeszcze inną, ciekawą pamiątką 
jenieckich czasów, którą posiadał 
w swoich zbiorach (przejętych przez 
syna) Henryk Tomiczek, jest wyko
nana z wręcz fenomenalną dokład
nością kopia (vierge tzn. niewypeł-
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(zdjęcia: Marek Tomiczek)

1. Portret Henryka Tomiczka wykonany 
przez Arnolda Pienne (1941 r.)
2. Identyfikator (nieśmiertelnik) jeniecki
3. Dwa sygnety H. Tomiczka oraz przedwojenna 
dwuzłotówka, tzw. blondynka
4. Guziki z munduru H. Tomiczka oraz orzełek 
wypilowany z większego z nich
5.6. Odznaka Szkoły Podchorążych Rezerwy (5) 
i „2” z munduru H. Tomiczka (6)
7. Odznaka dla jeńców nagrodzonych 
w zawodach sportowych
8. Francuski dowód osobisty (fałszywka)
9. Papierośnica uczestnika Powstania 
Warszawskiego

niona) francuskojęzycznej carte 
d’identite, czyli dowodu osobistego. 
Jednym z przywilejów, a nawet obo
wiązków jeńca było, jak wiadomo, 
organizowanie ucieczek, a w każdym 
bądź razie podejmowanie prób ich 
przeprowadzenia. Wspomniany do
kument, a raczej jego fałszywka, miał 
służyć właśnie tego typu celom. Zo
stał on wykonany z zastosowaniem 
różnego kroju czcionek, co według 
specjalistów od typografii nie było 
w warunkach obozowych tak bardzo 
oczywiste i dodatkowo podkreśla fa
chowość i umiejętności jego wyko
nawców.

Najciekawszym, a w każdym razie 
najbardziej tajemniczym przedmio
tem z omawianej serii jest bez wątpie
nia srebrna (pierwotnie wewnątrz po
złocona) papierośnica - niezbędny 
obok sygnetu element wyposażenia 
przedwojennego mężczyzny. Ta, 
o której mowa, przybyła do Polski 
z USA w 1998 r., właśnie z inicjatywy 
Henryka Tomiczka. Przekazała mu 
ją, jako niestrudzonemu badaczowi 
wojennych losów podchorążych i jeń
ców na terenie Niemiec, Janina 
Brzęczkowa, żona Józefa, bratowa 
Adama Brzeczki z Jeleśnicy, przyja
ciela Henryka Tomiczka od czasów 
krakowskiej podchorążówki i współ- 
jeńca z okresu wojny. Papierośnica ta 
o dość banalnej, typowej dla epoki 
formie zewnętrznej wyróżnia się cie
kawymi inskrypcjami na awersie.

W lewej górnej części pod datą „1944 r.” 
wyryto: „Warszawa 1. VII-5. X Oża
rów 5. X-7. X Fallingbostel 9. X-11. 
X Bergen-Belsen 11. X”. W prawym 
górnym rogu pojawiła się tajemnicza 
liczba „13”. Centralną płaszczyznę 
wypełniają mniej lub bardziej czytel
ne sygnatury (bądź pseudonimy) 
ośmiu oficerów: pika Edwarda Pfeif- 
fra „Radwana” (dowódcy Komendy 
Obwodu I Warszawa Śródmieście i z-cy 
Komendanta Okręgu Warszawa AK, 
w powstaniu dowódcy obrony pół
nocnego Śródmieścia), płka Karola 
Ziemskiego „Wachnowskiego” (do
wódcy obrony Starego Miasta w po
wstaniu), ppłka kapelana Jana Woj
ciechowskiego „Koraba”, mjra Hen
ryka Trojańczyka „Miecza”, kpta An
toniego Baranowskiego „Allana”, 
kpta Alfreda Pokultinisa (Sadowskie
go) „Fona”, por. Leona Lewandow
skiego „Jemioły” i por. Alfreda Kor
czyńskiego „Sasa” (brał udział jako 
tłumacz w rozmowach kapitulacyj- 
nych przed upadkiem powstania). 
Wyryty w lewym górnym rogu „szlak 
bojowy” (był też w Lubece) przebył 
Edward Pfeiffer (według relacji wła
ścicielki, czyli Janiny Brzęczkowej, 
papierośnicę otrzymała w prezencie 
od polskiego żołnierza, którym opie
kowała się w szpitalu znajdującym się 
w Lubece, w którym ofiarodawca 
zmarł), ale sam „Radwan” przebywał, 
jak wiadomo, po wojnie na emigracji 
w Londynie, gdzie zakończył życie 13 

czerwca 1964 r. Sprawa ustalenia 
właściciela tego przedmiotu pozosta- 
je więc otwarta. A może wśród czytel
ników są osoby, które mogłyby dodać 
coś na ten temat?

Również z inicjatywy Henryka 
Tomiczka, jego wielki przyjaciel i to
warzysz jenieckiej niedoli, zarówno 
z Neubrandenburga, jak i Wolden
bergu, Juliusz Podgórski (1910-2004), 
wtedy lotnik w stopniu podchorą
żego rezerwy (nr jeniecki 9360/11 A), 
wykonał kilkadziesiąt lat po wojnie 
kopię obozowego zegara, którego 
oryginał skonstruował w pierwszym 
z dwóch obozów. W Neubranden- 
burgu podchorąży Podgórski zrobił 
najpierw nieduży, dość prymitywny, 
wiszący czasomierz, a później duży, 
szafkowy zegar, również z drewna, 
który po wymianie (za cztery bochen
ki chleba) trafił do niemieckiej ko
mendantury. W latach 1983-1984 
w swoim warszawskim mieszkaniu 
odtworzył oryginał; zajęło mu to pra
wie sześć miesięcy, pierwowzór bu
dował około roku. Jeszcze inną kopię 
skonstruował w Australii, gdzie spę
dził blisko dwadzieścia ostatnich lat 
swego życia. Historia „dużego” zega
ra, którego replikę umieszczono 
w Centralnym Muzeum Jeńców Wo
jennych w Łambinowicach-Opolu, 
została opisana w „Spotkaniach z Za
bytkami” (nr 5 z 2005 r.).

Marek Tomiczek
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Z WIZYTĄ W MUZEUM -

Dotknąć muzeum

L
ondyńskie Imperial War Mu
seum (Muzeum Wojny Impe
rialnej) zostało założone w 1917 r. 
i od tej pory z powodzeniem wypeł

nia swoją misję, polegającą na poka
zywaniu udziału Brytyjczyków i całe
go Commonwealthu w wojnach 
i konfliktach na całym świecie. Musi- 
my zdawać sobie sprawę, że podobna 
misja, sformułowana właśnie tymi 
słowami, byłaby nie do zaakceptowa
nia w naszej części Europy. Polskie 
muzea wojskowe nie mają szans przy
pisania Polsce roli strażnika pokoju 
na świecie, posłańca cywilizacji ani 
oświeconego kolonizatora. Udział 
w wojnie w naszym kraju z reguły 
oznacza wojnę obronną. Nie jesteśmy 
bowiem wyspą, mamy też trudnych 
sąsiadów i złe doświadczenia histo
ryczne. Innym czynnikiem, który od
różnia Imperial War Museum od pol
skich muzeów wojskowych jest pod
kreślanie udziału w wojnie cywili 
i pokazywanie życia codziennego 
podczas konfliktów zbrojnych.

Poza tym zgodnie z najnowszymi 
prądami w muzealnictwie na całym 
świecie Imperial War Museum oferu
je zwiedzającym szansę osobistego 
doświadczenia pobytu w okopach 
i w schronie (w części poświęconej 
odpowiednio pierwszej i drugiej woj
nie światowej). W okopach grzmi 
i błyska, umierają woskowi ranni, 
można obserwować wybuchy na ho
ryzoncie, a nad wszystkim unosi się 
wszechobecny zapach moczu... Jest 
ciasno i ciemno. Żadna powieść Eri
cha Marii Remarque’a nie odda tego, 
co się czuje, obijając się o ściany i wy
kręcając sobie kostki na nierównym 
gruncie... W schronie z czasów dru
giej wojny światowej stłoczeni ludzie 
siedzą na drewnianych ławkach w ni- 
by-piwnicy, podawane są komunikaty 
o nalotach, słychać coraz głośniejszy 
wizg nadlatującej bomby, po czym - 
cały schron trzęsie się w posadach. Po 
nalocie wychodzi się wprost w ruiny 
zbombardowanych domów. Pośród 
gruzów widać rozrzucone dziecinne 
zabawki, książki, jakieś połamane me
ble... Jest też samotna restauracyjka, 
oferująca ofiarom nalotu darmowy 

posiłek (po ataku terrorystów na lon
dyńskie metro na jesieni 2005 r. wła
ściciele okolicznych sklepów również 
wydawali darmowe napoje i przeką
ski dla ofiar ataku).

Z innych doświadczeń w Imperial 
War Museum należy wymienić wysta
wę „Wielkie ucieczki”, pokazującą, jak 
uciec z obozu lub więzienia (z możli
wością własnoręcznego wyproduko
wania fałszywych dokumentów, przy
mierzenia przebrania i przeciśnięcia się 
przez tunel) i inscenizację pomagającą 
wczuć się w sytuację marynarzy na ło
dzi podwodnej. Można się położyć na 

cie codzienne podczas powstania, 
a więc, co jedzono i skąd pochodziło 
owo jedzenie (z ogródków działko
wych i alianckich zrzutów). Opowiada 
o racjonowaniu wody, której w miarę 
upływu czasu zaczynało coraz bardziej 
brakować do picia, nie mówiąc o zabie
gach higienicznych. O zbieraniu mleka 
dla dzieci, o dziecinnych zabawkach 
i kukiełkowych teatrzykach. Paradok
salnie właśnie ta część, poświęcona cy
wilnym mieszkańcom Warszawy, któ
rzy nie walczyli zbrojnie, tylko starali 
się przeżyć, budzi najżywsze uczucia 
zwiedzających. Warszawiacy ukryci 

koi (doskonale mieści się dziewięciola- 
tek), można obejrzeć, a nawet pową
chać specjalnie spłukiwaną toaletę, 
wreszcie można wypuścić torpedę 
i trafić wirtualnego wroga.

Warszawskie Muzeum Powstania 
jest pierwszym w Polsce muzeum histo- 
ryczno-wojskowym, które oferuje 
zwiedzającym szansę podobnych do
świadczeń jak londyńskie Imperial War 
Museum. Przede wszystkim pokazuje 
do pewnego stopnia, jak wyglądało ży

w piwnicach ginęli zasypani, Niemcy 
wykorzystywali ich jako „żywe tar
cze”, nie mówiąc o masowych rze
ziach i egzekucjach. Trzeba powie
dzieć, że największe wrażenie w tej 
części ekspozycji robi ogromny niby- 
-namiot, w którym leżą w stosach za
lane w pleksi świadectwa ekshumacji 
ciał pomordowanych podczas rzezi na 
Woli.

Na parterze jest niewielki pokoik 
poświęcony udziałowi dzieci w po-

28 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2006



3.4. Kanały w Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
- na antresoli (3)
i owalny w podziemiach (4)

(zdjęcia: Anna i Jarosław
Maniccy)

wstaniu. Są misie i szmaciane lalki, 
można przymierzyć panterkę z opa
ską i hełm (chociaż brakuje lusterka). 
Pewnie nieprzypadkowo dorośli, 
którzy przeżyli powstanie w dzieciń
stwie, omijają tę część wystawy, za to 
dzieci bawią się tutaj doskonale.

Niewątpliwie jednak, jeśli chodzi 
o doświadczenia zmysłowe, najsil
niejszych dostarcza kanał. Żadne 
opisy Eugeniusza Sue {Tajemnice Pa
ryża) ani Wiktora Hugo (Nędznicy) 
nie dadzą się porównać z Kanałem 
Andrzeja Wajdy, którego film po 
niespełna pół wieku nadal wywiera 
wstrząsające wrażenie. Z kolei filmu 
nie da się porównać z osobistym do

świadczeniem przeciskania się przez 
wąski, ciasny i duszny kanał o owal
nym przekroju, o śliskiej, nierównej 
podłodze z klinkieru. Kanał jest ską
po oświetlony, ma boczną odnogę 
i właz z klamrami do wspinania. Do 
Jaskini Mylnej w Tatrach mu daleko, 
ale nawet ludzie niecierpiący na 
klaustrofobię wchodzą do niego 
z obawą. Natomiast dzieci nie mają 
żadnych oporów, kanał kojarzy im 
się z grami komputerowymi typu 
„Wolf” i wszelkiego rodzaju labiryn
tami. Ów owalny kanał jest jedną 
z najnowszych instalacji w Muzeum; 
drugi kanał znajduje się na antresoli, 
jest wyższy, przestronniejszy i nie 

budzi w nikim żadnych lęków. 
Owalnemu kanałowi brakuje tylko 
trochę... brudu. Mówiąc krótko, jest 
czysty i bezwonny (wyjątkiem są za
rdzewiałe klamry we włazie). Nie
wątpliwie tysiące zwiedzających, 
przeciskających się przezeń codzien
nie, wkrótce go zabrudzą, nic jednak 
nie zastąpi wrażeń węchowych. Ka
nał ze swej natury śmierdzi, bo nie 
służy do komunikacji, tylko do od
prowadzania nieczystości. Być może 
z czasem Muzeum pokusi się o do
datkowe ulepszenia. Wszystko jest 
bowiem na jak najlepszej drodze.

Anna Manicka

Spotkanie z książką
MUZEUM

W serii Horyzonty nowoczesności ukazała się w 2005 r. książka pod 
redakcją Marii Popczyk Muzeum sztuki. Antologia (wyd. Towarzy
stwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 

2005). To zbiór wybranych tłumaczeń i komentarzy dotyczących pro
wadzonych w XX w. dyskusji na temat muzeum. Maria Popczyk pisze 
we wstępie: „Punktem wyjścia antologii jest sytuacja dzieła sztuki 
w przestrzeni muzeum, próba ujawnienia tego, co dzieje się z dziełem 
sztuki, gdy staje się przedmiotem muzealnej ekspozycji".

W pierwszej części książki zamieszczone zostały wypowiedzi teo
retyków - historyka sztuki i filozofów (Hans Sedlmayr, Paul Valery, 
Theodor Adorno, Nelson Goodman, Joseph Margolis, Andre Malraux, 
Jean-Franęoise Lyotard) na temat konsekwencji powstania muzeum 
dla dalszego funkcjonowania sztuki, koncepcji autonomii dzieła sztu
ki, zasad prezentacji eksponatów w muzeum. W kolejnych rozdziałach 
poruszono problematykę instytucjonalizacji muzeum. Tu m.in. Carol 
Duncan w wykładzie zatytułowanym Muzeum sztuki jako rytuał zasta
nawia się nad rolą i znaczeniem, jakie zwiedzającemu wyznacza mu
zeum, Mieke Bal (Dyskurs muzeum) dyskutuje o komunikowaniu, czy
li objaśnianiu widzom treści dzieła, a Gaby Porter opisuje feministycz
ne spojrzenie na muzea. Interesująca jest część antologii poświęco
na przestrzeni ekspozycyjnej, architekturze muzealnej oraz alterna
tywnej wobec fizycznej - wirtualnej przestrzeni wystawienniczej. Cie
kawa jest wypowiedź Diane Ghirardo, w której dokonany został po-

SZTUKI

dział muzeum na sanktuaria, składnice, handlowe centra kultury oraz 
widowiska. Podobnie uważa Charles Jencks, dla którego muzeum 
obok tradycyjnych funkcji udostępniania, gromadzenia i ochrony dziel 
sztuki zyskało trzy nowe: ma być miejscem rozrywki, centrum komer
cyjnym i ośrodkiem przemysłu kulturalnego.

Zakres wybranych do antologii zagadnień jest dosyć duży, dlatego 
każdy rozdział zaczyna się od wprowadzającego komentarza. Do książ
ki dołączona została płyta CD, która zawiera „aktywny" spis treści. Klika
jąc na poszczególne wersy, przechodzimy do „Galerii ilustracji” i „Prze
strzeni wirtualnej”. Fotografie tu zamieszczone opatrzone zostały opisa
mi wyświetlającymi odnoszące się do nich fragmenty książki. W książce 
natomiast te ilustrowane wirtualnie fragmenty zostały oznaczone symbo
lem płyty CD. Przy dostępie do sieci uaktywnia się wejście do bazy ad
resów internetowych, zaczyna działać „Przestrzeń wirtualna", co poma
ga zrozumieć pojęcie „wirtualnego muzeum".

Ta nowoczesna publikacja na pewno zainteresuje młodych czytelni
ków, a dla wszystkich, którzy chętnie zwiedzają zbiory sztuki, może stać 
się ciekawym przewodnikiem; oprowadzi nas po zagranicznych muze
ach, jeśli tylko włączymy nasz komputer. Książkę można nabyć w księ
garniach naukowych, siedzibie wydawcy (31-016 Kraków, ul. Sławkow
ska 17, tel. 0-12 423-26-05, 0-12 423-26-14), za pośrednictwem księgar
ni wysyłkowej (31-426 Kraków, ul. Żmujdzka 6B, box@universitas.com.pl) 
lub księgarni internetowej (www.universitas.com.pl). (ek)
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Z WIZYTĄ W MUZEUM -

Historia i dzieło
Towarzystwa Opieki 

nad Zabytkami Przeszłości

W
 ramach obchodów 100-lecia 
Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, nad 
którymi Honorowy Patronat objął 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński, otwarte zostały dwie 
wystawy towarzyszące ogólnopolskim 
imprezom rocznicowym w 2006 r. 
Ekspozycję pt. „Historia i dzieło To
warzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości” otwarto 9 czerwca br. 
w Muzeum Historycznym m.st. War
szawy. Wystawę tę zorganizowało To
warzystwo Opieki nad Zabytkami, 
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumen
tacji Zabytków i Muzeum Historycz
ne m.st. Warszawy.

Na wystawie poznajemy genezę po
wstania TOnZP, wywodzącego się ze 
społecznego ruchu na rzecz ocalenia 
polskich pamiątek przeszłości w cza
sach zniewolenia Polski i budowanie 
podstaw zorganizowanej instytucjonal
no-prawnej ochrony zabytków w la
tach Pierwszej Rzeczypospolitej. Dzie
ło efektywnej działalności TOnZP pro
wadzone było przez 38 lat, od założe
nia Towarzystwa w 1906 r. do boha
terskich dni Powstania Warszawskiego 
w 1944 r. TOnZP dokumentowało, in- 
wentaryzowało, konserwowało i uczy
ło poszanowania przeszłości dzięki 
profesjonalnej działalności swych 
członków i społecznych partnerów.

Zebrane na wystawie dokumenty 
i dzieła sztuki, wybrane ze zbiorów 
Muzeum Historycznego m.st. Warsza
wy, Instytutu Sztuki PAN, warszaw
skiego Muzeum Narodowego, Pań
stwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie i Wojewódzkiego Archi
wum Państwowego w Warszawie, ze
stawione są w blokach tematycznych, 
zaopatrzonych napisami z tytułami za
gadnień oraz objaśniającymi plansza
mi. Podświetlone filary z zestawionych 
ekranów szklanych oraz zwieszone ze 
stropów baldachimowe plansze z wi
dokami zabytkowej architektury roz
świetlają i poszerzają przestrzennie sa

le ekspozycji. Zabytkowe srebra 
mieszczańskie, pas kontuszowy, zegar 
itd. umieszczone są w szklanych wyso
kich boksach. Kolorytu dodają dwa 
obrazy Bronisława Kopczyńskiego, 
portrety Aleksandra Kraushara i Bro
nisława Gembarzewskiego oraz po
piersie w brązie Erazma Majewskiego 
- ludzi zasłużonych dla Towarzystwa.

Rozwieszona panorama Warsza
wy (zwana Baryczkowską od miejsca 
przechowywania), ofiarowana przez 
Wandę hr. Krasińską, wdowę po 

Towarzystwo w pierwszym dwudzie
stoleciu XX w., dokumentują obiekty 
architektury, które stanowiły własność 
TOnZP: zamek biskupów krakow
skich w Iłży, wieżę zwaną ariańską 
w Wojciechowie, ruinę zamku bisku
pów kujawskich w Raciążku, zamek 
książąt mazowieckich w Czersku, ka
mienicę Celejowską w Kazimierzu Dol
nym. Obiekty te, poddane konserwa
cji, wykonanej siłami własnymi Towa
rzystwa, uratowane zostały w swej hi
storycznej szacie jeszcze przed 1939 r.

pierwszym prezesie TOnZP, oraz 
książki i inne pamiątki przeszłości 
mówią także o szczodrości i patrioty
zmie ofiarodawców, takich jak Ma
thias Bersohn, Józef hr. Tyszkiewicz 
z Łohojska, Aleksander Kraushar, 
Wiktor Gomulicki i inni.

Pierwsi prezesi Towarzystwa 
i wybitni działacze przedstawieni są 
w zespole fotografii: Edward hr. 
Krasiński, Zygmunt Gloger, Włady
sław Marconi, Jarosław Wojcie
chowski, Henryk Maria Fukier, Zyg
munt Słomiński, Stefan Szyller, Wła
dysław Korotyński, Marian Lalewicz, 
Kazimierz Skórewicz, Alfred Lauter
bach, Władysław Kłyszewski, Erazm 
Majewski i inni.

Rozwieszone na podświetlonych 
ekranach fotografie, wykonane przez 

Kamienica Baryczków, zakupiona 
przez TOnZP w 1911 r. (przekazana 
Muzeum Narodowemu w Warszawie 
wraz z zespołem dzieł sztuki w 1937 r.), 
ilustrowana jest fotografiami stanu 
przed podjęciem prac i po dokonanej 
w 1912 r. konserwacji, kierowanej 
przez członków Towarzystwa: Włady
sława Marconiego i Jarosława Wojcie
chowskiego; kamienica ta była wzo
rem właściwego procesu konserwacji 
i adaptacji.

Inne fotografie pokazują prowa
dzone siłami działaczy TOnZP prace 
konserwatorskie przy przestrzennym 
porządkowaniu według projektu arch. 
Czesława Przybylskiego Rynku Stare
go Miasta w Warszawie z ustawie
niem posągu Syreny w basenie wod
nym z delfinami, rekonstrukcji dzie-
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1-3. Fragmenty wystawy „Historia i dzieło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości” 
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy

(zdjęcia: Małgorzata Przybyszewska)

dzińca kamienicy Rynek nr 27 na za
mówienie ostatniego z rodu Fukie- 
rów oraz przy innych warszawskich 
obiektach.

Zestawione fotografie czterech pie
rzei Rynku Starego Miasta i akwarelo
we barwne widoki pierzei przypomi
nają wykonanie z inicjatywy TOnZP 
na elewacjach 35 kamienic rynkowych 
z okazji 10-lecia odzyskania niepodle
głości barwnych polichromii, które 
namalowane zostały przez 16 wybit
nych artystów polskich w 1928 r., 
m.in. przez Zbigniewa Okunia, Zbi
gniewa Pronaszkę i Zofię Stryjeńską.

Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami Przeszłości prowadziło szeroką 
akcję inwentaryzacji fotograficznej 
i architektonicznej, którą kierował 
Bronisław Gembarzewski. Problem 
przywracania zabytkom zaboru rosyj
skiego pierwotnego wyglądu po od
zyskaniu niepodległości wyekspono
wany jest w dokumentacji fotogra
ficznej na przykładzie usunięcia pię
ciu kopuł z kościoła garnizonowego 
przy ul. Długiej w Warszawie i zdjęcia 
zadaszenia z pałacu Staszica (por. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 2006, 
s. 13). Wystawa przypomina, iż 
w czasie pierwszej wojny światowej 
TOnZP zabezpieczyło budowle kró
lewskie i budynki związane z tradycją 
władzy polskiej. Wykonano wówczas 
dokładną inwentaryzację Zamku 
Królewskiego, Łazienek, Belwederu, 
Wilanowa, Pałacu Rzeczypospolitej,

Prymasowskiego itd. Fotografie ilu
strują stan budowli w 1915 r.

Zwraca uwagę udokumentowany 
pismami udział TOnZP w przygoto
waniach materiałów do międzynaro
dowego Traktatu w Rydze w 1921 r.; 
do pertraktacji delegowany był z ra
mienia rządu RP Marian Lalewicz, 
architekt, działacz i ostatni prezes 
TOnZP. Akcja zbierania informacji 
dotyczących zniszczeń wojennych, 
także w zakresie zabytków rucho
mych, prowadzona przez Towarzy
stwo, pozwoliła na dysponowanie 
materiałem dowodowym w uzgod
nieniach Traktatu Ryskiego i w re
windykacji pamiątek kultury narodo
wej wywiezionych przez zaborców. 
Dzięki tej akcji powróciły do Polski 
m.in. obrazy Canaletta i starodruki 
polskich bibliotek; nakładem Towa
rzystwa wydana została w 1929 r. 
książka pt. Wystawa rewindykacyjna 
zbiorów państwowych.

Na obecnej wystawie pokazane są 
publikacje dotyczące cyklu 32 ekspo
zycji, organizowanych przez TOnZP. 
Są to: katalog pierwszej wystawy 
w 1911 r. pt. „Pamiątki Starej War
szawy” oraz dokumenty i fotografie 
dotyczące innych wystaw: „Miniatu
ry, polskie tkaniny i hafty”, „Cerami
ka i szkło polskie”, „Siedziby królew
skie w Warszawie. Zamek, Łazien
ki”. Bardzo ważną wystawą była 
„Wieś i Miasteczko”, przygotowana 
z Kołem Architektów w 1915 r., któ-

- Z WIZYTĄ W MUZEUM 

ra zainspirowała projektantów do 
stosowania form narodowej archi
tektury. Ostatnią ekspozycją była 
przygotowana w 1935 r. „Polska 
sztuka gotycka”, z katalogiem opra
cowanym przez Michała Walickiego.

Sprawę przeniesienia z zamku 
w Rapperswilu w Szwajcarii do War
szawy pamiątek narodowych polskiej 
emigracji ilustrują ówczesne publika
cje, pokazane na wystawie TOnZP 
w 1928 r. pt. „Zbiory polskiego Mu
zeum Narodowego w Rapperswilu”, 
obecnie prezentowane są katalogiem 
z tej wystawy.

Na szczególną uwagę zasługują 
eksponowane w gablotach dwa waż
ne wydarzenia edytorskie Towarzy
stwa: wydany drukiem w 1909 r. Go
ściniec abo krótkie opisanie Warszawy 
pióra Adama Jarzębskiego z 1643 r. 
oraz katalog wystawy „Pięć wieków 
drukarstwa polskiego”, który był wy
dawnictwem bibliofilskim z nową 
czcionką, zaprojektowaną przez mi
strza Adama Połtawskiego; katalog 
towarzyszył wystawie TOnZP 
w 1922 r. i obecnie w 2006 r.

Interesującym eksponatem wysta
wy jest rysunek - Projekt Kolei Pod
ziemnej Metropolitalnej Mokotów- 
-Muranów, z nakreślonym biegiem 
trasy. Imponująco przedstawia się też 
„Mapa działalności konserwatorsko- 
-dokumentacyjnej w latach 1906- 
-1912”; mapę opracowali: Eleonora 
Bergman i Ryszard Brykowski.

Po odzyskaniu niepodległości 
Polski członkowie TOnZP wsparli 
swą wiedzą nowo powstające instytu
cje państwowe. Zbiory Towarzystwa 
zasiliły nowe placówki. Opieka stała 
się jednym z elementów ochrony za
bytków.

Wystawa „Historia i dzieło Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości” z prezentowaną spuścizną bu
dzi respekt i zadumę, obliguje do na
śladowania społecznych postaw ludzi 
owych czasów, do kontynuowania 
działalności w nawiązaniu do nowej 
sytuacji i perspektyw XXI w., do orga
nizowania przyszłości dla przeszłości.

Alicja Lutostańska

Scenariusz wystawy opracowała dr Bożena 
Wierzbicka; komisarz wystawy - mgr Janusz Su- 
jecki; konsultant naukowy - prof, dr hab. Ryszard 
Brykowski; opracowanie plastyczne - Alicja llgie- 
wicz. Zamknięcie wystawy zaplanowano na paź
dziernik br.
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ROK 2006 ROKIEM REMBRANDTA • ROK 2006 ROKIEM REMBRANDTA • ROK 2006 ROKIEM REMBRANDTA « ROK 2006 ROKIEM REMBRANDTA •

Rembrandt i konkurenci
Tedną z wielu inicjatyw podjętych 
I w tym roku na świecie w związku 
l z czterechsetleciem urodzin Rem- 

brandta jest wystawa „Rembrandt 
i Konkurenci. Grafika niderlandzka 
XVII wieku z Gabinetu Rycin PAU 
w Bibliotece Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie”, otwarta 24 maja 2006 r. 
w Galerii Międzynarodowego Cen
trum Kultury w Krakowie. Uświetnia 
ona jubileusz piętnastolecia Centrum, 
w którym zaprezentowano już wiele 
ważnych ekspozycji dzieł sztuki, 
a wśród nich także grafik autorstwa 
tak znakomitych mistrzów rylca, jak: 
Francesco Bartolozzi, Martin Schon- 
gauer, Albrecht Diirer, Andrea Man
tegna, Lucas van Leyden, Philip Gal
ie, Hendrik Goltzius, Egidius Sadeler, 
Pieter Bruegel Starszy, Rembrandt 
van Rijn, Peter Rubens i William Ho
garth. Ponadto ujawnia zwiedzającym 
- dostępny dotąd jedynie specjali
stom, teraz starannie wyselekcjono
wany z liczącej około 45 tysięcy rycin 
kolekcji senatora Macieja Wodziń
skiego i opisany w towarzyszącym 
wystawie katalogu przez jej kuratora 
Krzysztofa Krużela, kierownika Gabi
netu Rycin PAU - zbiór 73 rycin 
Rembrandta, które zestawione zosta
ły z 67 pracami współczesnych mu ni
derlandzkich artystów. Wystawa ta 
przyciąga do Galerii wielu amatorów 
piękna - stałych jej bywalców, stu
dentów, znawców sztuki i turystów 
(tylko w dniu wernisażu zobaczyło ją 
blisko 200 osób, w tym goście 
i uczestnicy konferencji „Dziedzictwo 
kulturowe u progu XXI wieku. Szan
se i wyzwania”, zob. s. 33).

Zestawienie grafik Rembrandta 
(głównie akwafort, których był nie
zrównanym mistrzem) z pracami je
go przyjaciół, uczniów i pomocni
ków, a także naśladowców i artystów 
młodszego pokolenia, m.in. przed
stawicieli tzw. szkoły Rubensa, przy
nosi zaskakujące efekty. Małe (nie
kiedy nie większe od znaczka poczto
wego) arcydzieła mistrza, czasem nie
dokończone, często z pasją, w emo
cjonalnym uniesieniu wydzierane 
metalowej płycie, przedstawiające 
zdziwioną (czy może przerażoną?), 
jak na autoportrecie z okładki katalo

gu wystawy („Autoportret w bere
cie”, 1630), kiedy indziej łagodnie 
spoglądającą na widza („Autoportret 
Rembrandta wspartego na kamien
nym parapecie”, 1639) lub zamyślo
ną („Autoportret Rembrandta”, 
1633) twarz malarza, pełne prawdy 
i człowieczeństwa wizerunki bliskich 
(„Ojciec Rembrandta”, 1631, „Mat
ka Rembrandta z ręką na piersi”, 
1631), delikatnie kreślone pejzaże 
(„Krajobraz z rysownikiem”, ok.

uchronnie zderzają się one ze świeżo
ścią i powabem rycin wielkiego Ho
lendra. Chcą z nimi konkurować, 
lecz tylko się z nimi zderzają. 
A wszystko to za sprawą techniki 
i geniuszu mistrza. Jak pisze Joanna 
Brzózka w eseju poświęconym Rem- 
brandtowi i stosowanym przez niego 
technikom graficznym: „Igła akwa- 
fortowa, prowadzona przez Rem
brandta lekko i swobodnie, tworzyła 
rysunek o niespotykanej dotąd w gra

1
1. „Matka Rembrandta z ręką na 
piersi”, 1631, akwaforta, sucha 
igła i rylec, 94 x 66 mm
2. Rembrandt van Rijn, 
„Sprzedawca trutki na szczury”, 
1632, akwaforta i rylec,
140 x 125 mm

(ilustracje z katalogu wystawy)

1645), głęboko odczute sceny z Biblii 
(„Grosz czynszowy”, ok. 1635, „Po
wrót syna marnotrawnego”, 1636, 
„Błogosławieństwo Symeona”, ok. 
1639) i „łapane na gorąco” obrazki 
z życia („Sprzedawca trutki na szczu
ry”, 1632) - są przeciwieństwem 
prac przyjaciół i uczniów. A przecież 
ich pracom niewiele można zarzucić 
- są znakomite, technicznie niena
ganne, dopracowane w szczegółach. 
A może właśnie dlatego?

Kiedy oglądamy na wystawie gra
fiki Adriaena van Ostade, Jana van 
Vlieta, Cornelisa Visschera, Jana Lie- 
vensa i innych równie znakomitych 
rytowników, i porównujemy je z pra
cami Rembrandta, widzimy jak nie

fice niderlandzkiej malowniczości 
i głębokim światłocieniu, tudzież upo
dabniała rycinę do szkicowego rysun
ku piórkiem. Geniusz artysty uwolnił 
więc akwafortę holenderską od panu
jącego w niej dotąd sztywnego line- 
aryzmu” (J. Brzózka, Rembrandt 
i technika akwaforty, [w:] Rembrandt 
i Konkurenci. Grafika niderlandzka 
XVII wieku z Gabinetu Rycin PAU 
w Bibliotece Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie, Kraków 2006, s. 17).

Wystawę w Galerii Międzynaro
dowego Centrum Kultury w Krako
wie, Rynek Główny 25, można zwie
dzać do 27 sierpnia 2006 r.

Wojciech Przybyszewski
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Dziedzictwo kulturowe u progu XXI w.
Głównym wydarzeniem ro

ku jubileuszowego Mię
dzynarodowego Centrum Kul
tury w Krakowie była dwudnio
wa (25-26 maja 2006 r.) Mię
dzynarodowa Konferencja 
„Dziedzictwo kulturowe u pro
gu XXI wieku. Szanse i wyzwa
nia”, zorganizowana w siedzi
bie jubilata. W konferencji 
wzięto udział blisko 150 osób, 
reprezentujących 25 krajów 
z Europy i innych kontynen
tów. Do Krakowa przyjechali 
przedstawiciele wielu ważnych 
międzynarodowych organiza
cji i instytucji pozarządowych, 
takich jak UNESCO (Organi
zacja Narodów Zjednoczo
nych do Spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury), ICOMOS (Międzyna
rodowa Rada Ochrony Zabyt
ków), ICCROM (Międzynaro
dowe Centrum Studiów nad 
Ochroną i Konserwacją Dóbr 
Kultury), Europa Nostra, a tak
że eksperci, pracownicy admi
nistracji publicznej, urzędów 
konserwatorskich, urzędów 
miast, instytucji badawczych 
oraz menedżerowie instytucji 
kultury i zabytkowych kom
pleksów pałacowych, studen
ci, dziennikarze i publicyści.

Otwierając obrady, prof. 
Jacek Purchla odesłał słucha
czy (dla zaoszczędzenia cza
su) do swej wcześniejszej pu
blikacji, dostarczonej uczestni
kom konferencji wraz z mate
riałami (J. Purchla, Dziedzic
two a transformacja, Kraków 
2005). Przypomniał z niej 
wszakże kilka ważnych sfor
mułowań, z których jedno 
można uznać za kluczowe dla 
całej konferencji: „Międzynaro
dowej dyskusji nad fenome
nem dziedzictwa i jego ochro
ną towarzyszy spektakularny 
rozwój teorii dziedzictwa. W ję
zyku angielskim pojawił się już 
nowy termin: «heritology» - na 
określenie dyscypliny, która in
tegruje tak różne dziedziny 
wiedzy jak nauki humanistycz
ne z jednej strony, z drugiej zaś 
ekonomię i teorię zarządzania, 
prawo i planowanie przestrzen
ne; na uniwersytetach w wielu 
krajach funkcjonują już Katedry 
Dziedzictwa" (s. 60). I chociaż 
niektórzy z późniejszych mów

ców odżegnywali się od tak 
wyraźnie zarysowanej tenden
cji, mówiąc wprost: „Nigdy nie 
będę heritologiem" (prof. Gre
gory Ashworth, Holandia), to 
jednak kompleksowe, interdy
scyplinarne podejście do za
gadnień związanych z dzie
dzictwem kulturowym jest 
u progu XXI w. nie tylko podej
ściem wskazanym, ale i nie
uniknionym.

Minister Tomasz Merta, 
w wypowiedzi poprzedzającej 
rozpoczęcie obrad, stawiając 
pytanie, czy przy rozszerzają
cym się zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego na
dążamy za tymi zmianami - 
zakreślił cały pakiet zagad
nień dotyczących doktryny 
konserwatorskiej, na temat 
której najczęściej wypowiadali 
się później uczestnicy przed
południowej sesji w drugim 
dniu konferencji.

W pierwszej sesji, zatytu
łowanej „Dziedzictwo a trans
formacja. Doświadczenie Eu
ropy Środkowej i Wschodniej" 
(25 maja 2006), wystąpili: 
w części pierwszej - Jacek 
Purchla (Polska), Marie-The- 
res Albert (Niemcy), Tomislav 
Śola (Chorwacja), Gregory J. 
Ashworth (Holandia) i Maria 
Berza (Rumunia), w części 
drugiej - Matthias Vogt 
(Niemcy), Bogusław Szmygin 
(Polska), Miroslav Base (Cze
chy), Mykota Riabczuk (Ukra
ina) i Karin Hallas-Murula (Es
tonia), w części trzeciej - Sne- 
ska Quaedvlieg Mihailovic 
(Holandia), Michaela Chalu- 
pova (Słowacja), Denis de 
Kergorlay (Francja), Peter 
Erdósi (Węgry) i Monika Mu
rzyn (Polska). Charaktery
styczną i wspólną dla wielu 
państw Europy tego regionu 
diagnozę zmian zachodzą
cych w wyniku transformacji 
ich ustroju przedstawił prof. 
Politechniki Lubelskiej Bogu
sław Szmygin, który mówiąc 
o Polsce stwierdził, że zmiany 
te ujawniły „bardzo wyraźnie 
współczesne procesy cywili
zacyjne (globalizacja, komer
cjalizacja, ujednolicenie, za
grożenie tożsamości), co - 
podobnie jak w innych krajach

Międzynarodowe
Centrum Kultury 

Kraków

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krako
wie zainaugurowało działalność 29 maja 1991 r. 
podczas uroczystości na Wawelu, w drugim dniu 
Sympozjum Konferencji i Bezpieczeństwa Współ
pracy w Europie (KBWE), poświęconego dzie
dzictwu kulturowemu (Kraków, 28 maja - 7 czerw
ca 1991). Byt to moment szczególny: pierwsze po 
pamiętnym 1989 r. wielkie spotkanie przedstawi
cieli Wschodu i Zachodu poświęcone kulturze 
i dziedzictwu kulturowemu. Dzięki temu nowa in
stytucja z jasno określoną misją od początku za

istniała na forum międzynarodowym. Ideą przewodnią Centrum jest 
komunikacja międzykulturowa, tworzenie wspólnej Europy ponad po
działami - państwowymi, ideologicznymi, religijnymi, z jednoczesnym 
akcentowaniem znaczenia Europy Środka dla ogólnoeuropejskiego 
i światowego dziedzictwa.

Organizatorem i dyrektorem Centrum jest prof, dr hab. Jacek Pur
chla, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, członek rzeczywisty Co- 
mite International d'Histoire de I’Art (CIHA), członek rady Europa No
stra, od roku 2000 przewodniczący Rady Ochrony Zabytków przy Mi
nistrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Międzynarodowe Cen
trum Kultury jest instytucją badawczą, ekspercką, prowadzi działal
ność wystawienniczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą, w roz
licznych polach swoich zainteresowań wpisując kulturę, sztukę, histo
rię i myśl filozoficzną w realia polityki i wolnorynkowej gospodarki. Sku
tecznie łączy współczesność z tradycją, czego wyrazem jest także sie
dziba Centrum, kamienica „Pod Kruki”, której zabytkowe wnętrza zo
stały wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne (zob. „Spotka
nia z Zabytkami", nr 12, 2004). Tutaj szeroka publiczność spotyka się 
z uczonymi, artystami i politykami, tu młodzież może dyskutować z wy
bitnymi intelektualistami, tu można obcować ze sztuką dawną i nowo
czesną.

Wielojęzyczne wydawnictwa - książki, materiały z konferencji, al
bumy i katalogi wystaw obejmujące, według wydanej z okazji jubile
uszu Bibliografii zawartości publikacji Międzynarodowego Centrum Kul
tury. 1991-2005, imponującą liczbę 2329 publikacji, będących dziełem 
755 autorów - pozwalają dotrzeć nie tylko do odbiorców w Polsce, ale 
również za granicą, a biblioteka zapewnia czytelnikom dostęp do ty
sięcy specjalistycznych publikacji z zakresu kultury. W Galerii Między
narodowego Centrum Kultury organizowane są wystawy malarstwa, 
grafiki, rzeźby, fotografii i dokonań architektonicznych od renesansu 
po współczesność, stanowiące punkt wyjścia do dyskusji o miejscu 
tradycji we współczesnym świecie.

- prowadzi do rozszerzenia 
pojęcia dziedzictwa. Nie znaj
duje to [jednak] odzwiercie
dlenia w modyfikacji systemu 
ochrony, pogłębia natomiast 
kryzys tej sfery. Efektem tego 
jest m.in. koncentracja zainte
resowania na najwybitniej
szych obiektach-symbolach, 
komercjalizacja obiektów za
bytkowych, brak krytyki kon
serwatorskiej, marginalizacja 
pozycji konserwatora".

W sesji drugiej, której da
no tytuł „W kierunku globalnej 
filozofii konserwacji" (26 maja 
2006, sesja przedpołudnio
wa), zorganizowanej we 
współpracy z ICOMOS, za
prezentowane zostały różne 
podejścia i koncepcje teore
tyczne dotyczące ochrony 

dóbr kultury oraz konserwa
cji zabytków. Prezentacje 
w pierwszej części tej sesji 
przedstawili: Tomas Fejerdy 
(Węgry), Michael Petzet 
(Niemcy), Jukka Jokilehto 
(Finlandia), Wilfried Lipp (Au
stria) i Andrzej Tomaszewski 
(Polska), a w części drugiej 
ponownie Andrzej Toma
szewski, Mounir Bouchenaki 
(Algieria), Roland Silva (Sri 
Lanka), Yukio Nishimura (Ja
ponia) i Paolo Del Bianco 
(Włochy). Mówiąc o przyszło 
ści konserwacji jako dyscypli 
ny i jej teorii, prof. Andrzej To 
maszewski przedstawił naj 
ważniejsze zadania statute 
we stojące przed nowo utwo 
rzonym Międzynarodowym 
Komitetem Naukowym ds.
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Uczestnicy pierwszego panelu sesji „Dziedzictwo a transformacja. 
Doświadczenie Europy Środkowej i Wschodniej", (od lewej): Maria 
Berza (Rumunia), prof. Marie-Theres Albert (Niemcy), prof. Jacek 
Purchla (Polska, moderator panelu), prof. Gregory J. Ashworth 
(Holandia), prof. Tomislav Sola (Chorwacja)

(fot. Andrzej Janikowski)

Teorii i Filozofii Konserwacji 
ICOMOS (zob. „Spotkania 
z Zabytkami’’, nr 5, 2006), 
podkreślając, że „jedynie po 
dogłębnej analizie obecnego 
stanu naszej dyscypliny [kon
serwacji zabytków] możliwe 
będzie formułowanie wnio

sków i prognoz, a także zdefi
niowanie podstaw jej funkcjo
nowania w przyszłości oraz 
określenie teorii i filozofii kon
serwacji - a nie jej doktryny". 
Ważnym tematem, poruszo
nym podczas tej sesji przez 
dr. Mounira Bouchenaki, dy

rektora generalnego IC- 
CROM w Rzymie, była też 
kwestia konserwacji i ochrony 
dóbr kultury na terenach do
tkniętych konfliktami zbrojny
mi. W dyskusji pojawiły się 
m.in. głosy o możliwym (choć 
na szczęście nieujawnionym 
w toku panelowych prezenta
cji) niebezpieczeństwie roz
ziewu pomiędzy teorią 
a praktyką (prof. Krzysztof 
Pawłowski, Polska), o warto
ściach autentyzmu i koncep
cji intelektualnej w odniesie
niu do zabytków oraz o zna
czeniu „miejsc magicznych” 
(prof. Olgierd Czerner, Pol
ska).

Sesja popołudniowa - 
„Nowe trendy w zarządzaniu 
dziedzictwem” - w części 
pierwszej obejmowała pre
zentacje, podczas których 
przedstawione zostały do
świadczenia międzynarodo
wych projektów dotyczących 
zarządzania i promowania 
dziedzictwa kulturowego - 
ECHOCAST (Europejski Pro
gram Szkolenia Pracowników 

Obsługi Odwiedzających In
stytucje Dziedzictwa) i HER
MES (Dziedzictwo i Nowe 
Media w Zrównoważonym 
Rozwoju Regionalnym). W tej 
sesji uczestniczyli: Agata 
Wąsowska-Pawlik (Polska), 
Annelies Heider (Austria), 
Franco Niccolucci (Włochy), 
Keith Percy (Anglia), Marek 
Stokowski (Polska) i Monika 
Zessnik (Niemcy). W części 
drugiej (i ostatniej): Andrzej 
Rottermund (Polska), Jórg 
Ingo Weber (Niemcy), Seba
stian Schróder-Esch (Niem
cy), Bert van Meggelen (Ho
landia) i Mirosław Olbryś 
(Polska) podjęli problem per
spektyw na przyszłość w za
kresie promocji, kształtowa
nia pietyzmu i racjonalnego 
wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego,

Po zakończeniu konfe
rencji goście zwiedzili Zamek 
Królewski w Niepołomicach, 
a w dniach 27-28 maja 2006 r. 
wzięli udział w objeździe 
studyjnym po Matopolsce. 
(wp)
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„Kodeks supraski" dziedzictwem światowym

Jednym z najcenniejszych 
zabytków Biblioteki Naro

dowej w Warszawie jest - 
skromna na pozór - księga 
rękopiśmienna zwana Kodek
sem supraskim. Jest ona naj
starszym w Polsce i jednym 
z najstarszych na świecie za
bytków piśmiennictwa i języka 
słowiańskiego. Do naszych 
czasów zachowało się 285 
pergaminowych kart tej księ
gi. Największy fragment ma
nuskryptu, liczący 151 kart, 
przechowywany jest właśnie 
w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie. Część druga 
(118 kart) znajduje się w Bi
bliotece Narodowej i Uniwer
syteckiej w Lublanie, a nie
wielki fragment (16 kart) 
w Rosyjskiej Bibliotece Naro
dowej w Sankt Petersburgu.

Kodeks supraski zawiera 
tekst księgi cerkiewnej zwanej 
Mineią Czetią, czyli Czytaną. 
Składa się na nią 27 żywotów 
świętych oraz 22 nauki ojców 
Kościoła na miesiąc marzec 
oraz jedna modlitwa. Są to 
teksty przetłumaczone z róż
nych ksiąg greckich prawdo
podobnie przez uczniów św. 
św. Cyryla i Metodego. Po
wstanie Kodeksu datuje się 
na początek XI w., a nawet na 
wiek X, na czasy bułgarskie
go cara Symeona. Księga 
spisana została w języku sta- 
ro-cerkiewno-stowiańskim, al
fabetem cyrylickim, w jednym 
z klasztorów w okolicy Presta- 
wia, ówczesnej stolicy pań
stwa bułgarskiego. Różne 
części manuskryptu zostały 
przepisane z różnych źródeł, 
widoczne są odstępstwa od 
norm języka starobutgarskie- 
go. Wartość naukowa Kodek
su dla slawistyki jest zatem 
ogromna - pozwala on bo
wiem na poznanie charaktery
stycznych dla najstarszych ję
zyków słowiańskich proce
sów, składni i gramatyki. Do 
dziś manuskrypt stanowi 
podstawę różnorodnych stu
diów slawistycznych.

Prawie cały Kodeks supra
ski spisany został przez kopi
stę o imieniu Retko. Niewiel
kie fragmenty (ok. 30 linijek) 

zapisane zostały przez jedne
go lub dwóch innych kopi
stów, nieznanych z imienia. 
Nie wiadomo, w jakich oko
licznościach Kodeks opuścił 
Bułgarię. Prawdopodobnie 
początkowo został zabrany 
do któregoś z monasterów na 
Górze Athos w Grecji, skąd 
trafił wraz z jednym z mni
chów do Ławry Peczerskiej 
w Kijowie, a może bezpośred
nio do monasteru w Supraślu 
koto Białegostoku. Inne wer
sje mówią o podarowaniu Ko
deksu klasztorowi supraskie- 
mu w XVI w. przez Aleksandra 
Chodkiewicza (fundatora mo
nasteru) lub przez patriarchę 
serbskiego i bułgarskiego Jo
achima.

W 1823 r. młody, zdolny 
slawista, kanonik Michał Bo
browski odnalazł Kodeks 
w bibliotece monasteru bazy- 
liańskiego w Supraślu. Bo
browski posyłał kolejno dwie 
części manuskryptu do sko
piowania wiedeńskiemu sla- 
wiście Jernejowi Kopitarowi, 
który zwrócił mu tylko połowę 
księgi. Po śmierci Kopitara, 
z pochodzenia Słoweńca, 
druga część Kodeksu znala
zła się w Bibliotece w Lubla
nie. Natomiast część będącą 
w posiadaniu Bobrowskiego 
kupił po jego śmierci znany 
bibliofil Władysław Trębicki. 
Fragment ten następnie trafił 
do rąk ordynata Tomasza 
Franciszka Zamoyskiego, 
który później starał się rów
nież o odkupienie części lu
blańskiej, jednak nie zgodzili 
się na to Austriacy. W 1856 r. 
Rosjanin A. F. Byczków ogło
sił, że posiada kilkanaście 
kart Kodeksu. Zakupił on 16 
kart Kodeksu od tajemnicze
go Strelbickiego, którego toż
samość do dzisiaj nie została 
ustalona. Karty te trafiły póź
niej do Biblioteki w Sankt Pe
tersburgu.

W czasie drugiej wojny 
światowej polska część Ko
deksu supraskiego niejedno
krotnie narażona była na cał
kowite zniszczenie. 7 wrze
śnia 1939 r. bomba zniszczy
ła magazyn rękopisów w Pa-

Jedna z kart Kodeksu supraskiego

(w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

tacu Błękitnym w Warszawie, 
gdzie przechowywane byty 
zbiory Biblioteki Ordynacji Za
mojskiej (BOZ). 25 września 
pożar strawił 18 pokoi pałaco
wych. Na szczęście najcen
niejsze eksponaty zamurowa
no wcześniej w piwnicach. 
W końcu 1939 r. Niemcy za
grabili Kodeks i specjalną 
przesyłką kurierską przeka
zali go do Głównego Urzę
du Bezpieczeństwa Rzeszy 
w Berlinie. Dzięki zabiegom 
polskich bibliotekarzy i stara
niom generalnego gubernato
ra Hansa Franka księga zo
stała zwrócona do Warszawy. 
Zaginęła jednak podczas Po
wstania Warszawskiego. Nie 
wiemy, czy została skradzio
na w czasie walk powstań
czych, czy w czasie ewaku

acji zbiorów BOZ do Pruszko
wa, a potem dalej do 
Górbitsch koto Frankfurtu nad 
Odrą. A może w trakcie prze
jęcia księgozbioru przez ar
mię radziecką i wywózki do 
Rosji? Po wojnie sądzono, że 
cenny rękopis spłonął w cza
sie pożaru Pałacu Błękitnego 
Zamoyskich.

Warszawska część Ko
deksu supraskiego odnalazła 
się jednak w 1967 r. w Sta
nach Zjednoczonych, kiedy to 
anonimowy oferent próbował 
sprzedać tę księgę kilku an
gielskim i amerykańskim bi
bliotekom naukowym. Zgłosił 
się m.in. do Uniwersytetu Ha- 
rvarda w Cambridge. Tamtej
si eksperci potwierdzili auten
tyczność i pochodzenie ofe
rowanego zabytku. Uniwersy
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tet nie mógł oficjalnie zaan
gażować się w kupno skra
dzionego rękopisu, pomógł 
jednak znaleźć człowieka, 
który zgodził się sfinansować 
całą transakcję. Podjął się te
go Herbert Moeller, właści
ciel firmy Atalanta, od lat 
handlującej polską szynką. 
W lipcu 1967 r. Moeller kupił 
warszawską część Kodeksu 
supraskiego za 20 tys. dola
rów, a więc za sumę znacz
nie niższą od wartości rynko
wej rękopisu. W styczniu ro
ku następnego podczas 
przyjęcia w ambasadzie pol
skiej w Waszyngtonie Her
bert Moeller ofiarował Ko
deks Polsce jako dar firmy 
Atalanta. Kilka miesięcy póź
niej Kodeks przesyłką dyplo
matyczną przypłynął na stat
ku „Batory” do Gdyni, gdzie 
został przekazany przedsta
wicielom Biblioteki Narodo
wej i następnie pod eskortą 
milicyjną przewieziony do 
Warszawy.

Po drugiej wojnie świato
wej ocalałe zbiory Biblioteki 
Ordynacji Zamojskiej zosta
ły przekazane do Biblioteki 
Narodowej w Warszawie ja
ko depozyt wieczysty. War
szawska część Kodeksu su
praskiego ma sygnaturę 
BOZ 201.

W lutym 2006 r. Polski 
Komitet Krajowego Progra
mu UNESCO „Pamięć Świa
ta” („Memory of the World”) 
wystąpił z inicjatywą wpisa
nia na światową listę Kodek
su supraskiego, którego trzy 
części przechowywane są 
w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie, Rosyjskiej Bi
bliotece Narodowej w Sankt 
Petersburgu i w Bibliotece 
Narodowej i Uniwersyteckiej 
w Lublanie. Na spotkaniu 
grupy ekspertów, w którym 
wzięli udział przedstawiciele 
Komitetu oraz trzech wymie
nionych wyżej bibliotek, zde
cydowano, że wniosek zgło
szą wspólnie trzy zaintereso
wane biblioteki. Wniosek zło
żony został w kwietniu 2006 r. 
i jest bardzo duża szansa, że 
Kodeks supraski znajdzie się 
na liście najcenniejszych za
bytków piśmiennictwa świa
towego.

Andrzej Kaszlej

Zabytki i prawo

Pomniki historii
W drodze rozporządzenia 

prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej, wydanego 

na podstawie upoważnienia 
fakultatywnego zawartego 
w art. 15 Ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie za
bytków i opiece nad zabyt
kami (Dz. U. z 2003 r., Nr 
162, poz. 1568 ze zm.) zaby
tek może zostać uznany za 
pomnik historii. Należy przy 
tym zaznaczyć, iż pomniki 
historii nie stanowią oddziel
nej kategorii, lecz jedynie 
zbiór zabytków nierucho
mych, które w drodze aktu 
prawodawczego zostały 
uznane za szczególnie waż
ne z punktu widzenia historii 
i tym samym podkreślona 
zostaje ich wartość histo
ryczna, choć oczywiście nie 
tylko, będąca zarazem ele
mentem definicji zabytku. 
W konsekwencji pomniki hi
storii zasługują na szczegól
ną ochronę zarówno w za
kresie zwykłego działania 
właściwych podmiotów, jak 
i na wypadek sytuacji nad
zwyczajnych, takich jak woj
na czy klęska żywiołowa.

Budzi jednak pewne wąt
pliwości, czy uznanie dane
go zespołu zabytków za po
mniki historii faktycznie im
plikuje ich szerszą ochronę. 
Z pewnością służy to pod
kreśleniu szczególnego zna
czenia wskazanych obiek
tów. I o ile nie można wyróż
nić jakichś szczególnych 
sposobów ochrony pomni
ków historii, to w praktyce 
stosowania prawa, fakt ich 
innego statusu w stosunku 
do pozostałych zabytków 
może mieć znaczenie. Na 
przykład na płaszczyźnie fi
nansowania ochrony zabyt
ków, chociażby prac konser
watorskich przy zabytku, fakt 
uzyskania statusu pomnika 
historii może dać określo
nym obiektom pierwszeń
stwo przed innymi. To zaś 
jest szczególnie ważne w sy
tuacji, gdy środki finansowe 
na ochronę dziedzictwa kul
tury cały czas są dobrami 
deficytowymi. Ochrona po
mników historii służy nie tyl
ko zachowaniu w stanie nie- 
pogorszonym poszczegól
nych zabytków, lecz również

ochronie pamięci historycz
nej, jak ją określa profesor 
Jan Pruszyński (J. Prószyń
ski, Dziedzictwo kultury Pol
ski. Jego straty i ochrona 
prawna, t. I-II, Kraków 2001). 
Można jednak wskazać też 
inne środki prawne służące 
jej ochronie.

Dnia 25 sierpnia 2005 r. 
prezydent RP uznał dwa no
we obiekty za pomniki historii: 
zespół katedralny w Kamieniu 
Pomorskim oraz zespół zam- 
kowo-parkowy w Łańcucie.

Zespół katedralny w Ka
mieniu Pomorskim, uznany za 
pomnik historii, obejmuje kate
drę, towarzyszące budynki 
oraz teren ograniczony pier
wotnie murem obronnym. 
Zgodnie z treścią rozporzą
dzenia, celem ochrony tego 
pomnika historii jest zachowa
nie - ze względu na wartości 
historyczne, przestrzenne i ar
chitektoniczne - romańsko- 
-gotyckiej katedry i towarzy
szących jej budowli, tworzą
cych zespół o nieprzerwanej, 

1.2. Plany: zespołu katedralnego w Kamieniu Pomorskim (1) 
oraz zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie (2)
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trwającej blisko osiemset lat 
ciągłości funkcjonalnej i ide
owej, związanej z historią tej 
części Polski.

Zespól zamkowo-parko- 
wy w Łańcucie obejmuje za
mek z fortyfikacjami, wraz 
z towarzyszącymi budynka
mi i otoczeniem parkowym. 
Zgodnie z treścią rozporzą
dzenia, celem ochrony zam
ku w Łańcucie jest zacho
wanie - ze względu na war
tości historyczne, prze
strzenne, architektoniczne 
i artystyczne - zespołu, któ
ry od powstania w XVII w. 
przetrwał z kolejnymi nawar
stwieniami stylowymi i wy
posażeniem wnętrz do dziś 
i jest obecnie jedną z naj
piękniejszych, wielkich rezy
dencji arystokratycznych 
w Polsce.

Nie są to pierwsze obiek
ty, które zostały uznane za 
pomniki historii na podsta
wie Ustawy o ochronie za
bytków i opiece nad zabyt

kami z 2003 r. Dnia 13 kwiet
nia 2005 r. prezydent RP wy
dal jeszcze trzy rozporzą
dzenia, które do zbioru po
mników historii włączają Sta
re Miasto w Chełmnie (Dz. 
U. z 2005 r., Nr 64, poz. 
568), zespól klasztorny ber
nardynów w Leżajsku (Dz. U. 
z 2005 r., Nr 64, poz. 569) 
oraz Halę Stulecia we Wro
cławiu (Dz. U. z 2005 r., Nr 
64, poz. 570).

Dodać należy, że aby 
Minister Kultury i Dziedzic
twa Narodowego mógł wy
stąpić z wnioskiem o wpis 
określonego obiektu na Li
stę Światowego Dziedzic
twa Kulturalnego i Natural
nego UNESCO, obiekt ten 
musi wcześniej zostać 
uznany za pomnik historii, 
zgodnie z procedurą prze
widzianą w Ustawie 
o ochronie zabytków i opie
ce nad zabytkami.

Kamil Zeidler

z kolekcji 
Kulczyckich

Biuro Obsługi Turystów 
teł. (12) 422 16 97 
informacja turystyczna 
teł. (12)422 51 55 wew. 219

iec - wrzesień 2006

Kobierce 
i tkaniny 
wschodnie

Zamek Królewski 
na Wawelu

Lista pomników historii
1. Biskupin - rezerwat archeologiczny 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 412)

2. Bochnia - kopalnia soli

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 26.09.2000 

(Dziennik Ustaw nr 83 z 2000, poz. 938)

3. Chełmno - Stare Miasto

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 13.04.2005 

(Dziennik Ustaw nr 64 z 2005, poz. 568)

4. Częstochowa - Jasna Góra, zespól 

klasztoru oo. paulinów

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 413)

5. Frombork - zespól katedralny 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994. poz. 414)

6. Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań 

z XVII w.

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Dziennik Ustaw nr 50 z 1994, poz, 415)

7. Gdańsk - pole bitwy na Westerplatte 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 22.08.2003 

(Monitor Polski nr 148 z 2003, poz. 1448)

8. Gniezno - katedra Wniebowzięcia NMP

i św. Wojciecha

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 416)

9. Góra Świętej Anny - komponowany 

krajobraz kulturowo-przyrodniczy

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004 

(Dziennik Ustaw nr 102 z 2004, poz. 1061)

10. Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy 

zespól manierystycznego parku pielgrzymkowego 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 30.10.2000 

(Dziennik Ustaw nr 98 z 2000, poz. 1062)

11. Kamień Pomorski - zespól katedralny 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 25.08.2005 

(Dziennik Ustaw nr 167 z 2005, poz, 1401)

12. Kazimierz Dolny

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz, 417)

13. Kraków - historyczny zespól miasta 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz, 418)

14. Krzemionki kolo Ostrowca Świętokrzyskiego 

- kopalnie krzemienia z okresu neolitu

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 419)

15. Krzeszów - zespól dawnego opactwa 

cystersów

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004 

(Dziennik Ustaw nr 102 z 2004, poz. 1057)

16. Legnickie Pole - pobenedyktyński zespól 

klasztorny

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004 

(Dziennik Ustaw nr 102 z 2004, poz. 1056)

17. Leżajsk - zespól klasztorny oo. bernardynów 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn, 13.04,2005 

(Dziennik Ustaw nr 64 z 2005, poz. 569)

18. Łańcut - zespól zamkowo-parkowy 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 25.08.2005 

(Dziennik Ustaw nr 167 z 2005, poz. 1402)

19. Łęknica - Park Mużakowski, park w stylu 

krajobrazowym

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004 

(Dziennik Ustaw nr 102 z 2004, poz. 1059)

20. Malbork - zespól zamku krzyżackiego 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.091994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 420)

21. Ostrów Lednicki

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 421)

22. Racławice - teren historycznej bitwy racławickiej 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004 

(Dziennik Ustaw nr 102 z 2004, poz. 1060)

23. Srebrna Góra - Twierdza Srebrnogórska, 

nowożytna warownia górska z XVIII w.

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004 

(Dziennik Ustaw nr 102 z 2004, poz. 1058)

24. Tarnowskie Góry - podziemia zabytkowej 

kopalni rud srebronośnych

oraz sztolni „Czarnego Pstrąga"

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04,2004 

(Dziennik Ustaw nr 102 z 2004, poz. 1062)

25. Toruń - Stare i Nowe Miasto

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 422)

26. Warszawa - historyczny zespól miasta 

z Traktem Królewskim i Wilanowem

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09,1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 423)

27. Wieliczka - kopalnia soli

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 424)

28. Wrocław - zespól historycznego centrum 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz, 425)

29. Wroclaw-Hala Stulecia

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 13.04.2005 

(Dziennik Ustaw nr 64 z 2005, poz. 570)

30. Zamość - historyczny zespół miasta 

w zasięgu obwarowań XIX w.

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994 

(Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 426)
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Przeprowadzka do Niepołomic

Henryk Siemiradzki 5 paź
dziernika 1879 r. ofiaro

wał „na pożytek krajowi" obraz 
„Pochodnie Nerona", prze
znaczając go do świeżo odre
staurowanych przez Tomasza 
Prylińskiego krakowskich Su
kiennic. Wydarzenie to zapo
czątkowało serię darowizn za
równo samych dzieł, jak 
i środków na ich zakup i stało 
się bezpośrednią przyczyną 
powołania przez Radę Miej
ską dwa dni później Muzeum 
Narodowego w Krakowie 
(zob. „Spotkania z Zabytka
mi", nr 12, 2004, s. 37). Gale
ria Sztuki Polskiej XIX w. zwią
zana jest więc z budynkiem 
Sukiennic od samego począt
ku, o umiejscowieniu tu zbio
rów sztuki pisał już w 1871 r. 
Józef Dietl, jednak obiekt byt 
wówczas w stanie wymagają
cym gruntownej konserwacji.

Zbiory Sukiennic powięk
szały się szybko, w 1900 r. 
gromadziły ponad 10 tys. 
dziel sztuki, prezentowanych 
we wszystkich salach pierw
szego piętra. Przerwy w dzia
łalności galerii spowodowa
ne zostały przez kolejne woj
ny - pierwszą wojnę zbiory 
przetrwały ukryte, w czasie 
drugiej leżały zmagazynowa
ne na polecenie Niemców 
w Pałacu Czapskich. Nie li
cząc tych przymusowych 
przeprowadzek, obrazy eks
ponowane są nieprzerwanie 
od wieku XIX. Rozpoczynają
ca się w bieżącym roku grun
towna konserwacja Sukien
nic wymaga przeniesienia 
galerii do innej siedziby, po
nieważ zakres prac jest 
ogromny - wymianie instala
cji i montażowi nowocze
snych zabezpieczeń i klima
tyzacji towarzyszyć będą du
że prace budowlane - wy
mieniony zostanie dach ze 
świetlikiem, w klatce schodo
wej wprowadzona zostanie 
winda, dachy pulpitowe zo
staną obniżone w celu udo

stępnienia tarasów. Całość 
przedsięwzięcia określono 
nazwą „Projekt Nowe Su
kiennice” i zaplanowano na 
trzy lata. W tym czasie nale
żąca do Muzeum Narodowe
go w Krakowie Galeria Sztuki 
Polskiej XIX w. prezentowana 
będzie w położonym zaled
wie 25 km od centrum Krako
wa Zamku Królewskim w Nie
połomicach, w którym nie
dawno zakończyły się trwają
ce od 1991 r. prace konser
watorskie.

Zamek w Niepołomicach, 
wzniesiony za panowania Ka
zimierza Wielkiego, byt często 
odwiedzany przez monar
chów. Zygmunt Stary rozpo
czął przebudowę gotyckiego 
zamku, powstało wówczas 
założenie czteroskrzydtowe 
wokół kwadratowego dzie
dzińca, z bramą wjazdową na 
osi skrzydła południowego, 
z jednotraktowym układem 
sal. Renesansową przebudo

wę kontynuowano za Zyg
munta Augusta, a jej autorami 
byli Tomasz Grzymała oraz ar
chitekci włoscy. Ostateczny 
kształt nadała zamkowi prze
budowa z 1637 r., kiedy 
wzdłuż trzech skrzydeł wznie
siono murowane, dwukondy
gnacyjne krużganki, filarowe 
na parterze i kolumnowe na 
piętrze. Zewnętrzna bryła 
zamku pozbawiona została 
podziałów architektonicznych, 
jedyny akcent - to portal ze 
skromną dekoracją rzeźbiar
ską. W XVII w. budowla zosta
ła splądrowana przez Szwe
dów i zaczęła podupadać. 
W wieku XVIII obniżono ją 
o jedno piętro, które zastąpio
no mansardowym dachem. 
Na zdjęciach z lat siedem
dziesiątych ubiegłego wieku 
widać ściany pozbawione tyn
ków i porośnięty trawą dzie
dziniec. Trwająca piętnaście 
lat konserwacja przywróciła 
zamkowi dawny wygląd.

Zamek Królewski w Niepołomicach - fragment dziedzińca

(fot. Dorota Gabryś)

W trakcie prac po wschodniej 
stronie obiektu zrekonstru
owano założenie ogrodowe 
z geometrycznym układem 
bukszpanowych szpalerów.

Przypadkowa zbieżność 
terminu zakończenia prac 
w Niepołomicach i rozpoczę
cia remontu w krakowskich 
Sukiennicach zapewne przy
czyniła się do podjęcia decyzji 
o przeniesieniu właśnie tu Ga
lerii Sztuki Polskiej, tym bar
dziej że możliwe było na tym 
etapie prac wprowadzenie 
systemu zabezpieczeń nie
zbędnych do ekspozycji dzieł.

Przeniesienie całej wystawy 
ma swój precedens - należące 
do Muzeum Narodowego 
zbiory średniowiecznej sztuki 
cechowej, kiedyś eksponowa
ne w Muzeum Szofajskich, od 
kilkunastu lat pokazywane są 
w Zamku Królewskim na Wa
welu, czekając na ukończenie 
nowej siedziby - Pałacu Ciot
ka. Jednak w wypadku Sukien
nic mamy do czynienia z prze
niesieniem znacznie większe
go zbioru - liczba obiektów 
jest tak duża, że wymaga przy
najmniej kilkunastu sal ekspo
zycyjnych. Oczywiście można 
było na trzyletni czas remontu 
przechować obiekty w maga
zynach. Postanowiono jednak 
inaczej...

Od października br. 
w osiemnastu salach pierw
szego piętra zamku niepolo- 
mickiego eksponowanych 
będzie 450 obrazów i 50 
rzeźb, w tym obiekty magazy
nowe, bardzo rzadko udo
stępniane publiczności. Nie
możliwe jest przeniesienie ob
razów największych, dwa 
z nich zostaną poddane kon
serwacji, natomiast w jednej 
z sal remontowanej galerii po
zostanie obraz „Pochodnie 
Nerona”, zamknięty w klima
tyzowanej i monitorowanej 
skrzyni.

Dorota Gabryś
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W związku z artykułem 
Olgi Bartczak Zdjęcie z krzy- 

t ża Rubensa („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 3,2006) 
do redakcji nadszedł list 

od p. Bronisława Owczarka, auto
ra kopii obrazu P. P. Rubensa 
w ołtarzu głównym w kościele św. 
Mikołaja w Kaliszu. Jego nadaw
ca - obchodzący w tym roku jubi
leusz dziewięćdziesięciolecia (!) - 
przystał dwa kolorowe zdjęcia 
swojej najważniejszej pracy z krót
kim opisem obrazu na odwrocie. 
Jedno z tych zdjęć, na prośbę p. 
Owczarka, przestaliśmy autorce 
artykułu; drugie reprodukujemy 
obok. W dołączonym opisie czy
tamy m.in., że: „w miejsce orygi
nału P. P. Rubensa wykonana zo
stała kopia farbami olejnymi, na 
odpowiedniej trwałości płótnie (ju
ta indyjska) o wymiarach 230 
x 220 cm. Obraz ukończono i od
dano w posiadanie Kościoła 
w kwietniu 1977 r. Zatwierdzony 
i odebrany przez konserwatora 
sztuki i zabytków z Poznania p. 
mgr. Antoniego Domurata oraz 
przez władze kościelne [...], po
święcony został po Wielkiejnocy 
w 1977 r. Jak podaje autor kopii, 
poza opisanym obrazem, wyko
nał on 6 mniejszych jego powtó
rzeń, o wymiarach 100 x 75 cm, 
które znajdują się u Dyrektora Do
mu Papieskiego w Rzymie, u księ

ży proboszczów parafii św. Józe
fa, św. Gotarda i św. Mikołaja 
w Kaliszu, w kościele w Podlopie- 
ni koto Nowego Sącza i u osoby 
prywatnej w Bytomiu. W informacji 
o sobie Bronisław Owczarek napi
sał m.in.: „Malarstwo w mojej 
technice zostało na ogół dobrze 
przyjęte przez kościoły i klasztory. 
Przykładem może być wykonanie 
stu trzydziestu pięciu wizerunków 
Chrystusa, trzydziestu trzech wize
runków Matki Bożej oraz dwudzie
stu dwóch portretów Papieża Jana 
Pawła II. Wynikiem takiej dużej licz
by obrazów sakralnych i setki [in
nych], o różnej tematyce i wymia
rach (pejzaży, portretów, martwej 
natury), jest ulubiony przeze mnie 
realistyczny kierunek artystyczne
go malarstwa. [...] malarstwo arty
styczne, [uprawiane] każdą tech
niką, daje radość, odpoczynek, 
a także satysfakcję i uznanie. 
Wykonywane zawodowo jest trud
ne i odpowiedzialne. Ale tymi trud
nościami nie należy się zrażać. 
Każda uprawiana dziedzina sztuki 
to chwila wspaniałego, radosnego 
przeżycia".

Dziękujemy za list i życzymy 
p. Bronisławowi Owczarkowi du
żo zdrowia i wielu jeszcze lat ży
cia z paletą malarską w ręku.

Redakcja

Spotkanie z książką
ZNAKI SREBRA W POLSCE

O tym, jak bardzo przydatne dla kolekcjonerów, muzealników 
i antykwariuszy są wszelkiego rodzaju leksykony, kompendia 

i zestawienia znaków, najlepiej wiedzą oni sami. W powojennej Pol
sce popyt na opracowane przez Mariana Swinarskiego i Leona 
Chrościckiego Znaki Porcelany Europejskiej i Polskiej Ceramiki, wy
dane w 1949 r. w Poznaniu w nakładzie 4100 egzemplarzy, byl tak 
duży, że nie zmniejszył się nawet po ukazaniu się dwóch wydań 
rozszerzonej i znacznie unowocześnionej jej wersji, o łącznym na
kładzie wielokrotnie przekraczającym tamto pionierskie wydanie, 
doprowadzonej do takiej postaci przez Leona Chrościckiego (Por
celana - znaki wytwórni europejskich, Warszawa 1974; 1991). Po
dobnie jest z fachową literaturą dotyczącą sreber w Polsce. Dlate
go wydana w poręcznym formacie (18,5 x 11,5 cm), objętości 165 
stron książeczka Znaki srebra do lat 90. dwudziestego wieku 
w Polsce, opracowana przez Sławomira Botdoka (o autorze, zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2005, s. 15), ma wielką 
szansę stać się podręcznym źródłem wiedzy dla wszyst
kich interesujących się tą dziedziną.

We wstępie do publikacji autor napisał: „Rodowód tej 
publikacji sięga 1981/82 roku, kiedy działałem w Ośrodku 
Dokumentacji i Informacji Państwowego Przedsiębiorstwa 
«DESA» - Dzielą Sztuki i Antyki w Warszawie. Antykwariaty 
tej firmy odczuwały niedostatek publikacji dotyczących 
dawnych znaków miejskich i cechowych określających wy
roby ze srebra. Nie było jeszcze reprintu książki L. Lepsze
go “Przemyśl złotniczy w Polsce*, Kraków 1933 [reprint 
ten, przygotowany przez warszawskie Wydawnictwo Deli- 
kon, ukazał się w 1991 r. - wp], Prace Hintzego o ztotnic- 
twie śląskim albo Czihaka dotyczące Prus byty praktycznie 

w antykwariatach niedostępne. Tymczasem w antykwariatach koledzy 
potrzebowali materiałów źródłowych by na bieżąco móc kwalifikować 
i wyceniać przedmioty ze srebra dostarczane do sprzedaży. W tym 
stanie rzeczy - pisze Botdok - pokusiłem się o zrobienie «bryku» po
przez zestawienie, z trudno dostępnych na owe czasy, rozmaitych źró
deł, znaków miejskich i mistrzowskich wybijanych na srebrach od śre
dniowiecza do XX wieku [...]. Zestawienie to oparte zostało na opubli
kowanych materiałach wielu autorów, a także na informacjach uzyska
nych od antykwariuszy i kolekcjonerów. Jako druk do użytku we
wnętrznego publikacja ukazała się w 1983 roku. Zapotrzebowanie na 
nią było tak duże, że ukazały się «dzikie» reprinty na bazarze na Wolu
menie. Nagabywany przez kolekcjonerów wydrukowałem zebrane 
materiały ponownie w kilkunastu odcinkach na lamach «Art & Busi
ness* w latach 1993/96 [z uwzględnieniem nowych źródeł, m.in. ka
talogów sreber ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 

w opracowaniu Ryszarda Bobrowa oraz kilku publikacji Mi
chała Gradowskiego - wp], [...]. [Ostatnio] Agencja Wy
dawnicza Mąko Press zaproponowała ponowny całościowy 
druk zgromadzonych materiałów. Po dokonanych niewiel
kich uzupełnieniach jej podstawą jest nadal publikacja 
z 1983 roku, która do dzisiaj zachowała pewną niezaprze
czalną zaletę. Gromadzi bowiem w jednym miejscu podsta
wowe znaki miejskie i znaki mistrzów złotniczych na sre
brze, od Szczecina do Wilna i od Lwowa do Wrocławia''.

Książkę można kupić składając zamówienie bezpo
średnio w wydawnictwie: Agencja Wydawnicza MĄKO 
PRESS, ul. Godebskieo 31, 02-912 Warszawa; tel. (022) 
651 99 34, e-mail: makopress@makopress.pl lub korzy
stając z usług sklepu internetowego MERLIN, (wp)

Zmiowil i ocwocowo* Mowamw Bołdok

Znaki 
srebra

do lat <10.

dwudziestego wieku

ni “
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Szanowna Redakcjo!Redakcja „Spotkań z Zabytkami’

W artykule „Społeczni opieku
nowie zabytków" („Spotkania z Za
bytkami’’, nr 5,2006) autor p. Kamil 
Zeidler pyta: „A jak ma wyglądać 
legitymacja społecznego opieku
na zabytków? Tego nikt nie wie”. 
I dalej stwierdza: „ W nowej ustawie 
jest w tym zakresie luka w prawie, 
czyli mamy do czynienia z sytu

W majowym numerze „Spo
tkań z Zabytkami" z dużą cieka
wością przeczytałem opraco
wanie Pana Kamila Zeidlera na 
temat sytuacji prawnej społecz
nych opiekunów zabytków 
w odniesieniu do zmian w Usta
wie o ochronie zabytków. Nie
stety, problematyka ta jest bar

acją, gdy coś winno być uregulo
wane normatywnie, a nie jest".

Na potwierdzenie prawdzi
wości tych słów pokazuję w za
łączeniu, jak to sobie rozwiązują 
poszczególne urzędy starościń
skie i starostowie powiatów.

Wydana legitymacja z datą 27 
października 2003 r. w Kwidzynie, 
województwo pomorskie, jest - 
jak przypuszczam - jedną z pierw
szych w Polsce, gdyż starania o jej 
otrzymanie według przepisów no
wej Ustawy z 23 lipca 2003 r. roz
począłem natychmiast po jej uka
zaniu się. Procedury trwały, jak wi
dać, rewelacyjnie krótko.

Janusz Zaremba 
Kwidzyn

dzo zaniedbana zarówno w pra
wodawstwie, jak i w dyskusjach 
społecznych. Dlatego bardzo 
mnie ucieszyło obszerne podję
cie tej tematyki na tamach „Spo
tkań".

Sam od roku staram się uzy
skać legitymację społecznego 
opiekuna zabytków i właśnie 
różne braki czy niejasności 
prawne spowodowały dodatko
we opóźnienia w realizacji tej 
procedury. Ponieważ dotych
czasowa działalność społeczna 
nie budziła wątpliwości u Woje
wódzkiego Konserwatora Zabyt
ków - wniosek do starosty został 
złożony bardzo szybko. Nato
miast brak regulacji na temat le
gitymacji spowodował najpierw 

odłożenie tematu „na półkę", 
później poszukiwania przykła
dów w Polsce, na koniec przej
ście całej ścieżki organizacyjno- 
-prawnej, mającej na celu przy
gotowanie zarówno procedury, 
wzoru dokumentu, jak i stosow
nej uchwały Prezydenta Miasta. 
Mam nadzieję, że w rocznicę 
złożenia wniosku otrzymam sto
sowne usankcjonowanie spo
łecznej działalności.

Problematyka społecznych 
opiekunów zabytków, mimo du
żego zainteresowania działaczy 
z różnych środowisk, nie zosta
ła dostatecznie przygotowana 
w projekcie Ustawy o ochronie 
zabytków. M.in. zjazd społecz
nych opiekunów zabytków PTTK 
w 2002 r. w Toruniu zobowiązy
wał osoby uczestniczące w pra
cach nad Ustawą do akcento
wania potrzeby i roli tej działal
ności społeczeństwa. Niestety, 
czytając stenogramy z dyskusji 
w Sejmie w Komisji opracowują
cej Ustawę, jedynie Pan dr M. 
Sołtysiak, Prezes TOnZ, był orę
downikiem tych idei i przeciw
stawiał się rządowym zakusom 
wykreślenia tego rozdziału. Wo
bec tak lekceważącego trakto
wania tej problematyki przez 
ustawodawców, jest bardzo wie
le problemów, które uniemożli
wiają oczekiwaną aktywność 
społeczną w dbaniu o własne 
dziedzictwo kulturowe.

Według zapisów w obowią
zującej Ustawie społeczny opie
kun ma prawo działać na terenie 
całego kraju, a jednocześnie 
brak jest uregulowań zakresu 
wiedzy, jaką powinien posiadać 
kandydat na społecznego opie
kuna zabytków, dającej podsta
wę Wojewódzkiemu Konserwa

torowi do złożenia wniosku do 
starosty. Budzi to wiele wątpli
wości. Na przykład, czy społecz
nik, powiedzmy z Kaszub, może 
w pełni realizować swoje upraw
nienia na Podhalu? Poza tym za
pis art. 102.2 „społeczny opie
kun zabytków współdziała z wo
jewódzkim konserwatorem za
bytków i starostą w sprawach 
ochrony zabytków i opieki nad 
tymi zabytkami” - daje szerokie 
możliwości wspólnych działań, 
ale też powoduje bardzo duże 
zagrożenie. Jeżeli ta współpraca 
nie układa się po myśli np. 
władz samorządowych, mogą 
one wykazać Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi, że w zgodzie 
z zapisem art. 103.2 powinien 
wycofać ustanowienie społecz
nemu opiekunowi zabytków, po
nieważ niewłaściwie wykonuje 
on swoje zadania. Tym bardziej 
może to być problematyczne 
w przypadku różnicy zdań po
między społecznikami a Woje
wódzkim Konserwatorem. Jako 
droga odwołań pozostaje jedy
nie tryb administracyjnego po
stępowania według KPA. Wresz
cie, skoro każdy starosta może 
wydawać „własną" legitymację, 
czy będą one miały stosowne 
umocowanie prawne w odnie
sieniu do kontaktów z instytu
cjami prawa, czy państwo
wych organów zaangażowa
nych w ochronę zabytków?

Odrębną kwestią jest umo
cowanie (a w zasadzie jego 
brak) społecznego opiekuna za
bytków wobec przepisów sank
cjonujących kary za brak dbało
ści o zabytki. Ponieważ obywatel 
naszego kraju nie ponosi „szko
dy" prawnej w przypadku nisz
czenia zabytków, społeczny

Spotkanie z książką
TAJEMNICE SŁOWIAN

Czytelnicy, którzy lubią zagadki, interesują się kontrowersyjnymi teoria
mi i problemami pobudzającymi do dyskusji, chętnie sięgną po książ
kę napisaną przez autora wielu tekstów na tamach „Spotkań z Zabytkami” 

- Zdzisława Skroka, zatytułowaną Słowiańska moc, czyli o niezwykłym

Ostrowa Lednickiego? Wreszcie - co mają wspólnego Słowianki z Ama
zonkami? Autor próbuje odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, obala mi
ty i podważa obowiązujące teorie. Przedstawia też obyczaje i hierarchię 
społeczną Słowian, początki ich organizacji państwowej, a także praktyko-

wkroczeniu naszych przodków na europejską arenę (Wydawnic
two Iskry, Warszawa 2006). Autor podejmuje tu tematy związa
ne z pochodzeniem Słowian i początkami naszej kultury, pole
mizując jednocześnie z dotychczas obowiązującymi hipoteza
mi. Rozważa m.in., jak się ma powszechna opinia o pokojowym 
charakterze Słowian do ich podbojów i kolonizacji. Jak to się 
stało, że lud, o którym nic nie wiedzieli starożytni Grecy i Rzy
mianie, zdobył i utrzymał tak duże terytorium? Jaką rolę odegra
li zamieszkujący nasze ziemie przed Słowianami Wandalowie, 
a jaką... skandynawscy wikingowie? Czy Mieszko I był wikin
giem? Czy skandynawscy wojownicy pozostawali na usługach 
Bolesława Chrobrego? Skąd wzięły się bizantyjskie zabytki 
w pozostałościach po najstarszym drewnianym kościółku

wane przez nich sposoby leczenia. Książka napisana jest przy
stępnie, a każdy z rozdziałów dwóch części opatrzony został in
trygującym tytułem, naturalnie wzbudzającym ciekawość czy
telnika. Na końcu publikacji zamieszczone jest kalendarium ję
zykowego i kulturowego formowania się Słowian od III w. p.n.e. (kie
dy na teren Europy przybyły ludy praindoeuropejskie) do XI w. n.e. 
(wówczas nastąpiło wyodrębnienie się trzech słowiańskich ro
dzin językowych).

Tę popularnonaukową pozycję nabyć można w księgar
niach na terenie kraju oraz w siedzibie wydawcy (Wydaw
nictwo Iskry, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 11, e-mail: 
iskry@iskry.com.pl) lub za pośrednictwem witryny internetowej 
(www.iskry.com.pl). (ek)
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opiekun może jedynie powiadomić 
stużby konserwatorskie lub organa 
ścigania o zauważonym fakcie, no
szącym znamiona naruszenia Ustawy 
o ochronie zabytków. Natomiast nie 
ma żadnych praw występowania jako 
strona, która poniosła szkodę. Za
gmatwane przepisy, dotyczące tego, 
kto może reprezentować społeczeń
stwo wobec właścicieli niedbających 
o posiadane zabytki, powodują, że 
często społeczni opiekunowie są po
zostawieni we własnej bezsilności, 
bo ani władze samorządowe, ani 
stużby konserwatorskie nie wikłają się 
w długie procesy, według powszech
nej opinii skazane na niepowodzenie.

Społeczny opiekun zabytków w ra
mach współdziałania, określonego 
w art. 102.2 Ustawy, może jedynie in
formować o zagrożeniu zabytku i na 
tym kończą się jego możliwości dal
szej „walki z wiatrakami", jak określa 
się próby zmuszenia do działania lub 
ukarania właściciela zabytku za do
prowadzenie do jego ruiny. Nie ma on 
żadnych możliwości działań praw
nych, ani wobec właściciela, ani insty
tucji czy władz zaniedbujących swoje 
powinności związane z naruszeniem 
Ustawy. Zostają tylko działania po
przez media, które też w różnym stop
niu interesują się jakimiś „brzydkimi" 
obiektami.

Jak widać, występuje bardzo dużo 
problemów w realizacji zapisów 
obecnie obowiązującej Ustawy (wiele 
z nich opisał wcześniej Pan Kamil 
Zeidler) i należałoby podjąć szeroką 
konsultację ministerialno-samorządo- 
wo-spofecznikowską, aby przygoto
wać zmiany do Ustawy w zakresie 
społecznej opieki nad zabytkami, 
a przynajmniej dla jak najszybszego 
uregulowania spraw możliwych do 
rozwiązania w drodze rozporządzeń.

Idee ochrony dziedzictwa kulturo
wego, a jednocześnie rozwoju społe
czeństwa obywatelskiego są właśnie 
tą platformą, na której można zbudo
wać dobrze funkcjonującą aktywność 
społeczną, która nie będzie budziła lę
ków wojewódzkich konserwatorów 
i władz samorządowych, a zarazem lu
dzie, którzy chcieliby coś zdziałać dla 
własnego otoczenia, czuliby w nich 
partnerów do współpracy. Oczywiście 
można dbać o zabytki bez tej całej 
otoczki formalnoprawnej, ale jeżeli 
przepisy Ustawy wspierałyby społecz
ną aktywność, zdecydowanie łatwiej 
byłoby szerzyć idee dbania o własne 
lokalne środowisko kulturowe i istnie
jące jeszcze zabytki.

Wiesiaw Kaczmarek
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

- Oddziat Łódź

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

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

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

/ Jerzy Szewczyk z Lodzi - Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, t. II, Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy, Warszawa 2005

Z Teresa Świdzińska z Torunia - Roman Mirowski, Kościoły drewniane najbardziej polskie..., 
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2005
Z Marek Wasilewski z Jeleniej Góry - O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, Oficyna 
Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

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

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

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2003 i 2004 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

.SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

KLUB PRENUMERATORÓW

/ Szkota Podstawowa w Zawdzie - Armia Krajowa w 1944 r., płyta CD, Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2006
Z Grażyna Rudnicka z Radzionkowa - Anna Kwiecień, Stanisław Siess-Krzyszkowski, Fajanse 
prószkowskie, kolekcja ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2005

Powstanie styczniowe 
i zesłańcy syberyjscy

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.



(zdjęcia: Stanislaw Szpiletvski)

1. Neogotycki pałac w Mierzęcinie
2. Zabytkowy wystrój jednej z sal 
na parterze zamku
3. Widok od strony pałacu 
na główną oś parku
4. Ogród japoński z architekturą ogrodową
5. Budynek gorzelni z 1902 r., 
adaptowany na bar

W połowie odległości pomiędzy Szczecinem i Poznaniem znajduje się pięknie utrzyma
ny zespól pałacu wu-pat ku wy wraz z folwarkiem. Pałac wybudowany został w latach 
1861-1863 w stylu neogotyku angielskiego. Otacza go powstały w XVIII w. wieloosiowy 
park angielski i malowniczy ogród japoński. Obok znajdują się liczne zabudowania fol
warku z początku XX w. Od 1998 r. właścicielem całości jest firma NOVOL, która po wy
konaniu gruntownego remontu i renowacji pałacu utworzyła tu hotel i ośrodek wypo
czynkowy. Przeprowadzone prace znalazły uznanie władz konserwatorskich - m.in. 
w 2001 r. pałac został wyróżniony przez generalnego konserwatora zabytków w konkur
sie „Zabytek Zadbany”, a minister kultury przyznał złoty medal za prace rewaloryzacyj
ne w parku. Nadal sukcesywnie adaptuje się poszczególne budynki folwarku na potrze
by gości (restauracje, bary, hotele, sale konferencyjne itp.).


